
ถายังไมถึงอรหันต โปรดอาน ตรงนี้ !

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

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

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

พุทธวจน
มรรค (วิธีที่) งาย

ละนันทิ จิตหลุดพน

กัสสป !   หนทางมีอยู ปฏิปทามีอยู

ซึ่งผูปฏิบัติตามแลว จักรูไดเอง จักเห็นไดเอง
สี. ที. ๙ / ๒๐๙ / ๒๖๕.

ละนันทิ
นันทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ จึงมีความสิ้นไปแหงราคะ

ราคกฺขยา นันทิกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแหงราคะ จึงมีความสิ้นไปแหงนันทิ

นันทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ กลาวไดวา

“จิตหลุดพนแลวดวยดี” ดังนี้.

มรรค ๘...กัลยาณวัตร
...สุภัททะ !   อริยมรรคมีองค ๘ หาไดในธรรมวินัยนี้

สมณะที่ ๑... สมณะที่ ๒... สมณะที่ ๓... สมณะที่ ๔ ก็หาไดในธรรมวินัยนี้

วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นวางจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท !   กัลยาณวัตรนี้ เปนอยางไร ? นี้คือ อริยมรรคมีองค ๘...

ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด

บุรุษนั้นชื่อวาบุรุษคนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย...

เราขอกลาวย้ำกะเธอวา...

เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย.

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๗๙ / ๒๔๕-๖. ,  มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. ,  ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.
พ
ุทธวจน

  
  มรรค (วิธีท

ี่) งาย
ฉบ

ับ
  ๔



ภิกษุ  ท. !    เราจักแสดงซึ่ง มิจฉาปฏิปทา 

และสัมมาปฏิปทา แกพวกเธอ.  

เธอทั้งหลาย จงฟงซึ่งขอความนั้น. 

ภิกษุ  ท. !   มิจฉาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ?  

มิจฉาปฏิปทานี้คือ มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ 

มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ  

มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ.  

ภิกษุ ท. !    นี้เรียกวา มิจฉาปฏิปทา. 

ภิกษุ ท. !    สัมมาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? 

 สัมมาปฏิปทานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.  

ภิกษุ  ท. !    นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๖๕-๖๗. 

ภิกษุ ท. !    สัมมาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? 

 สัมมาปฏิปทานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.  

ภิกษุ  ท. !    นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา.



พุทธวจน 
ฉบับ ๔   มรรค...(วิธีที่)ง่าย



 

พุทธวจน  
ฉบบั ๔ ... มรรค (วิธีที่ )งาย 

 
ส่ือธรรมะนี้ จัดทําเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน 

เปนธรรมทาน 

ลิขสิทธิ์ในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว   
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบบัเพื่อเผยแผในทุกกรณ ี
ในการจัดทําหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอยีดรอบคอบ  

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมลู 
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพือ่ความสะดวกและประหยดั 

ติดตอไดที่ คุณศรชา  โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 
หรือ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘ 

 
พิมพครั้งท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  จํานวน  ๑๐,๐๐๐ เลม 

ศิลปกรรม  วชิช ุ เสริมสวัสดิศ์รี 
ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จํานงค  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ 

จัดทําโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ                                                                       
 (เวบไซต  www.buddhakos.org) 

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

 



 

สารบัญ 
 หนา 

คําอนโุมทนา 
คํานํา 
 
การละนันท ิ
ภพแมช่ัวขณะดีดน้ิวมอืก็ยงันารังเกียจ 
ผูเขาไปหาเปนผูไมหลดุพน  ผูไมเขาไปหา ยอมเปนผูหลุดพน 
จิตมีตัณหาเรียกวาอยูสองคน จิตไมมีตัณหา เรียกวาอยูคนเดียว 
พรหมจรรยนี้ อนับุคคลยอมประพฤติ ก็เพือ่การละขาดซึ่งภพ 
สิ้นนันทิ  สิ้นราคะ และสิ้นทุกข 
ความดับทุกขมี  เพราะความดับไปแหงความเพลิน (นันทิ)  
 
กายคตาสติ 
กายคตาสติ เปนเสาหลักเสาเข่ือนอยางดีของจิต 
       ลักษณะของผูไมต้ังจิตในกายคตาสติ 
       ลักษณะของผูต้ังจิตในกายคตาสติ 
กระดองของบรรพชิต 
ต้ังจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผูถือหมอน้ํามัน 

๑ 
๓ 
 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๒ 
๑๖ 
๑๙ 
๒๑ 

 
๒๓ 

 
๒๔ 
๒๖ 
๒๙ 
๓๒ 



 

 
อานาปานสติ 
อานิสงสสงูสุดแหงอานาปานสติ  ๒ ประการ 
เจริญอานาปานสติเปนเหตุให    
      สติปฏฐานสี่  – โพชฌงคเจด็ – วิชชาและวมิุตติ บริบูรณ 
      สติปฏฐานบริบูรณ ยอมทําโพชฌงคบริบูรณใหบริบูรณ    
      โพชฌงคบรบูิรณ ยอมทําวชิชาและวิมุตติใหบริบูรณ 
 
ปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุ “นิพพาน” 
ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุนิพพาน  (นัยท่ี๑ )  
ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุนิพพาน (นัยท่ี ๒)  
ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุนิพพาน (นัยท่ี ๓)  
ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุนิพพาน (นัยท่ี ๔)  
กระจายเสีย ซึง่ผัสสะ 
เจริญอริยมรรคมีองค ๘ ดวยวธิีลัด 
เมื่อไมมีมา ไมมีไป ยอมไมมีเกิด และไมมีดับ 
 
สักแตวา  
สักแตวา (นยัท่ี ๑)  
สักแตวา (นยัท่ี ๒) 

หนา
๓๕ 
๓๖ 

 
๔๐ 
๔๗ 
๕๑ 

 

๕๓ 
๕๔  
๕๖ 
๕๘ 
๖๐ 
๖๓ 
๖๘ 
๗๑ 

 
๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 



 

 
สติปฏฐาน ๔ 
 มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย 
 
การละอวิชชาโดยตรง 
ธรรมท้ังปวง ไมควรยึดม่ัน  
การเห็นซึ่งความไมเท่ียง 
 
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข  และบุคคลทั่วไป 
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข  
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของบุคคลท่ัวไป  (นัยท่ี ๑)  
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของบุคคลท่ัวไป  (นัยท่ี ๒)  
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของบุคคลท่ัวไป  (นัยท่ี ๓)  
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุมรรคผลของบุคคลท่ัวไป  (นัยท่ี ๔)  
 
สัมมาสังกัปปะ (ความดาํริชอบ)  
ผูมีเพียรตลอดเวลา 
ผูเกียจครานตลอดเวลา 
 
 

หนา 
๗๙ 
๘๐ 

 
๘๕ 
๘๖ 
๘๙ 

 
๙๑ 
๙๒ 
๙๔ 
๙๖ 
๙๘ 
๑๐๐ 

 
๑๐๕ 
๑๐๖ 
๑๐๙ 

 
 



 

 
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 
แบบปฏิบัติลําบาก ประสพผลชา 
แบบปฏิบัติลําบาก ประสพผลเรว็ 
แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลชา 
แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลเรว็ 
 
 

 
 

หนา 
๑๑๓ 
๑๑๕ 
๑๑๖ 
๑๑๗ 
๑๑๘ 

 
 

 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑ 

 

คําอนโุมทนา 

ขออนุโมทนา     ในกุศลเจตนาคร้ังนี้เปนอยางย่ิง   
ที่ไดสราง เหตุปจจัยอันเปนไปเพื่อความเจริญ  และความมี
อายุยืนยาวแหงพุทธวจน     ดวยการสืบสายถายทอดคําสอน 
ที่ออกจากพระโอษฐของพระองคเอง    ในสวนมรรควิธีท่ีงาย    
เพื่อความเขาถึงมรรคผลอยางสะดวกและรวดเร็ว   สมดัง  
พุทธประสงคที่ตองการใหมีผูนําคําสอนของพระองคไป
ศึกษาประพฤติปฏิบั ติ    เพงพิสูจนขออรรถขอธรรม   
เพื่อใหเห็นแจงเปนปจจัตตัง   และขยันในการถายทอด
บอกสอนกันรุนตอรุน สืบๆ กันไป 

ดวยเหตุที่ไดกระทํามาแลวนี้   ขอจงเปนพลวปจจัย             
ใหผูมีสวนรวมในการทําหนังสือและผูที่ไดอานศึกษา    
พึงไดดวงตาเห็นธรรม    สําเร็จผลยังพระนิพพาน  สมดัง
ความปรารถนาท่ีไดสรางมาอยางดีแลวดวยเทอญ. 

ขออนุโมทนา 
พระคึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล 

 





มรรค …(วิธีที่) งาย  ๓ 

 

คํานํา 
ปฏิเสธไมไดวา ในยุคแหงเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร

ท่ีผูคนแขงกันรูใหไดเร็วท่ีสุดไวกอนนั้น ไดนําพาสังคมไปสู
วิถีชีวิตท่ีเสพติดในความงายเร็วลัด ของข้ันตอนการเรียนรู
โดยละท้ิงความถูกตองตรงจริงในการรูนั้นไวเปนอันดับรอง 

ในแวดวงของชาวพุทธยุคใหม แมในสวนท่ีมีปญญา
พอเห็นโทษภยัในทุกข   มีจิตนอมไปในการภาวนาแลว ก็ยงั     
ไมพนท่ีจะมีการพูดถึงเก่ียวกับ  มรรควิธีท่ีงาย  ลัดส้ัน 

ปญหามีอยู… คือ การหมายรู ในคําวา “งาย” 

โดยในแงท่ีคนสวนใหญเขาใจน้ัน   มีความหมายไมตรง 
กับรายละเอียดในมรรควิธีท่ีงาย   ซึ่งบัญญัติโดยพระตถาคต  
เม่ือนิยามต้ังตนไมตรงกันเสียแลว    จะตองกลาวไปใยใน
รายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีตามมา 

เม่ือพูดถึงคําวา “งาย”โดยท่ัวไป มักจะถูกเขาใจใน
ลักษณะวา   เปนอะไรสักอยางท่ีไดมาโดยไมมีข้ันตอนยาก
ไดมาโดยไมตองลงแรง  โดยไมตองใชความพยายามมาก    



๔ พุทธวจน 

 

ใชการขวนขวายนอย  ใชขอมูลนอย   ใชการใครครวญนอย   
ใชการกระทํานอย …กระท่ังไมตองทําอะไรเลย 

ในขณะท่ี ปฏิปทา (วิธีการกระทําเพ่ือใหไดมา) ท่ี
นําไปสูการบรรลุมรรคผล  ซึ่งพระพุทธองคไดทรงอธิบาย  
ไวนั้น ประกอบดวยหลักการท่ีวางตอกันอยู ๒ สวน คือ 

๑.  สวนของมรรควิธีท่ีเลือกมาใช 
     ซึ่งเปนตัวกําหนด ระดับความสบายในการปฏิบัติ 

๒. สวนของเหตุในความเร็วชาในการบรรลุ 
      ซึ่งแปรผันตามระดับความออนแกของอินทรียหา 

ในสวนแรก คือ มรรควิธีท่ีเลือกมาใชนั้น ทรงแบง
ออกไวเปนสองแบบคือ ทุกขาปฏิปทา และ สุขาปฏิปทา    
ทุกขาปฏิปทา คือมรรควิธีท่ีไมไดสุขวิหารในข้ันตอนปฏิบัติ
เพราะเนนการใชทุกขเปนเครื่องมือในการรูแจงซ่ึงอริยสัจ
สวน สุขาปฏิปทา คือการอาศัยสุขเปนเครื่องมือในการรู       
ผูปฏิบัติจึงไดสุขวิหารไปดวยในระหวางปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข 

ในสวนของเหตุท่ีบรรลุเร็วหรือชาน้ันคืออินทรียหา 
( ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ) 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๕ 

 

ผูมีศรัทธาในตถาคตมาก   ( อินทรีย  คือ  ศรัทธา)      
ก็ยอมจะเชื่อในพุทธปญญาญาณ  ยอมจะศึกษา  ทรงจํา         
สั่งสมสุตตะเฉพาะท่ีเปนพุทธวัจนไวมาก  จึงรูแงมุมของจิต
และวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองไวมาก 

บุคคลผูมีปญญาเห็นไดเร็ว  (อินทรีย  คือ  ปญญา) 
เลือกหนทางท่ีสะดวก ก็ยอมจะไปถึงจุดหมายไดเร็วกวา     
แมรูหนทางท่ีถูกแลว แตเพียรนอย   (อินทรีย  คือ วิริยะ)      
มิไดปฏิบัติธรรมใหสมควรแกธรรม ฝกสตินอย  ท้ิงสมาธิ
เหินหางจากฌาน ก็ยอมถึงท่ีหมายไดชา…ดังน้ีเปนตน 

อีกท้ัง แงมุมท่ีควรใหความสําคัญวาเปนมรรควิธีท่ีงาย
คือ สิ่งท่ีพระตถาคตทรงแสดงสอนบอยๆ, บอกตรงๆวาเปน
วิธีท่ีสะดวกตอการเขามรรคผล, ทรงใชบอกสอนกับคนชรา
คนเจ็บปวย  ใกลตาย  มีกําลังนอย มีเวลาในชีวิตเหลือนอย 
รือ มรรควิธีท่ีตรัสบอกถึงอานิสงสไวมากกวามรรควิธีอื่น  ๆ

ดังน้ัน มรรควิธีท่ีงาย จึงไมใชวา  งาย  ในแบบท่ีเขาใจ
กันวาใชความพยายามนอย ใชการกระทํานอย ขวนขวายนอย
แตงาย   ตามเหตุปจจัยอันสมควรแกกรณีนั้น ๆ 



๖ พุทธวจน 

 

ภายใตขีดจํากัดของสาวก   ซึ่งพระพุทธองคทรง
ยืนยันวา แมอรหันตผูปญญาวิมุตติ   ตางก็เปนไดเพียงแค    
มัคคานุคา (ผูเดินตามมรรคมาทีหลัง) จึงไมแปลกท่ีเราจะไดรู 
ไดฟงการอธิบายแจงแจกมรรควิธีท่ีงาย  ตามแบบของสาวก
ในรูปแบบตางๆ กันไป ซึ่งตรงกันบาง ไมตรงกันบาง และ
ไมสามารถนํามาใชอางอิงเปนหลักมาตรฐานได 

หากเปรียบการบรรลุมรรคผล คือการถึงจุดหมาย
หนังสือเลมนี้  คือ  แผนที่   ซึ่งเขียนโดยมัคคโกวิโท                
(ผูฉลาดในมรรค คือพระตถาคต) และชาวพุทธตองหันกลับมา
ใชแผนท่ีฉบับถูกตองนี้ เปนมาตรฐานเดียวเหมือนครั้งพุทธกาล 

คณะผูจัดพิมพหนังสือเลมน้ี ขอนอบนอมสักการะ 
ตอ ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
และ  ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้ 

ต้ังแตครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปจจุบัน 
ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสืบทอดพุทธวจน 

คือ ธรรม และวนิัย ท่ีทรงประกาศไว บริสุทธิ์บริบูรณดีแลว 

คณะศิษยพระตถาคต 
เมษายน ๒๕๕๓ 

 



การละนันทิ 



๘ พุทธวจน 

 

ภพแมชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังนารังเกียจ 

 
 ภิกษุ ท. ! คูถ แมนิดเดียว ก็เปนของมีกล่ิน

เหม็น ฉันใด,   ภกิษุ ท. !    ส่ิงท่ีเรียกวา ภพ (ผลแหง
ภวตัณหา) กฉั็นนั้นเหมือนกัน,   แมมีประมาณนอย     

ชั่วลัดนิ้วมือเดยีว   ก็ไมมีคุณอะไรท่ีพอจะกลาวได. 
 

เอก. อ.ํ ๒๐ / ๔๖ / ๒๐๓. 

 
 (ในสูตรถัดไป ไดตรัสอุปมาดวยมูตร  ดวยน้ําลาย  ดวยหนอง  ดวยโลหิต 
โดยทํานองเดียวกัน  ๒๐ / ๔๖ / ๒๐๔). 

