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                                  พระสุตตันตปฎก 

                        ขุททกนิกาย  จูฬนิทเทส๑ 

                                          เลมท่ี  ๖ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                      ปารายนวรรค   
                                         วัตถุคาถา 
                   วาดวยศีรษะและธรรมอนัใหศีรษะตกไป 
         [๑]  พาวรีพราหมณ   เปนผูเรียนจบมนต  ปรารถนาความ 
            เปนผูไมมีกังวล       ออกจากพระนครโกศลอันนารื่นรมย 
            ไปสูทักขิณาปถชนบท. 
         [๒]  พราหมณนั้นอยูที่ฝงแมน้ําโคธาวารี  อันเปนพรมแดน 
            แวนแควนอัสสกะและแวนแควนมุฬกะตอกัน   เลี้ยงชีวิต 
            อยูดวยการเท่ียวภิกขาและผลไม. 
         [๓]  เมือ่พราหมณนัน้เขาไปอาศัย   (อยู)    บานไดเปนหมู 
            ใหญ   ดวยความเจริญอันเกิดแตบานน้ัน    พราหมณนัน้ 
            ไดบชูามหายัญ. 
         [๔]  พราหมณนั้นบูชามหายัญแลวก็กลับเขาไปสูอาศรม 
            เมื่อพราหมณนัน้กลับเขาไปแลว  พราหมณอื่นก็มา. 
๑. บาลีเลมท่ี  ๓๐.  
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         [๕]  พราหมณอื่นมเีทาพิการ   เดินงกงัน   ฟนเขลอะ   มี  
            ธุลบีนศีรษะ     เขาไปหาพาวรีพราหมณแลว    ขอทรพัย 
            หารอย.   
         [๖]  พาวรีพราหมณเห็นพราหมณนั้นเขาแลว    ก็เชิญให 
            นั่ง  แลวก็ถามถึงความสุขสําราญและความไมมีโรค และ 
            ไดกลาวคําน้ีวา 
         [๗]  ทรัพยของเรามีอันจะพึงให เราสละหมดแลว  ดูกอน 
            พราหมณ  ทานเชื่อเราเถิด  ทรัพยหารอยของเราไมม.ี  
         [๘]  ถาเมื่อเราขอ  ทานจักไมให  ในวันที่เจ็ด  ศีรษะของ 
            ทานจงแตกเจ็ดเสี่ยง. 
         [๙]  พราหมณนั้นเปนคนโกหก       ปรุงแตงแสดงเหตุให 
            กลัว พาวรีพราหมณไดฟงคําของพราหมณนั้นแลว ก็เปน 
            ทุกข. 
         [๑๐]  มีลูกศรคือความโศกเสียบแทงแลว  ไมบริโภคอาหาร 
            ก็ซบูผอม    ใชแตเทาน้ัน   ใจของพาวรีพราหมณผูมีจิต 
            เปนอยางน้ันยอมไมยินดีในการบูชา. 
         [๑๑]  เทวดา   (ที่สงิอยูใกลอาศรมของพาวรีพราหมณ)  ผู 
            ปรารถนาประโยชน        เห็นพาวรีพราหมณหวาดกลัวเปน 
            ทุกขอยู   จึงเขาไปหาพาวรีพราหมณแลวไดกลาววา 
         [๑๒]  พราหมณผูมีความตองการทรัพยนั้น    เปนคนโกหก 
            ยอมไมรูจักศีรษะ   ความรูจักศีรษะหรือธรรมอันใหศรีษะ 
            ตกไป   ยอมไมมแีกพราหมณนั้น.  
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         [๑๓]  พาวรีพราหมณดําริวา  เทวดานี้อาจรูไดในบัดนี้  (กลาว 
            วา)  ขาพเจาถามแลว   ขอทานจงบอกศีรษะและธรรมอัน 
            ใหศรีษะตกไปแกขาพเจาเถิด      ขาพเจาจะขอฟงคําของ 
            ทาน. 
