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สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน  ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ 

ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจำทำจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 

ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคำปรีกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด 

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

“อินทรียสังวร”

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑.

อินทรียภาวนาชั้นเลิศ

แหงความสอดรับกันในคำตถาคต

กวา ๖๐ พระสูตร

(ตามดู!  ไมตามไป....)

อานนท !  อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ
เปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ  อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น
ยอมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคน  อุเบกขายังคงดำรงอยู.
อานนท ! นี้แล  เราเรียกวา  อินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย…

อานนท ! สาวกทั้งหลาย เรียกรองหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร 

ไมเรียกรองเพื่อความเป็นศัตรู เป็นอยางไรเลา ? 

อานนท ! ในกรณีนี้ ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแลว จึงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา 

“สิ่งนี้เป็นไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้ก็เป็นไป

เพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลาย”  ดังนี้เป็นตน 

สาวกเหลานั้นของศาสดา ยอมฟังดวยดี ยอมเงี่ยหูฟัง 

ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั ่วถึง 

และไมแกลงทำใหผิดจากคำสั่งสอนของศาสดา

อานนท !   สาวกทั้งหลายอยางนี้แล   ชื ่อวาผูเรียกรองหาศาสดา 

เพื่อความเป็นมิตร   ไมเรียกรองเพื่อความเป็นศัตรู

อานนท ! เพราะฉะนั้น ในเรื ่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงเรียกรองหาตถาคต เพื่อความเป็นมิตรเถิด 

อยาเรียกรอง เพื่อความเป็นศัตรูเลย 

ขอนั้น จักเป็นไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 

แกพวกเธอทั้งหลายเอง ตลอดกาลนาน

อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖

ผูเรียกรองหาศาสดาเพื่อความเปนมิตร
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“ธรรมวาที ย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกะใครๆ ในโลก”

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกะโลก 

แต่โลกต่างหากย่อมกล่าวขัดแย้งต่อเรา  
ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้เป็นธรรมวาที ย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกะใครๆ ในโลก 

ภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติ (รู้เหมือน ๆ กัน) ว่าไม่มี 

แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มี 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามี

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่า ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มี 

และเราก็กล่าวว่าไม่มี

ภิกษุทั้งหลาย !  รูป ที่เที่ยง ที่ยั่งยืน ที่เที่ยงแท้  
ที่ไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดา 

บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มี 
แม้เราก็กล่าวว่าไม่มี

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่า ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี 

และเราก็กล่าวว่ามี

ภิกษุทั้งหลาย !  รูป ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
มีการแปรปรวนเป็นธรรมดา 

บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี 
แม้เราก็กล่าวว่ามี

                                                       ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๖๙/๒๓๙.



“อินทรียสังวร”
(ตามดู!  ไม่ตามไป....)



พุทธวจน 
“อินทรียสังวร”  (ตามดู!  ไม่ตามไป....)

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน

เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้  

ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี

ในการจัดทำหรือเผยแผ่  โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ขอคำปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา  โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑

หรือ คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

พิมพ์ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำนวน  ๑๐,๐๐๐ เล่ม

ออกแบบปก คณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี

ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จำนงค์  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ

จัดทำโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์                 

 (เว็บไซต์  www.buddhakos.org)

ดำเนินการพิมพ์โดย  บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทรศัพท์ ๐๒-๘๐๐-๒๒๙๒ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙



ลำดับเนื้อหา

ผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ 

ตัวอย่างพุทธวจน ที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ 

จิตท่ีเพลินกับอารมณ ละได้ด้วยการมีอินทรียสังวร (การสํารวมอินทรีย) 

ความสําคัญแห่งอินทรียสังวร 

ความหมายและลักษณะของการมีอินทรียสังวร 

รูปแบบการละความเพลินในอารมณโดยวิธีอื่น 

ผลที่สุดของการละความเพลินในอารมณ 

ข้อย้ำเตือนจากพระตถาคต  





สารบัญ 

คํานํา 

ผลเสียของการปลอยจิตใหเพลินกับอารมณ 

๑ 

๑๕ 
กอใหเกิดอนุสัยทั้ง ๓ 

ไมอาจท่ีจะหลุดพนไปจากทุกข 

เพลินอยูกับอายตนะ เทากับ เพลินอยูในทุกข 

ลักษณะของการอยูอยางมีตัณหาเปนเพื่อน 

ไมอาจถึงซ่ึง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัย 

๑๖ 

๒๐ 

๒๒ 

๒๔ 

๒๙ 

 

ตัวอยางพุทธวจน ที่ทรงตรัสไมใหปลอยจิต 

ใหเพลินกับอารมณ 

๓๑ 

ละความเพลิน จิตหลุดพน                                                  

ความพอใจ เปนเหตุแหงทุกข 

เม่ือคิดถึงส่ิงใด แสดงวาพอใจในส่ิงน้ัน 

ภพแมชั่วขณะดีดน้ิวมือก็ยังนารังเกียจ                                  

ตัณหา คือ “เช้ือแหงการเกิด”                                              

เม่ือมีความพอใจ ยอมมีตัณหา 

ตัณหา คือ เคร่ืองนําไปสูภพใหม อันเปนเหตุเกิดทุกข 

๓๒ 

๓๓ 

๓๔ 

๓๕ 

๓๗ 

๓๙ 

๔๑ 



ส้ินความอยาก ก็ส้ินทุกข 

มีความเพลิน คือมีอุปาทาน ผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน

ในอริยมรรคมีองค ๘ 

ทรงตรัสวา “เปนเร่ืองเรงดวนที่ตองเรงกระทาํ” 

ตองเพียรละความเพลินในทุก ๆ อิริยาบถ 

ความเพียร ๔ ประเภท (นัยท่ี ๑) 

ความเพียร ๔ ประเภท (นัยท่ี ๒) 

 

๔๓ 

๔๕ 

๔๙ 

๕๑ 

๕๔ 

๕๖ 

๕๘ 

จิตที่เพลนิกบัอารมณ ละไดดวยการมอิีนทรียสงัวร 

(การสาํรวมอินทรีย)                                               

๖๑ 

เม่ือมีสติ ความเพลินยอมดับ                                              

กายคตาสติ มีความสําคัญตออินทรียสังวร                            

- ลักษณะของผูไมต้ังจิตในกายคตาสติ                                 

- ลักษณะของผูต้ังจิตในกายคตาสติ                                    

อินทรียสังวร ปดก้ันการเกิดขึ้นแหงบาปอกุศล      

 

 

  

                        

๖๒ 

๖๕ 

๖๕ 

๖๗ 

๗๐ 



ความสําคัญแหงอินทรียสังวร ๗๓ 
อินทรียสังวร เปนเหตุใหไดมาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ 

ผูไมสํารวมอินทรียคือผูประมาท ผูสํารวมอินทรียคือผูไมประมาท  

ความไมประมาท เปนยอดแหงกุศลธรรม 

ผูมีอินทรียสังวร  จึงสามารถเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ ได 

อาสวะบางสวนสามารถละไดดวยการสํารวม  

อาสวะบางสวนสามารถละไดดวยการบรรเทา 

ผลท่ีไดเพราะเหตุแหงการปดก้ันอาสวะ 

 

๗๔ 

๗๕ 

๗๗ 

๗๙ 

๘๐ 

๘๑ 

๘๒ 

ความหมายและลักษณะของการมีอินทรียสังวร       ๘๓ 
ความหมายแหงอินทรีย 

ลักษณะของผูสํารวมอินทรีย 

ผูที่ถึงซึ่ง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัย 

 

 

 

 

 

                                    

๘๔ 

๘๕ 

๘๖ 

 



รูปแบบการละความเพลินในอารมณโดยวิธีอ่ืน       ๘๙ 
กระจายซ่ึงผัสสะ 

ตามแนวแหงสัมมาสังกัปปะ 

ยอมยุบ ยอมไมกอ ยอมขวางท้ิง ยอมไมถือเอา ซึ่ง... ขันธ  ๕ 

เห็นประจักษตามความเปนจริง 

พึงเห็นวา ชีวิตน้ันแสนส้ัน 

 

๙๐ 

๙๔ 

๙๙ 

๑๐๖ 

๑๐๘ 

ผลท่ีสุดของการละความเพลินในอารมณ            ๑๑๑ 
ผูไดชื่อวา อินทรียภาวนาช้ันเลิศ 

ผูเขาไปหาเปนผูไมหลุดพน ผูไมเขาไปหายอมหลุดพน 

เพราะไมเพลิน จึงละอนุสัยท้ัง ๓ ได 

ยอมหลุดพนไปจากทุกข 

ลักษณะของบุคคลส่ีประเภทกก 

 

๑๑๒ 

๑๑๔ 

๑๑๖ 

๑๒๐ 

๑๒๕ 

ขอย้าํเตือนจากพระตถาคต ๑๒๗ 
ความไมประมาท ยังกุศลธรรมทั้งหลายใหเกิดขึ้น 

พินัยกรรม   ของพระสังฆบิดากกกกกกกกกก  

บันทึกทายเลม 

๑๒๘ 

๑๒๙ 

๑๓๑ 

 







อินทรียสังวร    ๑ 

คํานํา 
 

มนุษยเปนสัตวท่ีส่ือสารกันดวยระบบภาษาที่ซับซอน ท้ังโครงสรางและความหมาย

วจีสังขาร ท่ีมนุษยปรุงแตงข้ึนน้ัน มีความวิจิตรเทียบเทาดุจความละเอียดของจิต

ท้ังน้ี เพราะ จิตเปนตัวสรางการหมายรูตาง ๆ (จิต เปนเหตุในการเกิดของนามรูป

และนามรูปซ่ึงจิตสรางข้ึนน้ัน เปนเหตุในการดํารงอยูไดของจิต) 

 

ถอยคําหน่ึง ๆ ในภาษาหน่ึง ๆ เม่ือนําไปวางไวในบริบทตาง ๆ  กัน ก็มีความหมายตางกัน

ย่ิงไปกวาน้ัน  ถอยคําหน่ึง ๆ ในบริบทเดียวกัน สามารถถูกเขาใจตางกันในความหมายได

ข้ึนอยูกับการหมายรูเฉพาะของจิตผูรับสาร  ซ่ึงก็มีอนุสัยในการปรุงแตงแตกตางกันไป

ความหยาบละเอียดในอารมณ อันมีประมาณตาง ๆ แปรผันไปตามการหมายรูน้ัน ๆ 

 

การส่ือความใหเขาใจตรงกัน จึงไมใชเรื่องงาย แมเรื่องราวในระดับชีวิตประจําวัน

แมในระหวางบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด เชน ในครอบครัวเดียวกันก็ตาม

การผิดใจกันท่ีมีเหตุมาจากการส่ือความหมายท่ีไมตรง ก็มีใหเห็นเปนเรื่องปกติ 

 

กับกรณีของปรากฏการณทางจิต  ซ่ึงมีมิติละเอียดปราณีตที่สุดในระบบสังขตธรรม

ใครเลา จะมีความสามารถในการบัญญัติระบบคําพูด ท่ีใชถายทอดบอกสอนเรื่องจิตน้ี 

ใหออกมาไดเปนหลักมาตรฐานเดียว และใชส่ือเขาใจตรงกันได โดยไมจํากัดกาลเวลา 



๒   ตามดู ไมตามไป 

 

 “ดูกายดูใจ” “ดูจิต”  “ตามดูตามรู”   
 
ปฏิเสธไมไดเลยวา วลีขางตนน้ัน ถูกใชพูดกันท่ัวไปเปนปกติในหมู นักภาวนา

ปกติจนเรียกไดวา เปนหน่ึงในส่ิงท่ีถูกมองขามเพิกเฉย (take for granted) ไป

ราวกับวา ใคร ๆ ก็รูกันหมดแลว เหมือนคําท่ีใชกันเปนประจํา เชน กินขาว อาบนํ้า ฯ 

 

หากพิจารณาใหดี จะพบจุดสังเกตุ ๒ ขอ 
 
๑. เม่ือถูกถามลงไปในขั้นตอนโดยละเอียด วาอะไรอยางไร เก่ียวกับ ดูกายดูใจ ดูจิต ฯ 

    คําตอบท่ีได มีความหลากหลายแตกตางกันไป  แตมีสิ่งท่ีเหมือนกันอยางหน่ึงคือ 

    ตางก็อางวา มาจากมหาสติปฏฐานสูตร ซ่ึงเปนทางเอก เปนคําสอนของพระพุทธเจา   
 
๒. ในแงของความแตกตางดังกลาวน้ัน สวนมากมักจะบอกกันวา เปนเรื่องธรรมดา 

    “แลวแตจริต” จะปฏิบัติกันอยางไร สุดทายแลวก็ “ไปถึงท่ีหมายเดียวกัน” 

 

เม่ือมาใครครวญดแูลว จะพบความแปลกประหลาดซอนทับอีกช้ันหน่ึง คือ ท้ัง ๒ ขอน้ัน

เปนส่ิงท่ีถูก take for granted อีกเชนกัน เสมือนเปนเรื่องท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแลววา

การปฏบิัติท่ีแตกตางกันน้ันเปนเรื่องธรรมดา “แลวแตจริต” และ “ไปถึงท่ีหมายเดียวกัน”

โดยละเลยการทําความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจน วาอะไรอยางไรในความแตกตางน้ัน 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๓ 

เหตุการณท้ัง ๒ น้ี จะไมมีทางเกิดข้ึนกับอริยสาวก ผูประกอบพรอมดวยโสตาปตติยังคะ ๔ 

 

ผูถึงซ่ึงศรัทธาอยางไมหว่ันไหว ในการตรัสรูของพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ

เปนอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ถึงการนับวาเปนคนของพระพุทธเจาโดยไมมีขอสงสัยแลว 

ยอมท่ีจะรูดวย อสาธารณญาณ  โดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอกจากใครอ่ืนวา

ธรรมะท่ีถูกบัญญัติโดยพระพุทธเจาน้ัน  จะมีคุณลักษณะคลองเกลียวเช่ือมโยงเปนหน่ึง 

 

“ภิกษุท้ังหลาย นับแตราตรี ท่ีตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาโพธิญาณ 

จนกระท่ังถึงราตรีท่ีตถาคตปรินิพพานดวยอนุปทิเสสนิพพานธาตุ 

ตลอดเวลาระหวางน้ัน ตถาคตไดกลาวสอน พร่ําสอน แสดงออกซ่ึงถอยคําใด 

ถอยคําเหลาน้ัน ท้ังหมด ยอมเขากันไดโดยประการเดียวท้ังส้ิน ไมแยงกันเปนประการอื่นเลย” 

–อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓. 

 



๔   ตามดู ไมตามไป 

 

กอนพุทธปรินิพพาน ทรงรับส่ังไวกับพระอานนทเถระวา ความสอดคลองเขากันเปนหน่ึงน้ี

ใหใชเปนหลักมาตรฐานในการตรวจสอบวาอะไรใช หรือไมใชพระธรรมวินัย (มหาปเทส ๔)

ย่ิงไปกวาน้ัน ทรงระบุไวดวยวา หากรูแลววาไมใชพระธรรมวินัย  ใหเราละท้ิงส่ิงน้ันไปเสีย 

 

ความสามารถในการใชบทพยัญชนะท่ีมีอรรถะ(ความหมาย) สอดคลองกันเปนหน่ึงเดียวน้ี

เปนพุทธวิสัย มิใชสาวกวิสัย ท้ังน้ี เพราะเหตุคือความตางระดับช้ันกันของบารมีท่ีสรางสมมา

พระตถาคต สรางบารมีมาในระดับพุทธภูมิ เพ่ือใหไดมา ซ่ึงความเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

พระสาวก สรางบารมีในระดับสาวกภูมิ เพ่ือใหไดมา ซ่ึงโอกาสในการเปนสาวกในธรรมวินัยน้ี 

ท่ีมาท่ีไปของคําวา ดูจิต หรือ ตามดูตามรูฯ  ไมใชเรื่องลึกลับซับซอนท่ีจะสืบคน

ตัวสูตรท่ีเปนพุทธวจน เพ่ือใชตรวจสอบเทียบเคียงตามหลักมหาปเทส ก็มีอยู 

 

ใชหรือไมวา ปญหาท่ีแทจริงท้ังกับในกรณีน้ี และอ่ืน ๆทํานองเดียวกันน้ี คือ ความข้ีเกียจ

ความมักงายของชาวพุทธน่ันเอง ท่ีไมอยากเขาไปลงทุนลงแรงศึกษาสืบคนพุทธวจน

แลวไปคาดหวงัลม ๆ แลง ๆ วา นาจะมีใครสักคนหน่ึงหรือสองคน ท่ีมีความสามารถ

พิเศษคิดคนยนยอหลักธรรมท่ีพระตถาคตบัญญัติไวเปนสวากขาโตแลวน้ัน ใหงายส้ันลง

กวาได 

 

การเชื่อเชนนี้ เปนลักษณะความเช่ือของปุถุชนผูมิไดสดับ - มิไดเห็นพระอริยเจา -

ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา - ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา จึงไมทราบวา

พระสาวกมีภูมิธรรมจํากัดอยูเพียงแคเปนผูเดินตามมรรคท่ีพระตถาคตบัญญัติไวเทาน้ัน 

(มคฺคานุคา จ ภิกฺขเว เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา) 