 

 
 
 
 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๙ 

 

ผูเขาไปหา เปนผูไมหลดุพน  
ผูไมเขาไปหา ยอมเปนผูหลุดพน 

 
 ภิกษุ ท. ! ผูเขาไปหา เปนผูไมหลุดพน ;  ผู
ไมเขาไปหา เปนผูหลุดพน. 

 ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซ่ึง เขาถือเอารูป ตั้งอยู ก็
ตั้งอยูได, เปนวิญญาณท่ีมีรูปเปนอารมณ   มีรูปเปนท่ีตั้ง
อาศัย   มี นันทิ (ความเพลิน) เปนท่ีเขาไปสองเสพ  ก็ถึง
ความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย ได ;  

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซ่ึง เขาถือเอาเวทนา 
ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได,  เปนวิญญาณท่ีมีเวทนาเปนอารมณ  มี
เวทนาเปนท่ีตัง้อาศัย  มี นนัทิ (ความเพลิน) เปนท่ีเขา
ไปสองเสพ  ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย ได ;   

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซ่ึง เขาถือเอาสัญญา 

ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณท่ีมีสัญญาเปนอารมณ   มี
สัญญาเปนท่ีตั้งอาศัย   มี นันทิ (ความเพลิน) เปนท่ีเขา
ไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ได ;  



๑๐ พุทธวจน 

 

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซ่ึง เขาถือเอาสังขาร 

ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณท่ีมีสังขารเปนอารมณ   มี
สังขารเปนท่ีตั้งอาศัย   มี นันทิ (ความเพลิน) เปนท่ีเขา
ไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย ได. 
 ภิกษุ ท. !       ผูใดจะพึงกลาวอยางนีว้า “เราจัก
บัญญัติ ซ่ึงการมา การไป การจุติ การอุบัต ิความเจริญ 
ความงอกงาม และความไพบูลยของวิญญาณ โดย เวน
จากรปู เวนจากเวทนา เวนจากสัญญา และเวนสังขาร”  

ดังนีน้ั้น,  นี ่ ไมใชฐานะท่ีจักมีไดเลย. 
 ภิกษุ ท. ! ถาราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ 

ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ   เปนส่ิงท่ี
ภิกษุละไดแลว ;   
 เพราะละราคะได   อารมณสําหรับวิญญาณก็
ขาดลง  ท่ีตั้งของวิญญาณก็ไมมี.     

 วิญญาณอันไมมีท่ีตั้งนั้นก็ไมงอกงาม หลุดพน
ไปเพราะไมถูกปรุงแตง ;   



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๑ 

 

 เพราะหลุดพนไปก็ตั้งมัน่    เพราะตั้งม่ันก็ยินดี
ในตนเอง ;    เพราะยินดีในตนเองก็ไมหว่ันไหว ;  เม่ือ
ไมหว่ันไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตน ;  

ยอมรูชัดวา “ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอ่ืนท่ีจะตองทําเพื่อ
ความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก” ดังนี.้ 

 

ขนฺธ. สํ. ๑๗ / ๖๖ / ๑๐๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ พุทธวจน 

 

จิตมีตัณหา เรียกวาอยูสองคน   
จิตไมมีตัณหา เรียกวาอยูคนเดียว 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ   ภิกษุ
จึงชื่อวา เปนผูมีการอยูอยางมีเพ่ือนสอง  พระเจาขา  ?” 

 มิคชาละ !  รูป ท้ังหลายอันจะพึงเห็นไดดวย
จักษ ุ อันเปนรูปท่ีนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มี
ลักษณะนารัก  เปนท่ีเขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดยอมใจมีอยู. ถาหากวาภกิษุ
ยอมเพลิดเพลิน  พรํ่าสรรเสริญ  สยบมัวเมา  ซ่ึงรูป  นั้น
ไซร ;   

 แกภิกษุผูเพลิดเพลิน  พรํ่าสรรเสริญ  สยบ มัว
เมา  ซ่ึงรูปนั้นอยู นั่นแหละ,  นันทิ (ความเพลิน) ยอม
เกิดขึ้น. 

 เม่ือ นันทิ มีอยู,  สาราคะ (ความพอใจอยางยิ่ง)  
ยอมมี ; 
 เม่ือ สาราคะ มีอยู,  สัญโญคะ (ความผูกจิตติดกับ
อารมณ) ยอมมี : 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๓ 

 

 มิคชาละ !   ภิกษุผูประกอบพรอมแลว  ดวย
การผูกจิตติดกับอารมณดวยอํานาจแหงความเพลิน   
นั่นแล  เราเรียกวา “ผูมีการอยูอยางมีเพื่อนสอง”. 
 (ในกรณีแหง เสียงทั ้งหลายอันจะพึงไดยินดวยหูก็ดี,   
กล่ินทั้งหลายอันจะพึงดมดวยจมูกก็ดี,  รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มดวย
ลิ้นก็ดี,   โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกายก็ดี,   และ
ธรรมารมณทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยใจก็ดี,   พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวมีนัยยะอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะพึง
เห็นดวยจักษุ). 

 มิคชาละ !   ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางนี้
แมจะสองเสพเสนาสนะอันเปนปาและปาชัฏ ซ่ึงเงียบ
สงัด   มีเสียงรบกวนนอย    มีเสียงกึกกองครึกโครม
นอย   ปราศจากลมจากผิวกายคน   เปนท่ีทําการลับของ
มนุษย   เปนท่ีสมควรแกการหลีกเรน    เชนนี้แลว  ก็
ตาม,  ถึงกระนั้น ภิกษนุั้นเราก็ยังคงเรียกวา  ผูมีการอยู
อยางมีเพื่อนสองอยูนั่นเอง.  

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? 

ขอนั้นเพราะเหตุวา  ตัณหาน่ันแล  เปนเพื่อน
สองของภิกษนุั้น ;   ตัณหานั้น อันภิกษุนัน้ ยังละไมได



๑๔ พุทธวจน 

 

แลว เพราะเหตุนั้น ภิกษนุัน้เราจึงเรียกวา “ผูมีการอยู
อยางมีเพื่อนสอง”  ดังนี.้ 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !      ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล 

ภิกษุจึงชือ่วา  เปนผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว  พระเจาขา  ?” 

 มิคชาละ !  รูป ท้ังหลายอันจะพึงเห็นไดดวย
จักษ ุ เปนรูปท่ีนาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ  มี
ลักษณะนารัก   เปนท่ีเขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร    
เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ  มีอยู,   ถาหากวา
ภิกษยุอมไมเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไมสยบ  มัว
เมา   ซ่ึงรูปนั้นไซร, 

 แกภิกษุผูไมเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไม
สยบมัวเมา  ซ่ึงรูปนั้น  นัน่แหละ,  นันทิ (ความเพลิน) 

ยอมดับ ; 

 เม่ือ นันทิ  ไมอยู,  สาราคะ (ความพอใจอยางยิ่ง) 

ยอมไมมี ; 
 เม่ือ สาราคะ ไมมีอยู,  สัญโญคะ (ความผูกจิตติด

กับอารมณ)  ยอมไมมี : 

 มิคชาละ !    ภิกษุผู      ไมประกอบพรอมแลว



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๕ 

 

ดวยการผูกจิตติดกับอารมณดวยอํานาจแหงความเพลิน 
(นันทิ) นั่นแล    เราเรียกวา  “ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว”. 
 (ในกรณีแหงเสียงทั้งหลายอันจะพึงไดยินดวยหูก็ดี,    กลิ่น
ทั้งหลายอันจะพึงดมดวยจมูกก็ดี,  รสทั้งหลายอันจะพึงล้ิมดวยลิ้นก็ดี,  
โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกายก็ดี,   และธรรมารมณ
ทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยใจก็ดี,   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวมีนัยยะ
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นดวยจักษุ). 

 มิคชาละ !    ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางนี้  
แมอยูในหมูบาน   อันเกล่ือนกลนไปดวยภิกษุ  ภิกษุณ ี 

อุบาสก อุบาสิกาท้ังหลาย, ดวยพระราชา มหาอํามาตย
ของพระราชาท้ังหลาย,  ดวยเดียรถีย  สาวกของ
เดียรถียท้ังหลาย ก็ตาม ; ถึงกระนั้น ภิกษนุั้นเรา          ก็
เรียกวา  ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียวโดยแท. 
 ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?  

ขอนั้นเพราะเหตุวาตัณหาน่ันแล เปนเพื่อน
สองของภิกษนุั้น ;   ตัณหานั้น อันภิกษนุั้น ละเสียได
แลว  เพราะเหตุนั้น   ภิกษุนัน้เราจึงเรียกวา   “ผูมีการอยู
อยางอยูผูเดียว”,  ดังนี ้ แล. 

 สฬา.สํ. ๑๘ / ๔๓ – ๔๔ / ๖๖-๖๗. 



๑๖ พุทธวจน 

 

พรหมจรรยนี้  อนับุคคลยอมประพฤติ  
เพ่ือการละขาดซ่ึงภพ 

 
 สัตวโลกน้ี  เกิดความเดือดรอนแลว  มีผัสสะ
บังหนา  ยอมกลาวซ่ึงโรค (ความเสียดแทง) นั้น โดยความ
เปนตัวเปนตน 

 เขาสําคัญส่ิงใด  โดยความเปนประการใด  แต
ส่ิงนั้นยอมเปน (ตามที่เปนจริง)  โดยประการอ่ืนจากท่ีเขา
สําคัญนั้น 

 สัตวโลกติดของอยูในภพ   ถูกภพบังหนาแลว  
มีภพโดยความเปนอยางอ่ืน (จากที่มันเปนอยูจริง)  จึงได
เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น. 

 เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในส่ิงใด   ส่ิงนั้นเปนภัย (ที่

เขาไมรูจัก)  :   เขากลัวตอส่ิงใด   ส่ิงนั้นก็เปนทุกข. 
 พรหมจรรยนี้   อันบุคคลยอมประพฤติ   ก็เพื่อ
การละขาดซ่ึงภพ.  
 สมณะหรือพราหมณเหลาใด   กลาวความ 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๗ 

 

หลุดพนจากภพวามีไดเพราะภพ ;  เรากลาววา  สมณะ
หรือพราหมณท้ังปวงนั้น  มิใชผูหลุดพนจากภพ. 

 ถึงแมสมณะหรือพราหมณเหลาใด กลาว
ความออกไปไดจากภพวา  มีไดเพราะวภิพ (ไมมีภพ) :   
เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณท้ังปวงนัน้  ก็ยังสลัด
ภพออกไปไมได. 
 ก็ทุกขนี้มีขึ้น   เพราะอาศัยซ่ึงอุปธิท้ังปวง. 
 เพราะความสิ้นไปแหงอุปาทานท้ังปวง ความ   
เกิดขึ้นแหงทุกขจึงไมมี. 
 ทานจงดูโลกนี้เถิด (จะเห็นวา) สัตวท้ังหลายอัน
อวิชชา (ความไมรู) หนาแนนบังหนาแลว ;   และวาสัตว
ผูยินดีในภพอันเปนแลวนั้น  ยอมไมเปนผูหลุดพนไป
จากภพได  ก็ภพท้ังหลายเหลาหนึ่งเหลาใด     อัน
เปนไปในท่ีหรือในเวลาท้ังปวง    เพื่อความมีแหง
ประโยชนโดยประการทั้งปวง ;   ภพท้ังหลายท้ังหมดนั้น   
ไมเท่ียง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา.   
 เม่ือบุคคลเหน็อยูซ่ึงขอนั้น    ดวยปญญาอัน
ชอบตามท่ีเปนจริงอยางนี้อยู ;    เขายอมละภวตัณหา 



๑๘ พุทธวจน 

 

(ความอยากมีอยากเปน)ได  และไมเพลิดเพลินวิภวตัณหา 
(ความไมอยาก) ดวย. 

 ความดับเพราะความสํารอกไมเหลือ   (แหงภพ

ทั้งหลาย)   เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาโดยประการ
ท้ังปวง  นั้นคอืนิพพาน. 

 ภพใหมยอมไมมีแกภิกษนุั้น ผูดับเย็นสนิทแลว  
เพราะไมมีความยึดม่ัน.    
 ภิกษุนั้น    เปนผูครอบงํามารไดแลว   ชนะ
สงครามแลว  กาวลวงภพท้ังหลายท้ังปวงไดแลว    
เปนผูคงท่ี (คือไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป),  ดังนี้ แล. 
 

  อุ.ข.ุ ๒๕ / ๑๒๑ / ๘๔. 

 
 
 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๙ 

 

สิ้นนันทิ สิ้นราคะ และสิ้นทุกข 
 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุเห็นจักษุอันไมเท่ียงนั่นแล  
วาไมเท่ียง   ความเหน็เชนนัน้ เปน สัมมาทิฏฐ ิ(การ เห็น

อยูโดยถูกตอง) ของเธอนั้น. 

 

เม่ือเห็นอยูโดยถูกตอง  ยอมเบื่อหนาย 
(สมฺมา  ปสฺสํ  นิพฺพินฺทติ) ; 

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ    
จึงมีความส้ินไปแหงราคะ 

(นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย) ; 

เพราะความสิ้นไปแหงราคะ    
จึงมีความส้ินไปแหงนันทิ 

(ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย ) ; 

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ    
กลาวไดวา “จิตหลุดพนแลวดวยดี” ดังนี้.  

(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ  สุวิมุตฺตนฺติ  วุจฺจติ). 
 

  



๒๐ พุทธวจน 

 

(ในกรณีแหงอายตนะภายในท่ีเหลืออกี ๕ คือ  โสตะ ฆานะ  
ชิวหา กายะ  มโน   และในกรณีแหงอายตนะ ภายนอก ๖ คือ รูป  เสียง  
กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ   ก็ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณี   แหง
จักษุ ทุกประการ.) 
 

นันทิกขยวรรค สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๗๙ / ๒๔๕-๖. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๒๑ 

 

ความดับทุกขม ี   เพราะความดับไป  
 แหงความเพลิน (นนัทิ) 

 ปุณณะ ! รูป ท่ีเห็นดวย ตา กด็,ี  เสียง ท่ีฟง
ดวย หู ก็ด,ี กล่ิน ท่ีดมดวย จมูก ก็ด,ี รส ท่ีล้ิม     ดวย ล้ิน 
ก็ด,ี   โผฏฐัพพะ ท่ีสัมผัสดวย กาย  ก็ดี,  ธรรมารมณ ท่ี
รูแจงดวย ใจ ก็ด,ี   อันเปนส่ิงท่ีนาปรารถนา  นารักใคร  
นาพอใจ  เปนท่ียวนตายวนใจใหรัก เปนท่ีเขาไปต้ัง
อาศัยอยูแหงความใคร เปน      ท่ีตั้งแหงความกําหนัด
ยอมใจ มีอยู ;  
 ภิกษยุอมไมเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไม
เมาหมกซ่ึงอารมณ  มีรูปเปนตนนั้น.  เม่ือภิกษุไม
เพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไมเมาหมก  ซ่ึงอารมณมี
รูป เปนตนนัน้อยู,  นันทิ (ความเพลิน) ยอมดบัไป. 

 ปุณณะ !    เรากลาววา “ความดับไมมีเหลือ
ของทุกขมีได เพราะความดบัไมเหลือของความเพลิน”  
ดังนี ้แล. 

อุปริ. ม.๑๔/๔๘๒/๗๕๖. 