         [๑๔]  แมขาพเจากไ็มรูจักศีรษะและธรรมอนัใหศีรษะตกไป 
            ขาพเจาไมมีความรูในเรื่องน้ี        ความเห็นซึ่งศีรษะและ 
            ธรรมอันใหศรีษะตกไป        ยอมมีแกพระชินเจาท้ังหลาย 
            เทาน้ัน. 
         [๑๕]  พา.   ก็ในบัดน้ี   ใครในปฐพีมณฑลน้ียอมรูจักศีรษะ 
            และธรรมอันใหศีรษะตกไป   ดูกอนเทวดา    ขอทานจงบอก 
            ทานผูนั้นแกขาพเจาเถิด. 
         [๑๖]  เท   พระสักยบุตร  เปนวงศของพระเจาโอกกากราช 
            เสด็จออกจากเมืองกบิลพัสดุบุรี        เปนพระพุทธเจาผูนํา 
            สัตวโลก   เปนผูกระทํา (แสดง) ธรรมใหสวาง. 
         [๑๗]  ดูกอนพราหมณ    พระสกัยบุตรน่ันแหละ       เปน 
            พระสัมพุทธเจา        ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง        บรรล ุ
            กําลังแหงอภิญญาท้ังปวง  มีพระจักษุในธรรมท้ังปวง  ทรง 
            ถึงธรรมเปนที่สิน้ไปแหงธรรมทั้งปวง     ทรงนอมพระทัย 
            ไปในธรรมเปนทีส่ิ้นอุปธิ. 
         [๑๘]  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เปนพระพุทธเจาใน 
            โลก  มีพระจักษ ุ ยอมทรงแสดงธรรม  ทานจงไปทูลถาม 
            พระองคเถิด   พระองคจกัทรงพยากรณปญหานั้นแกทาน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 4 

         [๑๙]  พาวรีพราหมณไดฟงคําวา    พระสัมพุทธเจา    แลวมี  
            ความเบิกบานใจ     มีความโศกเบาบาง      และไดปติอัน 
            ไพบลูย. 
         [๒๐]  พาวรีพราหมณนั้น      มใีจยินดี      มคีวามเบิกบาน 
            โสมนัส  ถามถึง (พระผูมีพระภาคเจา)  กะเทวดานั้น (และ 
            ประกาศวา)       พระสัมพุทธเจาผูเปนที่พ่ึงของสัตวโลก 
            ประทับอยู ณ ที่ใด       คือบาน   นิคม    หรือชนบทไหน 
            เราท้ังหลายพึงไปนมัสการพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา 
            ณ ที่ใด. 
         [๒๐]  เท.  พระสักยบุตรน้ัน  เปนพระชินะ  มีพระปญญา 
            สามารถ มีพระปญญากวางขวางเชนแผนดินอันประเสริฐ 
            เปนนักปราชญ   ไมมีอาสวะ  ทรงรูแจงศีรษะและธรรมอัน 
            ใหศรีษะตกไป  ทรงองอาจกวานรชน  ประทับอยู ณ พระ 
            ราชมณเฑียรแหงพระเจาโกศลในพระนครสาวัตถีนั้น.   
         [๒๒]  ลําดับน้ัน    พาวรีพราหมณไดเรียกพราหมณทั้งหลาย 
            ผูเปนศิษย  ผูถึงฝงแหงมนตมา  (บอกวา)  ดูกอนมาณพ 
            ทั้งหลาย     มานี่เถิด     เราจักบอก     ขอทานท้ังหลายจง 
            ฟงคําของเรา. 
         [๒๓]  ความปรากฏเนืองๆ  แหงพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
            องคใดน้ัน  ยากท่ีจะหาไดในโลก  วันนี ้ พระผูมีพระภาค- 
            เจาพระองคนั้น     เสด็จอุบัติขึน้แลวในโลก      มีพระนาม  
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            ปรากฏวา   พระสัมพุทธเจา   ทานท้ังหลายจงรีบไปเมือง   
            สาวัตถี  ดูพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสรรพสัตว. 