อินทรียสังวร    ๕ 

ผูท่ีสรางบารมีมาในระดับสาวกภูมิ ไมมีความสามารถในการคิดสรางมรรคขึ้นเอง

ไมเวนแมแต พระอรหันตผูหลุดพนดวยปญญา (ป ฺาวิมุตฺเตน ภิกฺขุนาติ) ก็ตาม 

 

พระพุทธเจา (อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ) ในฐานะพระศาสดานั้น มีคุณสมบัติเหนือไปกวา คือ

ทรงเปนผูรูมรรค (มคฺค ฺ ู) รูแจงในมรรค (มคฺควิทู)  และเปนผูฉลาดในมรรค  (มคฺคโกวิโท) 

 

พระพุทธองคจึงทรงรับส่ังปองกันไวลวงหนาแลววา สูตรใด  ๆ ก็ตามท่ีแตงข้ึนใหมในภายหลัง

แมจะมีความสละสลวยวิจิตร เปนของนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก ใหเราไมสําคัญตนวา

เปนส่ิงท่ีควรเลาเรียนศึกษา ในทางกลับกัน คํากลาวของตถาคต อันมีความหมายลึกซ้ึงน้ัน

ใหเราสําคัญตนวาเปนส่ิงท่ีควรเลาเรียนศึกษา และใหพากันเลาเรียนศึกษาคําของตถาคตน้ัน 

แลวใหไตถามทวนถามกันและกันในเรื่องน้ัน  ๆ วาพระพุทธเจาทรงกลาวเรือ่งน้ีไวอยางไร 

 

ขางตนน้ี คือวิธีการเปดธรรมท่ีถูกปดดวยพุทธวจน และชาวพุทธท่ีมีการศึกษาในลักษณะน้ี 

(ปฏิปุจฺฉาวินีตา  ปริสา  โน  อุกฺกาจิตวินีตา) พระพุทธองคทรงเรียกวาเปนพุทธบริษัทอันเลิศ 

 

ในมหาสติปฏฐานสูตรน้ัน แบงฐานท่ีตั้งแหงสติออกเปน ๔ ฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม

โดยแตละฐาน มีรายละเอียดระบุชัดเจนวาปฏิบัติอยางไร ขอบเขตแคไหน  และจบลงอยางไร 

 

ผูท่ีศึกษาพุทธวจนโดยละเอียดรอบคอบ  ยอมท่ีจะเขาใจแงมุมตาง  ๆโดยลึกซ้ึงครบถวน และ

ยอมท่ีจะรูไดวา ความแตกตางในมรรควิธี มีได แตไมใชมีโดยสะเปะสะปะไรเง่ือนไขขอบเขต



๖   ตามดู ไมตามไป 

 

หากแตมีได หลากหลายได ภายใตพุทธบัญญัติซ่ึงมีลักษณะเช่ือมโยงสอดคลองเปนหน่ึง

ผลอานิสงสมุงหมายในท่ีสุด ก็สามารถเขาถึงได ดวยวิธีอันหลากหลายภายใตความเปนหน่ึงน้ี 

 

ในวาระน้ี จะขอยกหมวดของ จิตตานุปสสนา คือการตามเห็นในกรณีของจิต ข้ึนเปนตัวอยาง 

 

ปจจุบัน มีผูท่ีดูจิต หรือดูอาการของจิต โดยใชคําอธิบายสภาวะของจิตซ่ึงบัญญัติข้ึนใหมเอง

แลวหลงเขาใจไปวา การฝกตามดูตามรูสภาวะน้ัน  ๆไปเรื่อย  ๆ คือการเจริญสติ คือการดูจิต

หากพิจารณาโดยแยบคายแลว คําเรยีกอาการของจิต ท่ีคิดข้ึนใหมเองท้ังหลายเหลาน้ัน

เปนเพียงการตั้งช่ือเรียกอารมณอันมีประมาณตาง ๆ  และการตามเห็นสภาวะน้ัน ๆ  ไปเรื่อย ๆ  

ก็คือการฝกผูกจิตติดกับอารมณดวยอํานาจแหงความเพลิน (ฝกจิตใหมีสัญโญคะ) 

 

จะดวยเหตุอยางไรก็ตามแต ระบบคําเรียกท่ีตางกันตรงน้ี อาจดูเหมือนเปนเรื่องเล็กนอย

แตหากเทียบในระดับความละเอียดของจิตแลว องศาท่ีเบี่ยงเพียงเล็กนอย ณ จุดตรงน้ี

สามารถนําไปสูผลลัพธท่ีสุดในการปฏิบัติ คืออานิสงสมุงหมาย ท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิง 

 

นัยยะหน่ึง ท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติใหเราตามเห็นจิต (จิตฺตานุปสฺสนา) แทจริงแลวก็เพ่ือ 

ใหเห็นเหตุเกิดและเส่ือมไป โดยอาศัยการตามเห็น “อาการของจิต” เพียงแค ๘ คูอาการเทาน้ัน 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๗ 

ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู น้ันเปนอยางไรเลา ? 

 

ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี 

 

(๑)  รูชัดซ่ึงจิตอันมีราคะ วา “จิตมีราคะ” 

(๒)   รูชัดซ่ึงจิตอันปราศจากราคะ วา “จิตปราศจากราคะ” 

(๓)    รูชัดซ่ึงจิตอันมีโทสะ วา “จิตมีโทสะ” 

(๔)    รูชัดซ่ึงจิตอันปราศจากโทสะ วา “จิตปราศจากโทสะ” 

(๕)   รูชัดซ่ึงจิตอันมีโมหะ วา “จิตมีโมหะ” 

(๖)    รูชัดซ่ึงจิตอันปราศจากโมหะ วา “จิตปราศจากโมหะ” 

(๗)    รูชัดซ่ึงจิตอันหดหู วา “จิตหดหู” 

(๘)    รูชัดซ่ึงจิตอันฟุงซาน วา “จิตฟุงซาน” 

(๙)    รูชัดซ่ึงจิตอันถึงความเปนจิตใหญ วา “จิตถึงแลวซ่ึงความเปนจิตใหญ” 

(๑๐)   รูชัดซ่ึงจิตอันไมถึงความเปนจิตใหญ วา “จิตไมถึงแลวซ่ึงความเปนจิตใหญ” 

(๑๑)  รูชัดซ่ึงจิตอันยังมีจิตอื่นย่ิงกวา วา “จิตยังมีจิตอื่นย่ิงกวา” 

(๑๒)  รูชัดซ่ึงจิตอันไมมีจิตอื่นย่ิงกวา วา “จิตไมมีจิตอื่นย่ิงกวา” 

(๑๓)  รูชัดซ่ึงจิตอันตั้งม่ัน วา “จิตตั้งม่ัน” 

(๑๔)  รูชัดซ่ึงจิตอันไมตั้งม่ัน วา “จิตไมตั้งม่ัน” 

(๑๕)  รูชัดซ่ึงจิตอันหลุดพนแลว วา “จิตหลุดพนแลว” 

(๑๖)  รูชัดซ่ึงจิตอันยังไมหลุดพน วา “จิตยังไมหลุดพน” 

 



๘   ตามดู ไมตามไป 

 

ดวยอาการอยางน้ีแล ท่ีภิกษุเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิต (จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ)

อันเปนภายในอยูบาง, ในจิตอันเปนภายนอกอยูบาง, ในจิตท้ังภายในและภายนอกอยูบาง; 

 

และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ  เกิดข้ึนในจิตอยูบาง, 

เห็นธรรมเปนเหตุเส่ือมไปในจิตอยูบาง,  

เห็นธรรมเปนเหตุท้ังเกิดข้ึนและเสื่อมไปในจิตอยูบาง; 

 

ก็แหละสติ(คือความระลึก) วา “จิตมีอยู” ดังน้ี ของเธอน้ัน 

เปนสติท่ีเธอดํารงไวเพียงเพ่ือความรู เพียงเพ่ือความอาศัยระลึก. 

 

ท่ีแทเธอเปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอไมยึดมั่นอะไร ๆ ในโลกน้ี. 

 

ภิกษุท้ังหลาย !   ภิกษุช่ือวาเปนผูมีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู   แมดวยอาการอยางน้ี. 

- มหาสติปฏฐานสูตร  มหาวาร.  สํ.  ๑๐/๓๓๑/๒๘๙. 

 

 



อินทรียสังวร    ๙ 

จะเห็นไดวา  พระพุทธเจามิไดใหเราฝกตามดูตามรูเรื่องราวในอารมณไปเรื่อย ๆ

และ การตามดูตามรูซ่ึงจิต  (จิตฺตานุปสฺสนา)  จะตองเปนไปภายใต ๘ คูอาการน้ีเทาน้ัน 

 

สมมุติสถานการณตัวอยาง เชน  ในขณะท่ีเรากําลังโกรธอยู 

ในกรณีน้ี หนาท่ีของเรา ท่ีตองทําใหได คือ  “รูชัดซ่ึงจิตอันมีโทสะ วา จิตมีโทสะ”

ไมใชไปตามดูตามรูโทสะ   (หรือ รูในอารมณท่ีจิตผูกติดอยู)   ในจิตอันมีโทสะขณะน้ัน 

 

ปญหามีอยูวา โดยธรรมชาติของจิต มันรูไดอารมณเดียวในเวลาเดียว (one at a time)

ในขณะท่ีเรากําลังโกรธอยูน้ัน เราจึงตองละความเพลินในอารมณท่ีทําใหเราโกรธเสียกอน

ไมเชนน้ัน เราจะไมมีทาง “รูชัดซ่ึงจิตอันมีโทสะ วา จิตมีโทสะ” ไดเลย 

 

มีผัสสะ            จิตรับรูอารมณ            มีสติ            ละความเพลิน           รูชัดซ่ึงจิต 

 

ในระหวางข้ันตอนขางตน ถาเราสามารถเห็นธรรมเปนเหตุเกิดข้ึนหรือเส่ือมไปในจิตได

การเห็นตรงนี้  เรียกวา  วิปสสนา  ซ่ึงเปนจุดประสงคของการเจริญสติปฏฐานท้ังสี่

โปรดสังเกตุ สติปฏฐานส่ี ทุกหมวด จบลงดวยการเห็นธรรมอันเปนเหตุเกิดข้ึนและเส่ือมไป

ข้ันตอนของสติท่ีเขาไปตั้งอาศัยในฐานทั้งส่ี เปนเพียงบันไดข้ันหน่ึงเทาน้ัน ไมใชจุดหมาย 

 



๑๐   ตามดู ไมตามไป 

 

เม่ือผัสสะถูกตองแลว ๆ หากเราหลงเพลิน “รูสึก” ตามไปเรื่อย ๆ  น่ีคือ อนุสัย (ตามนอน)

หากละความเพลินในอารมณ แลวมาเห็นจิต โดยอาการ ๘ คูขางตน น่ีคือ อนุปสสนา(ตามเห็น)

และ ถามีการเห็นแจงในธรรมเปนเหตุเกิดข้ึนและเหตุเส่ือมไปในจิต น่ีคือ วิปสสนา (เห็นแจง) 

 

ถาหากวา เราไมสามารถรูชัดซ่ึงจิตโดยอาการอยางใดอยางหน่ึงใน ๘ คูขางตนได

ใหดึงสติกลับมารูท่ีฐานคือกาย เชน อิริยาบถ หรือ ลมหายใจ พลิกกลับเปนกายานุปสสนา

อยามักงายไปคิดคาํข้ึนใหม เพ่ือมาเรียกอารมณท่ีจิตหลงอยูในขณะน้ัน  เพราะน่ันคือจุดเริ่ม

ของการเบี่ยงออกนอกมรรควิธี  (ไปใชคําอธิบายอาการของจิตท่ีนอกแนวจากพุทธบัญญัติ

เปนผลใหหลงเขาใจไดวา  กําลังดูจิต ท้ัง ๆ   ท่ีกําลังเพลินอยูในอารมณ ขาดสติ แตหลงวามีสติ) 

 

น้ี เปนเพียงตัวอยางของการตามเห็นในกรณีจิตตานุปสสนา คือ ใชจิตเปนฐานท่ีตั้งของสติ

ในกรณีของ กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา ธรรมานุปสสนา พึงศึกษาในลักษณะเดียวกัน

คือปฏิบัติตามพุทธวจนในกรณีน้ัน ๆ ใหถูกตองครบถวน ท้ังโดยอรรถะ และโดยพยัญชนะ 

 

พระพุทธเจามองเห็นธรรมชาติในจิตของหมูสัตว ในแบบของผูท่ีสรางบารมีมาเพ่ือบอกสอน

การบัญญัติมรรควิธี จึงเปนพุทธวิสัย หนาท่ีของเราในฐานะพุทธสาวกมีเพียงอยางเดียว คือ

ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติโดยระมัดระวังอยางท่ีสุด   (มคฺคานุคา จ  ภิกฺขเว เอตรหิ สาวกา ฯ) 

 

เม่ือเขาใจความหมายของการตามเห็น (อนุปสฺสนา) และการเห็นแจง (วิปสฺสนา) แลว

ทีน้ี จะมีวิธีอยางไร ท่ีจะทําใหอัตราสวน Ratio ของ วิปสสนา ตอ อนุปสสนา มีคาสูงท่ีสุด

(คือ เนนการปฏิบัติท่ีไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือความลัดส้ันสูมรรคผล) 



อินทรียสังวร    ๑๑ 

ตัวแปรหลักท่ีเปนกุญแจไขปญหาน้ี คือ สมาธิ 

ตราบใดท่ีจิตยังซัดสายไป  ๆมา  ๆท้ังการอนุปสสนาก็ดี และการวิปสสนาก็ดี ตางก็ทําไดยาก

พระพุทธเจาจึงทรงรับส่ังวา ใหเราเจริญสมาธิ  เพ่ือใหธรรมท้ังหลายปรากฏตามเปนจริง 

 

ภิกษุท้ังหลาย ! เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ. 

ภิกษุมีจิตตั้งม่ันแลว  ยอมรูชัดตามเปนจริง. 

 

ก็ภิกษุยอมรูชัดตามเปนจริงอยางไร ?  

 

ยอมรูชัดซ่ึงความเกิดและความดับแหงรูป 

ความเกิดและความดับแหงเวทนา  

ความเกิดและความดับแหงสัญญา   

ความเกิดและความดับแหงสังขาร   

ความเกิดและความดับแหงวิญญาณ. 

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗-๑๘//๒๗. 

 

 



๑๒   ตามดู ไมตามไป 

 

นอกจากน้ีแลว พระพุทธองคยังทรงแนะนําเปนกรณีพิเศษ สําหรับกรณีท่ีจิตตั้งม่ันยาก

เชน คนท่ีคิดมาก มีเรื่องใหวิตกกังวลมาก ยํ้าคิดยํ้าทํา คิดอยูตลอดเวลา หยุดคิดไมได

หรือ คนท่ีเปน hyperactive มีบุคลิกภาพทางจิตแบบ ADHD ซ่ึงมีปญหาในการอยูน่ิง

ทรงแนะนําวิธีแกไขอาการเหลาน้ี โดยการเจริญทําใหมาก ซ่ึงอานาปานสติสมาธิ 

 

ภิกษุท้ังหลาย ! ความหว่ันไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิตก็ตาม

ยอมมีไมได เพราะการเจริญทําใหมากซ่ึงอานาปานสติสมาธิ 

- มหา. สํ. ๑๙/๔๐๐/๑๓๒๕. 

 

 

เม่ือถึงตรงน้ี แมจะไมเอยถึง เราก็คงจะเห็นไดชัดแลววา ความสงบแหงจิต (สมถะ) น้ัน

จะตองดําเนินไปควบคู และเก้ือหนุนกับระดับความสามารถในการเห็นแจง (วิปสสนา)

ซ่ึงพระพุทธองคเองไดตรัสเนนยํ้าในเรื่องน้ีไวโดยตรงดวย 

 

ภิกษุท้ังหลาย. !  ธรรมท่ีควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันย่ิง เปนอยางไรเลา? 

สมถะ และ วิปสสนา เหลาน้ีเรากลาววา  เปนธรรมท่ีควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันย่ิง. 

- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๔/๒๕๔. 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๓ 

ธรรมท่ีควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันย่ิง มีสองอยาง คือ ท้ังสมถะ และวิปสสนา

น่ันหมายความวา ท้ังสมถะ และวิปสสนา เปนส่ิงท่ีตองอาศัยปญญาอันย่ิงในการไดมา

ดังน้ัน ใครก็ตามท่ีมีความสามารถในการทําจิตใหตั่งม้ันได บุคคลน้ันมีปญญาอันย่ิง

ใครก็ตามท่ีจิตตั้งม่ันแลวสามารถเห็นแจงในธรรมอันเปนเหตุ บุคคลน้ันมีปญญาอันย่ิง 

 

สําหรับบางคนท่ีอาจจะเขาใจความหมายไดดีกวา จากตัวอยางอุปมาเปรียบเทียบ

พระพุทธองคไดทรงยกอุปมาเปรียบเทียบไวในฌานสูตร วาเหมือนกับการฝกยิงธนู

เม่ือพิจารณาแลว จะพบวา มีตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะตองปรับใหสมดุลย

เชน ความน่ิงของกาย วิธีการจับธนู การเล็ง นํ้าหนัก และจังหวะในการปลอยลูกศร 

อุปมาน้ี พอจะทําใหเราเห็นภาพไดดี ในการเจริญสมถะวิปสสนา ดวยปญญาอันย่ิง

วาการเห็นแจงในธรรมอันเปนเหตุน้ัน  จะตองอาศัยความสมดุลยตาง ๆ อยางไรบาง 

 

หากจะพูดใหส้ันกระชับท่ีสุด การตามดูไมตามไปน้ี แทจริงแลว คือ การไมตามไป

เพราะเม่ือไมตาม (อารมณอันมีประมาณตาง ๆ) ไป มันก็เหลือแคการตามดูท่ีถูกตอง

หลักการไมตามไปน้ี ก็คือ หลักการละนันทิ ซ่ึงเปนเรื่องเดียวกันกับหลักอินทรียสังวร

ภิกษุมิคชาละ ฟงธรรมเรื่องการละนันทิ แลวหลีกจากหมูไปอยูผูเดียวก็บรรลุอรหัตผล 

ความเร็วในการละนันทิ  ยังถูกใชเปนเครื่องวัดความกาวหนาในการปฏิบัติจิตภาวนา 

(ดูความเช่ือมโยงไดในเรื่อง อินทรียสังวร, การไมประมาท, อินทรียภาวนาช้ันเลิศ) 

 



๑๔   ตามดู ไมตามไป 

 

หนังสือ ตามดู ไมตามไป เลมน้ี จัดทําข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกชาวพุทธ

โดยการคัดเลือกพุทธวจน  ท่ีเก่ียวของกับการเจริญสติ  เปนจํานวนกวา ๖๐ พระสูตร      

ซ่ึงมีเน้ือหาสอดรับเช่ือมโยงคลองเกลียวถึงกัน เพ่ือใหเราไดศึกษาใหเขาใจถึงมรรควิธี

ท่ีถูกตองทุกแงมุม ในความหลากหลายภายใตความเปนหน่ึง จากพุทธบัญญัติโดยตรง 

 

ขอใหบุญบารมีท่ีไดสรางมา ของชาวพุทธผูท่ีกําลังถือหนังสือเลมน้ีอยู จงเปนเหตุปจจัย

ใหทานคนพบคําตอบโดยแจมแจง ในขอสงสัยเรื่องการปฏิบัติท่ีทานอาจจะติดของอยู

และสําหรับบางทานที่เขาใจคลาดเคลื่อน  ปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปบาง  มาแตทีแรก

ก็ขอใหไดพบ ไดเขาใจในสิ่งที่ถูก และนําไปใชขยับปรับเปลี่ยนใหตรงทางไดโดยเร็ว

สําหรับทานท่ีไมเคยรูอะไรมากอนเลย  ก็ถือเปนบุญกุศลท่ีไดพบแผนท่ีฉบับน้ีแตแรก 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

คณะผูจัดพิมพหนังสือเลมน้ี ขอนอบนอมสักการะ 

ตอ ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

และ  ภิกษุสาวกในธรรมวินัยน้ี 

ตั้งแตครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปจจุบัน 

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการสืบทอดพุทธวจน 

คือ ธรรม และวินัย ท่ีทรงประกาศไว บริสุทธิ์บริบูรณดีแลว 

 

คณะศิษยพระตถาคต 



ผลเสียของการปล่อยจิต

ให้เพลินกับอารมณ



๑๖   ตามดู ไมตามไป 

 

กอใหเกิดอนุสัยทั้ง ๓ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เพราะอาศัย ตา ดวย รูปทั้งหลาย ดวย จึงเกิด จักขุวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย หู ดวย เสียงทั้งหลาย ดวย จึงเกิดโสตวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย จมูก ดวย กล่ินท้ังหลาย ดวย จึงเกิดฆานวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย ล้ิน ดวย รสทั้งหลาย ดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 



อินทรียสังวร    ๑๗ 

เพราะอาศัย กาย ดวย โผฏฐัพพะทั้งหลาย ดวย จึงเกิดกายวิญญาณ

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย ใจ ดวย ธรรมารมณทั้งหลาย ดวย จึงเกิดมโนวิญญาณ

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการนั่น คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย 

จึงเกิดเวทนา อันเปนสุขบาง เปนทุกขบาง ไมใชทุกขไมใชสุขบาง. 

 

บุคคลน้ัน 

เม่ือ สุขเวทนา ถูกตองอยู 

ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู; 

อนุสัยคือราคะ ยอมตามนอน แกบุคคลน้ัน  (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ) 

 
เม่ือ ทุกขเวทนา ถูกตองอยู 

เขายอมเศราโศก ยอมระทมใจ ยอมครํ่าครวญ  

ยอมตีอกรํ่าไห ยอมถึงความหลงใหลอยู; 

อนุสัยคือปฏิฆะ ยอมตามนอน (เพิ่มความเคยชินให) แกบุคคลน้ัน. 

 



๑๘   ตามดู ไมตามไป 

 

เม่ือ เวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข ถูกตองอยู 

เขายอมไมรูตามเปนจริง 

ซึ่งสมุทยะ (เหตุเกิด) ของเวทนานั้นดวย 

ซึ่งอัตถังคมะ (ความดับไมเหลือ) แหงเวทนานั้นดวย 

ซึ่งอัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนาน้ันดวย 

ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนาน้ันดวย 

ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเคร่ืองออกพนไป) ของเวทนาน้ันดวย; 

อนุสัยคืออวิชชา  ยอมตามนอน  (เพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลน้ัน. 

 

บุคคลน้ันหนอ 

(สุขาย เวทนาย ราคานุสย อปฺปหาย) 

ยังละราคานุสัย อันเกิดจากสุขเวทนาไมได; 

(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสย อปฺปฏิวิโนเทตฺวา) 

ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาไมได; 

(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสย อสมูหนิตฺวา) 

ยังถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไมได; 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๙ 

(อวิชฺช อปฺปหาย วิชฺช อนุปฺปาเทตฺวา) 

เมื่อยังละอวิชชาไมได และยังทําวิชชาใหเกิดขึ้นไมไดแลว, 

(ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) 

เขาจักทําที่สุดแหงทุกข ในทิฏฐธรรม (รูเห็นไดเลย) นี้ได นั้น; 

(เนต าน วิชฺชติ ฯ) 

ขอนี้ ไมเปนฐานะที่จักมีได. 

อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐   ตามดู ไมตามไป 

 

ไมอาจท่ีจะหลุดพนไปจากทุกข 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน รูป 

ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน เวทนา 

ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน สัญญา 

ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน สังขารทั้งหลาย 

ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน วิญญาณ 

ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 



อินทรียสังวร    ๒๑ 

เรากลาววา 

“ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังน้ี. 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๙/๖๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒   ตามดู ไมตามไป 

 

เพลินอยูกับอายตนะ เทากับ เพลินอยูในทุกข 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน จักษุ 

ผูนั้น เทากับ เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน โสตะ 

ผูนั้น เทากับ เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน ฆานะ 

ผูนั้น เทากับ เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน ชิวหา 

ผูนั้น เทากับ เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน กายะ 

ผูนั้น เทากับ เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน มนะ 

ผูนั้น เทากับ เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 



อินทรียสังวร    ๒๓ 

เรากลาววา 

ผูใด เพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข ดังน้ี. 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙. 

 

(ในพระสูตรตอไป ไดตรัสถึงในกรณีแหง อายตนะภายนอก ๖ 

ซึ่งมีขอความเหมือนในกรณีแหงอายตนะภายใน ๖ ทุกประการ 

โดยลักษณะการตรัสตรงนี้ คือทรงตรัสแยกเปนกรณี ๆ จนครบ 

ซึ่งผูอานควรจะทําความเขาใจแยกไปตามกรณีจนครบเชนกัน 

การท่ีละไวดวย ... ก็เพื่อใหรูวามีขอความสรุปที่เหมือนกัน) 

 

 

 

 



๒๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ลักษณะของการอยูอยางมีตัณหาเปนเพื่อน 
 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ 

ภิกษุจึงช่ือวา เปนผูมีการอยูอยางมีเพ่ือนสอง พระเจาขา ?” 

 

มิคชาละ ! 

 

รูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นไดดวยจักษุ 

อันเปนรูปที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก 

เปนที่เขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู. 

 

ถาหากวาภิกษุยอมเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร;

แกภิกษุผูเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นอยู นั่นแหละ, 

นันทิ (ความเพลิน) ยอมเกิดข้ึน 

 

เม่ือ นันทิ มีอยู, สาราคะ (ความพอใจอยางย่ิง) ยอมมี; 

เม่ือ สาราคะ มีอยู, สัญโญคะ (ความผูกจิตติดกับอารมณ) ยอมมี : 

 



อินทรียสังวร    ๒๕ 

มิคชาละ ! 

 

ภิกษุผูประกอบพรอมแลว    ดวยการผูกจิตติดกับอารมณดวยอํานาจแหงความเพลิน 

นั่นแล เราเรียกวา “ผูมีการอยูอยางมีเพ่ือนสอง” 

 

(ในกรณีแหงเสียงทั้งหลายอันจะพึงไดยินดีดวยหู, 

กล่ินท้ังหลายอันจะพึงดมดวยจมูก, 

รสทั้งหลายอันจะพึงล้ิมดวยล้ิน, 

โผฏฐัพพะท้ังหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกาย, 

และธรรมารมณทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยใจ, ก็ทรงตรัสอยางเดียวกัน). 

 

มิคชาละ ! ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางน้ี 

แมจะสองเสพเสนาสนะอันเปนปาและปาชัฏ ซึ่งเงียบสงัด มีเสียงรบกวนนอย

มีเสียงกึกกองครึกโครมนอย ปราศจากลมจากผิวกายคน เปนที่ทําการลับของมนุษย

เปนท่ีสมควรแกการหลีกเรน เชนน้ีแลว ก็ตาม 

ถึงกระนั้น ภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกวา ผูมีการอยูอยางมีเพื่อนสองอยูนั่นเอง. 

 

 
 



๒๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา 

ตัณหานั่นแล เปนเพื่อนสองของภิกษุนั้น. 

ตัณหานั้น อันภิกษุนั้น ยังละไมไดแลว 

เพราะเหตุนั้น  ภิกษุนั้นเราจึงเรียกวา “ผูมีการอยูอยางมีเพ่ือนสอง” ดังนี้. 

 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล 

ภิกษุจึงช่ือวา เปนผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว พระเจาขา !” 

 

มิคชาละ ! 

 

รูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นไดดวยจักษุ 

อันเปนรูปที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก 

เปนที่เขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู. 
 
ถาหากวาภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ ไมสยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร 

แกภิกษุผูไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไมสยบมัวเมา  ซึ่งรูปนั้น  นั่นแหละ 

นันท ิยอมดับ 
 
เม่ือ นันทิ ไมมีอยู, สาราคะ ยอมไมมี 

เม่ือ สาราคะ ไมมีอยู, สัญโญคะ ยอมไมมี 



อินทรียสังวร    ๒๗ 

มิคชาละ ! 

 

ภิกษุผูไมประกอบพรอมแลว ดวยการผูกจิตติดกับอารมณดวยอํานาจแหงความเพลิน 

นั่นแล เราเรียกวา “ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว” 

 

(ในกรณีแหงเสียงทั้งหลายอันจะพึงไดยินดีดวยหู, 

กล่ินท้ังหลายอันจะพึงดมดวยจมูก, 

รสทั้งหลายอันจะพึงล้ิมดวยล้ิน, 

โผฏฐัพพะท้ังหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกาย, 

และธรรมารมณทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยใจ, ก็ทรงตรัสอยางเดียวกัน) 

 

มิคชาละ ! ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางน้ี 

แมอยูในหมูบาน อันเกล่ือนกลนไปดวยภิกษ ุภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกาท้ังหลาย

ดวยพระราชา มหาอํามาตยของพระราชาท้ังหลาย 

ดวยเดียรถีย สาวกของเดียรถียทั้งหลาย ก็ตาม 

ถึงกระนั้น ภิกษุนั้นเราก็เรียกวา ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียวโดยแท 

 

 

 



๒๘   ตามดู ไมตามไป 

 

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา 

ตัณหานั่นแล เปนเพื่อนสองของภิกษุนั้น; 

ตัณหานั้น อันภิกษุนั้น ละเสียไดแลว 

เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นเราจึงเรียกวา “ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว” ดังนี้ แล. 

สฬา. สํ. ๑๘/๔๓–๔๔/๖๖-๖๗. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๒๙ 

ไมอาจถึงซ่ึง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย  

ในธรรมวินัย 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! คนเล้ียงโคที่ประกอบดวยความบกพรอง ๑๑ อยางเหลานี้แลว 

ไมเหมาะท่ีจะเล้ียงโคและทําฝูงโคใหเจริญได. ความบกพรองน้ันคืออะไรกันเลา ?

คือ คนเล้ียงโคในกรณีนี้ ... เปนผูไมเขี่ยไขขาง, เปนผูไมปดแผล, ... 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางเหลานี้แลว

ไมควรท่ีจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมวินัยนี้. องคคุณนั้นคืออะไรกันเลา ?

คือ ภิกษุในกรณีนี้ ... เปนผูไมเขี่ยไขขาง, เปนผูไมปดแผล ... 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูไมเขี่ยไขขาง เปนอยางไรกันเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ไมอดกล้ัน (อธิวาเสติ) 

ไมละ (น ปชหติ) 

ไมบรรเทา (น วิโนเทติ) 

ไมทาํใหส้ินสุด (น พฺยนฺตีกโรติ) 

ไมทาํใหหมดส้ิน (น อนภาวงฺคเมติ) 



๓๐   ตามดู ไมตามไป 

 

ซึ่งความตรึกเก่ียวดวยกาม (กามวิตก) ที่เกิดขึ้นแลว 

ซึ่งความตรึกเก่ียวดวยความมุงราย (พยาบาทวิตก) ที่เกิดขึ้นแลว 

ซึ่งความตรึกเก่ียวดวยการเบียดเบียน (วิหิงสาวิตก) ที่เกิดขึ้นแลว 

ซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลว 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูไมเขี่ยไขขาง เปนอยางน้ีแล. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูไมปดแผล เปนอยางไรกันเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

เห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกล่ินดวยจมูก, 

ล้ิมรสดวยล้ิน, ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจ, 

แลวก็มีจิตยึดถือเอา ทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด (โดยนิมิต)

และ การถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ  (โดยอนุพยัญชนะ) 

ส่ิงอันเปนอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามผูที่ 

ไมสํารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใด เปนเหตุ

เธอไมปฏิบัติเพ่ือปดกั้น อินทรียเหลานั้นไว 

เธอไมรักษา และไมสํารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูไมปดแผล เปนอยางน้ีแล. 
(ในท่ีน้ี ยกมาใหเห็นเพียง ๒ จากท้ังหมด ๑๑ คุณสมบัติ) 

มู. ม. ๑๒/๔๑๐/๓๘๔-๕.      



ตัวอย่างพุทธวจน 

ที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิต 

ให้เพลินกับอารมณ 



๓๒   ตามดู ไมตามไป 

 

ละความเพลิน จิตหลุดพน 
 

สมฺมา   ปสฺส   นิพฺพินฺทติ 

เมื่อเห็นอยูโดยถูกตอง ยอมเบ่ือหนาย 

 

นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย 

เพราะความส้ินไปแหงนันทิ 

จึงมีความส้ินไปแหงราคะ 

 

ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย 

เพราะความส้ินไปแหงราคะ 

จึงมีความส้ินไปแหงนันทิ 

 

นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ 

เพราะความส้ินไปแหงนันทิและราคะ 

กลาวไดวา “จิตหลุดพนแลวดวยดี” ดังนี้. 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖. 

 



อินทรียสังวร    ๓๓ 

ความพอใจ เปนเหตุแหงทุกข 
 

“ทุกขใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแลวในอดีต 

ทุกขทั้งหมดนั้น มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ 

เพราะวา ฉันทะ (ความพอใจ) เปนมูลเหตุแหงทุกข 

 

ทุกขใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ทุกขทั้งหมดนั้น ก็มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ 

เพราะวา ฉันทะ (ความพอใจ) เปนมูลเหตุแหงทุกข 

 

และทุกขใด ๆ  ที่เกิดขึ้น 
ทุกขทั้งหมดนั้น ก็มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ 

เพราะวา ฉันทะ (ความพอใจ) เปนมูลเหตุแหงทุกข”. 

สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗. 

 

(ในเนื้อความพระสูตร ทรงช้ีใหเห็นถึงเหตุของทุกขในปจจุบัน ซึ่งก็คือ ฉันทะ

เปนความรูที่เห็นกันได  แลวจึงไดสรุปใหเห็นไปถึงนัยยะโดยอดีตกับอนาคต) 

 

 



๓๔   ตามดู ไมตามไป 

 

เม่ือคิดถึงสิ่งใด แสดงวาพอใจในสิ่งนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

 

ถาบุคคลยอมคิดถึงส่ิงใดอยู (เจเตติ) 

ยอมดําริถึงส่ิงใดอยู (ปกปฺเปติ) 

และยอมมีจิตฝงลงไปในส่ิงใดอยู (อนุเสติ) 

ส่ิงน้ันยอมเปนอารมณเพื่อการต้ังอยูแหงวิญญาณ. 