กายคตาสติ



๒๔ พทุธวจน 

 

กายคตาสติ                                                    

เปนเสาหลักเสาเข่ือนอยางดีของจิต 

ลักษณะของผูไมต้ังจิตในกายคตาสติ 

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหก
ชนิด   อันมีท่ีอยูอาศัยตางกัน   มีท่ีเท่ียวหากินตางกัน มา
ผูกรวมกันดวยเชือกอันม่ันคง ;     คือเขาจับงูมาผูกดวย
เชือกเหนียวเสนหนึ่ง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัขบาน,  
จับสุนัขจ้ิงจอก,  จับลิง   มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง 
ๆ      แลวผูกรวมเขาดวยกันเปนปมเดียวในทามกลาง 

ปลอยแลว.   
 ภิกษุ ท. ! คร้ังนั้น สัตวเหลานั้นท้ังหกชนิด   

มีท่ีอาศัยและท่ีเที่ยวตาง ๆ กัน    ก็ยื้อแยงฉุดดึงกันเพื่อ
จะไปสูท่ีอาศัยท่ีเท่ียวของตนๆ :      งูจะเขาจอมปลวก,  
จระเขจะลงน้ํา,  นกจะบินขึ้นไปในอากาศ,  สุนัข     จะ
เขาบาน,     สุนัขจ้ิงจอกจะไปปาชา,     ลิงก็จะไปปา.
คร้ันเหนื่อยลากันท้ังหกสัตวแลว    สัตวใดมีกําลังกวา 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๒๕ 

 

สัตวนอกน้ันก็ตองถูกลากติดตามไปตามอํานาจของ
สัตวนั้น. ขอนี้ฉันใด  ;  
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุด ไมอบรมทําใหมากใน
กายคตาสติแลว  ตา  ก็จะฉุดเอาภิกษุนัน้ไปหารูปท่ีนา
พอใจ,  รูปท่ีไมนาพอใจก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง ;        หู   ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงท่ี         
นาฟง, เสียงท่ีไมนาฟงกก็ลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง ;   จมูก  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากล่ินท่ีนา
สูดดม,   กลิ่นท่ีไมนาสูดดมก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึก
อึดอัดขยะแขยง ;       ล้ิน  ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารส         
ท่ีชอบใจ,    รสท่ีไมชอบใจก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึก
อึดอัดขยะแขยง ;   กาย  ก็จะฉุดเอาภิกษุนัน้ไปหาสัมผัส
ท่ียั่วยวนใจ, สัมผัสท่ีไมยั่วยวนใจก็กลายเปนส่ิงท่ีเธอ
รูสึกอึดอัดขยะแขยง ;   และ ใจ  ก็จะฉุดเอาภิกษุนัน้   ไป
หาธรรมารมณท่ีถูกใจ, ธรรมารมณท่ีไมถูกใจก็
กลายเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;   ขอนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกนั. 



๒๖ พทุธวจน 

 

กายคตาสติ                                                    

เปนเสาหลักเสาเข่ือนอยางดีของจิต 

ลักษณะของผูต้ังจิตในกายคตาสติ 

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหก
ชนิด   อันมีท่ีอยูอาศัยตางกัน    มีท่ีเท่ียวหากินตางกัน 

มาผูกรวมกันดวยเชือกอันม่ันคง   คือ   เขาจับงูมาผูก
ดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง,  จับจระเข,  จับนก,  จับสุนัข
บาน,  จับสุนัขจิ้งจอกและจับลิง มาผูกดวยเชือกเหนียว
เสนหนึ่ง ๆ     คร้ันแลว   นําไปผูกไวกับเสาเขื่อนหรือ 
เสาหลักอีกตอหนึ่ง.    

 ภิกษุ ท. ! คร้ังนั้น สัตวท้ังหกชนดิเหลานั้น  

มีท่ีอาศัยและท่ีเที่ยวตาง ๆ กัน    ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน        
เพื่อจะไปสูท่ีอาศัยท่ีเท่ียวของตนๆ :         งูจะเขาจอม 
ปลวก,   จระเขจะลงน้ํา,   นกจะบินข้ึนไปในอากาศ,   
สุนัขจะเขาบาน, สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา, ลิงก็จะ      ไป
ปา.  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๒๗ 

 

 ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล    ความเปนไป
ภายในของสัตวท้ังหกชนิดเหลานั้น มีแตความเม่ือยลา
แลว ;   ในกาลนั้น  มันทั้งหลายก็จะพึงเขาไปยืนเจา  นั่ง
เจา  นอนเจา  อยูขางเสาเข่ือนหรือเสาหลักนั้นเอง  ขอนี้
ฉันใด ; 
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุใดไดอบรมทําใหมากใน
กายคตาสติแลว      ตา  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปท่ี
นาพอใจ,  รูปท่ีไมนาพอใจ ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง ;         หู ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงท่ี
นาฟง,   เสียงที่ไมนาฟง  ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง ;    จมูก  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากล่ินท่ี
นาสูดดม,    กล่ินท่ีไมนาสูดดม   ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึก
อึดอัดขยะแขยง ;    ล้ิน    ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหา
รสท่ีชอบใจ,     รสท่ีไมชอบใจ  ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึก
อึดอัดขยะแขยง ;    กาย  ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหา
สัมผัสท่ียั่วยวนใจ,   สัมผัสท่ีไมยั่วยวนใจ  ก็ไมเปน     
ส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ;    และใจ   ก็จะไมฉุดเอา          



๒๘ พทุธวจน 

 

ภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณท่ีถูกใจ,  ธรรมารมณท่ีไม
ถูกใจ ก็ไมเปนส่ิงท่ีเธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง ; ขอนี้ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน. 
 ภิกษุ ท. ! คําวา “เสาเขื่อน หรือ  เสาหลัก”  
นี้เปนคําเรียกแทนช่ือแหง กายคตาสต.ิ 
 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้  พวกเธอ
ท้ังหลายพึงสําเหนยีกใจไววา    
 “กายคตาสติของเราท้ังหลาย   จักเปนส่ิงท่ีเรา
อบรม   กระทําใหมาก  กระทําใหเปนยานเคร่ืองนําไป   

กระทําใหเปนของท่ีอาศัยได     เพียรตั้งไวเนืองๆ  
เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ  เพียรปรารภสมํ่าเสมอ
ดวยดี”  ดังนี.้   
 ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนยีกใจ
ไวดวยอาการอยางนี้แล. 

 

สฬา.สํ.๑๘ / ๒๔๖,๒๔๘ / ๓๔๘,๓๕๐. 

 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๒๙ 

 

กระดองของบรรพชติ 

 ภิกษุ ท. ! เร่ืองเคยมีมาแตกอน :      เตาตัว 
หนึ่งเท่ียวหากินตามริมลําธารในตอนเยน็, สุนัข 
จิ้งจอกตัวหนึ่ง  ก็เท่ียวหากนิตามริมลําธารในตอนเย็น
เชนเดยีวกัน.  เตาตัวนี้ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกซ่ึงเท่ียว      
หากิน  (เดินเขามา)  แตไกล,     คร้ันแลวจึงหดอวัยวะ
ท้ังหลาย   มีศีรษะเปนท่ีหาเขาในกระดองของตนเสีย    
เปนผูขวนขวายนอยนิ่งอยู.   แมสุนัขจิ้งจอกก็ไดเห็นเตา
ตัวท่ีเท่ียวหากนินั้นแตไกลเหมือนกนั,   คร้ันแลว   จึง
เดินตรงเขาไปที่เตา  คอยชองอยูวา  “เม่ือไรหนอเตาจกั
โผลอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งออก ในบรรดาอวัยวะ
ท้ังหลาย   มีศีรษะเปนท่ีหาแลว   จกักดัอวยัวะสวนนั้น
คราเอาออกมากินเสีย”  ดังนี้.      ภกิษุ ท. !    ตลอดเวลา
ท่ีเตาไมโผลอวัยวะออกมา  สุนัขจ้ิงจอกก็ไมไดโอกาส
ตองหลีกไปเอง ; 
 ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :  มารผูใจบาป ก็
คอยชองตอพวกเธอท้ังหลาย     ติดตอไมขาดระยะ



๓๐ พุทธวจน 

 

อยูเหมือนกันวา    “ถาอยางไร   เราคงไดชอง   ไมทางตา
ก็ทางห ู   หรือทางจมูก   หรือทางล้ิน   หรือทางกาย   

หรือทางใจ”,  ดังนี.้ 
 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี ้  พวกเธอ
ท้ังหลาย  จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยู
เถิด ;  ไดเหน็รูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกล่ิน
ดวยจมูก,  ไดล้ิมรสดวยล้ิน,  ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวย
กาย,  หรือไดรูธรรมารมณดวยใจแลว  จงอยาไดถือเอา
โดยลักษณะท่ีเปนการรวบถือท้ังหมด,  อยาไดถือเอา
โดยลักษณะท่ีเปนการแยกถือเปนสวนๆ เลย, ส่ิงท่ี
เปนอกุศลลามก  คือ อภิชฌา (โลภอยากไดของเขา) และ
โทมนัส (ความเปนทุกขใจ) จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไม
สํารวม  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ   เพราะการไมสํารวม
อินทรียเหลาใดเปนเหตุ,    พวกเธอท้ังหลายจงปฏิบัติ
เพื่อการปดกัน้อินทรียนั้นไว, พวกเธอท้ังหลายจงรกัษา
และถึงความสํารวม  ตา  ห ู จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  เถิด. 
 ภิกษุ ท. ! ในกาลใด  พวกเธอท้ังหลาย  จัก
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยู ; ในกาลนั้น  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๓๑ 

 

มารผูใจบาป จักไมไดชองแมจากพวกเธอท้ังหลาย   

และจักตองหลีกไปเอง,   เหมือนสุนัขจ้ิงจอกไมไดชอง
จากเตาก็หลีกไปเอง  ฉะนัน้. 

“เตาหดอวัยวะไวในกระดอง ฉันใด, 
ภิกษุ  พึงต้ังมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) 

ไวในกระดอง ฉันนั้น, 
เปนผูท่ีตัณหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได, 

ไมเบียดเบียนผูอ่ืน, 
ไมกลาวรายตอใครท้ังหมด, 
เปนผูดับสนิทแลว”  ดังนี้แล. 

 

สฬา. สํ. ๑๘ / ๒๒๒ / ๓๒๐. 

 



๓๒ พุทธวจน 

 

ต้ังจิตในกายคตาสติ                                    
เสมือนบุรษุผูถือหมอน้ํามนั 

 

 ภิกษุ ท. ! เป รียบเหมือนหมูมหาชนได
ทราบขาววา    มีนางงามในชนบทพึงประชุมกัน   ก็
นางงามในชนบทน้ัน    นาดูอยางยิ่งในการฟอนรํา   
นาดูอยางยิ่งในการขับรอง    หมูมหาชนไดทราบขาววา    
นางงามในชนบทจะฟอนรําขับรอง    พึงประชุมกัน
ยิ่งข้ึนกวาประมาณ    คร้ังนัน้   บุรุษผูอยากเปนอยู   ไม
อยากตาย  ปรารถนาความสุข  เกลียดทุกข   พึงมากลาว
กะหมูมหาชนนั้นอยางนี้วา    “บุรุษผูเจริญ !   ทานพึงนํา

ภาชนะนํ้ามันอันเต็มเปยมน้ี     ไปในระหวางที่ประชุมใหญกับ
นางงามในชนบท   และจักมีบุรุษเง้ือดาบตามบุรุษผูนําหมอ
นํ้ามันน้ันไปขางหลัง ๆ   บอกวา ทานจักทํานํ้ามันน้ันหกแม
หนอยหน่ึงในที่ใด   ศีรษะของทานจักขาดตกลงไปในที่น้ัน
ทีเดียว” . 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๓๓ 

 

ภิกษุ ท. ! เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอ
นั้นเปนอยางไร ?   บุรุษผูนั้นจะไมใสใจภาชนะนํ้ามัน
โนน  แลวพึงประมาทในภายนอกเทยีวหรือ.  

 “ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา !”      

 ภิกษุ ท. ! เราทําอุปมานี ้      เพื่อใหเขาใจ
เนื้อความนี้ชัดข้ึน  เนื้อความในขอนี้มีอยางนี้แล  คําวา 
ภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยม  เปนช่ือของ กายคตาสติ.  
 ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้      เธอ
ท้ังหลายพึงทําการศึกษาอยางนี้วา  
 กายคตาสติ  จักเปนของอันเราเจริญแลว    
กระทําใหมากแลว  กระทําใหเปนดังยาน กระทําให
เปนท่ีตั้ง  กระทําไมหยุด    ส่ังสมแลว  ปรารภดีแลว.    
 ภิกษุ ท. !    เธอท้ังหลายพึงทําการศึกษาอยางนี้.  

 ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใด ไมบริโภคกายคตาสติ    
ชนเหลานั้นช่ือวา  ยอมไมบริโภคอมตะ.    

 ภิกษุ ท. !   ชนเหลาใด  บริโภคกายคตาสติ    
ชนเหลานั้นช่ือวา ยอมบริโภคอมตะ ; 



๓๔ พุทธวจน 

 

 ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใด ประมาทกายคตาสติ   
ชนเหลานั้นช่ือวา ประมาทอมตะ.   
 ภิกษุ ท. ! ชนเหลาใด  ไมประมาทกายคตาสติ
ชนเหลานั้นช่ือวา  ไมประมาทอมตะ  ดังนี ้แล. 
 

มหาวาร. สํ ๑๙ / ๒๒๖-๒๒๗  / ๗๖๓–๗๖๖. 

เอก.อํ ๒๐ / ๕๙ / ๒๓๕,๒๓๙. 

 
 
 



อานาปานสติ



๓๖ พุทธวจน 

 

อานิสงสสูงสุด 

แหงอานาปานสติ  ๒ ประการ 

 ภิกษุ ท. ! อานาปานสติ อันบุคคล เจ ริญ 

กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ        
ก็อานาปานสต ิ   อันบุคคลเจริญแลวอยางไร   กระทํา 
ใหมากแลวอยางไร   จึงมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ ?  

 ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภกิษุไปแลวสูปา หรือ
โคนไม   หรือเรือนวางก็ตาม    นั่งคูขาเขามาโดยรอบ 
ต้ังกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา  เธอนัน้มีสติหายใจเขา 
มีสติหายใจออก : 

 เม่ือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว, 
เม่ือหายใจออกยาว  ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว ; 

 เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวาเราหายใจเขาส้ัน, 
เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวาเราหายใจออกส้ัน ; 
  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๓๗ 

 

เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา  “เราเปนผูรูพรอม

เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหดัศึกษาวา “เราเปนผูทํากาย
สังขารใหรํางบัอยู หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทํากาย
สังขารใหรํางับอยู  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหดัศึกษาวา  “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงปติ หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงปติ หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงสุข  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร  หายใจออก” ;  
 เธอยอมทําการฝกหดัศึกษาวา “เราเปนผูทํา
จิตตสังขารใหรํางับอยู หายใจเขา” ,  วา  “เราเปนผูทํา
จิตตสังขารใหรํางับอยู”  หายใจออก” ;  



๓๘ พุทธวจน 

 

 เธอยอมทําการฝกหดัศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิต  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิต
ใหปราโมทยยิ่งอยู หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทําจิต
ใหปราโมทยยิง่อยู” หายใจออก ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิต
ใหตั้งม่ันอยู   หายใจเขา”,  วา   “เราเปนผูทําจิต
ใหต้ังม่ันอยู”  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิต
ใหปลอยอยู  หายใจเขา” , วา “เราเปนผูทําจิต 
ใหปลอยอยู  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผู
เห็นซ่ึงความไมเท่ียงอยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา 
“เราเปนผูเห็นซ่ึงความไมเท่ียงอยูเปนประจํา  หายใจออก” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา   “เราเปนผู
เห็นซ่ึงความจางคลายอยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา  
“เราเปนผูเห็นซ่ึงความจางคลายอยูเปนประจําหายใจออก” ; 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๓๙ 

 

 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผู
เห็นซ่ึงความดับไมเหลืออยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา “เรา
เปนผูเห็นซ่ึงความดับไมเหลืออยูเปนประจําหายใจออก ” ; 
 เธอยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็น
ซ่ึงความสลัดคืนอยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา “เรา
เปนผูเห็นซ่ึงความสลัดคืนอยูเปนประจําหายใจออก” ; 
 ภิกษุ ท. ! อานาปานสต ิ อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  อยางนี้แล  ยอมมีผลใหญ        
มีอานิสงสใหญ. 
 ภิกษุ ท. ! เม่ืออานาปานสติ   อันบุคคล
เจริญแลว  ทําใหมากแลวอยูอยางนี ้  ผลอานิสงสอยาง
ใดอยางหน่ึง  ในบรรดาผล  ๒ ประการ      เปนส่ิงท่ีหวัง   

ได ;   คือ อรหัตตผลในปจจุบัน   หรือวาถายังมีอุปาทิ
(กิเลสเปนเหตุถือมั่น) เหลืออยู  ก็จักเปน อนาคามี. 
 