         [๒๔]  ขาแตทานพราหมณ   ก็ขาพเจาท้ังหลายเห็นแลวจะ 
            รูจักวาเปนพระพุทธเจาไดอยางไร       ขาพเจาท้ังหลายจะ 
            รูจักพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นดวยอุบายอยางไร ขอทาน 
            จงบอกอุบายนั้นแกขาพเจาท้ังหลายผูไมรูเถิด. 
         [๒๕]  พา.  กม็หาบรุุษลักษณะ ๓๒ ประการ      มาแลวใน 
            มนตทั้งหลาย       ทานกลาวไวแจมแจง   บริบูรณแลวโดย 
            ลําดับ. 
         [๒๖]  ทานผูใดมีมหาบุรุษลกัษณะเหลาน้ันในกายตัว ทานผู 
            นั้นมคีติเปนสองอยางเทาน้ัน  มิไดมีคติเปนที่สาม. 
         [๒๗]  คือ  ถาอยูครองเรือน   พึงครอบครองแผนดินนี้   ยอม 
            ปกครองโดยธรรม     โดยไมตองใชอาชญา    ไมตองใช 
            ศัสตรา. 
         [๒๘]  และถาทานผูนั้นออกบวชเปนบรรพชติ      จะไดเปน 
            พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     มีกิเลสดังหลังคาอันเปด 
            แลว    ไมมีผูอื่นยิง่กวา. 
         [๒๙]  พาวรีพราหมณ (บอกแลว) ซึ่งชาติ   โคตร  ลักษณะ 
            และมนตอยางอ่ืนอีก      กะพวกศิษย   (ไดสั่งวา)   ทาน 
            ทั้งหลายจงถามถึงศีรษะและธรรมอันใหศรีษะตกไปดวย 
            ใจเทาน้ัน. 
         [๓๐]  ถาทานผูนั้นจักเปนพระพุทธเจา       ผูเห็นธรรมไมม ี  
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            เครื่องกั้น   เมื่อทานท้ังหลายถามปญหาดวยใจแลว   ก็จกั  
            แกดวยวาจา. 
         [๓๑]  พราหมณ  ๑๖ คนผูเปนศิษย  คือ  อชติพราหมณ 
            ติสสเมตเตยยพราหมณ    ปุณณกพราหมณ     เมตตคู- 
            พราหมณ.  
         [๓๒]  โธตกพราหมณ   อุปสีวพราหมณ   นัททพราหมณ 
            เหมกพราหมณ    โตเทยยพราหมณ.     กปัปพราหมณ 
            ชตุกณัณีพราหมณ  ผูเปนบัณฑิต. 
         [๓๓]  ภัทราวุธพราหมณ   อุทยพรามณ   โปสาลพราหมณ 
            โมฆราชพราหมณผูเปนนักปราชญ      ปงคิยพราหมณผู 
            แสวงหาคุณใหญ   ไดฟงวาจาของพาวรีพราหมณแลว. 
         [๓๔]  ทั้งหมดน้ัน เฉพาะคนหน่ึง ๆ   เปนเจาหมูเจาคณะ 
            ปรากฏแกโลกท้ังปวง    เปนผูเจริญฌาน     ยินดีในฌาน 
            เปนธีรชนผูมีจิตอบรมดวยวาสนาในกาลกอน. 
         [๓๕]  พราหมณผูเปนศิษยทุกคน    ทรงชฎาและหนังเสือ 
            อภิวาทพาวรีพราหมณและกระทําประทักษิณแลว  มุงหนา 
            เดินไปทางทิศอุดร. 
         [๓๖]  สูสถานเปนท่ีต้ังแหงแวนแควนมุฬกะ เมืองมาหสิสติ  
            ในกาลน้ัน    เมอืงอุชเชนี   เมืองโคนัทธะ    เมืองเวทิสะ 
            เมืองวนสวหยะ. 
         [๓๗]  เมืองโกสัมพี    เมืองสาเกต   เมอืงสาวัตถี   เปนเมือง 
            อุดม   เมืองเสตัพยะ   เมืองกบลิพัสดุ  เมืองกุสินารา.  