 

เมื่ออารมณ มีอยู, 

ความต้ังขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ ยอมมี; 

 

เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, 

ความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป ยอมมี; 

 

เมื่อความเกิดขึน้แหงภพใหมตอไป มี, 

ชาติชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป : 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี ยอมมี ดวยอาการอยางน้ี. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕. 



อินทรียสังวร    ๓๕ 

ภพแมชั่วขณะดีดนิว้มือก็ยังนารังเกียจ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

คูถ แมนิดเดียว ก็เปนของมีกล่ินเหม็น ฉันใด, 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่ิงที่เรียกวา ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน, 

แมมีประมาณนอยช่ัวลัดน้ิวมือเดียว ก็ไมมีคุณอะไรที่พอจะกลาวได. 

เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓. 

 

(พระสูตรตอไป ทรงตรัสถึง มูตร น้ําลาย หนอง โลหิต  ดวยขอความเดียวกัน) 

 

 

 

 

 

 

 





อินทรียสังวร    ๓๗ 

ตัณหา คือ “เชื้อแหงการเกิด” 
 

วัจฉะ ! เรายอมบัญญัติความบังเกิดขึ้น 

สําหรับสัตวผูที่ยังมีอุปาทานอยู (สอุปาทานสฺส) 

ไมใชสําหรับสัตวผูที่ไมมีอุปาทาน 

 

วัจฉะ ! เปรียบเหมือน ไฟที่มเีช้ือ ยอมโพลงขึน้ได  (อคฺคิ สอุปาทาโน ชลติ) 

ที่ไมมีเช้ือ ก็โพลงขึ้นไมได 

 

อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น 

 

วัจฉะ ! เรายอมบัญญัติความบังเกิดขึ้น 

สําหรับสัตวผูที่ยังมีอุปาทานอยู 

ไมใชสําหรับสัตวผูที่ไมมีอุปาทาน 

 

 

 

 

 



๓๘   ตามดู ไมตามไป 

 

“พระโคดมผูเจริญ ! ถาสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล, 

สมัยน้ัน พระโคดมยอมบัญญัติซึ่งอะไรวาเปนเชื้อแกเปลวไฟน้ัน ถาถือวามันยังมีเชื้ออยู ?”

วัจฉะ ! สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล 

เรายอมบัญญัติเปลวไฟนั้น วา มีลมนั่นแหละเปนเช้ือ 

วัจฉะ ! เพราะวา สมัยนั้น ลมยอมเปนเช้ือของเปลวไฟนั้น. 

 

“พระโคดมผูเจริญ ! ถาสมัยใด สัตวทอดทิ้งกายนี ้ และยังไมบังเกิดขึ้นดวยกายอื่น, 

สมัยน้ันพระโคดม ยอมบัญญัติ ซึ่งอะไร วาเปนเชื้อแกสัตวน้ัน ถาถือวา มันยังมีเชื้ออยู ?”

วัจฉะ ! สมัยใด สัตวทอดทิ้งกายนี้ และยังไมบังเกิดขึ้นดวยกายอ่ืน

เรากลาว สัตวนี้ วา มีตัณหานั่นแหละเปนเช้ือ 

เพราะวา สมัยนั้น ตัณหายอมเปนเช้ือของสัตวนั้น แล. 

สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐. 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๓๙ 

เม่ือมีความพอใจ ยอมมีตัณหา 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

 

เปรียบเหมือนไฟกองใหญ พึงลุกโพลงดวยไมสิบเลมเกวียนบาง 

ย่ีสิบเลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง ส่ีสิบเลมเกวียนบาง. 

บุรุษพึงเติมหญาแหงบาง มูลโคแหงบาง ไมแหงบาง 

ลงไปในกองไฟนั้น ตลอดเวลาที่ควรเติม อยูเปนระยะ ๆ. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ดวยอาการ อยางนี้แล ไฟกองใหญ 

ซึ่งมี เครื่องหลอเล้ียง อยางนั้น  

มี เช้ือเพลิง อยางนั้น  

ก็จะพึงลุกโพลง ตลอดกาลยาวนาน  

 

ขอนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ! เม่ือภิกษุเปนผู 

มีปกติ เห็นโดยความเปนอัสสาทะ (นารักนายินดี) 

ใน อุปาทานิยธรรม  (ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน) อยู  

ตัณหายอมเจริญ อยางทั่วถึง 



๔๐   ตามดู ไมตามไป 

 

เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน 

เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ 

เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 

เพราะมีชาติเปนปจจัย 

ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๔๑ 

ตัณหา คือ เครื่องนําไปสูภพใหม อันเปนเหตุเกิดทุกข 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ถาบุคคลยอมคิด ถึงส่ิงใดอยู (เจเตติ) 

ยอมดําริ ถึงส่ิงใดอยู (ปกปฺเปติ) 

และยอมมีใจฝงลงไป ในส่ิงใดอยู (อนุเสติ) 

 

(อารมฺมณเมต โหติ วิ ฺาณสฺส  ิติยา) 

ส่ิงนั้นยอมเปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ 

(อารมฺมเณ สติ ปติฏา วิ ฺาณสฺส โหติ) 

เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณยอมมี 

(ตสฺมึ ปติฏ ิเต วิ ฺาเณ วิรูเฬฺห นติ โหติ) 

เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, ยอมมีการนอมไป 

 

(นติยา สติ อาคติคติ โหติ) 

เมื่อมีการนอมไป, ยอมมีการไปการมา 

(อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ) 

เมื่อมีการไปการมา, ยอมมีการเคล่ือนการบังเกิด 

 



๔๒   ตามดู ไมตามไป 

 

เม่ือมีการเคล่ือนการบังเกิด, ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ฯ  จึงเกิดขึ้นครบถวน 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ถาบุคคลยอมไมคิดถึงส่ิงใด 

ยอมไมดําริถึง ส่ิงใด  

แตเขายังมีใจปกลงไปในส่ิงใดอยู 

ส่ิงนั้นยอมเปนอารมณเพ่ือการตั้งอยูแหงวิญญาณ. 

 

เม่ืออารมณ มีอยู, ความต้ังขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณยอมมี 

เม่ือวิญญาณน้ัน ต้ังขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, ยอมมีการนอมไป 

เม่ือมีการนอมไป, ยอมมีการไปการมา 

เม่ือมีการไปการมา, ยอมมีการเคล่ือนการบังเกิด 

เม่ือมีการเคล่ือนการบังเกิด, ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ฯ  จึงเกิดขึ้นครบถวน 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘๐/๑๔๙. 

 

 



อินทรียสังวร    ๔๓ 

สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข 
 

นิสฺสิตสฺส จลิตํ 

ความหว่ันไหว ยอมมี แกบุคคลผูอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแลว 

 

อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ; 

ความหว่ันไหว ยอมไมมี แกบุคคลผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว 

 

จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ; 

เมื่อความหว่ันไหว ไมมี, ปสสัทธิ ยอมมี 

 

ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ; 

เมื่อปสสัทธิ มี, ความนอมไป ยอมไมมี 

 

นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ; 

เมื่อความนอมไป ไมมี, การไปและการมา ยอมไมมี 

 

อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ; 

เมื่อการไปการมา ไมมี, การเคล่ือนและการบังเกิด ยอมไมมี 



๔๔   ตามดู ไมตามไป 

 

จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรํ น อุภยมนฺตเร: 

เมื่อการเคล่ือนและการบังเกิดไมมี, 

อะไร ๆ ก็ไมมีในโลกนี้ ไมมีในโลกอ่ืน ไมมีในระหวางแหงโลกทั้งสอง 

 

เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส 

นั่นแหละ คือที่สุดแหงทุกขละ. 

อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๔๕ 

มีความเพลิน คือมีอุปาทาน 

ผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่งรูป.

เม่ือภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งรูป, 

ความเพลิน (นันทิ) ยอมเกิดขึ้น 

ความเพลินใด ในรูป, ความเพลินนั้นคืออุปาทาน... 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่งเวทนา.

เม่ือภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งเวทนา, 

ความเพลิน (นันทิ) ยอมเกิดขึ้น 

ความเพลินใด ในเวทนา, ความเพลินนั้นคืออุปาทาน... 

 

 

 

 

 



๔๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู  ซึ่งสัญญา. 

เม่ือภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งสัญญา 

ความเพลิน (นันทิ) ยอมเกิดขึ้น 

ความเพลินใด ในสัญญา, ความเพลินนั้นคืออุปาทาน... 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่งสังขาร. 

เม่ือภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งสังขาร 

ความเพลิน (นันทิ) ยอมเกิดขึ้น 

ความเพลินใด ในสังขาร, ความเพลินนั้นคืออุปาทาน... 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่งวิญญาณ. 

เม่ือภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งวิญญาณ 

ความเพลิน (นันทิ) ยอมเกิดขึ้น. 

ความเพลินใด ในวิญญาณ, ความเพลินนั้นคืออุปาทาน 

 

 



อินทรียสังวร    ๔๗ 

เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ 

เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 

เพราะมีชาติเปนปจจัย ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ ฯ จึงเกิดขึ้นครบถวน 

 

ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





อินทรียสังวร    ๔๙ 

ในอริยมรรคมีองค ๘ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมมาสังกัปปะ เปนอยางไรเลา ? 

 

(เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป) 
ความดาํริในการออกจากกาม 
 

(อพฺยาปาทสงฺกปฺโป) 
ความดาํริในการไมมุงราย 
 

(อวิหึสาสงฺกปฺโป) 
ความดาํริในการไมเบียดเบียน 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากลาววา สัมมาสังกัปปะ. 

 

 

 

 

 

 



๕๐   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมมาวายามะ เปนอยางไรเลา ? 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือจะยังอกุศลธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น 

 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือละอกุศลอันเปนบาป ที่เกิดขึ้นแลว 

 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น 

 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือความตั้งอยู ความไมเลอะเลือน ความงอกงามย่ิงขึน้ ความไพบูลย

ความเจริญ ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เรากลาววา สัมมาวายามะ. 

มหา.  ที ๑๐/๓๘๔/๒๙๙. 



อินทรียสังวร    ๕๑ 

ทรงตรัสวา “เปนเรื่องเรงดวนที่ตองเรงกระทํา” 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิตของผูอื่นไซร เม่ือเปนเชนนั้น

เธอพึงทําความสําเหนียกวา “เราจักเปนผูฉลาดในวาระจิตแหงตน” ดังนี้เถิด. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูฉลาดในวาระจิตแหงตน เปนอยางไรเลา ? 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนชายหนุมหญิงสาว ที่ชอบแตงตัว

สองดูเงาหนาของตนที่แวนสองหนา หรือที่ภาชนะน้ําอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาด

ถาเห็นธุ ลีหรือตอมที่หนา  ก็พยายามนําธุ ลีหรือตอมนั้นออกเสีย   

ถาไมเห็นธุลีหรือตอม ก็ยินดีพอใจวา เปนลาภหนอ บริสุทธ์ิดีแลวหนอ ขอน้ีฉันใด 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! การพิจารณาของภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ 

จะมีอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลายในเม่ือเธอพิจารณาวา 

 



๕๒   ตามดู ไมตามไป 

 

“เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีอภิชฌา หรือไมมีอภิชฌา 

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีจิตพยาบาท หรือไมมีจิตพยาบาท 

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีถีนมิทธะกลุมรุมอยู หรือปราศจากถีนมิทธะ

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีความฟุงซาน หรือไมฟุงซาน 

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีวิจิกิจฉา หรือหมดวิจิกิจฉา 

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยเปนผูมักโกรธ หรือไมมักโกรธ 

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีจิตเศราหมอง หรือไมมีจิตเศราหมอง 

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรม หรือมีกายไมเครียดครัด

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยเปนผูเกียจคราน หรือเปนผูปรารภความเพียร

เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดยมีจิตต้ังม่ัน หรือไมมีจิตต้ังม่ัน” ดังนี้ 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา 
 
“เราอยูโดยมาก โดยความเปนผูมากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท 

ถีนมิทธะกลุมรุม ฟุงซาน มีวิจิกิจฉา มักโกรธ มีจิตเศราหมอง 

มีกายเครียดครัด เกียจคราน มีจิตไมต้ังม่ัน” ดังนี้แลว 

 



อินทรียสังวร    ๕๓ 

ภิกษุนั้น พึงกระทําซ่ึงฉันทะ (ความพอใจ) วายามะ (ความพยายาม) 

อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี (ความขมักเขมน) อัปปฏิวานี (ความไมถอยหลัง) 

สติและสัมปชัญญะ อยางแรงกลา 

เพ่ือละเสียซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้น 

เชนเดียวกับ บุคคลผูมีเส้ือผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทํา

ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬห๎ี อัปปฏวิาน ีสติและสัมปชัญญะอันแรงกลา

เพ่ือจะดับไฟที่เส้ือผาหรือที่ศีรษะนั้นเสีย, ฉันใดก็ฉันนัน้. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา 

“เราอยูโดยมาก โดยความเปนผูไมมีอภิชฌา ไมมีจิตพยาบาท 

ไมถีนมิทธะกลุมรุม ไมฟุงซาน หมดวิจิกิจฉา ไมมักโกรธ มีจิตไมเศราหมอง 

มีกายไมเครียดครัด ปรารภความเพียร มีจิตต้ังม่ัน” ดังนี้แลว 

ภิกษุนั้น พึงตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแหละ 

แลวประกอบโยคกรรม เพื่อความส้ินอาสวะทั้งหลายใหย่ิงขึ้นไป. 

ทสก. อํ. ๒๔/๙๗/๕๑. 

 

 

 

 



๕๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ตองเพียรละความเพลินในทุกๆ อิริยาบถ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกาํลังเดินอยู 

ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม (กามวิตก) 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน (พยาบาทวิตก) 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  (วิหิงสาวิตก) ขึ้นมา

และภิกษุก็ ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว  

สละทิ้งไป ถายถอนออก ทาํใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ 

ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมกําลังเดินอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส

รูสึกกลัวตอสิ่งลามก เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลส อยูเนืองนิจ. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกาํลังยืนอยู 

ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ  ขึ้นมา

และภิกษุก็ ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว 

สละทิ้งไป ถายถอนออก ทาํใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ 

ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมกําลังยืนอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส

รูสึกกลัวตอสิ่งลามก เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 



อินทรียสังวร    ๕๕ 

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกาํลังนั่งอยู 

ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา 

และภิกษุก็ ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว 

สละทิ้งไป ถายถอนออก ทาํใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ 

ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมกําลังนั่งอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส

รูสึกกลัวตอส่ิงลามก  เปนคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจ. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุกาํลังนอนอยู 

ถาเกิดครุนคิดดวยความครุนคิดในกาม 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางเดือดแคน 

หรือ ครุนคิดดวยความครุนคิดในทางทําผูอื่นใหลําบากเปลา ๆ ขึ้นมา 

และภิกษุก็ ไมรับเอาความครุนคิดนั้นไว 

สละทิ้งไป ถายถอนออก ทาํใหส้ินสุดลงไปจนไมมีเหลือ 

ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมกําลังนอนอยู ก็เรียกวา เปนผูทําความเพียรเผากิเลส

รูสึกกลัวตอส่ิงลามก เปนคนปรารภความเพียร  อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนิจแล. 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑. 



๕๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ความเพียร ๔ ประเภท (นัยที่ ๑) 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ปธานส่ีอยางเหลานี้ มีอยู. ส่ีอยาง อยางไรเลา ? ส่ีอยาง คือ 

สังวรปธาน (เพียรระวัง), ปหานปธาน (เพียรละ) 

ภาวนาปธาน (เพียรบําเพ็ญ),  อนุรักขนาปธาน (เพียรตามรักษาไว) 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! สังวรปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือจะยังอกุศลธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา สังวรปธาน. 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! ปหานปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือจะละอกุศลธรรมอันเปนบาปที่บังเกิดขึ้นแลว 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา ปหานปธาน. 



อินทรียสังวร    ๕๗ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภาวนาปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว

เพ่ือยังกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา ภาวนาปธาน. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อนุรักขนาปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว 

เพ่ือความตั้งอยู ความไมเลอะเลือน ความงอกงามย่ิงขึน้ ความไพบูลย

ความเจริญ ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา อนุรักขนาปธาน. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้แล ปธานส่ีอยาง 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๙๖/๖๙. 

 

 

 



๕๘   ตามดู ไมตามไป 

 

ความเพียร ๔ ประเภท (นัยที่ ๒) 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! ปธานส่ีอยางเหลานี้ มีอยู. ส่ีอยาง อยางไรเลา ? ส่ีอยาง คือ

สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน. 

 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! สังวรปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปดวยตาแลว 

ไมเปนผูถือเอาในลักษณะที่เปนการรวบถือเอาท้ังหมด 

ไมเปนผูถือเอาในลักษณะที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวน ๆ 

 

อกุศลธรรมอันเปนบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส 

จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซึ่งอินทรียอันเปนตนเหตุคือตา ใด, 

เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมซึ่งอินทรียนั้น 

ยอมรักษาอินทรียคือตา ยอมถึงการสํารวมในอินทรียคือตา 

(ในกรณีแหงอินทรียคือหู อินทรียคือจมูก อินทรียคือล้ิน 

อินทรียคือกาย อินทรียคือใจ ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน)

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา สังวรปธาน. 