ปฐมพลสูตร มหาวาร. สํ. ๑๙ / ๓๙๖-๓๙๗ / ๑๓๑๑-๑๓๑๓. 



๔๐ พุทธวจน 

 

เจริญอานาปานสติ เปนเหตุให            
สติปฏฐานส่ี – โพชฌงคเจ็ด – วิชชา 

และวิมุตติ บริบูรณ 
 

 ภิกษุ ท. ! ธรรมอันเอกนั้นมีอยู   ซ่ึงเม่ือ
บุคคลเจริญแลว   ทําใหมากแลว   ยอมทําธรรมท้ัง ๔ 

ใหบริบูรณ ;  คร้ันธรรมท้ัง ๔ นั้น  อันบุคคลเจริญแลว 

ทําใหมากแลว  ยอมทําธรรมท้ัง ๗  ใหบริบูรณ  ;   คร้ัน
ธรรมท้ัง ๗  นั้น  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  

ยอมทําธรรมท้ัง  ๒  ใหบริบูรณได. 
 ภิกษุ ท. ! อานาปานสตสิมาธินี้แล  เปน
ธรรมอันเอกซ่ึงเม่ือบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  

ยอมทําสติปฏฐานท้ัง ๔ ใหบริบูรณ ;  สติปฏฐาน ๔ 

อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอมทําโพชฌงค
ท้ัง ๗ ใหบริบูรณ ;  โพชฌงคท้ัง ๗ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได.  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๔๑ 

 

ภิกษุ ท. ! ก็อานาปานสติ (การกําหนดรูลม

หายใจเขาออก)   อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว
อยางไรเลา   จึงทําสติปฏฐาน (ฐานที่ต้ังของการระลึกได) 
ท้ัง ๔  ใหบริบูรณได ? 

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษ ุ 

 เม่ือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว,  
เม่ือหายใจออกยาว   ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว ; 
 เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวาเราหายใจเขาส้ัน, 
เม่ือหายใจออกส้ัน   ก็รูชัดวาเราหายใจออกส้ัน ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง  หายใจเขา”,   วา “เราเปนผูรู
พรอมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง   หายใจออก” ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทํากาย
สังขารใหรํางบัอยู หายใจเขา”,  วา “เราเปนผูทํากาย
สังขารใหรํางับอยู   หายใจออก” ;    

ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษนุั้นช่ือวา เปนผูตาม  
เห็นกายในกายอยูเปนประจํา       เปนผูมีความเพียรเผา 



๔๒ พทุธวจน 

 

กิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัส      
ในโลกออกเสียได.    

ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาวลมหายใจเขา และ
ลมหายใจออก วาเปนกายอยางหนึง่ๆ ในบรรดากาย
ท้ังหลาย.  ภิกษุ ท. !   เพราะเหตุนั้นในกรณีนี ้ ภิกษนุั้น
ยอมช่ือวา  เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา  มี
ความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได.  

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษ ุ 

 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา  “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงปต ิหายใจเขา”,  วา “เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซ่ึงปติ หายใจออก” ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา”,  วา “เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซ่ึงสุข  หายใจออก” ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรู
พรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร  หายใจออก” ; 
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ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทํา       
จิตตสังขารใหรํางับอยู หายใจเขา” ,  วา  “เราเปนผูทํา
จิตตสังขารใหรํางับอยู”  หายใจออก” ; 

ภิกษุ ท. ! สมัยนั้นภิกษนุัน้ช่ือวาเปนผูตาม
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย  อยูเปนประจํา    เปนผูมี
ความเพียรเผากิเลส   มีสัมปชัญญะ  มีสติ   นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได. 

ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาววา  การทําในใจเปน
อยางดีถึงลมหายใจเขา  และลมหายใจออก  วาเปน
เวทนาอยางหนึ่งๆ  ในบรรดาเวทนาท้ังหลาย.  ภิกษุ ท. !   
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี ้ ภกิษุนัน้ยอมช่ือวาเปนผูตาม
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย อยูเปนประจํา มีความ
เพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ  นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได.  

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษ ุ 

 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา”, วา “เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซ่ึงจิต  หายใจออก” ; 



๔๔ พุทธวจน 

 

 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิตให
ปราโมทยยิง่อยู หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทําจิตให
ปราโมทยยิ่งอยู” หายใจออก ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิตให
ตั้งม่ันอยู หายใจเขา”, วา “เราเปนผูทําจิตใหต้ังม่ันอยู  
หายใจออก” ; 

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูทําจิตให
ปลอยอยู หายใจเขา” , วา “เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  
หายใจออก” ;    

ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษนุั้นช่ือวา  เปนผู
ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา  เปนผูมีความเพียรเผา 

กิเลส    มีสัมปชัญญะ    มีสติ      นําอภชิฌาและโทมนัส  

ในโลกออกเสียได. 
ภิกษุ ท. ! เราไมกลาววาอานาปานสต ิ เปน

ส่ิงท่ีมีไดแกบุคคลผูมีสติอันลืมหลงแลว    ผูไมมี
สัมปชัญญะ.       ภิกษุ ท. !          เพราะเหตุนั้นในกรณนีี้
ภิกษุนั้นยอมช่ือวา     เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปน
ประจํา   มีความเพียรเผากิเลส   มีสัมปชัญญะ   มีสติ
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นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  
ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษ ุ 

 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความไมเท่ียงอยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา “เราเปนผู
เห็นซ่ึงความไมเท่ียงอยูเปนประจํา หายใจออก” ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความจางคลายอยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา “เราเปน
ผูเห็นซ่ึงความจางคลายอยูเปนประจํา หายใจออก” ; 
 ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความดับไมเหลืออยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา “เราเปน 
ผูเห็นซ่ึงความดับไมเหลืออยูเปนประจํา หายใจออก”  ; 

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา “เราเปนผูเห็นซ่ึง
ความสลัดคนือยูเปนประจํา หายใจเขา”, วา “เราเปนผู
เหน็ซ่ึงความสลัดคืนอยูเปนประจํา  หายใจออก” ;  

ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นช่ือวา เปนผู
ตามเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย อยูเปนประจํา มีความ
เพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได. 



๔๖ พุทธวจน 

 

ภิกษุ ท. ! ภิกษนุั้น เปนผูเขาไปเพงเฉพาะ
เปนอยางดีแลว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและ
โทมนัสท้ังหลายของเธอนั้นดวยปญญา.        ภิกษุ ท. ! 
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ ภกิษุนัน้ยอมช่ือวาเปนผูตาม
เห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย อยูเปนประจํา มีความ
เพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได. 

ภิกษุ ท. ! อานาปานสติ   อันบุคคลเจริญ
แลว   ทําใหมากแลวอยางนี้แล   ยอมทําสติปฏฐาน      
ท้ัง ๔  ใหบริบูรณได. 
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สติปฏฐานบริบูรณ  
ยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ 

 
ภิกษุ ท. ! ก็สติปฏฐานท้ัง ๔ อันบุคคล

เจริญแลว  ทําใหมากแลวอยางไรเลา   จึงทําโพชฌงค
ท้ัง ๗ ใหบริบูรณได ? 

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษเุปนผูตามเห็นกาย
ในกาย อยูเปนประจําก็ดี, เปนผูตามเห็นเวทนาใน
เวทนาท้ังหลาย อยูเปนประจําก็ดี ;  เปนผูตามเห็นจิต
ในจิต  อยูเปนประจํากด็ี ;  เปนผูตามเห็นธรรมใน
ธรรมท้ังหลาย อยูเปนประจาํก็ดี ;  มีความเพียรเผา
กิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกออกเสียได ; สมัยนั้น สติท่ีภิกษุเขาไปต้ังไวแลว  
ก็เปนธรรมชาติไมลืมหลง.    

ภิกษุ ท. ! สมัยใด สติของภิกษุผูเขาไปต้ัง
ไวแลว เปนธรรมชาติไมลืมหลง, สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค 
ก็เปนอันวาภกิษุนั้นปรารภแลว ;  สมัยนัน้ภิกษุช่ือวา  



๔๘ พุทธวจน 

 

ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ;   สมัยนั้น  สติสัมโพชฌงค
ของภิกษนุั้น   ช่ือวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ ;  
ภิกษุนั้น  เม่ือเปนผูมีสติเชนนั้นอยู     ช่ือวายอมทําการเลือก  
ยอมทําการเฟน  ยอมทําการใครครวญ ซ่ึงธรรมนั้น
ดวยปญญา. 

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษเุปนผูมีสติเชนนั้น
อยู ทําการเลือกเฟน ทําการใครครวญซ่ึงธรรมนั้นอยู
ดวยปญญา, สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ก็
เปนอันวาภิกษนุั้นปรารภแลว ;    สมัยนั้น  ภิกษนุั้น         
ช่ือวา   ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ;      สมัยนั้น          
ธัมมวิจยสัมโพชฌงคของภกิษุนัน้ ช่ือวาถึงความเต็ม
รอบแหงการเจริญ.  ภิกษนุัน้  เม่ือเลือกเฟน  ใครครวญ
ซ่ึงธรรมนั้น ดวยปญญาอยู  ความเพียรอันไมยอหยอน  
ก็ช่ือวาเปนธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแลว.   

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ความเพียรอันไมยอหยอน 
อันภิกษุผูเลือกเฟน ใครครวญธรรมดวยปญญาได
ปรารภแลว ;  สมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวา
ภิกษนุั้นปรารภแลว ;   สมัยนั้น ภิกษนุัน้ช่ือวายอม
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เจริญวิริยสัมโพชฌงค ;   สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงคของ
ภิกษนุั้น ช่ือวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.   ภิกษุ
นั้น  เม่ือมีความเพียรอันปรารภแลวเชนนัน้   ปติอัน
เปนนิรามิส (ไมอิงอามิส)  ก็เกิดข้ึน.         
(อามิส=รูป,เสียง,กล่ิน,รส,โผฏฐัพพะ) 

ภิกษุ ท. ! สมัยใด    ปติอันเปนนิรามิส 

เกิดข้ึนแกภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลว ;   สมัยนั้น 

ปติสัมโพชฌงค     ก็เปนอันวาภิกษนุั้นปรารภแลว ;   
สมัยนั้น    ภกิษุนัน้ช่ือวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค ;   
สมัยนั้นปติสัมโพชฌงคของภิกษนุั้น    ช่ือวาถึงความ
เต็มรอบแหงการเจริญ.   ภกิษุนัน้  เม่ือมีใจประกอบ 
ดวยปติ    แมกายก็รํางับ    แมจิตก็รํางับ. 

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ท้ังกายและท้ังจิตของ
ภิกษุผูมีใจประกอบดวยปติ     ยอมรํางับ ;     สมัยนั้น 

ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวาภกิษนุั้นปรารภแลว ; 
สมัยนั้น  ภิกษนุั้นช่ือวายอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ; 
สมัยนั้น  ปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุนัน้     ช่ือวาถึง 

ความเต็มรอบแหงการเจริญ.    ภิกษุนั้น    เม่ือมีกายอัน 



๕๐ พุทธวจน 

 

รํางับแลว  มีความสุขอยู  จิตยอมต้ังม่ันเปนสมาธิ.  
ภิกษุ ท. ! สมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายอัน

รํางับแลว  มีความสุขอยู  ยอมเปนจิตต้ังม่ัน ;   สมัยนั้น 

สมาธิสัมโพชฌงค   ก็เปนอันวาภกิษนุั้นปรารภแลว ; 
สมัยนั้น   ภิกษุนั้นช่ือวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ; 
สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงคของภิกษนุั้น  ช่ือวาถึงความ
เต็มรอบแหงการเจริญ.    ภกิษุนัน้   ยอมเปนผูเขาไป
เพงเฉพาะ   ซ่ึงจิตอันต้ังม่ันแลวอยางนั้นเปนอยางด.ี  

ภิกษุ ท. !  สมัยใด       ภิกษุเปนผูเขาไปเพง
เฉพาะ  ซ่ึงจิตอันต้ังม่ันแลวอยางนัน้   เปนอยางด ี ;  
สมัยนั้น   อุเบกขาสัมโพชฌงค   ก็เปนอันวาภกิษนุั้น
ปรารภแลว ;    สมัยนั้น  ภิกษนุั้นช่ือวา  ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค ;   สมัยนั้น  อุเบกขาสัมโพชฌงค
ของภิกษนุั้น  ช่ือวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

ภิกษุ ท. !  สติปฏฐานท้ัง  ๔  อันบุคคล
เจริญแลว   ทําใหมากแลวอยางนี้แล   ยอมทําโพชฌงค
ท้ัง ๗ ใหบริบูรณได. 
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โพชฌงคบริบูรณ ยอมทําวิชชา                 
และวิมุตติใหบริบูรณ 

 
ภิกษุ ท. ! โพชฌงคท้ัง ๗   อันบุคคลเจริญ

แลว   ทําใหมากแลว   อยางไรเลา   จึงจะทําวิชชาและ
วิมุตติใหบริบูรณได ? 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ยอมเจริญ สติ-      
สัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก (ความสงัด)   อันอาศัย
วิราคะ  (ความจางคลาย)       อันอาศัยนิโรธ  (ความดับ)    
อันนอมไปเพ่ือโวสสัคคะ  (ความสละ, ความปลอย) ;  

ยอมเจริญ  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วิเวก    อาศัยวริาคะ    อันอาศัยนิโรธ    อันนอมไปเพ่ือ
โวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ  วิริยสัมโพชฌงค  อันอาศัยวเิวก 

อันอาศัยวิราคะ    อันอาศัยนิโรธ     อันนอมไปเพ่ือ     
โวสสัคคะ ; 



๕๒ พุทธวจน 

 

ยอมเจริญ   ปติสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก  
อันอาศัยวิราคะ    อันอาศัยนิโรธ    อันนอมไปเพ่ือ       
โวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วิเวก    อันอาศัยวิราคะ    อันอาศัยนิโรธ     อันนอมไป
เพื่อโวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ     สมาธิสัมโพชฌงค       อันอาศัย
วิเวก    อันอาศัยวิราคะ    อันอาศัยนิโรธ     อันนอมไป
เพื่อโวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วิเวก    อันอาศัยวิราคะ    อันอาศัยนิโรธ     อันนอมไป
เพื่อโวสสัคคะ ; 

ภิกษุ ท. ! โพชฌงคท้ัง ๗  อันบุคคลเจริญ
แลว  ทําใหมากแลว  อยางนี้แล   ยอมทําวิชชาและ
วิมุตติใหบริบูรณได,   ดังนี้. 

 
ปฐมภิกขุสูตร มหาวาร. สํ. ๑๙ / ๔๒๔ / ๑๔๐๒-๑. 



ปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุ 

“นิพพาน” 



๕๔ พทุธวจน 

 

ปฏิปทาเปนท่ีสบาย 

แกการบรรลุนิพพาน 

(นัยท่ี ๑) 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ปฏิปทาเปนท่ีสบาย
แกการบรรลุนิพพาน แกพวกเธอ.  พวกเธอจงฟง  จง
ทําในใจใหด ี  เราจักกลาว.   
 ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุ
นิพพานนั้น   เปนอยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี ้  
 ยอมเห็นซ่ึง  จักษุ วา ไมเท่ียง ;  
 ยอมเห็นซ่ึง  รูปท้ังหลาย วา ไมเท่ียง ;  
 ยอมเห็นซ่ึง  จักขุวิญญาณ วา ไมเท่ียง ;    
 ยอมเห็นซ่ึง  จักขุสัมผัส วา ไมเท่ียง ;    
 ยอมเหน็ซ่ึง  เวทนา อันเปนสุข เปนทุกข  หรือ
เปนอทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข) ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย  วา  ไมเท่ียง. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๕๕ 

 

 (ในกรณีแหง โสตะ(หู)  ฆานะ(จมูก)  ชิวหา(ล้ิน)  กายะ
(กาย)  และมนะ(ใจ)   ก็ไดตรัสตอไปดวยขอความอยางเดียวกัน 
ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชือ่เทานั้น). 
 

 ภิกษุ ท. ! นี้แล คือปฏิปทาเปนท่ีสบาย    
แกการบรรลุนิพพาน  นั้น. 
 

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๖๗ / ๒๓๒. 