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         [๓๘]  เมืองปาวา   โภคนคร   เมอืงเวสาลี    เมืองมคธและ 
            ปาสาณเจดีย   อนัเปนรมณียสถานนารื่นรมยใจ. 
         [๓๙]  พราหมณเหลาน้ันรีบขึ้นสูภูเขา     (ปาสาณเจดีย) 
            เหมอืนคนระหายน้ํารีบหานํ้าเย็น       เหมอืนพอคารีบหา 
            ลาภใหญ   และเหมือนคนถูกความรอนแผดเผาและรีบหา 
            รมฉะน้ัน. 
         [๔๐]  ก็ในสมัยน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุสงฆหอม- 
            ลอมแลวทรงแสดงธรรมแกพระภิกษุทั้งหลาย       ประหนึ่ง 
            วาราชสีหบันลือสหีนาทอยูในปา. 
         [๔๑]  อชิตพราหมณ     ไดเห็นเพระสัมพุทธเจาผูเพียงดังวา 
            ดวงอาทิตยมีรัศมีฉายออกไป        และเหมือนดวงจันทร 
            เต็มดวงในวันเพ็ญ. 
         [๔๒]  ลําดับน้ัน     อชิตพราหมณยืนอยู ณ ที่ควรสวนหน่ึง 
            รื่นเรงิใจเพราะไดเห็นอนุพยัญชนะบริบรูณ    ในพระกาย 
            ของพระผูมีพระภาคเจา  ไดทูลถามปญหาดวยใจ. 
         [๔๓]  อ.  ทานเจาะจงใคร  จงบอกโคตรพรอมดวยลักษณะ 
            บอกความสําเร็จในมนตทั้งหลาย    พราหมณสอนมาณพ 
            เทาไร. 
         [๔๔]  พ.  พราหมณนั้นมีอายุ  ๑๒๐ ป  ชื่อพาวรีโดยโคตร 
            ลักษณะ ๓ อยางมีในตัวของพราหมณนัน้   พราหมณนั้น 
            เปนผูถึงฝงแหงไตรเพท. 
         [๔๕]  พาวรีพราหมณ  ถึงความสําเร็จในธรรมของตน สอน  
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            มาณพ  ๕๐๐  ในมหาบุรษุลักษณะ    และคัมภีรอิติหาสะ 
            พรอมท้ังคัมภีรนฆิัณฑุศาสตร  และคัมภีรเกฏภศาสตร. 
         [๔๖]  ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน  ผูตัดเสียซ่ึงตัณหา 
            ขอพระองคทรงประกาศความกวางแหงลักษณะทั้งหลาย 
            ของพาวรีพราหมณ    ความสงสัยอยาไดมีแกขาพระองค 
            ทั้งหลายเลย. 
         [๔๗]  พราหมณนัน้ยอมปกปดหนาไดดวยลิ้น มีอุณาโลมอยู 
            ในระหวางค้ิว    และมีอวัยวะที่ซอนอยูในผา   อยูในฝก 
            ดูกอนมาณพ  ทานจงรูอยางน้ี. 
         [๔๘]  ชนท้ังปวงไมไดฟงใคร ๆ ซึ่งเปนผูถาม  ไดฟงปญหา 
            ทั้งหลาย    ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแกแลว    เกิดความ 
            โสมนัส  ประนมอัญชลี   ยอมคิดไปตาง ๆ (วา) 
         [๔๙]  ใครหนอ    เปนเทวดา    เปนพระพรหม    หรือเปน 
            พระอินทรผูสุชัมบดี     เมื่อเขาถามปญหาดวยใจ    จะแก 
            ปญหานั้นกะใครได. 
         [๕๐]  อ. พาวรีพราหมณยอมถามถึงศีรษะ  และธรรมอัน 
            ทําใหศีรษะตกไป ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงหา 
            ขอพระองคทรงโปรดพยากรณขอนั้น    กาํจัดเสียซ่ึงความ 
            สงสัยของขาพระองคทั้งหลายเถิด. 