 



อินทรียสังวร    ๕๙ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ปหานปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ไมรับเอาไว สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหส้ินสุดเสีย ทําใหถึงความไมมี

ซึ่งกามวิตก ที่เกิดขึ้นแลว... 

ซึ่งพยาบาทวิตก ที่เกิดขึ้นแลว... 

ซึ่งวิหิงสาวิตก ที่เกิดขึ้นแลว... 

ซึ่งอกุศลธรรมอันเปนบาปทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแลว ๆ 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา ปหานปธาน. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภาวนาปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ยอมเจริญซ่ึง สติสัมโพชฌงค...ซึ่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค...ซึ่งวิริยสัมโพชฌงค...

ซึ่งปติสัมโพชฌงค...ซึ่งสมาธิสัมโพชฌงค ซึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค    อัน 

(แตละอยาง )ๆ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา ภาวนาปธาน. 

 



๖๐   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อนุรักขนาปธาน เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ 

ยอมตามรักษาซึ่งสมาธินิมิตอันเจริญ ที่เกิดขึ้นแลว คือ 

อัฏฐิกสัญญา ปุฬวกสัญญา วินีลกสัญญา 

วิปุพพกสัญญา วิจฉิทกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา อนุรักขนาปธาน. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ปธานส่ีอยางเหลานี้ แล. 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐/๑๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จิตที่เพลินกับอารมณ 

ละได้ด้วยการมีอินทรียสังวร 

(การสํารวมอินทรีย) 



๖๒   ตามดู ไมตามไป 

 

เม่ือมีสติ ความเพลินยอมดับ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

 

ภิกษุนั้น เห็นรูปดวยตาแลว 

ยอมไมกาํหนัดยินดี ในรูป อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความรัก 

ยอมไมขัดเคือง ในรูป อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความเกลียดชัง... 

 

ภิกษุนั้น ไดยินเสียงดวยหูแลว 

ยอมไมกาํหนัดยินดี ในเสียง อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความรัก 

ยอมไมขัดเคือง ในเสียง อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความเกลียดชัง... 

 

ภิกษุนั้น รูสึกกล่ินดวยจมูกแลว 

ยอมไมกาํหนัดยินดี ในกล่ิน อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความรัก 

ยอมไมขัดเคือง ในกล่ิน อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความเกลียดชัง... 

 



อินทรียสังวร    ๖๓ 

ภิกษุนั้น ล้ิมรสดวยล้ินแลว 

ยอมไมกาํหนัดยินดี ในรส อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความรัก 

ยอมไมขัดเคือง ในรส อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความเกลียดชัง... 

 

ภิกษุนั้น ถูกตองสัมผัสดวยกายแลว 

ยอมไมกาํหนัดยินดี ในสัมผัสทางกาย อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความรัก

ยอมไมขัดเคือง ในสัมผัสทางกาย อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความเกลียดชัง... 

 

ภิกษุนั้น รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว 

ยอมไมกําหนัดยินดี ในธรรมารมณ อันมีลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก

ยอมไมขัดเคือง ในธรรมมารมณ  อันมีลักษณะเปนที่ต้ังแหงความเกลียดชัง 

 

เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้งไวแลว  

มีจิตหาประมาณมิไดดวย 

ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ 

อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลายดวย 

 



๖๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุนั้น เปนผูละเสียไดแลว ซึ่งความยินดี และความยินรายอยางนี้แลว

เสวยเวทนาใด ๆ อันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม

ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าสรรเสริญ ไมเมาหมกอยูในเวทนาน้ัน ๆ 

เมื่อภิกษุนั้น ไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ในเวทนานั้น ๆ

นันทิ (ความเพลิน) ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ยอมดับไป 

 

เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน 

เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ 

เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ 

เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ จึงดับส้ิน

ความดับลงแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

มู. ม. ๑๒/๔๙๔/๔๕๘. 

 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๖๕ 

กายคตาสติ มีความสําคัญตออินทรียสังวร 
 

ลักษณะของผูไมต้ังจิตในกายคตาสติ 

(จิตที่ไมมีเสาหลกั) 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตางกัน 

มีที่เที่ยวหากินตางกัน มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง 

คือ เขาจับงู มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง, 

จับจระเข...จับนก...จับสุนัขบาน...จับสุนัขจิ้งจอก... 

จับลิง มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง ๆ 

แลวผูกรวมเขาดวยกัน เปนปมเดียวในทามกลาง ปลอยแลว. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

คร้ังนั้น สัตวเหลานั้นทั้งหกชนิด มีที่อาศัยและท่ีเที่ยวตาง ๆ กัน 

ก็ย้ือแยงฉุดดึงกันเพื่อจะไปสูที่อาศัยที่เที่ยวของตน ๆ : 

งูจะเขาจอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา, นกจะบินขึ้นไปในอากาศ, 

สุนัขจะเขาบาน, สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา, ลิงก็จะไปปา. 

 



๖๖   ตามดู ไมตามไป 

 

คร้ันเหน่ือยลากันทั้งหกสัตวแลว สัตวใดมีกําลังกวา 

สัตวนอกนั้นก็ตองถูกลากติดตามไป ตามอํานาจของสัตวนั้น 

 

ขอนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุใดไมอบรมทาํใหมากในกายคตาสติแลว 

 

ตา ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่นาพอใจ 

รูปที่ไมนาพอใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

หู ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่นาฟง 

เสียงท่ีไมนาฟงก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากล่ินที่นาสูดดม 

กล่ินที่ไมนาสูดดมก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

ล้ิน ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ 

รสที่ไมชอบใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ 

สัมผัสที่ไมย่ัวยวนใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

และใจ ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ 

ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

 
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 



อินทรียสังวร    ๖๗ 

ลักษณะของผูต้ังจิตในกายคตาสติ 

(จิตที่มีเสาหลักม่ันคง) 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตางกัน 

มีที่เที่ยวหากินตางกัน มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง 

คือ เขาจับงูมาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง 

จับจรเข... จับนก... จับสุนัขบาน...จับสุนัขจิ้งจอก... 

และ จับลิงมาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง ๆ 

ครั้นแลว นําไปผูกไวกับเสาเขื่อน หรือเสาหลักอีกตอหนึ่ง 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

คร้ังนั้น สัตวทั้งหกชนิดเหลานั้น มีที่อาศัยและท่ีเที่ยวตาง ๆ กัน 

ก็ย้ือแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูที่อาศัยที่เที่ยวของตน ๆ 

งูจะเขาจอมปลวก จระเขจะลงน้ํา นกจะบินขึ้นไปในอากาศ 

สุนัขจะเขาบาน สุนัขจิ้งจอกจะไปปาชา ลิงก็จะไปปา 

 

 

 



๖๘   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

ในกาลใดแล ความเปนไปภายในของสัตวทั้งหกชนิดเหลานั้น 

มีแตความเม่ือยลาแลว ในกาลนั้น มันทั้งหลายก็จะพึงเขาไป 

ยืนเจา นั่งเจา นอนเจา อยูขางเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง 

 

ขอนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ! 

ภิกษุใดไดอบรมทาํใหมากในกายคตาสติแลว 

 

ตา ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่นาพอใจ 

รูปที่ไมนาพอใจ ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

หู ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่นาฟง 

เสียงท่ีไมนาฟง ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

จมูก ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากล่ินที่นาสูดดม 

กล่ินที่ไมนาสูดดม ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

ล้ิน ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ 

รสที่ไมชอบใจ ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

กาย ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ย่ัวยวนใจ 

สัมผัสที่ไมย่ัวยวนใจก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

และใจ ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ 



อินทรียสังวร    ๖๙ 

ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง 

ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุทั้งหลาย ! 

คําวา “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก” นี้ เปนคําเรียกแทนชื่อแหง กายคตาสติ 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี้ พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจไววา

“กายคตาสติของเราทั้งหลาย จักเปนส่ิงที่เราอบรม กระทําใหมาก

กระทําใหเปนยานเคร่ืองนําไป กระทําใหเปนของที่อาศัยได 

เพียรต้ังไวเนือง ๆ  เพียรเสริมสรางโดยรอบคอบ เพียรปรารภสมํ่าเสมอดวยดี” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไวดวยอาการอยางนี้แล. 

สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖,๒๔๘/๓๔๘, ๓๕๐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐   ตามดู ไมตามไป 

 

อินทรียสังวร ปดกั้นการเกิดข้ึนแหงบาปอกุศล 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เร่ืองเคยมีมาแตกอน เตาตัวหนึ่งเท่ียวหากินตามริมลําธารในตอนเย็น 

สุนัขจิ้งจอกตัวหน่ึง ก็เที่ยวหากินตามริมลําธารในตอนเย็นเชนเดียวกัน. 

 

เตาตัวนี้ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินแตไกล, 

คร้ันแลว จึงหดอวัยวะท้ังหลาย มีศีรษะเปนที่หา  

เขาในกระดองของตนเสีย เปนผูขวนขวายนอยนิ่งอยู.  

 

แมสุนัขจิ้งจอกก็ไดเห็นเตาตัวที่เที่ยวหากินนั้นแตไกลเหมือนกัน, 

คร้ันแลว จึงเดินตรงเขาไปที่เตา คอยชองอยูวา   

“เม่ือไรหนอ เตาจักโผลอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงออก  

ในบรรดาอวัยวะท้ังหลาย มีศีรษะเปนที่หา  

แลวจักกัดอวัยวะสวนน้ันคราเอาออกมากินเสีย” ดังนี้.  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ตลอดเวลาที่เตาไมโผลอวัยวะออกมา 

สุนัขจิ้งจอกก็ไมไดโอกาส ตองหลีกไปเอง; 

 



อินทรียสังวร    ๗๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้น;  

มารผูใจบาป ก็คอยชอง ตอพวกเธอท้ังหลายติดตอไมขาดระยะอยูเหมือนกันวา

“ถาอยางไร เราคงไดชอง ไมทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก 

หรือทางล้ิน หรือทางกาย หรือทางใจ”, ดังนี้. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้  

พวกเธอทั้งหลาย  จงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยูเถิด;  

 

ไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกล่ินดวยจมูก,  

ไดล้ิมรสดวยล้ิน, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, หรือไดรูธรรมารมณดวยใจแลว

จงอยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด,  

อยาไดถือเอาโดยลักษณะที่เปนการแยกถือเปนสวน ๆ เลย,  

 

ส่ิงที่เปนบาปอกุศลคือ อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคล 

ผูไมสํารวม ตา หู จมูกล้ิน กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลาใดเปนเหตุ.

พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพ่ือการปดกั้นอินทรียนั้นไว,  

พวกเธอทั้งหลายจงรักษา  และถึงความสํารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เถิด.  

 

 

 



๗๒   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ในกาลใด  พวกเธอทั้งหลาย จักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยู; 

ในกาลนั้น มารผูใจบาป จักไมไดชองแมจากพวกเธอท้ังหลาย และจักตองหลีกไปเอง, 

เหมือนสุนัขจิ้งจอกไมไดชองจากเตาก็หลีกไปเอง ฉะน้ัน. 

 

“เตา หดอวัยวะไวในกระดอง ฉันใด,  

ภิกษุ พึงต้ังมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไวในกระดอง ฉันนั้น.  

เปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิไมอิงอาศัยได,  

ไมเบียดเบียนผูอื่น,  

ไมกลาวรายตอใครทั้งหมด,  

เปนผูดับสนิทแลว” ดังนี้แล. 

สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐. 

 

 

 

 

 

 



ความสําคัญแห่งอินทรียสังวร



๗๔   ตามดู ไมตามไป 

 

อินทรียสังวร เปนเหตุใหไดมาซึ่งวมิุตติญาณทัสสนะ 
 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เปรียบเหมือนตนไม เม่ือสมบูรณดวยก่ิง และใบแลว สะเก็ดเปลือกนอก ก็บริบูรณ;

เปลือกช้ันใน ก็บริบูรณ; กระพ้ี ก็บริบูรณ; แกน ก็บริบูรณ  นี้ฉันใด;  

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เมื่ออินทรียสังวร มีอยู, ศีล ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย; 

เม่ือ ศีล มีอยู, สัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย; 

เม่ือ สัมมาสมาธิ มีอยู, ยถาภูตญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย;

เม่ือ ยถาภูตญาณทัสนะ มีอยู, นิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย;

เม่ือ นิพพิทาวิราคะ มีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย;

ฉันน้ัน เหมือนกันแล. 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๐๒/๓๒๑. 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๗๕ 

ผูไมสํารวมอินทรียคือผูประมาท 

ผูสํารวมอินทรียคือผูไมประมาท 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูมีปกติอยูดวยความประมาท เปนอยางไรเลา ? 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เม่ือภิกษุไมสํารวมระวัง ซึ่งอินทรียคือตาอยู  

จิตยอมเกลือกกล้ัวในรูปทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงการรู สึกดวยตา; 

เม่ือภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกล้ัวแลว ปราโมทย ยอมไมมี; 

เม่ือ ปราโมทย ไมมี, ปติ ก็ไมมี; 

เม่ือ ปติ ไมมี, ปสสัทธิ ก็ไมมี; 

เม่ือ ปสสัทธิ ไมมี, ภิกษุนั้นยอมอยูเปนทุกข; 

เม่ือ มีทุกข, จิตยอมไมต้ังม่ัน; 

เม่ือ จิตไมต้ังม่ัน, ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ; 

เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ 

ภิกษุนั้น ยอมถึงซ่ึงการถูกนับวาเปนผูมีปกติอยูดวยความประมาท โดยแท. 

(ในกรณีแหงอินทรีย คือ หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ก็มีนัยยะอยางเดียวกัน) 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อยางน้ีแล ภิกษุเปนผูมีปกติอยูดวยความประมาท. 



๗๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท เปนอยางไรเลา ?  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เม่ือภิกษุสํารวมระวัง ซึ่งอินทรียคือตาอยู  

จิตยอมไมเกลือกกล้ัว ในรูปทั้งหลายอันเปนวิสัยแหงการรูสึกดวยตา;

เม่ือภิกษุนั้น ไมมีจิตเกลือกกล้ัวแลว ปราโมทย ยอมเกิด; 

เม่ือ ปราโมทย แลว ปติ ยอมเกิด; 

เม่ือใจมี ปติ ปสสัทธิ ยอมมี; 

เม่ือมี ปสสัทธิ ภิกษุนั้น ยอมอยูเปนสุข; 

เม่ือ มีสุข จิตยอมต้ังม่ัน; 

เม่ือ จิตต้ังม่ัน แลว ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ; 

เพราะธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ  

ภิกษุนั้นยอมถึงซ่ึงการถูกนับวาเปนผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท โดยแท. 

(ในกรณีแหงอินทรีย  คือ หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ก็มีนัยยะอยางเดียวกัน)  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท. 

สฬา. สํ. ๑๘/๙๗/๑๔๓-๔. 

 

 



อินทรียสังวร    ๗๗ 

ความไมประมาท เปนยอดแหงกุศลธรรม 
 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สัตวทั้งหลายท่ีไมมีเทา มีสองเทา มีมากเทาก็ดี  
มีรูป  ไมมีรูป  มีสัญญา  ไมมีสัญญา  มีสัญญาก็หามิไดไมมีสัญญาก็หามิไดก็ดี,   มีประมาณเทาใด;

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ยอมปรากฏวาเลิศกวาบรรดาสัตวเหลานั้น.  

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

กุศลธรรมเหลาใดเหลาหน่ึงบรรดามี  

กุศลธรรมท้ังหลายท้ังปวงน้ัน  มีความไมประมาทเปนมูล  มีความไมประมาทเปนท่ีประชุมลง. 

ความไมประมาท ยอมปรากฏวาเปนเลิศกวาบรรดากุศลธรรมเหลานั้น;  ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ขอน้ีเปนส่ิงท่ีภิกษุผูไมประมาทพึงหวังได คือ เธอจักเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรคมีองค ๘ 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒-๖๗/๒๕๔-๒๖๓. 

 

 

 

 



๗๘   ตามดู ไมตามไป 

 

(การท่ีความไมประมาทเปนยอดแหงกุศลธรรมทั้งปวง  

ในสูตรนี้ ทรงอุปมาดวยพระตถาคตเปนสัตวเลิศกวาสัตวทั้งปวง.  

สวนในสูตรอื่นอีกมากแหง; 

ทรงอุปมาดวย  รอยเทาชางเลิศคือใหญกวารอยเทาสัตวทั้งหลาย 

ทรงอุปมาดวย  ยอดเรือนเลิศคืออยูเหนือไมโครงเรือนท้ังหลาย  

ทรงอุปมาดวย  รากไมโกฏฐานุสาริยะ เลิศกวารากไมหอมทั้งหลาย  

ทรงอุปมาดวย  แกนจันทรแดง เลิศกวาไมแกนหอมทั้งหลาย  

ทรงอุปมาดวย  ดอกวัสสิกะ(มะลิ) เลิศกวาดอกไมหอมท้ังหลาย  

ทรงอุปมาดวย ราชาจักรพรรดิ เลิศกวาพระราชาเมืองขึ้นเมืองออกทั้งหลาย 

ทรงอุปมาดวย แสงจันทร เลิศคือรุงเรืองกวาแสงดาวทั้งหลาย  

ทรงอุปมาดวย แสงอาทิตยภายหลังฝนตกไมมีเมฆในฤดูสารท แจมใสกวาฯ 

ทรงอุปมาดวย ผากาสี เลิศกวาบรรดาผาทอดวยเสนดายท้ังหลาย) 

 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๗๙ 

ผูมีอินทรียสังวร จึงสามารถเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ ได 
 

ภิกษุทั้งหลาย  !      บุคคลอาจเพื่อเปนผูมีปกติตามเห็นกายในกายอยู  

เพราะเขาละธรรมหกอยาง. หกอยาง อยางไรเลา ? หกอยาง คือ 

 

ความเปนผูยินดีในการงาน 

ความเปนผูยินดีในการคุยฟุง 

ความเปนผูยินดีในการหลับ 

ความเปนผูยินดีในการคลุกคลีกันเปนหมู 

ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 

ความเปนผูไมรูประมาณในการบริโภค. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะละธรรมหกอยางเหลานี้แล  

บุคคลจึงเปนผูอาจเพื่อเปนผูมีปกติตามเห็นกายในกายอยู. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๙๙-๕๐๐/๓๘๘-๓๙๔. 