๕๖ พทุธวจน 

 

ปฏิปทาเปนท่ีสบาย 

แกการบรรลุนิพพาน 

(นัยท่ี ๒) 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ปฏิปทาเปนท่ีสบาย
แกการบรรลุนิพพาน แกพวกเธอ. พวกเธอจงฟง จงทํา
ในใจใหด ี เราจักกลาว.    
 ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุ
นิพพานนั้น  เปนอยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้   
 ยอมเห็นซ่ึง จักษุ วา เปนทุกข ;   
 ยอมเห็นซ่ึง รูปท้ังหลาย วา  เปนทุกข ;  
 ยอมเห็นซ่ึง จักขุวิญญาณ วา เปนทุกข ;    
 ยอมเห็นซ่ึง จักขุสัมผัส วา เปนทุกข ;    
 ยอมเหน็ซ่ึง เวทนาอันเปนสุข  เปนทุกข  หรือ
เปนอทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข) ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย วา  เปนทุกข. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๕๗ 

 

 (ในกรณีแหง โสตะ(หู)  ฆานะ(จมูก)  ชิวหา(ล้ิน)  กายะ
(กาย)  และมนะ(ใจ)   ก็ไดตรัสตอไปดวยขอความอยางเดียวกัน 
ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชือ่เทานั้น). 

 ภิกษุ ท. ! นี้แล คือปฏิปทาเปนท่ีสบาย    
แกการบรรลุนิพพาน  นั้น. 

 

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๖๘ / ๒๓๓. 



๕๘ พทุธวจน 

 

ปฏิปทาเปนท่ีสบาย 

แกการบรรลุนิพพาน 

(นัยท่ี ๓) 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ปฏิปทาเปนท่ีสบาย
แกการบรรลุนิพพาน  แกพวกเธอพวกเธอจงฟง  จงทํา
ในใจใหด ี เราจักกลาว.    
 ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุ
นิพพานนั้น   เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนกรณีนี ้ 
 ยอมเห็นซ่ึง  จักษ ุวา เปนอนตัตา ;   
 ยอมเหน็ซ่ึง  รูปท้ังหลาย วา เปนอนัตตา ;    

ยอมเหน็ซ่ึง จักขุวิญญาณ วา  เปนอนัตตา ; 
ยอมเหน็ซ่ึง  จักขุสัมผัส วา เปนอนัตตา ;   
ยอมเห็นซ่ึง  เวทนาอันเปนสุข   เปนทุกข  หรือ

เปนอทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข)  ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย   วา  เปนอนัตตา. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๕๙ 

 

 (ในกรณีแหง โสตะ(หู)  ฆานะ(จมูก)  ชิวหา(ล้ิน)  กายะ
(กาย)  และมนะ(ใจ)   ก็ไดตรัสตอไปดวยขอความอยางเดียวกัน 

ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อเทานั้น). 

 ภิกษุ ท. ! นี้แล คือปฏิปทาเปนท่ีสบาย    
แกการบรรลุนิพพาน  นั้น. 
 

 

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๖๘ / ๒๓๔. 

 



๖๐ พุทธวจน 

 

ปฏิปทาเปนท่ีสบาย 

แกการบรรลุนิพพาน 

 (นัยท่ี ๔) 

 ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง  ปฏิปทาเปนท่ีสบาย
แกการบรรลุนิพพาน   แกพวกเธอ.  พวกเธอจงฟง 

จงทําในใจใหดี   เราจักกลาว.   
 ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุ
นิพพานนั้น   เปนอยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะสําคัญความขอนี้วา
อยางไร :   จักษุเท่ียงหรือไมเท่ียง ?   

“ไมเที่ยง  พระเจาขา !” 

  ส่ิงใดไมเท่ียง,   ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ?  
“เปนทุกข  พระเจาขา !”    

ส่ิงใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนไป
เปนธรรมดา,  ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นส่ิงนั้นวา 

“นั่นของเรา(เอตํ มม),  นั่นเปนเรา (เอโสหมสฺมิ),     
นั่นเปนอัตตาของเรา  (เอโส เม อตฺตา)”  ดังนี้ ?  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๖๑ 

 

“ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา !” 

(ตอไป ไดตรัสถามและภิกษุตอบ   เก่ียวกับ   รูป...

จักขุวิญญาณ...จักษุสัมผัส... จักษุสัมผัสสชาเวทนา,  ซ่ึงมีขอความ
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุนั้นทุกประการ ตางกันแตชื่อเทานั้น   
เม่ือตรัสขอความในกรณีแหงอายตนิกธรรมหมวดจักษ ุ  จบลงดังนี้
แลว  ไดตรัสขอความในกรณีแหง   อายตนิกธรรมหมวดโสตะ   
หมวดฆานะ  หมวดชิวหา  หมวดกายะ  และหมวดมนะ  ตอไปอกี  

ซ่ึงมีขอความที่ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณแีหงอายตนิกธรรม
หมวดจักษนุั้นทกุประการ   ตางกันแตเพียงชื่อเทานัน้   ผูศึกษาฟง
เทียบเคียงไดเอง). 

 ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูมีการสดับ   เม่ือเห็น
อยูอยางนี ้   
 ยอม เบ่ือหนายแมใน จักษุ  ;   
 ยอมเบ่ือหนายแมใน รูป ;  
 ยอมเบ่ือหนายแมใน จักขุวิญญาณ ;  
 ยอมเบ่ือหนายแมใน จักขุสัมผัส ;   
 ยอมเบ่ือหนายใน เวทนา อันเปนสุข เปนทุกข  
หรือเปนอทุกขมสุข (ไมทุกขไมสุข)  ท่ีเกิดขึ้นเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย ; 



๖๒ พทุธวจน 

 

(ในกรณีแหงอายตนิกธรรมหมวดโสตะ ฆานะ  ชิวหา กายะ   
มนะ ก็ไดตรัสตอไปอีก   โดยนัยอยางเดียวกันกับกรณีแหง
อายตนิกธรรมหมวดจักษนุี)้ ;  

เม่ือเบ่ือหนาย  ยอม คลายกําหนัด ;   
เพราะคลายกําหนัด ยอม หลุดพน ;    
เม่ือหลุดพนแลว ยอมมี ญาณหยั่งรูวาหลุดพน

แลว. 
อริยสาวกน้ัน ยอม รูชดัวา “ชาติส้ินแลว  

พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว  
กิจอ่ืนท่ีจะตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก” 
 ภิกษุ ท. ! นี้แล  คือ  ปฏิปทาเปนท่ีสบาย
แกการบรรลุนิพพาน นั้น. 
 

 สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕. 

 
 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๖๓ 

 

กระจายเสีย ซ่ึงผัสสะ 

 
 ภิกษุ ท. ! วิญญาณยอมมีข้ึน   เพราะอาศัย
ธรรม ๒ อยาง.   สองอยางอะไรเลา ?  สองอยางคือ :- 

ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยซ่ึง จักษุ ดวย  ซ่ึง  
รูป ท้ังหลายดวย  จักขุวิญญาณ จึงเกิดข้ึน.   จักษุเปน
ส่ิงท่ีไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดย
ประการอ่ืน ;    รูปท้ังหลายเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง   มีความ
แปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอ่ืน :   ธรรม     
ท้ังสอง (จักษ+ุรูป)  อยางนี้แล   เปนส่ิงท่ีหวั่นไหว
ดวย  อาพาธดวย   ไมเท่ียง   มีความแปรปรวน   มี
ความเปนไปโดยประการอ่ืน ;   จักขุวิญญาณ  เปนส่ิง
ท่ีไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดย
ประการอ่ืน ;    เหตุอันใดก็ตาม   ปจจยัอันใดก็ตาม   
เพื่อความเกิดข้ึนแหงจักขุวญิญาณ,  แม เหตุ  อันนั้น   
แม  ปจจัย  อันนั้น   ก็ลวนเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง   มีความ
แปรปรวน   มีความเปนไปโดยประการอ่ืน.  ภิกษุ ท. ! 



๖๔ พุทธวจน 

 

วิญญาณเกดิข้ึนแลว  เพราะอาศัยปจจัยท่ีไมเท่ียงดังน้ี   
จักขุวิญญาณเปนของเท่ียงมาแตไหน. 
 ภิกษุ ท. ! ความประจวบพรอม  ความ
ประชุมพรอม  ความมาพรอมกันแหงธรรมท้ังหลาย 
(จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ)  ๓ อยาง  เหลานี ้อันใดแล ; 
ภิกษุ ท. !      อันนี้เราเรียกวา   จักขุสัมผัส.    ภกิษ ุท. ! 
แม จักขุสัมผสั ก็เปนส่ิงท่ีไมเท่ียง  มีความแปรปรวน  
มีความเปนไปโดยประการอ่ืน.  เหตุอันใดก็ตาม ปจจัย
อันใดกต็าม  เพื่อความเกดิข้ึนแหงจักขุสัมผัส,  แม  

เหตุ  อันนั้น   แม  ปจจัย  อันนั้น     ก็ลวนเปนส่ิงท่ีไม
เท่ียง   มีความแปรปรวน   มีความเปนไปโดยประการ
อ่ืน.  ภิกษุ ท. !    จักขุสัมผัสเกิดข้ึนแลว   เพราะอาศัย
ปจจัยท่ีไมเท่ียงดังนี ้   จักขุสัมผัสจักเปนของเท่ียง    
มาแตไหน. 
 ภิกษุ ท. ! บุคคลท่ีผัสสะกระทบแลวยอม
รูสึก (เวเทติ),    ผัสสะกระทบแลวยอม คิด (เจเตติ), 
ผัสสะกระทบแลวยอม จําไดหมายรู (สฺชานาติ) :   แม
ธรรมท้ังหลาย (เวทนา, เจตนา, สัญญา) อยางนี้เหลานี้ 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๖๕ 

 

ก็ลวนเปนส่ิงท่ีหวั่นไหวดวย   อาพาธดวย   ไมเท่ียง  
มีความแปรปรวน   มีความเปนไปโดยประการอ่ืน ; 

(ในกรณีแหงโสตวิญญาณก็ดี,    ฆานวิญญาณก็ดี,    ชิวหา
วิญญาณก็ดี,     กายวิญญาณก็ดี,     ก็มีนัยเดียวกัน). 

 ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยซ่ึง  มโนดวย    ซ่ึง 
ธรรมารมณท้ังหลายดวย   มโนวิญญาณ จึงเกดิข้ึน. 
มโนเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง   มีความแปรปรวน   มีความ
เปนไปโดยประการอ่ืน ;   ธรรมารมณท้ังหลายเปนส่ิง
ท่ีไมเท่ียง   มีความแปรปรวน   มีความเปนไปโดย
ประการอ่ืน :   ธรรมท้ังสอง (มโน+ธรรมารมณ) อยาง 
นี้แล  เปนส่ิงท่ีหวั่นไหวดวย อาพาธดวย ไมเท่ียง        

มีความแปรปรวน    มีความเปนไปโดยประการอ่ืน ;  
มโนวิญญาณเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง  มีความแปรปรวน  มี
ความเปนไปโดยประการอ่ืน ;  เหตุอันใดก็ตาม  ปจจัย
อันใดกต็าม  เพื่อความเกิดข้ึนแหงมโนวญิญาณ,  แม 
เหตุ อันนั้น  แม ปจจัย อันนั้น ก็ลวนเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง   

มีความแปรปรวน        มีความเปนไปโดยประการอ่ืน.  
ภิกษุ ท. !      มโนวิญญาณเกดิข้ึนแลวเพราะอาศัยปจจัย 



๖๖ พุทธวจน 

 

ท่ีไมเท่ียงดังนี ้   มโนวิญญาณเปนของเท่ียงมาแตไหน. 

 ภิกษุ ท. ! ความประจวบพรอม ความ
ประชุมพรอม   ความมาพรอมกันแหงธรรมท้ังหลาย 

(มโน+ธรรมารมณ+มโนวิญญาณ) ๓ อยาง  เหลานี้       
อันใดแล ;    ภิกษุ ท. !   อันนี้เราเรียกวา  มโนสัมผัส.  
ภิกษุ ท. !    แมมโนสัมผัส   กเ็ปนส่ิงท่ีไมเท่ียง   มีความ
แปรปรวน   มีความเปนไปโดยประการอ่ืน.  เหตุอันใด
ก็ตาม   ปจจยัอันใดกต็าม   เพื่อความเกิดข้ึนแหงมโน
สัมผัส,  แม เหตุ อันนั้น   แม ปจจัย อันนั้น  ก็ลวนเปน
ส่ิงท่ีไมเท่ียง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดย
ประการอ่ืน.         ภิกษุ ท. !       มโนสัมผัสเกิดข้ึนแลว    
เพราะอาศัยปจจัยท่ีไมเท่ียงดงันี้   มโนสัมผัสจักเปน
ของเท่ียงมาแตไหน. 
 ภิกษุ ท. ! บุคคลท่ีผัสสะกระทบแลวยอม 
รูสึก (เวเทติ),  ผัสสะกระทบแลวยอม คิด (เจเตติ),  
ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู (สฺชานาติ) :   แม 
ธรรมท้ังหลาย (เวทนา, เจตนา, สัญญา)   อยางนี ้
เหลานี้   ก็ลวนเปนส่ิงท่ีหวัน่ไหวดวย     อาพาธดวย   



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๖๗ 

 

ไมเท่ียง     มีความแปรปรวน      มีความเปนไปโดย
ประการอ่ืน. 
 

สฬา. สํ. ๑๘ / ๘๕ / ๑๒๔-๗. 



๖๘ พุทธวจน 

 

เจริญอริยมรรคมอีงค ๘ ดวยวิธีลดั 

ภิกษุ ท. ! เม่ือรูเม่ือเห็นอยู  ซ่ึง  จักษุ  
ตามท่ีเปนจริง ; 

เม่ือรูเม่ือเห็นอยู   ซ่ึง   รูปท้ังหลาย     ตามท่ี
เปนจริง ; 

เม่ือรูเม่ือเห็นอยู   ซ่ึง   จักขวุิญญาณ   ตามท่ี
เปนจริง ; 

เม่ือรูเม่ือเห็นอยู   ซ่ึง    จักขสัุมผัส       ตามท่ี
เปนจริง ; 

เม่ือรูเม่ือเห็นอยู   ซ่ึง   เวทนา         อันเกดิข้ึน
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย    สุขก็ตาม    ทุกขก็ตาม 
อทุกขมสุขก็ตาม,   ตามท่ีเปนจริง ;      บุคคล   ยอมไม
กําหนัดยินดีในจักษุ ยอมไมกําหนัดยนิดี ในรูป
ท้ังหลาย  ยอมไมกําหนัดยนิดี ในจักขุวญิญาณ  ยอม
ไมกาํหนัดยินดี  ในจักขุสัมผัส     ยอมไมกําหนดัยินดี
ในเวทนา   อันเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจยั  สุข
ก็ตาม   ทุกขกต็าม   อทุกขมสุขก็ตาม. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๖๙ 

 

 เม่ือบุคคลนั้นไมกําหนัดยินดีแลว   ไม
ประกอบพรอมแลว  ไมหลงใหลแลว  มีปกติเหน็โทษ
อยู ;  ปญจุปาทานขันธ    ยอมถึงซ่ึงความไมกอข้ึนอีก
ตอไป  และ ตัณหา  อันเคร่ืองนํามาซ่ึงภพใหม   
ประกอบอยูดวยความกําหนดั ดวยอํานาจแหงความ
เพลิน    ทําใหเพลินอยางยิง่ในอารมณนัน้ ๆ    ของ

บุคคลนั้น ยอมละไป.   ความกระวนกระวาย  ทางกาย

และทางจิต  กล็ะไป ;    ความแผดเผา   ทางกายและ     

ทางจิต  ก็ละไป ;   ความเรารอน  ทางกายและทางจิต 
ก็ละไป ;   บุคคลนั้นยอมเสวยความสุขท้ังทางกายและ
ทางจิต  

 ทิฏฐิของผูรูผูเห็นอยูเชนนัน้  เปน  สัมมาทิฏฐิ 

ความดาํริของผูรูผูเห็นอยูเชนนั้น      เปน 
สัมมาสังกัปปะ,  

ความเพียรของผูรูผูเห็นอยูเชนนัน้   เปน 
สัมมาวายามะ, 

สติของผูรูผูเห็นอยูเชนนั้น เปน สัมมาสติ, 



๗๐ พุทธวจน 

 

สมาธิของผูรูผูเห็นอยูเชนนัน้  เปน สัมมาสมาธิ.  
สวน   กายกรรม  วจีกรรม  และอาชีวะ  

ของเขา   บริสุทธ์ิมาแลวแตเดิม ;     (ดังนัน้เปนอันวา   
สัมมากัมมันตะ   สัมมาวาจา    สัมมาอาชีวะ    มีอยู
แลวอยางเต็มท่ี   ในบุคคลผูรูอยูผูเห็นอยูเชนนั้น).    

ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา     
อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค ๘)  แหง

บุคคลผูรูอยูเห็นอยูเชนนัน้   ยอมถึงซ่ึงความบริบูรณ
แหงภาวนา   ดวยอาการอยางนี.้ 

เม่ือเขาทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญอยูอยาง 
นี้ สติปฏฐานส่ี ... สัมมัปปธานสี่ ... อิทธิบาทสี่ ...
อินทรียหา ... พละหา ... โพชฌงคเจ็ด ... ยอมถึงความ
งอกงามบริบูรณไดแท. ธรรมสองอยางของเขาคือ 
สมถะและวิปสสนา ชื่อวาเขาคูกันไดอยางแนนแฟน... 

(ในกรณีแหง  โสตะ(หู)  ฆานะ(จมูก)  ชิวหา(ลิ้น)  กายะ
(กาย)  และมนะ(ใจ)  ก็ไดตรัสตอไปดวยขอความอยางเดียวกัน). 

อุปริ.ม. ๑๔ / ๕๒๓–๕๒๕ / ๘๒๘–๘๓๐. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๗๑ 

 

เมื่อไมมมีา ไมมีไป                                
ยอมไมมีเกิด และไมมีดับ 

 

 พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงชักชวนภิกษุ
ท้ังหลาย ดวยธัมมิกถาอันเนื่องเฉพาะดวยนิพพาน,   
ไดทรงเห็นวาภิกษุท้ังหลายสนใจฟงอยางยิ่ง   จึงได
ตรัสพระพุทธอุทานนี้ข้ึน   ในเวลานัน้ วา :- 
 

ความหวั่นไหว  ยอมมีแกบุคคลผูอันตัณหา 
และทิฏฐิอาศัยแลว 

(นิสฺสิตสฺส จลิตํ) 

ความหวั่นไหว   ยอมไมมีแกบุคคลผูอันตัณหา
และทิฏฐิไมอาศัยแลว 
(อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ) 

เม่ือความหวั่นไหวไมมี,   ปสสัทธิ ยอมมี 

(จลิเต อสติ ปสฺสทฺธ)ิ 

เม่ือปสสัทธิมี,  นติ (ความนอมไป) ยอมไมมี 

(ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ) 



๗๒ พทุธวจน 

 

เม่ือนติไมมี,   อาคติคต ิ(การมาและการไป) ยอมไมมี 

(นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ) 

เม่ืออาคติคติไมมี,                                                        
จุตูปปาตะ (การเคล่ือนและการเกิดขึ้น) ยอมไมมี 

(อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ) 

เม่ือจุตูปปาตะไมมี,   อะไรๆ ก็ไมมีในโลกนี ้                 
ไมมีในโลกอ่ืน ไมมีในระหวางแหงโลกท้ังสอง 

(จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรํ น อุภยมนฺตเร) 

นั่นแหละ คือท่ีสุดแหงทุกขละ. 

(เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส) 
 

อุ.ข.ุ ๒๕ / ๒๐๘ / ๑๖๑. 



สักแตวา... 



๗๔ พุทธวจน 

 

สักแตวา... 
   (นัยท่ี ๑) 

 พาหิยะ !  เม่ือใดเธอ 

 เห็น รูป แลว  สักวาเห็น,  
 ไดฟงเสียง แลว  สักวาฟง,  
 ไดกล่ิน, ล้ิมรส, สัมผัสทางผิวกาย,  ก็สักวา  
ดม  ล้ิม  สัมผัส,   

ไดรูแจงธรรมารมณ  ก็สักวาไดรูแจงแลว ; 
เม่ือนั้น “เธอ” จักไมมี.  

 เม่ือใด “เธอ” ไมมี ;    
 เม่ือนั้นเธอก็ไมปรากฏในโลกนี้,   
 ไมปรากฏในโลกอ่ืน,   
 ไมปรากฏในระหวางแหงโลกท้ังสอง :    
 นั่นแหละ คือท่ีสุดแหงทุกขละ. 
 

อุ. ข.ุ ๒๕ / ๘๓ / ๔๙. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๗๕ 

 

สักแตวา... 
(นัยท่ี ๒) 

 “ขาแตพระองคเจริญ !   ขาพระองคเปนคนชรา  เปนคน
แกคนเฒามานานผานวัยมาตามลาํดับ.  ขอพระผูมีพระภาคทรง
แสดงธรรมโดยยอ  ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยยอ  ใน
ลักษณะที่ขาพระองคจะพึงรูทัว่ถึงเนื้อความแหงภาษติของพระผูมี
พระภาคเจา  ในลักษณะที่ขาพระองคจะพึงเปนทายาทแหงภาษติ
ของพระผูมีพระภาคเจาเถิด  พระเจาขา !” 

 มาลุงก๎ยบุตร !       ทานจะสําคัญความขอนี้วา
อยางไร คือ  รูปท้ังหลาย  อันรูสึกกันไดทางตา เปนรูป
ท่ีทานไมไดเหน็  ไมเคยเห็น  ท่ีทานกําลังเห็นอยูก็ไมมี
ท่ีทานคิดวาทานควรจะไดเหน็ก็ไมมี ดังนีแ้ลว ความ
พอใจกด็ ี ความกําหนดัก็ด ี ความรักกด็ ี ในรูปเหลานั้น 

ยอมมีแกทานหรือ ?  
 “ขอนัน้ หามิไดพระเจาขา !” 

(ตอไปน้ี ไดมีการตรัสถาม และการทูลตอบในทํานอง
เดียวกันนี้ทุกตัวอักษร ผิดกันแตชื่อของสิ่งที่นํามากลาว คือในกรณีแหง 
เสียงอันรูสึกกันไดทางหู ในกรณีแหง กลิ่นอันรูสึกกันไดทางจมูก ใน
กรณีแหง    รสอันรูสึกกันไดทางลิ้น      ในกรณีแหง   โผฏฐัพพะอันรูสึก    



๗๖ พุทธวจน 

 

 
กันไดทางผิวกาย   และในกรณีแหง  ธรรมารมณอันรูสึกกันไดทางมโน). 

 มาลุงก๎ยบุตร !       ในบรรดาส่ิงท่ีทาน พึงเห็น 

พึงฟง  พึงรูสึก  พึงรูแจงเหลานั้น ; 

 ใน  ส่ิงท่ีทานเห็นแลว    จักเปนแตเพียงสักวา
เห็น ; 

 ใน  ส่ิงท่ีทานฟงแลว      จักเปนแตเพียงสักวา
ไดยิน ; 

 ใน  ส่ิงท่ีทานรูสึกแลว   (ทางจมูก,  ล้ิน,  กาย) 

จักเปนแตเพียงสักวารูสึก ; 

 ใน  ส่ิงท่ีทานรูแจงแลว  (ทางวิญญาณ)   ก็จัก
เปนแตเพียงสักวารูแจง. 

 มาลุงก๎ยบุตร !       เม่ือใดแล    ในบรรดาธรรม
เหลานั้น :   เม่ือ ส่ิงท่ีเห็นแลวสักวาเห็น,  ส่ิงท่ีฟงแลว
สักวาไดยนิ,  ส่ิงท่ีรูสึกแลวสักวารูสึก,  ส่ิงท่ีรูแจงแลว
สักวารูแจง,  ดงันี้แลว ;    

 มาลุงก๎ยบุตร !       เม่ือนั้น     ตัวทานยอมไมมี
เพราะเหตุนั้น; 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๗๗ 

 

 มาลุงก๎ยบุตร !     เม่ือใดตัวทานไมมี เพราะ
เหตุนั้น,   เม่ือนั้น  ตัวทานก็ไมมีในท่ีนั้น ๆ ; 
 มาลุงก๎ยบุตร !    เม่ือใดตัวทานไมมีในท่ีนัน้ ๆ , 
 เม่ือนั้นตัวทานก็ไมมีในโลกนี้  ไมมีในโลกอ่ืน  
ไมมีในระหวางโลกท้ังสอง :   
 นั่นแหละ  คือท่ีสุดแหงความทุกข ดังนี.้ 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !     ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความ
แหงภาษิตอันพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี ้   ไดโดยพิสดาร  
ดังตอไปนี ้:- 

 เห็นรูปแลวสตหิลงลืม  ทําในใจซ่ึงรูปนิมิตวา

นารัก  มีจิตกําหนัดแกกลาแลว  เสวยอารมณนั้นอยู 

ความสยบมัวเมายอมครอบงาํบุคคลนัน้. เวทนาอันเกิด

จากรูปเปนอเนกประการ ยอมเจริญแกเขานั้น. อภิชฌา

และวิหิงสายอมเขาไปกลุมรุมจิตของเขา.   เม่ือสะสม

ทุกขอยูอยางนี ้  ทานกลาววา  ยังไกลจากนิพพาน.  
 (ในกรณีแหงการฟงเสียง ดมกลิน่ ลิ้มรส ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย รูสึกธรรมารมณดวยใจ  ก็มีขอความที่กลาวไว
อยางเดียวกัน). 



๗๘ พุทธวจน 

 

 บุคคลนั้นไมกําหนัดในรูปท้ังหลาย  เห็นรูป

แลว มีสติเฉพาะ มีจิตไมกําหนัดเสวยอารมณอยู ความ

สยบมัวเมายอมไมครอบงําบคุคลนั้น. เม่ือเขาเห็นอยู

ซ่ึงรูปตามท่ีเปนจริง เสวยเวทนาอยูทุกขก็ส้ินไป ๆ ไม

เพิ่มพูนขึ้น เขามีสติประพฤติอยูดวยอาการอยางนี้, 

เม่ือไมสะสมทุกขอยูอยางนี ้ ทานกลาววาอยูใกลตอ

นิพพาน. 
 (ในกรณีแหงการฟงเสียง ดมกลิน่ ลิ้มรส ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย รูสึกธรรมารมณดวยใจ  ก็มีขอความที่กลาวไว
อยางเดียวกัน). 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความ
แหงภาษิตอันพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี ้  ไดโดยพิสดาร
อยางนี ้พระเจาขา !” 

 พระผูมีพระภาค   ทรงรับรองความขอนั้น วา
เปนการถูกตอง. ทานมาลุงก๎ยบุตรหลีกออกสูท่ีสงัด
กระทําความเพียรไดเปนอรหันตองคหนึ่งในศาสนาน้ี. 

 
 สฬา.สํ. ๑๘ / ๙๑-๙๕ / ๑๓๒-๑๓๙. 



สติปฏฐาน ๔ 



๘๐ พุทธวจน 

 

มีสติ มีสมัปชัญญะ รอคอยการตาย 

 ภิกษุ ท. !  

 ภิกษุพึงเปนผูมีสต ิมีสัมปชญัญะ   
 เม่ือรอคอยการทํากาละ :       

นี้เปนอนุสาสนีของเรา  สําหรับพวกเธอท้ังหลาย. 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุ     เปนผูมีสต ิ           เปนอยางไรเลา   ? 
  ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้   เปนผูตามเห็น
กายในกายอยูเปนประจํา     มีความเพียรเผากิเลสมี
สัมปชัญญะ   มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได ;  เปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู
เปนประจํา...  ;  เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา... ;        
เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา
มีความเพียรเผากิเลส   มีสัมปชัญญะ  มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.   

อยางนี้แล    ภิกษุ ท. !       เรียกวา ภิกษุเปนผูมีสติ. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๘๑ 

 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษ ุ   เปนผูมีสัมปชัญญะ  เปน
อยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนกรณีนี ้ เปนผูรูตวัรอบคอบ
ในการกาวไปขางหนา    การถอยกลับไปขางหลัง,  
การแลด ู  การเหลียวด,ู  การคู  การเหยยีด,    การทรง
สังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม, 
การถายอุจจาระ ปสสาวะ,  การไป การหยุด,  การนั่ง 
การนอน,  การหลับ การตื่น,  การพูด การนิ่ง.    

อยางนี้แล  ภิกษุ ท. ! เรียกวาภกิษุเปนผูมีสัมปชัญญะ. 

 ภิกษุ ท. !  

 ภิกษุพึงเปนผูมีสติมีสัมปชัญญะ   

 เม่ือรอคอยการทํากาละ :     

นี้แล  เปนอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอท้ังหลาย 

 ภิกษุ ท. ! ถาเม่ือภิกษ ุ  มีสติ  มีสัมปชัญญะ 

ไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลส มีตนสงไปแลว       
ในธรรม อยูอยางนี,้   สุขเวทนา  เกิดข้ึน ไซร;    เธอ 
ยอมรูชัดอยางนี้วา  “สุขเวทนานีเ้กิดข้ึนแลวแกเรา,       



๘๒ พทุธวจน 

 

แตสุขเวทนานี ้  อาศัยเหตุปจจัยจึงเกิดข้ึนได   ไมอาศัย
เหตุปจจยัแลวหาเกิดข้ึนไดไม.   อาศัยเหตุปจจัยอะไร
เลา ?  อาศัยเหตุปจจัยคือกายนี้  นั่นเอง   ก็กายนี้   
ไมเท่ียง    มีปจจัยปรุงแตง   อาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน   
สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยกาย   ซ่ึงไมเท่ียง   มี
ปจจัยปรุงแตง  อาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน   ดังนี้แลว     
จักเปนสุขเวทนาท่ีเท่ียงมาแตไหน” ดังนี้.   ภิกษุนั้น  

เปนผูตามเห็นความไมเท่ียงอยู ตามเห็นความเส่ือม 
ความจางคลายอยู  ตามเห็นความดับไป   ความสลัดคืน
อยูในกายและในสุขเวทนา. เม่ือเธอเปนผูตามเห็น
ความไมเที่ยง (เปนตน) อยูในกายและในสุขเวทนาอยู
ดังนี,้   เธอยอมละเสียได  ซ่ึงราคานุสัย  ในกายและ  
ในสุขเวทนานัน้. 
 ภิกษนุั้น ถาเสวย สุขเวทนา ก็รูชัดวา “สุข-
เวทนานั้น เปนของไมเท่ียง, และเปนเวทนาท่ีเรามิได
มัวเมาเพลิดเลินอยู” ดังนี.้   ถาเสวย ทุกขเวทนา   ก็รู
ชัดวา “ทุกขเวทนานัน้ เปนของไมเท่ียง, และเปน
เวทนาที่เรามิไดมัวเมาเพลิดเพลินอยู” ดังนี้.  ถาเสวย 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๘๓ 

 

อทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา “อทุกขมสุขเวทนานั้น   

เปนของไมเท่ียง, และเปนเวทนาท่ีเรามิไดมัวเมา
เพลิดเพลินอยู” ดังนี.้ 
 ภิกษนุั้น   ถาเสวย สุขเวทนา ก็เปนผูปราศจาก 
กิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเปนเคร่ืองรอยรัดแลว เสวย
เวทนานั้น ; ถาเสวย ทุกขเวทนา ก็เปนผูปราศจากกิเลส
อันเกิดจากเวทนานั้นเปนเคร่ืองรอยรัดแลว เสวย
เวทนานั้น ;     ถาเสวย  อุทกขมสุขเวทนา  ก็เปนผู
ปราศจากกิเลส อันเกิดจากเวทนานัน้เปนเคร่ืองรอยรัด
แลว เสวยเวทนาน้ัน.  ภิกษนุั้น เม่ือเสวย เวทนาอันมี
กายเปนท่ีสุดรอบ ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีกาย
เปนท่ีสุดรอบ  ;         เม่ือเสวย    เวทนาอันมีชีวิตเปน
ท่ีสุดรอบ   ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปน
ท่ีสุดรอบ.  เธอยอม รูชัดวา เวทนาท้ังปวงอันเราไม
เพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็นในอัตตภาพน้ีนั่นเทียว  

จนกระท่ังถึงท่ีสุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลาย
แหงกาย ดงันี.้ 



๘๔ พุทธวจน 

 

 ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน ได
อาศัยน้ํามันและไสแลวก็ลุกโพลงอยูได,  เม่ือขาด
ปจจัยเครื่องหลอเล้ียง เพราะขาดน้ํามันและไสนั้นแลว 

ยอมดับลง,  นี้ฉันใด ;    ภิกษุ ท. !    ขอนี้ก็ฉันนั้น  คือ
ภิกษ ุ   เม่ือเสวยเวทนาอันมีกายเปนท่ีสุดรอบ,   ก็รูชัด
วาเราเสวยเวทนาอันมีกายเปนท่ีสุดรอบ  ดังนี.้  เม่ือ
เสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนท่ีสุดรอบ   ก็รูชัดวาเราเสวย
เวทนาอันมีชีวติท่ีสุดรอบ ดังนี้.  (เปนอันวา) ภิกษุนั้น
ยอมรูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันเราไมเพลิดเพลินแลว   
จักเปนของเยน็ในอัตตภาพนี้นั่นเทียว   จนกระท่ังถึง
ท่ีสุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย 

ดังนี.้ 
 

สฬา. สํ. ๑๘ / ๒๖๐ / ๓๗๔-๓๘๑. 