 

(ผูอาจเปนผูมีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน - ในภายนอก - ในภายในและภายนอก 

และผูอาจเปนผูมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา - ตามเห็นจิตในจิต - ตามเห็นธรรมในธรรม

ลวนแตมขีอความท่ีทรงตรัสไวอยางเดียวกัน) 



๘๐   ตามดู ไมตามไป 

 

อาสวะบางสวนสามารถละไดดวยการสํารวม 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! อาสวะท้ังหลาย สวนท่ีจะพึงละเสียดวยการสํารวม เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้  

พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมดวยการสังวรในอินทรีย

คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  อันเปนอินทรียที่ เ ม่ือภิกษุไมสํารวมแลว, 

อาสวะท้ังหลาย อันเปนเคร่ืองทําความคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น. 

และ เม่ือภิกษุเปนผูสํารวมแลวเปนอยู,  

อาสวะท้ังหลาย อันเปนเครื่องทําความคับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดข้ึน แกภิกษุน้ัน. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ขอนี้เปนเพราะ 

เมื่อภิกษุไมสํารวม ดวยอาการอยางนี้, 

อาสวะท้ังหลายอันเปนเครื่องทําความคับแคนและเรารอนจะพึงบังเกิดขึ้น, 

และ เมื่อภิกษุสํารวมแลวเปนอยู 

อาสวะท้ังหลาย อันเปนเครื่องทําความคับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดข้ึน แกภิกษุน้ัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากลาวาอาสวะท้ังหลายสวนที่จะพึงละเสียดวยการสํารวม. 

มู. ม. ๑๒/๑๖/๑๓. 

 



อินทรียสังวร    ๘๑ 

อาสวะบางสวนสามารถละไดดวยการบรรเทา 
 

ภิกษุทั้งหลาย  ! อาสวะทั้งหลายสวนที่จะพึงละเสียดวยการบรรเทา  เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้  

พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมไมรับเอาไวในใจ  

ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ทําใหส้ินสุดทําใหถึงความมีไมได  

ซึ่งกามวิตก, พยาบาทวิตก, วิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแลว;  

และยอมไมรับเอาไวในใจ 

ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ทําใหส้ินสุด ทําใหถึงความมีไมได 

ซึ่งส่ิงอันเปนอกุศลธรรมอันเปนบาปทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแลว. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ขอนี้เปนเพราะ 

เมื่อภิกษุไมบรรเทาดวยอาการอยางนี้, 

อาสวะท้ังหลายอันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น,  

และ เมื่อภิกษุบรรเทาอยู  

อาสวะท้ังหลายอันเปนเคร่ืองคับแคนและเรารอน  จะไมพึงบังเกิดขึ้น แกภิกษุนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากลาววา อาสวะท้ังหลายสวนท่ีจะละเสียดวยการบรรเทา. 

มู. ม. ๑๒/๑๙/๑๗. 



๘๒   ตามดู ไมตามไป 

 

ผลที่ไดเพราะเหตุแหงการปดกั้นอาสวะ 
 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เม่ือใด ภิกษุละเสียไดซึ่งอาสวะท้ังหลาย   อันจะพึงละไดดวยการสังวร, ...  

ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย อันจะถึงละไดดวยการบรรเทา,....  แลว; 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูปดกัน้แลวดวยการปดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวง อยู;

ตัดตัณหาไดขาดแลว ร้ือถอนสังโยชนไดแลว กระทําที่สุดแหงทุกขไดแลว

เพราะรูเฉพาะซ่ึงมานะโดยชอบ, ดังน้ีแล. 

มู. ม. ๑๒/๒๐/๑๙. 

 

 

 

 

 

 

 



ความหมายและลักษณะ

ของการมีอินทรียสังวร



๘๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ความหมายแหงอินทรีย 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! อินทรียหกเหลานี้ มีอยู. หกเหลาไหนเลา ? หกอยาง คือ

อินทรียคือตา, อินทรียคือหู, อินทรียคือจมูก, อินทรียคือลิ้น,  อินทรียกาย,  อินทรียคือใจ 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อใด อริยสาวก รูชัดแจงตามเปนจริง  

ซึ่งความเกิดขึ้น (สมุทัย)  

ซึ่งความตั้งอยูไมได (อัตถังคมะ)  

ซึ่งรสอรอย (อัสสาทะ)  

ซึ่งโทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ)  

และ ซึ่งอุบายเครื่องออก (นิสสรณะ) แหงอินทรียหกเหลานี้; 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปนโสดาบัน 

มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒. 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๘๕ 

ลักษณะของผูสํารวมอินทรีย 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

ไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟงเสียงดวยหู, ไดดมกล่ินดวยจมูก,  

ไดล้ิมรสดวยล้ิน, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว 

ก็ไมรวบถือเอาทั้งหมด (โดยนิมิต)  

และ ไมแยกถือเอาเปนสวน ๆ (โดยอนุพยัญชนะ),  

 

อกุศลธรรมอันเปนบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส มักไหลไปตามภิกษุ 

ผูไมสํารวมตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลาใดเปนเหตุ 

เธอก็ปฏิบัติเพ่ือปดกั้นอินทรียนั้นไว,  

เธอรักษา และถึงความสํารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอยางนี้ชื่อวา  เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐/๓๗. 



๘๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ผูที่ถึงซึ่ง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัย 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! คนเล้ียงโคท่ีประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางเหลานี้แลว    

ยอมเหมาะสมท่ีจะเลี้ยงโค ทําใหเพิ่มกําไรได. องคคุณ ๑๑ อยางน้ันคืออะไรบางเลา ?  

คือ คนเล้ียงโคในกรณีนี้ ... เปนผูเขี่ยไขขาง, เปนผูปดแผล, ...  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! คนเล้ียงโคท่ีประกอบดวยองคคุณเหลานี้แลว  

ยอมเหมาะสมท่ีจะเล้ียงโค ทําใหเพิ่มกําไรได, ขอนี้ฉันใด; 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุที่ประกอบดวยองคคุณเหลานี้แลว  

ยอมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญ  งอกงาม ไพบูลย  ในธรรมวินัยนีไ้ด  ฉันนั้น... 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขาง เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

อดกล้ันได (นาธิวาเสติ)  

ละ  (ปชหติ)  

บรรเทา  (วิโนเทติ) 

ทําใหส้ินสุด (พฺยนฺตีกโรติ) 

ทําใหหมดส้ิน (อนภาว คเมติ) 

   



อินทรียสังวร    ๘๗ 

ซึ่งความตรึกเก่ียวดวยกาม, (กามวิตก) ที่เกิดขึ้นแลว 

ซึ่งความตรึกเก่ียวดวยความมุงราย, (พยาบาทวิตก) ที่เกิดขึ้นแลว 

ซึ่งความตรึกเก่ียวดวยการเบียดเบียน (วิหิงสาวิตก) ที่เกิดขึ้นแลว 

ซึ่งบาปอกุศลธรรมท้ังหลาย ที่เกิดขึ้นแลว 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขาง เปนอยางนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูปดแผล เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

เห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกล่ินดวยจมูก,  

ล้ิมรสดวยล้ิน, สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมารมณดวยใจแลว  

ก็ไมมีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เปนการรวบถือทั้งหมด (โดยนิมิต)

และไมถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ  (โดยอนุพยัญชนะ) 

อกุศลธรรมอันเปนบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส มักไหลไปตามภิกษุ 

ผูไมสํารวมตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียเหลาใดเปนเหตุ, 

เธอก็ปฏิบัติ เพ่ือปดกั้นอินทรียนั้นไว,  

เธอรักษาและถึงการสํารวม ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูปดแผล เปนอยางน้ีแล. 
(ในท่ีน้ี ยกมาใหเห็นเพียง ๒ จากท้ังหมด ๑๑ คุณสมบัติ) 

เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๘๑/๒๒๔. 

 





รูปแบบการละ

ความเพลินในอารมณโดยวิธีอื่น 



๙๐   ตามดู ไมตามไป 

 

กระจายซ่ึงผัสสะ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณยอมมีขึ้น เพราะอาศัยธรรมสองอยาง.  

สองอยางอะไรเลา ?  สองอยางคือ,  

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เพราะอาศัยซ่ึงจักษุดวย ซึ่งรูปทั้งหลายดวย จักขุวิญญาณ จึงเกิดขึ้น.

จักษุ เปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น; 

รูปทั้งหลาย เปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น : 

ธรรมทั้งสองอยางนี้แล เปนส่ิงที่หวั่นไหวดวย อาพาธดวย  

ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น; 

จักขุวิญญาณ เปนส่ิงที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอ่ืน;  

 
 
เหตุอันใดก็ตาม ปจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักขุวิญญาณ,    

แมเหตุอันนั้น แมปจจัยอันนั้น ก็ลวนเปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน 

มีความเปนไปโดยประการอ่ืน. ภิกษุทั้งหลาย ! จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแลว

เพราะอาศัยปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้ จักขุวิญญาณเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 



อินทรียสังวร    ๙๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ความประจวบพรอม ความประชุมพรอม ความมาพรอมกัน

แหงธรรมทั้งหลาย (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) ๓ อยางเหลานี้ อันใดแล; 

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เราเรียกวาจักขุสัมผัส. ภิกษุทั้งหลาย !  

แมจักขุสัมผัสก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอ่ืน.  

 

เหตุอันใดก็ตาม ปจจัยอันใดก็ตาม  เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักขุสัมผัส,  

แมเหตุอันนั้น แมปจจัยอันนั้น ก็ลวนเปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน  

มีความเปนไปโดยประการอื่น. ภิกษุทั้งหลาย ! จักขุสัมผัสเกิดขึ้นแลว  

เพราะอาศัยปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้ จักขุสัมผัสจกัเปนของเท่ียงมาแตไหน.  

 

(ในกรณีแหงโสตวิญญาณ,  ฆานวิญญาณ,  ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, ก็มีนัยเดียวกัน). 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เพราะอาศัยซ่ึงมโนดวย ซึ่งธรรมารมณทั้งหลายดวย มโนวิญญาณจึงเกิดขึ้น. 

มโนเปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น;  

ธรรมารมณทั้งหลายเปนส่ิงที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น :

ธรรมทั้งสองอยางนี้แล เปนส่ิงที่หวั่นไหวดวย อาพาธดวย  

ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น;  

มโนวิญญาณ เปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอ่ืน; 



๙๒   ตามดู ไมตามไป 

 

เหตุอันใดก็ตาม ปจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนวิญญาณ,     

แมเหตุอันนั้น แมปจจัยอันนั้น ก็ลวนเปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มี

ความเปนไปโดยประการอื่น. ภิกษุทั้งหลาย ! มโนวิญญาณเกิดขึ้นแลว

เพราะอาศัยปจจยัที่ไมเที่ยงดังนี้  มโนวิญญาณเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ความประจวบพรอม ความประชุมพรอม ความมาพรอมกัน 

แหงธรรมทั้งหลาย (มโน+ธรรมารมณ+มโนวิญญาณ) ๓ อยางเหลานี้อันใดแล; 

ภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เราเรียกวา มโนสัมผัส.  ภิกษุทั้งหลาย !  

แมมโนสัมผัส  ก็เปนส่ิงทีไ่มเทีย่ง   มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอ่ืน. 

 

เหตุอันใดก็ตาม ปจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนสัมผัส,          

แมเหตุอันนั้น แมปจจัยอันนั้น ก็ลวนเปนส่ิงที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน        

มีความเปนไปโดยประการอ่ืน. ภิกษุทั้งหลาย ! มโนสัมผัสเกิดขึ้นแลว   

เพราะอาศัยปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้ มโนสัมผัสจักเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๙๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคลที่ผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก (เวเทติ),  

ผัสสะกระทบแลวยอมคิด (เจเตติ),  

ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู (สฺชานาติ) :  

แมธรรมทั้งหลายอยางนี้เหลานี้  ก็ลวนเปนส่ิงที่หวั่นไหวดวย  อาพาธดวย 

ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น. 

สฬา. สํ. ๑๘/๘๕/๑๒๔-๗. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ตามแนวแหงสัมมาสังกัปปะ 
 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณใด ๆ มาก  

จิตยอมนอมไป โดยอาการอยางนั้น ๆ :  

 

ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง กามวิตก มาก  

ก็เปนอันวา ละเนกขัมมวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซึ่ง กามวิตก  

จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพ่ือความตรึกในกาม 

 

ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง พ ๎ยาปาทวิตก มาก  

ก็เปนอันวา ละอัพ ๎ยาปาทวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซึ่ง พ ๎ยาปาทวิตก
จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพ่ือความตรึกในการพยาบาท 

 

ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง วิหิงสาวิตก มาก  

ก็เปนอันวา ละอวิหิงสาวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซ่ึง วิหิงสาวิตก

จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพ่ือความตรึกในการทําสัตวใหลําบาก 

 

 



อินทรียสังวร    ๙๕ 

ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนในคราวฤดูสารท คือเดือนสุดทายแหงฤดูฝน 

คนเล้ียงโคตองเล้ียงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปดวยขาวกลา            

เขาตองตีตอนหามกันฝูงโคจากขาวกลานั้นดวยทอนไม  เพราะเขาเห็นโทษ  คือ 

การถูกประหาร การถูกจับกุม การถูกปรับไหม การติเตียน เพราะมีขาวกลานั้นเปนเหตุ,  

 
ขอนี้ฉันใด; ภิกษุทั้งหลาย ! ถึงเราก็ฉันนั้น  

ไดเห็นแลวซ่ึงโทษความเลวทราม เศราหมองแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย,  

เห็นอานิสงสในการออกจากกาม ความเปนฝกฝายของความผองแผวแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เม่ือเราเปนผูไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยางนี้  

เนกขัมมวิตก ยอมเกิดขึ้น .... อัพ ๎ยาปาทวิตก ยอมเกิดขึ้น....อวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้น.

เรายอมรูแจงชัดวา อวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแกเราแลว 

ก็อวิหิงสาวิตกนั้น ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน  เบียดเบียนผูอ่ืน  หรือเบียดเบียนทั้งสองฝาย

แตเปนไปพรอมเพ่ือความเจริญแหงปญญา  ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน 

เปนไปพรอมเพื่อนิพพาน.  

แม เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้น  ตลอดคืน         

ก็มองไมเห็นภัยอันจะเกิดขึ้น เพราะอวิหิงสาวิตกน้ันเปนเหตุ           

แมเราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้น ตลอดวัน หรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน

ก็มองไมเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะ อวิหิงสาวิตกน้ันเปนเหตุ 



๙๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แตวา เม่ือเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก กายก็เม่ือยลา 

เมื่อกายเม่ือยลา จิตก็ออนเพลีย, เมื่อจติออนเพลีย จิตก็หางจากสมาธิ, 
เพราะเหตุน้ัน  เราจึงดํารงจิตใหหยุดอยูในภายใน  กระทําใหมีอารมณอันเดียวตั้งมั่นไว.  

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เพราะเราประสงคอยูวาจิตของเราอยาฟุงขึ้นเลย ดังนี้. 

 
ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณใดๆ มาก  

จิตยอมนอม ไปโดยอาการอยางนั้น ๆ  

 

ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง เนกขัมมวิตกมาก  

ก็เปนอันวาละกามวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซ่ึงเนกขัมมวิตก  

จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพ่ือความตรึกในการออกจากกาม 

 

ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง อัพ ๎ยาปาทวิตกมาก 

ก็เปนอันวาละพ ๎ยาปาทวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากในอัพ ๎ยาปาทวิตก
จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพ่ือความตรึกในการไมพยาบาท  

 

ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง อวิหิงสาวิตกมาก 

ก็เปนอันวาละวิหิงสาวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากในอวิหิงสาวิตก 



อินทรียสังวร    ๙๗ 

จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการไมยังสัตวใหลําบาก 

ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนในเดือนสุดทายแหงฤดูรอน  

ขาวกลาทั้งหมด เขาขนนําไปในบานเสร็จแลว คนเล้ียงโคพึงเล้ียงโคได.  

เม่ือเขาไปพักใตรมไม หรือไปกลางทุงแจง ๆ พึงทําแตความกําหนดวา  

นั่นฝูงโคดังนี้ (ก็พอแลว) ฉันนั้นเหมือนกัน. 

มู. ม. ๑๒/๒๓๒-๒๓๖/๒๕๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





อินทรียสังวร    ๙๙ 

ยอมยุบ ยอมไมกอ ยอมขวางทิ้ง ยอมไมถือเอา 

ซ่ึง... ขันธ ๕ 
 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สมณะหรือพราหมณเหลาใด   เมื่อตามระลึกยอมตามระลึกถึงชาติกอน ไดเปนอันมาก

สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมดยอมตามระลึกถึงซ่ึงอุปาทานขันธทั้งหา 

หรือขันธใดขันธหน่ึง แหงอุปาทานขันธท้ังหาน้ัน. หาอยางไรกันเลา ? หาอยางคือ 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง รูป นั่นเทียว วา 

“ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีรูปอยางนี้” ดังนี้บาง; 

ภิกษุทั้งหลาย ! เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง เวทนา นั่นเทียว วา

“ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีเวทนาอยางนี้” ดังนี้บาง; 

ภิกษุทั้งหลาย ! เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง สัญญา นั่นเทียว วา 

“ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีสัญญาอยางน้ี” ดังนี้บาง; 

ภิกษุทั้งหลาย ! เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง สังขาร นั่นเทียว วา 

“ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีสังขารอยางน้ี” ดังนี้บาง; 

ภิกษุทั้งหลาย ! เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง วิญญาณ นั่นเทียว วา 

“ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี้” ดังนี้บาง. 



๑๐๐   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ทําไมเขาจึงกลาวกันวา รูป ?  

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินั้น ยอมสลาย (รุปฺปติ) เหตุนั้นจึงเรียกวา รูป    

สลายเพราะอะไร ? สลายเพราะความเย็นบาง เพราะความรอนบาง เพราะความหิวบาง 

เพราะความระหายบาง เพราะการสัมผัสกับเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลานบาง

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินั้น ยอมสลาย เหตุนั้นจึงเรียกวา รูป. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ทําไมเขาจึงกลาวกันวาเวทนา ?  

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินั้น อันบุคคลรูสึกได (เวทยติ)  เหตุนั้นจึงเรียกวา  เวทนา 

รูสึกซ่ึงอะไร ? รูสึกซ่ึงสุขบาง ซึ่งทุกขบาง ซึ่งอทุกขมสุขบาง 

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินัน้ อันบุคคลรูสึกได เหตุนัน้จึงเรยีกวา เวทนา. 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  ทําไมเขาจึงกลาวกันวา สัญญา ?  

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น ยอมหมายรูไดพรอม (สฺชานาติ)  

เหตุนั้นจึงเรียกวา สัญญา. หมายรูไดพรอมซึ่งอะไร ?  

หมายรูไดพรอมซึ่งสีเขียวบาง ซึ่งสีเหลืองบาง ซึ่งสีแดงบาง ซึ่งสีขาวบาง

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินั้น ยอมหมายรูไดพรอม เหตุนั้นจึงเรียกวา สัญญา. 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๐๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ทําไมเขาจึงกลาวกันวา สังขาร ?  

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินั้น ยอมปรุงแตง (อภิสงฺขโรนฺติ) ใหเปนของปรุงแตง  

เหตุนั้นจึงเรียกวาสังขาร. ปรุงแตงอะไรใหเปนของปรุงแตง ?  

ปรุงแตงรูปใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนรูป  

ปรุงแตงเวทนาใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนเวทนา  

ปรุงแตงสัญญาใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนสัญญา  

ปรุงแตงสังขารใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนสังขาร  

ปรุงแตงวิญญาณใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนวิญญาณ. 

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาติน้ัน ยอมปรุงแตงใหเปนของปรงุแตง เหตุน้ันจึงเรียกวาสังขาร. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ทําไมเขาจึงกลาวกันวา วิญญาณ ?  

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมชาตินั้น ยอมรูแจง (วิชานาติ) เหตุนั้นจึงเรียกวา วิญญาณ

รูแจงซึ่งอะไร ? รูแจงซึ่งความเปรี้ยวบาง ซึ่งความขมบาง ซึ่งความเผ็ดรอนบาง

ซึ่งความหวานบาง ซึ่งความขื่นบาง ซึ่งความไมขื่นบาง ซึ่งความเค็มบาง ซึ่งความไมเค็มบาง

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินัน้ ยอมรูแจง เหตุนัน้จงึเรียกวา วิญญาณ. 

 

 

 

 



๑๐๒   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ในขันธท้ังหาน้ัน อริยสาวกผูมีการสดับ ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษชัดดังน้ีวา 

“ในกาลนี้ เราถูกรูปเค้ียวกินอยู, แมในอดีตกาลนานไกล  เราก็ถูกรูปเค้ียวกินแลว  

เหมือนกับที่ถูกรูปอันเปนปจจุบันเค้ียวกินอยูในกาลนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น.  

ถาเราเพลิดเพลินรูปในอนาคต, แมในอนาคตนานไกล เราก็จะถูกรูปเค้ียวกิน  

เหมือนกับที่เราถูกรูปอันเปนปจจุบันเค้ียวกินอยูในกาลนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น”.

อริยสาวกน้ัน พิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมเปนผูไมเพงตอรูปอันเปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปอนาคต  

ยอมเปนผูปฏิบัติเพือ่เบือ่หนาย คลายกําหนัด ดับไมเหลือ  แหงรปูอนัเปนปจจบุนั. 

(ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไวอยางเดียวกันแลวตรัสตอไปวา) 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! เธอจะสําคัญความสําคัญขอนี้วาอยางไร  

รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง ?  
“ไมเท่ียง พระเจาขา !”  

ส่ิงใดที่ไมเที่ยง ส่ิงนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?  
“เปนทุกข พระเจาขา !” 

ส่ิงใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ? 

ที่จะตามเห็นส่ิงนั้นวา “นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนอัตตาของเรา” ดังนี.้ 

“ไมควรเห็นอยางน้ัน พระเจาขา !” 

(ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ มีการถามตอบแบบเดียวกัน แลวตรัสตอไปวา) 



อินทรียสังวร    ๑๐๓ 

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้น ในเร่ืองนี้ 

รูปอยางใดอยางหน่ึง  ท้ังท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน   มีในภายในหรือภายนอกก็ตาม  

หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม  

รูปทั้งหมดนั้นบุคคลควรเหน็ดวยปญญาโดยชอบ ตามทีเ่ปนจรงิอยางนี ้วา  

“นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเปนเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา”  ดังนี้.  
 
(ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไวอยางเดียวกันแลวตรัสตอไปวา) 
 
ภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกน้ี เรากลาววา  

เธอยอมยุบ - ยอมไมกอ; ยอมขวางท้ิง - ยอมไมถือเอา;  

ยอมทําใหกระจัดกระจาย - ยอมไมทําใหเปนกอง ; ยอมทําใหมอด - ยอมไมทําใหลุกโพลง. 

 

อริยสาวกน้ัน ยอมยุบ-ยอมไมกอ ซึ่งอะไร ?  

เธอยอมยุบ-ยอมไมกอ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.

อริยสาวกน้ัน ยอมขวางทิ้ง-ยอมไมถือเอา ซึ่งอะไร ?  

เธอยอมขวางท้ิง-ยอมไมถือเอา ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.

อริยสาวกนั้น ยอมทําใหกระจัดกระจาย-ยอมไมทําใหเปนกอง ซึ่งอะไร?  

เธอยอมทําใหกระจัดกระจาย-ยอมไม... ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ. 

อริยสาวกน้ัน  ยอมทําใหมอด-ยอมไมทําใหลุกโพลง  ซึ่งอะไร ?  

เธอยอมทําใหมอด-ยอมไมทําใหลุกโพลง ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ. 

 



๑๐๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกผูมีการสดับ เม่ือเห็นอยูอยางน้ี 

ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ. 

เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกาํหนัด,  

เพราะความคลายกําหนัด ยอมหลุดพน,  

เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว.  

อริยสาวกน้ัน ยอมทราบชัดวา  

“ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดสําเร็จแลว  

กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางน้ี มิไดมีอีก” ดังนี้. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ (ผูซึ่งหลุดพนแลว) นี้ เราเรียกวา  

ไมกออยู-ไมยุบอยู แตเปนอันวายุบแลว-ดํารงอยู;  

ไมขวางทิ้งอยู-ไมถือเอาอยู แตเปนอันวาขวางท้ิงแลว-ดํารงอยู;  

ไมทําใหกระจัดกระจายอยู-ไมทําใหเปนกองอยู   แตเปนอันวาทําใหกระจัดกระจายแลว-ดํารงอยู;  

ไมทําใหมอดอยู-ไมทําใหลุกโพลงอยู แตเปนอันวาทําใหมอดแลว-ดํารงอยู. 

 

ภิกษุนั้น ไมกออยู-ไมยุบอยู  

แตเปนอันวายุบ ซึ่งอะไรแลว ดํารงอยู ?  

เธอไมกออยู-ไมยุบอยู  

แตเปนอันวายุบ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แลว ดํารงอยู 



อินทรียสังวร    ๑๐๕ 

ภิกษุนั้น ไมขวางทิ้งอยู-ไมถือเอาอยู  

แตเปนอันวาขวางทิ้ง ซึ่งอะไรแลว ดํารงอยู ?  

เธอไมขวางท้ิงอยู-ไมถือเอาอยู  

แตเปนอันวาขวางท้ิง  ซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ แลว  ดํารงอยู. 

 
ภิกษุนั้น ไมทําใหกระจัดกระจายอยู-ไมทําใหเปนกองอยู  

แตเปนอันวาทําใหกระจัดกระจาย ซึ่งอะไรแลว ดํารงอยู ?  

เธอไมทําใหกระจัดกระจายอยู-ไมทําใหเปนกองอยู แตเปนอันวาทําใหกระจัดกระจาย

ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แลว ดํารงอยู. 

 
ภิกษุนั้น ไมทําใหมอดอยู-ไมทําใหลุกโพลงอยู  

แตเปนอันวาทําใหมอด ซึ่งอะไรแลว ดํารงอยู ?  

เธอไมทําใหมอดอยู-ไมทําใหลุกโพลงอยู  

แตเปนอันวาทําใหมอดซ่ึงรูป  ซ่ึงเวทนา  ซ่ึงสัญญา ซ่ึงสังขาร  ซ่ึงวิญญาณ แลว  ดํารงอยู. 

 
ภิกษุทั้งหลาย !     เทวดาท้ังหลาย  พรอมทั้งอินทร พรหม และปชาบดี        

ยอมนมัสการภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้ มาจากท่ีไกลเทียว กลาววา   

“ขาแตทานบุรุษอาชาไนย !  ขาแตทานบุรุษผูสูงสุด !   ขาพเจาขอนมัสการทาน

เพราะขาพเจาไมอาจจะทราบส่ิงซ่ึงทาน อาศัยแลวเพง ของทาน” ดังนี้. 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๑๐/๑๕๘-๑๖๔. 



๑๐๖   ตามดู ไมตามไป 

 

เห็นประจักษตามความเปนจริง 
 

สัตวโลกนี้ เกิดความเดือนรอนแลว มีผัสสะบังหนา  

ยอมกลาวซ่ึงโรคน้ัน โดยความเปนตน 

 

เขาสําคัญส่ิงใด โดยความเปนประการใด  

แตส่ิงนั้นยอมเปน โดยประการอื่น จากที่เขาสําคัญนั้น. 

 

สัตวโลกติดของอยูในภพ ถูกภพบังหนาแลว  

มีภพโดยความเปนอยางอื่น จึงไดเพลิดเพลินย่ิงนักในภพน้ัน. 

 

เขาเพลิดเพลินย่ิงนักในส่ิงใด ส่ิงนั้นก็เปนภัย 

เขากลัวตอส่ิงใด ส่ิงนั้นก็เปนทุกข. 

 

พรหมจรรยนี้ อันบุคคลยอมประพฤติ ก็เพื่อการละขาดซึ่งภพ  นั้นเอง. 

สมณะหรือพราหมณทั้งหลายเหลาใด กลาวความหลุดพนจากภพ วามีไดเพราะ ภพ;  

เรากลาววา สมณะทั้งปวงนั้น มิใชผูหลุดพนจากภพ. 

ถึงแมสมณะหรือพราหมณทั้งหลายเหลาใด  กลาวความออกไปไดจากภพ วามีไดเพราะ  วิภพ; 

เรากลาววา สมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้น  ก็ยังสลัดภพออกไปไมได. 



อินทรียสังวร    ๑๐๗ 

ก็ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซ่ึง อุปธิ ทั้งปวง. 

ความเกิดขึ้นแหงทุกข ไมมี ก็เพราะความส้ินไปแหงอุปาทานท้ังปวง. 

 

ทานจงดูโลกนี้เถิด (จะเห็นวา) สัตวทั้งหลาย อันอวิชชาหนาแนนบังหนาแลว; 

และวาสัตวผูยินดีในภพ อันเปนแลวนั้น ยอมไมเปนผูหลุดพนไปจากภพได. 

 

ก็ภพท้ังหลายเหลาหน่ึงเหลาใด อันเปนไปในที่หรือในเวลาท้ังปวง  

เพื่อความมีแหงประโยชนโดยประการท้ังปวง;  

ภพท้ังหลายทั้งหมดน้ัน ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา. 

 

เม่ือบุคคลเห็นอยูซึ่งขอนั้น ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง อยางนี้อยู;  

เขายอมละภวตัณหาได และไมเพลิดเพลินซ่ึงวิภวตัณหาดวย. 

ความดับเพราะความสํารอกไมเหลือ  

เพราะความส้ินไปแหงตัณหาโดยประการท้ังปวง นั้นคือ นิพพาน. 

ภพใหมยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูดับเย็นสนิทแลว เพราะไมมีความยึดม่ัน. 

ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํามารไดแลว ชนะสงครามแลว  

กาวลวงภพท้ังหลายท้ังปวงไดแลว เปนผูคงท่ี ดังนี้แล. 

อุ. ขุ.  ๒๕/๑๒๑/๘๔. 



๑๐๘   ตามดู ไมตามไป 

 

พึงเห็นวา ชีวิตนั้นแสนสั้น 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! ฝายภิกษุพวกท่ีเจริญมรณสติอยางนี้ 

วา “โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียงช่ัวขณะฉันอาหารเสรจ็เพียงคําเดียว 

เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด  

การปฏิบัติตามคําสอนควรทําให มากแลวหนอ” ดังนี้ก็ดี,  

 

วา “โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยูไดเพียง 

ช่ัวขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก หรือช่ัวหายใจออกแลวหายใจเขา. 

เราพึงใสใจถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. 

การปฏิบัติตามคําสอนควรทําให มากแลวหนอ” ดังนี้ก็ดี,  

 

ภิกษุเหลานี้เราเรียกวา เปนผูไมประมาทแลว,  

เปนผูเจริญมรณสติเพื่อความส้ินอาสวะอยางแทจริง. 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๐๙ 

ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองนี้ พวกเธอท้ังหลาย พึงสําเหนียกใจไววา 

“เราทั้งหลาย จักเปนผูไมประมาทเปนอยู,  

จักเจริญมรณสติ เพ่ือความส้ินอาสวะอยางแทจริง” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 

อฏก.  อํ. ๒๓/๓๒๗/๑๗๐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ผลที่สุด

ของการละความเพลิน

ในอารมณ 



๑๑๒   ตามดู ไมตามไป 

 

ผูไดชื่อวา อินทรียภาวนาชั้นเลิศ 
 

อานนท ! อินทรียภาวนาชั้นเลิศ (อนตฺุตรา อินทฺฺริยภาวนา) ในอริยวินัย เปนอยางไรเลา ?

อานนท ! ในกรณีนี้  

อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ – ทั้งเปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ  

อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุเพราะเห็นรูปดวยตา.  

 

ภิกษุนั้นรูชัดอยางนี้วา  

“อารมณที่เกิดขึ้นแลวแกเรานี้ เปนส่ิงมีปจจัยปรุงแตง (สงฺขต)  

เปนของหยาบ ๆ (โอฬาริก)  

เปนส่ิงที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺน);  

แตมีส่ิงโนนซึ่งรํางับและประณีต, กลาวคือ อุเบกขา” ดังนี้.  

 

(เม่ือรูชัดอยางนี้)  

อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ - ทั้งเปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ

อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ยอมดับไป, อุเบกขายังคงดํารงอยู. 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๑๓ 

อานนท ! อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ - ทั้งเปนที่ชอบใจ และไมเปนที่ชอบใจ  

อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ยอมดับไป เร็วเหมือนการกระพริบตาของคน  อุเบกขายังคงดํารงอยู. 

 

อานนท !  น้ีแล เราเรียกวา อินทรียภาวนาช้ันเลิศในอริยวินัย  ในกรณแีหง  รูปท่ีรูแจงดวยจกัษุ. 