 
 
 



การละอวิชชาโดยตรง



๘๖ พุทธวจน 

 

ธรรมทั้งปวง ไมควรยึดมั่น 

 

 ภิกษุรูปหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ดังนี้วา “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ธรรมอยางหนึ่ง  มีอยูหรือไม

หนอ ซ่ึงเม่ือภิกษลุะไดแลว  อวิชชายอมละไป  วชิชายอมเกิดข้ึน
พระเจาขา ?” 

 ภิกษุ !      ธรรมอยางหนึ่ง มีอยูแล ...ฯลฯ... 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ธรรมอยางหน่ึง   นัน้คืออะไร
เลาหนอ .  ฯลฯ...?” 

 ภิกษุ !    อวิชชานัน่แล   เปนธรรมอยางหนึ่ง  
ซ่ึงเม่ือภิกษุละไดแลว  อวิชชายอมละไป  วิชชายอม
เกิดข้ึน. 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   เม่ือภิกษรูุอยูอยางไร   เห็นอยู
อยางไร  อวิชชาจึงจะละไป   วิชชาจึงจะเกิดข้ึน  พระเจาขา ?” 

 ภิกษ ุ !   หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ไดสดับ
แลว  ยอมมีอยูวา   
 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๘๗ 

 

“ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง   อันใคร ๆ    ไมควรยึดม่ันถือม่ัน 

(วาเปนตัวเรา-ของเรา)  (สพฺเพ ธมฺมา นาลํอภินิเวสาย)”  

ดังนี้.      
 ภิกษุ !    ถาภิกษุไดสดับหลักธรรมขอนั้น
อยางนี้วา ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง อัน      ใคร ๆ  ไมควรยึด
ม่ัน  ถือม่ัน  ดงันี้แลว ไซร,  
 ภิกษนุั้นยอมรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวง ; 

 คร้ันรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวงแลว, ยอมรอบรูซ่ึง
ธรรมท้ังปวง ; 
 คร้ันรอบรูซ่ึงธรรมท้ังปวงแลว,  ภกิษนุั้นยอม
เห็นซ่ึงนิมิตท้ังหลายของส่ิงท้ังปวงโดยประการอื่น  :  
 ยอมเหน็ซ่ึง   จักษุโดยประการอ่ืน ;    ยอม        
เห็นรูปท้ังหลาย โดยประการอื่น ; 
 ยอมเหน็ซ่ึง   จักขุวิญญาณโดยประการอืน่ ;  
ยอมเหน็ซ่ึงจักขุสัมผัส โดยประการอ่ืน ; 
 ยอมเหน็ซ่ึงเวทนาอันเปนสุขก็ตาม   เปนทุกข
ก็ตาม   มิใชทุกขมิใชสุขกต็าม   ท่ีเกิดขึน้เพราะจักขุ
สัมผัสเปนปจจัยโดยประการอ่ืน. 



๘๘ พุทธวจน 

 

 (ในกรณีแหงโสตะก็ด ี ฆานะก็ด ี ชิวหาก็ด ี กายก็ดี         
มโนก็ด ี และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตตดวยโสตะ  ฆานะ  ชิวหา 
กาย และมโน นั้น ๆ ก็ด ี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว มีนัย        
อยางเดียวกันกบัในกรณีแหงการเห็นจักษ ุ และธรรมทั้งหลายที่
สัมปยุตตดวยจักษุ). 

 ภิกษุ !      เม่ือภิกษุรูอยูอยางนี ้  เห็นอยูอยางนี้
แล  อวิชชาจึงจะละไป  วิชชาจึงจะเกิดขึ้น. 
 

คิลานวรรค สฬา. สํ. ๑๘/๖๒/๙๖. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๘๙ 

 

การเหน็ซ่ึงความไมเที่ยง  
 
 ภิกษุรูปหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ดังนี้วา  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  ธรรมอยางหนึ่ง มีอยูหรือไม

หนอ     ซ่ึงเม่ือภกิษุละไดแลว     อวิชชายอมละไป     วิชชายอม
เกิดข้ึนพระเจาขา ?” 

 ภิกษ ุ!       เม่ือภิกษุรูอยูเห็นอยูซ่ึงจักษุ      โดย       
ความเปนของไมเท่ียง, อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึง
เกิดข้ึน ; 
 เม่ือภิกษุ รูอยูเห็นอยู ซ่ึงรูปท้ังหลาย ...ฯลฯ...  ; 
 เม่ือภิกษุ รูอยูเห็นอยู ซ่ึงจักขุวิญญาณ ...ฯลฯ...  ; 
 เม่ือภิกษุ รูอยูเห็นอยู ซ่ึงจักขุสัมผัส ...ฯลฯ...  ; 
 เม่ือภิกษุ รูอยูเห็นอยู ซ่ึงเวทนา    อันเปนสุขก็
ตาม   เปนทุกขก็ตาม   มิใชทุกขมิใชสุขกต็าม ท่ีเกิดขึ้น
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  โดยความเปนของไมเท่ียง, 
อวิชชาจึงจะละไป   วิชชาจึงเกิดข้ึน ; 

(ในกรณีแหงโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน             
ทุกหมวด  มีขอความอยางเดียวกัน). 



๙๐ พทุธวจน 

 

 ภิกษุ !      เม่ือภิกษุรูอยูอยางนี ้เห็นอยูอยางนี ้
อวิชชาจึงจะละไป   วิชชาจึงจะเกิดขึ้น. 

 
สฬา. สํ. ๑๘ / ๖๑ / ๙๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของ 

คนเจ็บไข และบุคคลทั่วไป 



๙๒ พุทธวจน 

 

ปฏิปทาเพือ่บรรลมุรรคผล                  
ของคนเจ็บไข 

 ภิกษุ ท. ! ถา ธรรม ๕ ประการ ไมเวนหาง
ไปเสียจากคนเจ็บไขทุพพลภาพคนใด   
 ขอนี้เปนส่ิงท่ีเขาผูนั้นพึงหวงัได  คือ  เขาจัก
กระทําใหแจงไดซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตต ิ   อันหา
อาสวะมิได    เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย    

ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี ้ เขาถึงแลวแลอยู
ตอกาลไมนานเทียว.   

ธรรม ๕ ประการนั้นเปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี ้ภิกษ ุ: - 
เปนผูมีปกตติามเห็นความไมงามในกาย อยู  

(อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ)  

เปนผูมีความสาํคัญวาปฏิกูลในอาหาร อยู  
(อาหาเร  ปฏิกฺกูลส ฺ ี)  

เปนผูมีความสําคัญวาไมนายนิดีในโลกท้ังปวง   อยู                              
(สพฺพโลเก  อนภิรตส ฺ ี) 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๙๓ 

 

เปนผูมีปกตติามเห็นวาไมเท่ียง ในสังขารท้ังปวง   อยู 
(สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี) 

มรณสัญญาอันเขาตัง้ไวดีแลวในภายใน  อยู. 
(มรณส ฺา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺต  สูปฏ ิตา  โหติ) 

 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี ้  ไมเวน
หางไปเสียจากคนเจ็บไขทุพพลภาพคนใด    ขอนี้เปน
ส่ิงท่ีเขาผูนั้นพึงหวังได        คือเขาจักกระทําใหแจงได
ซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได 
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ดวยปญญา
อันยิ่งเอง   ในทิฏฐธรรมนี ้   เขาถึงแลวแลอยู   ตอกาล
ไมนานเทียว. 
 

ปฺจก. อํ. ๒๒ / ๑๖๐ / ๑๒๑. 

 



๙๔ พทุธวจน 

 

ปฏิปทาเพ่ือบรรลมุรรคผล                 
ของบุคคลทั่วไป 

(นัยท่ี ๑) 

 ภิกษุ ท. ! บุคคลใดบุคคลหน่ึง จะเปนภิกษุ
หรือภิกษุณกี็ตาม  เจริญกระทําใหมาก  ซ่ึงธรรม ๕ 

ประการ ;     
 ผูนั้น พึงหวังผลอยางใดอยางหนึ่งได  ใน
บรรดาผลทั้งหลายสองอยาง    กลาวคือ    อรหัตตผล
ในทิฏฐธรรม (ภพปจจุบัน) นั่นเทียว,   หรือวา 

อนาคามิผล เม่ือยังมีอุปาทิ (เช้ือ)  เหลืออยู. 
 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการนั้น เปน
อยางไรเลา ?    หาประการ คือ ภิกษุ ในกรณีนี ้: - 
มีสติอันตนเขาไปตั้งไวดีแลวในภายในนัน่เทียว เพื่อเกิด
ปญญารูความเกิดขึ้นและดับไปแหงธรรมท้ังหลาย ๑ 

(อชฺฌตฺต ฺเว  สติ  สุปฏ ิตา  โหติ  ธมฺมาน     
 อุทยตฺถคามินิยา  ป ฺาย) ; 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๙๕ 

 

มีปกตติามเห็นความไมงามในกาย ๑ 

(อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรติ) 

มีความสําคัญวาปฏิกูลในอาหาร ๑ 

(อาหาเร  ปฏิกฺกูลส ฺ ี) 

มีความสําคัญวาในโลกท้ังปวงไมมีอะไรท่ีนายินด ี๑ 
(สพฺพโลเก  อนภิรตส ฺ ี) 

มีปกติเห็นความไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๑ 

(สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี) 

 ภิกษุ ท. ! บุคคลใดบุคคลหน่ึง จะเปนภิกษุ
หรือภิกษุณกี็ตาม  เจริญกระทําใหมาก  ซ่ึงธรรม ๕ 

ประการเหลานี้ ;  ผูนั้น พึงหวังผลอยางใดอยางหนึ่งได 
ในบรรดาผลทั้งหลายสองอยาง กลาวคือ อรหัตตผล
ในทิฏฐธรรม (ภพปจจุบัน) นั่นเทียว,  หรือวา 

อนาคามิผล เม่ือยังอุปาทิเหลืออยู แล. 
 

ปฺจก. อํ. ๒๒ / ๑๖๑ / ๑๒๒. 

 



๙๖ พทุธวจน 

 

ปฏิปทาเพือ่บรรลมุรรคผล                 
ของบุคคลทั่วไป 

(นัยท่ี ๒) 

 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี้ เม่ือ
บุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ
เบ่ือหนายโดยสวนเดยีว (เอกนฺตนิพพฺิท)  เพื่อความ
คลายกําหนดั (วิราค)   เพื่อความดับ (นิโรธ)  เพื่อความ
สงบ (อุปสม)    เพื่อความรูยิง่ (อภิฺ)    เพื่อความรู
พรอม (สมฺโพธ) เพื่อนิพพาน.  
 ๕ ประการอยางไรเลา ?   
 หาประการคือ ภิกษุในกรณนีี ้:- 
 ๑. เปนผู   มีปกติตามเห็นความไมงามในกาย 
อยู ; 
 ๒. เปนผู  มีปกติสําคัญวาปฏิกูลในอาหาร อยู ; 
 ๓. เปนผู  มีปกติสําคัญวาเปนส่ิงไมนายนิดีใน
โลกท้ังปวง อยู ; 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๙๗ 

 

 ๔. เปนผู   มีปกตติามเห็นความไมเท่ียงใน
สังขารท้ังปวง อยู ; 
 ๕. มรณสัญญา เปนส่ิงท่ีภิกษุนั้นเขาไปตั้งไว
ดีแลวในภายใน อยู. 
 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล เม่ือ
บุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ
เบ่ือหนายโดยสวนเดยีว เพือ่ความคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับ   เพื่อความสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความ 
รูพรอม  เพื่อนิพพาน. 
 

ปฺจก. อํ. ๒๒ / ๙๔ / ๖๙. 

 
 
 
 



๙๘ พทุธวจน 

 

ปฏิปทาเพือ่บรรลมุรรคผล                 
ของบุคคลทั่วไป 

(นัยท่ี ๓) 

 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี ้ อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพื่อ
ความส้ินอาสวะท้ังหลาย.  
 ธรรม ๕ ประการอยางไรเลา ?  
 หาประการคือ ภิกษุในกรณนีี้ :- 
 ๑. เปนผู มีปกติตามเห็นความไมงามในกาย 
อยู ; 
 ๒. เปนผู  มีความสําคัญวาปฏิกูลในอาหาร อยู ; 
 ๓. เปนผู มีความสําคัญวาเปนส่ิงไมนายนิดีใน
โลกท้ังปวง อยู ; 
 ๔. เปนผู  มีปกติตามเห็นวาไมเท่ียง ในสังขาร
ท้ังปวง อยู ;  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๙๙ 

 

 ๕. มรณสัญญา เปนส่ิงท่ีภิกษุนั้นเขาไปตั้งไว
ดีแลวในภายใน อยู. 
 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล เม่ือ
บุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย. 
 

ปฺจก. อํ. ๒๒ / ๙๔ / ๗๐. 

 



๑๐๐ พุทธวจน 

 

ปฏิปทาเพือ่บรรลมุรรคผล                 
ของบุคคลทั่วไป 

(นัยท่ี ๔) 

 ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี ้ อัน
บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีเจโตวิมุตติ
เปนผล   มีเจโตวิมุตติเปนอานิสงส   ยอมมีปญญา
วิมุตติเปนผล  มีปญญาวิมุตติเปนอานิสงส.  

 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ :-  

 ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้

 เปนผู  มีปกติตามเห็นความไมงามในกาย อยู ; 

 เปนผู  มีความสําคัญวาปฏิกูลในอาหาร อยู ; 

 เปนผู มีความสําคัญวาเปนส่ิงไมนายินดีใน
โลกท้ังปวง อยู ; 

 เปนผู มีปกติตามเห็นวาไมเท่ียงในสังขารท้ัง
ปวง อยู ;  



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๐๑ 

 

 มรณสัญญา เปนส่ิงท่ีภกิษุนั้นเขาไปตัง้ไวดี
แลวในภายใน อยู. 

ภิกษุ ท. ! ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล    

เม่ือบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลว   ยอมมีเจโตวิมุตติ
เปนผล   มีเจโตวิมุตติเปนอานิสงส   ยอมมีปญญาวิมุตติ
เปนผล   และมีปญญาวิมุตติเปนอานิสงส.  
 เม่ือใด ภิกษุเปนผูมีเจโตวิมุตติและปญญา-
วิมุตติ เม่ือนัน้  ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนได
ดังนี้บาง  วาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได  ดังนี้บาง   วา
เปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนได ดังนี้บาง  วาเปนผูถอด
กลอนออกได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึกปลดธง
ลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง.  
 ภิกษุ ท. ! ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึน
ไดอยางไร  คือ    ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูละอวิชชา
เสียได   ถอนรากข้ึนแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   
ทําไมใหมี   ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา.  ภกิษ ุท. !    
ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนล่ิมสลักข้ึนไดอยางนี ้แล.  
  