 

(ในกรณแีหง เสียงที่รูแจงดวยโสตะ กล่ินที่รูแจงดวยฆานะ รสที่รูแจงดวยชิวหา 

โผฎฐัพพะท่ีรูแจงดวยผิวกาย และ ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจ ทรงตรัสอยางเดียวกัน

ตางกันแตอุปมาแหงความเร็วในการดับแหงอารมณนั้น ๆ,  คือ 

กรณีเสียง เปรียบดวยความเร็วแหงการดีดนิ้วมือ,  

กรณีกล่ิน เปรียบดวยความเร็วแหงหยดนํ้าตกจากใบบัว,  

กรณีรส เปรียบดวยความเร็วแหงน้ําลายท่ีถมจากปลายล้ินของคนแข็งแรง, 

กรณีโผฏฐัพพะ  เปรียบดวยความเร็วแหงการเหยียดแขนพับแขนของคนแข็งแรง, 

กรณีธรรมารมณ เปรียบดวยความเร็วแหงการแหงของหยดน้ําบนกระทะเหล็ก ท่ีรอนแดงอยูตลอดวัน) 

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒–๕๔๕/๘๕๖–๘๖๑. 

 

 

 



๑๑๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ผูเขาไปหาเปนผูไมหลุดพน ผูไมเขาไปหายอมหลุดพน 
 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ผูเขาไปหา เปนผูไมหลุดพน; ผูไมเขาไปหา เปนผูหลุดพน. 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอารูป ต้ังอยู ก็ต้ังอยูได 

เปนวิญญาณท่ีมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ต้ังอาศัย  

มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได  

 
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอาเวทนา ต้ังอยู ก็ต้ังอยูได 

เปนวิญญาณท่ีมีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนที่ต้ังอาศัย  

มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได  

 
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอาสัญญา ต้ังอยู ก็ต้ังอยูได  

เปนวิญญาณท่ีมีสัญญาเปนอารมณ มีสัญญาเปนที่ตั้งอาศัย  

มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได   

 
ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอาสังขาร ต้ังอยู ก็ต้ังอยูได 

เปนวิญญาณท่ีมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้งอาศัย 

มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได 



อินทรียสังวร    ๑๑๕ 

ภิกษุทั้งหลาย ! ผูใดจะพึงกลาวอยางน้ีวา  

“เราจักบัญญัติ ซึ่งการมา การไป การจุติ การอุบัติ  

ความเจริญ ความงอกงาม และความไพบูลย ของวิญญาณ  

โดยเวนจากรูป เวนจากเวทนา เวนจากสัญญา และเวนจากสังขาร” 

ดังนี้นั้น. นี่ ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย. 

 
ภิกษุทั้งหลาย ! ถาราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ  

ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนส่ิงที่ภิกษุละไดแลว  

 
เพราะละราคะได อารมณสําหรบัวิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้งของวญิญาณก็ไมม ี

วิญญาณอันไมมีที่ตั้งนัน้ ก็ไมงอกงาม หลุดพนไปเพราะไมถูกปรุงแตง 

เพราะหลุดพนไป ก็ต้ังม่ัน  

เพราะต้ังม่ัน ก็ยินดีในตนเอง  

เพราะยินดีในตนเอง ก็ไมหวั่นไหว  

เม่ือไมหวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน  

ยอมรูชัดวา “ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  

กิจที่ควรทําไดสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก”  ดังนี้. 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕. 

 



๑๑๖   ตามดู ไมตามไป 

 

เพราะไมเพลิน จึงละอนุสัยทั้ง ๓ ได 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เพราะอาศัย ตา ดวย รูปทั้งหลาย ดวย จึงเกิด จักขุวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย หู ดวย เสียงท้ังหลาย ดวย จึงเกิดโสตวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย จมูก ดวย กล่ินทั้งหลาย ดวย จึงเกิดฆานวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย ล้ิน ดวย รสทั้งหลาย ดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 



อินทรียสังวร    ๑๑๗ 

เพราะอาศัย กาย ดวย  โผฏฐัพพะท้ังหลาย  ดวย  จึงเกิดกายวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย... 

 

เพราะอาศัย ใจ ดวย ธรรมารมณทั้งหลาย  ดวย  จึงเกิดมโนวิญญาณ 

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการน่ัน คือ ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย 

จึงเกิดเวทนา อันเปนสุขบาง เปนทุกขบาง ไมใชทุกขไมใชสุขบาง. 

 

บุคคลนั้น 

เม่ือ สุขเวทนา ถูกตองอยู 

ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพรํ่าสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู; 

อนุสัยคือราคะ  ยอมไมตามนอน  (ตสฺส  ราคานสุโย  นานุเสติ)   แกบุคคลนั้น. 

 
เม่ือ ทุกขเวทนา ถูกตองอยู 

เขายอมไมเศราโศก ยอมไมระทมใจ ยอมไมครํ่าครวญ 

ยอมไมตีอกรํ่าไห ยอมไมถึงความหลงใหลอยู; 

อนุสัยคือปฏิฆะ  ยอมไมตามนอน  (ไมเพิ่มความเคยชินให)    แกบุคคลนั้น. 

 



๑๑๘   ตามดู ไมตามไป 

 

เม่ือ เวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข ถูกตองอยู 

เขายอมรูตามเปนจริง 

ซึ่งสมุทยะ (เหตุเกิด) ของเวทนานั้นดวย 

ซึ่งอัตถังคมะ (ความดับไมเหลือ) แหงเวทนาน้ันดวย 

ซึ่งอัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนาน้ันดวย 

ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนาน้ันดวย 

ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเคร่ืองออกพนไป) ของเวทนาน้ันดวย; 

อนุสัยคืออวิชชา ยอมไมตามนอน  (ไมเพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลนั้นหนอ  

(สุขาย เวทนาย ราคานุสย ปหาย) 

ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียไดแลว  

(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสย ปฏิวิโนเทตฺวา) 

บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียไดแลว 

(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสย สมูหนิตฺวา) 

ถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียไดแลว; 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๑๙ 

(อวิชฺช ปหาย วิชฺช อุปฺปาเทตฺวา) 

เมื่อละอวิชชาเสียไดแลว และทําวิชชาใหเกิดขึ้นไดแลว; 

(ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) 

เขาจักทําที่สุดแหงทุกข ในทิฏฐธรรม  (รูเห็นไดเลย) นี้ได  นั้น; 

(านเมต วิชฺชติ ฯ)  

ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๘/๘๒๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐   ตามดู ไมตามไป 

 

ยอมหลุดพนไปจากทุกข 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน รูป 

ผูนั้น เทากับไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน เวทนา 

ผูนั้น เทากับไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน สัญญา 

ผูนั้น เทากับไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน สังขารทั้งหลาย 

ผูนั้น เทากับไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน วิญญาณ 

ผูนั้น เทากับไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 



อินทรียสังวร    ๑๒๑ 

เรากลาววา 

“ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

ผูนั้น ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้. 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๙/๖๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๒   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ... 

(ทรงตรัสกรณีเพลิน แลวทรงตรัสกรณีไมเพลินตอเทียบกัน) 

...สวนผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน จักษุ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน โสตะ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน ฆานะ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน ชิวหา 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน กายะ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 



อินทรียสังวร    ๑๒๓ 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ในมนะ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

 

เรากลาววา  

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

ผูนั้น ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข ดังนี้. 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! ... 

(ทรงตรัสกรณีเพลิน แลวทรงตรัสกรณีไมเพลินตอเทียบกัน) 

...สวนผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน รูป 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน เสียง 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน กล่ิน 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 



๑๒๔   ตามดู ไมตามไป 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน รส 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน โผฏฐัพพะ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข... 

 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน ธรรมารมณ 

ผูนั้น เทากับ ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

 

เรากลาววา 

ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน ส่ิงที่เปนทุกข 

ผูนั้น ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข ดังนี้. 

สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙-๒๐. 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๒๕ 

ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท 
 

ภิกษุท้ังหลาย ! บุคคลสี่จําพวกเหลาน้ี มีอยู หาไดอยู ในโลก. ส่ีจําพวก อยางไรเลา ?  ส่ีจําพวกคือ 

กายออก แตจิตไมออก (นิกฺกฏกาโย อนิกฺกฏจิตฺโต) 

กายไมออก แตจิตออก (อนิกฺกฏกาโย นิกฺกฏจิตฺโต) 

กายก็ไมออก จิตก็ไมออก (อนิกฺกฏกาโย จ อนิกฺกฏจิตฺโต จ) 

กายก็ออก จิตก็ออก (นิกฺกฏกาโย จ นิกฺกฏจิตฺโต จ) 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลที่ชื่อวา กายออก แตจิตไมออก เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ, 

ในที่นั้น ๆ เขาวิตกซ่ึงกามวิตกบาง ซึ่งพ ๎ยาปาทวิตกบาง ซึ่งวิหิงสาวิตกบาง. 
ภิกษุทั้งหลาย ! อยางนี้แล บุคคล กายออก แตจิตไมออก.  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลที่ชื่อวา กายไมออก แตจิตออก เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุท้ังหลาย ! ในกรณีน้ี บุคคลบางคน ไมไดเสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ, 

ในที่นั้น  ๆเขาวิตกซ่ึงเนกขัมมวิตกบาง ซึ่งอัพ ๎ยาปาทวิตกบาง ซึ่งอวหิิงสาวิตกบาง.
ภิกษุทั้งหลาย ! อยางนี้แล กายไมออก แตจิตออก.  

 



๑๒๖   ตามดู ไมตามไป 

 

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลที่ชื่อวา กายก็ไมออก จติก็ไมออก เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ไมไดเสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ, 

ในที่นั้น ๆ เขาวิตกซ่ึงกามวิตกบาง ซึ่งพ ๎ยาปาทวิตกบาง ซึ่งวิหิงสาวิตกบาง. 
ภิกษุทั้งหลาย ! อยางนี้แลบุคคลท่ี กายก็ไมออก จิตก็ไมออก. 

 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลที่ชื่อวา กายก็ออก จิตก็ออก เปนอยางไรเลา ? 

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ, 

ในที่นั้น ๆ  เขาวิตกซึ่งเนกขัมมวิตกบาง ซึ่งอัพ๎ยาปาทวิตกบาง ซึ่งอวิหิงสาวิตกบาง. 

ภิกษุทั้งหลาย ! อยางนี้แล บุคคลที่ กายก็ออก จิตก็ออก.  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้แล มีอยู หาไดอยู ในโลก. 

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๕/๑๓๘. 

 

 

 

 

 

 



ข้อย้ำเตือนจากพระตถาคต 



๑๒๘   ตามดู ไมตามไป 

 

ความไมประมาท ยังกุศลธรรมทั้งหลายใหเกิดข้ึน 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! เราไมมองเห็นธรรมอื่นแมสักอยางหน่ึง  

ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น  

หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดอยูแลว  ยอมเส่ือมส้ินไป,  เหมือนความไมประมาท นี้.  

 

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลไมประมาทแลว,  

กุศลธรรมที่ยังไมเกิด   ก็เกิดขึ้น   และอกุศลธรรมที่เกิดอยูแลว  ก็เส่ือมส้ินไป. 

เอก. อํ. ๒๐/๑๓/๖๐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อินทรียสังวร    ๑๒๙ 

พินัยกรรม ของพระสังฆบิดา 
 

ภิกษุทั้งหลาย ! บัดน้ี ตถาคต ขอเตือนพวกเธอท้ังหลายไว วา  

สังขารทั้งหลาย มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา 

พวกเธอทั้งหลาย จงถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด 

นี่แล เปนพระวาจาท่ีตรัสคร้ังสุดทายของพระตถาคตเจา. 

มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





อินทรียสังวร    ๑๓๑ 

บันทึกทายเลม 
 

 

 

 

จิตมีตัณหา            ภพ,ชาติ            ผูกกับอารมณ           ชรามรณะ 

                             (เกิดขึ้น)           (เพลินต้ังอยู)        (ดับไป) 

   

 

อินทรียสังวร  จึงเปนหลักการแหงความไมประมาท  ที่ตรัสไวดวยการดับเหตุ            

ที่จะเปนไปเพ่ือชราและมรณะ อันเปนท่ีมาของการ “ตามดู ไมตามไป”         

ที่แสดงใหเห็นดวยพุทธวจน  กวา  ๖๐  พระสูตร  บงบอกถึงความสอดรับกัน

ของ พุทธวจน คือ คําตถาคต  ที่เปน อินทรียสังวร  อันเปนตัวช้ีวัดของ

ความเปน  ผูไมประมาท และเปนการยืนยันภายใตหลักการแหงมหาปเทส ๔ 

(หลักการตรวจสอบวาเปนคําตถาคตหรือไม คือหลักที่ตถาคตบัญญัติไวเพื่อ  

ใชวัดสอบวา   เปนคําของพระองค จริงหรือไมจริง โดยนําเนื้อความ

หลักการนั้นไปเทียบเคียงในพุทธวจนบทอื่น ๆ วาเขากันได ลงกันได   

สอดรับกันไดหรือไม ถาสอดรับกันได ก็ใชคําของพระองค แตถาไมสอดรับกัน  

ก็แสดงวา  ไมใชคําของพระองค ใหละทิ้งเน้ือความหลักการน้ันไปเสีย) 

นําไปสู 

อารมณ 

ปรากฏ 

ข้ึนแลว 

จน 

กระทัง่ 

ดับเสียใหได ดับเสียใหได 

นี้คือวงจร 

ของจิต 

อันเปน 

สังสารวัฏฏ 



๑๓๒   ตามดู ไมตามไป 

 

 

หวังวาผูปฎิบัติทั้งหลาย ที่เทิดทูน เคารพ และกตัญูบูชาพระศาสดา   

คงจะไดเห็นความชัดเจนในหลักการ อันเปนระเบียบถอยคําของพระตถาคต 

ชัดแจงดวยตนเอง และรวมแรงใจปฏิบัติตามพระองค เพื่อแสดงออกถึง  

“ความกตัญู” และ “บูชา” ในโอกาสอีก ๒ ป จะครบวาระ 

 

 

“๒๖๐๐ ป ของการตรัสรู 

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” 

 

 

 
 
 
 
 



 
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 



แผนที่วัดนาป่าพง

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน 

โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

•  media.watnapahpong.org , www.nap-tv.com , 

 www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร์) ทั้งภาพและเสียงตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. 

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

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

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

 และ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐

ลงสะพานคลอง ๑๐ 
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

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



บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

ร่วมจัดทำโดย
กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพุทธโอษฐ์, 

กลุ่มธรรมะสีขาว, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาเขต-หาดใหญ่, 

ชมรมพุทธบริษัทศากยบุตร,

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, 





“ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรู”

อานนท์ !  สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นศัตรู 

ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตร เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ในกรณีนี้ ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า 

“สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้

ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลาย” ดังนี้เป็นต้น, 

สาวกเหล่านั้นของศาสดาไม่ฟังด้วยดี 

ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

แต่แกล้งทำให้ผิดจากคำสั่งสอนของศาสดาไปเสีย

อานนท์ !  สาวกทั้งหลายอย่างนี้แล ชื่อว่า 

ผู้เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นศัตรู 

ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตร

มหา.ท ี๑๐/๓๘๔/๒๙๙.
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ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคำปรีกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อความสะดวกและประหยัด 
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“อินทรียสังวร”

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑.

อินทรียภาวนาชั้นเลิศ

แหงความสอดรับกันในคำตถาคต

กวา ๖๐ พระสูตร

(ตามดู!  ไมตามไป....)

อานนท !  อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ
เปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ  อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น
ยอมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคน  อุเบกขายังคงดำรงอยู.
อานนท ! นี้แล  เราเรียกวา  อินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย…

อานนท ! สาวกทั้งหลาย เรียกรองหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร 

ไมเรียกรองเพื่อความเป็นศัตรู เป็นอยางไรเลา ? 

อานนท ! ในกรณีนี้ ศาสดาผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแลว จึงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา 

“สิ่งนี้เป็นไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้ก็เป็นไป

เพื่อความสุขแกพวกเธอทั้งหลาย”  ดังนี้เป็นตน 

สาวกเหลานั้นของศาสดา ยอมฟังดวยดี ยอมเงี่ยหูฟัง 

ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั ่วถึง 

และไมแกลงทำใหผิดจากคำสั่งสอนของศาสดา

อานนท !   สาวกทั้งหลายอยางนี้แล   ชื ่อวาผูเรียกรองหาศาสดา 

เพื่อความเป็นมิตร   ไมเรียกรองเพื่อความเป็นศัตรู

อานนท ! เพราะฉะนั้น ในเรื ่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงเรียกรองหาตถาคต เพื่อความเป็นมิตรเถิด 

อยาเรียกรอง เพื่อความเป็นศัตรูเลย 

ขอนั้น จักเป็นไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 

แกพวกเธอทั้งหลายเอง ตลอดกาลนาน

อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖

ผูเรียกรองหาศาสดาเพื่อความเปนมิตร

“อ
ิน

ท
รีย

สังวร”
 (ต

าม
ดู

 !
  ไม

ต
าม

ไป
...)

ฉบ
ับ

  ๘


	01.pdf
	02
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	InSEE Web2
	InSEE Web.pdf
	02.pdf
	03
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	04
	05
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	06
	07
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	08
	09
	10
	11
	12
	13
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	14
	15
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	16
	17
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	18
	19
	20
	21
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	22
	23
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	24
	25
	26
	27
	28
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf


	ย62-72
	p73
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	InSEE Web.pdf
	02.pdf
	03
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	04
	05
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	06
	07
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	08
	09
	10
	11
	12
	13
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	14
	15
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	16
	17
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	18
	19
	20
	21
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	22
	23
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf

	24
	25
	26
	27
	28
	08 Insee Sungwon 18-5-53.pdf



	End