๑๐๒ พุทธวจน 

 

ภิกษเุปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางไร คือ
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  เปนผูละชาติสงสารท่ีเปนเหตุนํา
ใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไป
เปนธรรมดา   ภิกษุช่ือวาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได
อยางนี้แล  
 ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางไร
คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูละตัณหาเสียได   
ถอนรากข้ึนแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน    ทํา
ไมใหมี  ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา.  ภิกษุ     
ช่ือวาเปนผูถอนเสาระเนียดข้ึนไดอยางนี้แล 

 ภิกษุช่ือวาเปนผูถอนกลอนออกไดอยางไร 
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้ เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน 
๕ ประการเสียได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปน
ธรรมดา.  ภิกษุช่ือวาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางนีแ้ล 

 ภิกษุช่ือวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได 
ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๐๓ 

 

ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัส๎มิมานะเสียได ถอน
รากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี 
ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา. ภิกษช่ืุอวาเปนผู
ไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไม
ประกอบดวยวัฏฏะใดๆ อยางนี้แล 

 

ปฺจก. อํ. ๒๒ / ๙๕ / ๗๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





สัมมาสังกัปปะ 

(ความดําริชอบ) 



๑๐๖ พุทธวจน 

 

ผูมีเพียรตลอดเวลา 

 ภิกษุ ท. ! เม่ือภิกษุกําลังเดินอยู ถาเกิด
ครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,  และ
ภิกษกุ็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไวสละท้ิงไป ถายถอน
ออก   ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ;     ภิกษุท่ีเปน
เชนนี้แมกําลังเดินอยู    ก็เรียกวา  เปนผูทําความเพียร   
เผากิเลส รูสึกกลัวตอส่ิงลามกเปนคนปรารภความ
เพียร  อุทิศตนในการเผากเิลส อยูเนืองนิจ. 
 ภิกษุ ท. ! เม่ือภิกษุกําลังยืนอยู ถาเกิด
ครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,  และ
ภิกษกุ็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว สละท้ิงไป ถาย
ถอนออก  ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ;    ภิกษุท่ี
เปนเชนนี ้ แมกําลังยืนอยู ก็เรียกวา  เปนผูทําความ 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๐๗ 

 

เพียรเผากิเลส รูสึกกลัวตอส่ิงลามกเปนคนปรารภ
ความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 
 ภิกษุ ท. ! เม่ือภิกษุกําลังนั่งอยู ถาเกิด
ครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,  และ
ภิกษกุ็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไวสละท้ิงไป ถายถอน
ออก  ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ;    ภกิษุท่ีเปน
เชนนี้แมกําลังนั่งอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผา
กิเลส รูสึกกลัวตอส่ิงลามก เปนคนปรารภความเพียร 
อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 
 ภิกษุ ท. ! เม่ือภิกษุกําลังนอนอยู ถาเกิด
ครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,   และ
ภิกษกุ็ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไวสละท้ิงไป ถายถอน
ออก  ทําใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ ;    ภกิษุท่ีเปน
เชนนี้แมกําลังนอนอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียร 



๑๐๘ พุทธวจน 

 

เผากิเลส  รูสึกกลัวตอส่ิงลามก  เปนคนปรารภความ
เพียร  อุทิศตนในการเผากเิลสอยูเนืองนิจแล. 
 

จตุกฺก. อ.ํ ๒๑ / ๑๗ / ๑๑. 

 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๐๙ 

 

ผูเกียจครานตลอดเวลา 

 

 ภิกษุ ท. ! เม่ือภิกษุกําลังเดินอยู ถาเกิด
ครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวย
ความครุนคิดในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในทางทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,  และ
ภิกษกุ็รับเอาความครุนคิดนัน้ไว ไมสละท้ิง ไมถาย
ถอนออก  ไมทําใหสุดส้ินไป  จนไมมีเหลือ ;   ภิกษุท่ี
เปนเชนนี ้ แมกําลังเดินอยู ก็เรียกวา เปนผูไมทํา       
ความเพียรเผากิเลส ไมรูสึกกลัวตอส่ิงลามก  เปนคน
เกียจคราน  มีความเพียรอันเลวทรามอยูเนอืงนิจ. 
 เม่ือภิกษุกําลังยนือยู ถาเกิดครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในกาม   หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง
เดือดแคน  หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทําให
ผูอ่ืนลําบากเปลา ๆ    ข้ึนมา,   และภกิษกุรั็บเอาความ
ครุนคิดนั้นไว ไมสละท้ิง ไมถายถอนออก ไมทําให
ส้ินสุดลงไป  จนไมมีเหลือ ;     ภิกษุท่ีเปนเชนนี้  แม



๑๑๐ พทุธวจน 

 

กําลังยืนอยู กเ็รียกวา เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส  

ไมรูสึกกลัวตอส่ิงลามก  เปนคนเกยีจคราน   มีความ
เพียรอันเลวทราม อยูเนืองนจิ. 

 เม่ือภิกษุกําลังนั่งอยู ถาเกิดครุนคิดดวยความ
ครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง
เดือดแคน หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทํา
ผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,   และภกิษุกรั็บเอาความ
ครุนคิดนั้นไว ไมสละท้ิง ไมถายถอนออก ไมทําให
ส้ินสุดลงไป จนไมมีเหลือ ;  ภิกษท่ีุเปนเชนนี ้ แม 
กําลังนั่งอยู กเ็รียกวา เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส 
ไมรูสึกกลัวตอส่ิงลามก  เปนคนเกยีจคราน  มีความ
เพียรอันเลวทราม อยูเนืองนจิ. 

 เม่ือภิกษุกําลังนอนอยู ถาเกิดครุนคิดดวย
ความครุนคิดในกาม หรือครุนคิดดวยความครุนคิด
ในทางเดือดแคน หรือครุนคิดดวยความครุนคิดในทาง
ทําผูอ่ืนใหลําบากเปลา ๆ ข้ึนมา,   และภกิษุก็รับเอา
ความครุนคิดนั้นไว ไมสละท้ิงไมถายถอนออก ไมทํา
ใหส้ินสุดลงไป จนไมมีเหลือ ;    ภิกษุท่ีเปนเชนนี ้แม



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๑๑ 

 

กําลังนอนอยู ก็เรียกวา เปนผูไมทําความเพียรเผากิเลส 

ไมรูสึกกลัวตอส่ิงลามก เปนคนเกยีจคราน มีความ
เพียรอันเลวทราม อยูเนืองนจิ. 
 

จตุกฺก. อ.ํ ๒๑ / ๑๖ / ๑๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ



๑๑๔ พุทธวจน 

 

ปฏิปทาของการส้ินอาสวะ ๔ แบบ 

 

ภิกษุ ท. !    ปฏิปทา ๔ ประการ      

เหลาน้ี มีอยู ; คือ :-  

ปฏิบัติลําบาก รูไดชา ๑,  

ปฏิบัติลําบาก รูไดเร็ว ๑,  

ปฏิบัติสบาย รูไดชา ๑,  

ปฏิบัติสบาย รูไดเร็ว ๑. 

 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๑๕ 

 

แบบปฏิบัติลําบาก ประสพผลชา 

 
 ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี ้ภิกษ ุ เปนผูมีปกติเห็น
ความไมงามในกาย  มีสัญญาวา  ปฏิกูลในอาหาร   มี
สัญญาในโลกท้ังปวง โดยความเปนของไมนายินดี    
เปนผูมีปกต ิ ตามเห็นความไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง   
มรณสัญญาก็เปนส่ิงท่ีเขาตัง้ไวดีแลวในภายใน.  
 ภิกษนุั้นเขาไปอาศัยธรรม เปนกําลังของพระ
เสขะ ๕ ประการเหลานี้อยู  คือ  สัทธาพละ  หิริพละ 

โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญาพละ ;   แต อินทรีย ๕ 

ประการเหลานี้ของเธอนั้น ปรากฏวาออน คือ 

สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย          
ปญญินทรีย. เพราะเหตุท่ีอินทรียท้ังหาเหลานี้ยังออน 
ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ เพื่อความส้ินอาสวะ      
ไดชา :  

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา  ปฏบิัติลําบาก  รูไดชา. 



๑๑๖ พทุธวจน 

 

แบบปฏิบัติลําบาก ประสพผลเร็ว 

 
 ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี ้ภิกษ ุ เปนผูมีปกติเห็น
ความไมงามในกาย  มีสัญญาวา  ปฏิกูลในอาหาร   มี
สัญญาในโลกท้ังปวง โดยความเปนของไมนายินดี    
เปนผูมีปกต ิ ตามเห็นความไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง   
มรณสัญญาก็เปนส่ิงท่ีเขาตัง้ไวดีแลวในภายใน.  
 ภิกษนุั้นเขาไปอาศัยธรรม เปนกําลังของพระ
เสขะ ๕ ประการเหลานี้อยู  คือ   สัทธาพละ   หิริพละ 
โอตตปัปพละ   วิริยพละ   ปญญาพละ ;  
 แต อินทรีย ๕ ประการเหลานี้ของเธอนั้น  

ปรากฏวามีประมาณยิ่ง (แกกลา) คือ  สัทธินทรีย          
วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย.  
เพราะเหตุท่ีอินทรียท้ังหาเหลานี้มีประมาณยิ่ง   ภิกษุ
นั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ   เพื่อความส้ินอาสวะไดเร็ว :      

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา  ปฏบิัติลําบาก รูไดเร็ว. 



มรรค …(วิธีที่) งาย  ๑๑๗ 

 

แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลชา 

 
 ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี ้ ภิกษ ุ เพราะสงัดจาก
กามและอกุศลธรรมท้ังหลาย  จึงบรรลุปฐมฌาน  
ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตุตถฌาน  (มีรายละเอียด
ดังท่ีแสดงแลวในท่ีท่ัวไป)  แลวแลอยู.  
 ภิกษนุั้นเขาไปอาศัยธรรม เปนกําลังของพระ
เสขะ ๕ ประการเหลานี้อยู คือ  สัทธาพละ  หิริพละ 
โอตตปัปพละ   วิริยพละ   ปญญาพละ ;    
 แต   อินทรีย  ๕  ประการเหลานี้ของเธอนั้น  

ปรากฏวาออน คือ  สัทธินทรีย   วิริยินทรีย   สตินทรีย  
สมาธินทรีย  ปญญินทรีย.  เพราะเหตุท่ีอินทรียท้ังหา
เหลานี้  ยังออน  ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ เพื่อ
ความส้ินอาสวะไดชา :  
 ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา   ปฏบิัติสบาย   รูไดชา. 

 
 



๑๑๘ พุทธวจน 

 

แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลเร็ว 
 

 ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี ้ ภิกษ ุ เพราะสงัดจาก
กามและอกุศลธรรมท้ังหลาย  จึงบรรลุปฐมฌาน  
ทุติยฌาน... ตติยฌาน... จตตุถฌาน ... แลวแลอยู.  

 ภิกษนุั้นเขาไปอาศัยธรรม เปนกําลังของพระ
เสขะ ๕ ประการเหลานี้อยู  คือ    สัทธาพละ   หิริพละ 
โอตตัปปพละ   วิริยพละ    ปญญาพละ ;     

แต  อินทรีย ๕ ประการเหลานี้ของเธอนั้น
ปรากฏวามีประมาณยิ่ง คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย    
สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย.   เพราะเหตุท่ี
อินทรียท้ังหาเหลานี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนัน้จึง บรรลุ
อนันตริยกิจ  เพื่อความส้ินอาสวะไดเร็ว :  

ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา  ปฏบิัติสบาย   รูไดเร็ว. 

 ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล  ปฏิปทา ๔  ประการ. 

 
จตุกฺก. อ.ํ ๒๑ / ๒๐๒ / ๑๖๓. 







 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

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

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

ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมคีําสอนของตัวเอง” 

และใชเวลาท่ีมอียู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน 
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึ่งเดียวของชาวพุทธ 

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



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

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

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

 นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ    นั่นคือเปนมูลนิธิแหงมหาชน
ชาวพุทธ   ซึ่งชัดเจน  และมั่นคงในพุทธวจน 



ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน  เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว  
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน  แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน   

สามารถมารับไดฟรี  โดยไมมีเงื่อนไข  ที่วัดนาปาพง  
หรือตามท่ีพระอาจารยคึกฤทธ์ิไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่ 

สําหรับรายละเอียดกิจธรรมตางๆ  ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง  
คนหาขอมูลไดจาก 

www.watnapp.com 

หากมีความจํานงท่ีจะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด  
ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่ 

 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

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

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

ประสานงานและเผยแผ : มูลนิธิพุทธโฆษณ  อาคารภคินท 
๙  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘, ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 

สนับสนุนการเผยแผพุทธวจนไดที ่
ช่ือบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ยอยตลาดไท 

ประเภท บัญชีออมทรัพย  เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘ 



๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐

ลงสะพานคลอง ๑๐ 
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

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

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวัจน์

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล ได้ที่

• www.watnapp.com

• รายการศันสนีย์สนทนา ช่วง “ถามโลก-ตอบธรรม”

    FM ๑๐๖.๐ MHz (คลื่นครอบครัวข่าว)  

    จันทร์-ศุกร์  เวลา  ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น.

แผนที่วัดนาป่าพง



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ ์
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

ขอกราบขอบพระคุณแด่
พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  

และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มนี้

ร่วมจัดทำโดย
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพุทธโอษฐ์, 

สายทิพย์ ยุวเทพากร, อมฤต ชัยบุตร

วราภรณ์ ศักดีและครอบครัว,  สุธี วชิระสมบูรณ์

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มธรรมะสีขาว,  กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาเขต-หาดใหญ่, 

คุณมานพ พุ่มเข็ม และครอบครัว, คุณดนัย วงศาโรจน์ และครอบครัว, 

คุณพิมจันทร์ วิมุกตานนท์, คุณสุเทพ กุลสิงห์ และครอบครัว, 

นายกเทศมนตรีบางคูวัด คุณพสิษฐ์ มะลิ บจก.ไทยควอลิตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์





ภิกษุ ท. !    เราจักแสดง

ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน  แก่พวกเธอ.

พวกเธอจงฟัง จงทำในใจให้ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุ ท. !    ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีนี้

ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง เวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์

ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ว่า ไม่เที่ยง.

(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ได้ตรัสต่อไป

ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

 ภิกษุ ท. !    นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน นั้น.

ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีนี้

ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า ไม่เที่ยง;

ย่อมเห็นซึ่ง เวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์

ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ว่า ไม่เที่ยง.

(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ได้ตรัสต่อไป

ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

 ภิกษุ ท. !    นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน นั้น.

สฬา. สํ.  ๑๘ / ๑๖๗ / ๒๓๒.



ถายังไมถึงอรหันต โปรดอาน ตรงนี้ !

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

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

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

พุทธวจน
มรรค (วิธีที่) งาย

ละนันทิ จิตหลุดพน

กัสสป !   หนทางมีอยู ปฏิปทามีอยู

ซึ่งผูปฏิบัติตามแลว จักรูไดเอง จักเห็นไดเอง
สี. ที. ๙ / ๒๐๙ / ๒๖๕.

ละนันทิ
นันทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ จึงมีความสิ้นไปแหงราคะ

ราคกฺขยา นันทิกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแหงราคะ จึงมีความสิ้นไปแหงนันทิ

นันทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ กลาวไดวา

“จิตหลุดพนแลวดวยดี” ดังนี้.

มรรค ๘...กัลยาณวัตร
...สุภัททะ !   อริยมรรคมีองค ๘ หาไดในธรรมวินัยนี้

สมณะที่ ๑... สมณะที่ ๒... สมณะที่ ๓... สมณะที่ ๔ ก็หาไดในธรรมวินัยนี้

วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นวางจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท !   กัลยาณวัตรนี้ เปนอยางไร ? นี้คือ อริยมรรคมีองค ๘...

ความขาดสูญแหงกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแหงบุรุษใด

บุรุษนั้นชื่อวาบุรุษคนสุดทายแหงบุรุษทั้งหลาย...

เราขอกลาวย้ำกะเธอวา...

เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษพวกสุดทายของเราเลย.

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๗๙ / ๒๔๕-๖. ,  มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. ,  ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.

พ
ุทธวจน

  
  มรรค (วิธีท

ี่) งาย
ฉบ

ับ
  ๔
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