         [๕๑]  พ.   ทานจงรูเถิดวา  อวิชชาเปนศีรษะ  วิชชาประกอบ 
            กบัศรัทธา  สติ   สมาธิ  ฉันทะ  และวริิยะ   เปนธรรม 
            เครื่องยังศีรษะใหตกไป. 
         [๕๒]  ลําดับน้ัน    อชิตมาณพผูอันความโสมนัสเปนอันมาก  
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            อุดหนุนแลว    กระทําซ่ึงหนังเสือเฉวียงบาขางหนึ่ง   แลว  
            ซบเศียรลงแทบพระยุคลบาท (ทูลวา) 
         [๕๓]  ขาแตพระองคผูนิรทุกข ผูมีพระจักษ ุ พาวรีพราหมณ 
            พรอมดวยพวกศิษย  มีจิตเบิกบานโสมนัส  ขอถวายบังคม 
            พระยุคลบาทของพระองค. 
         [๕๔]  พ.  พาวรีพราหมณพรอมดวยพวกศิษยจงเปนผูมีสุข 
            ดูกอนมาณพ     และแมทานก็ขอใหมีความสุข     มีชีวิตอยู 
            ยืนนานเถิด. 
         [๕๕]  เราใหโอกาสแกพาวรีพราหมณ    แกทาน      และแก 
            พราหมณทั้งหมดตลอดขอสงสัยท้ังปวง   ทานท้ังหลายยอม 
            ปรารถนาปญหาอยางใดอยางหนึ่งไวในใจ   ก็จงถามเถิด. 
         [๕๖]  เมื่อพระสัมพุทธเจาทรงประทานโอกาสแลว     อชติ- 
            พราหมณนั่งประนมมือ       แลวทูลถามปฐมปญหากะ 
            พระตถาคต   ในบริษัทน้ัน. 
                                        จบวัตถุคาถา 
                    
                              อชิตมาณวกปญหานิทเทส  

                      วาดวยปญหาของทานอชิตะ 
         [๕๗]   (ทานอชิตะทูลถามปญหาวา) 
                    โลกอันอะไรสิหุมหอไว      โลกไมปรากฏเพราะเหตุ 
         อะไรส ิ  อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น   ขอพระองค 
         จงตรัสบอก  อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น. 
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         [๕๘]  คําวา  โลกอันอะไรสิหุมหอไว  ความวา  โลกนรก   โลก  
ดิรัจฉาน   โลกเปตติวิสัย   โลกมนุษย  โลกเทวดา   ขันธโลก  ธาตุโลก 
อายตนโลก   โลกน้ี   โลกอื่น  พรหมโลก   กับทั้งเทวโลก  นี้เรยีกวาโลก 
โลกนี้อันอะไรปกปด  ปดบัง  ปกคลมุ  หุมหอ  ครอบไว  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   โลกอันอะไรสิหุมหอไว. 
         [๕๙]  บทวา  อิติ  ในอุเทศวา  " อิจฺจายสฺมา  อชิโต "   เปนบท 
สนธิ    เปนบทเกี่ยวเนื่อง    เปนบทยังบทใหบริบูรณ   เปนความประชุม 
แหงอักขระ  เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ   บทวา  อิติ  นี้เปนไปตาม 
ลําดับบท.    บทวา   อายสฺมา  เปนเครื่องกลาวดวยความรัก   เปนเครื่อง 
กลาวโดยเคารพ.    บทวา  อายสฺมา  นี้เปนเครื่องกลาวถึง    เปนไปกับ 
ดวยความเคารพและความยําเกรง.   บทวา  อชิโต  เปนชื่อ  เปนเครื่องนับ 
เปนเครื่องหมายรู  เปนบญัญัติ   เปนเครื่องรองเรียก   เปนนาม  เปนการ 
ต้ังชื่อ   เปนเครื่องแสดงใหปรากฏ   เปนเครื่องกลาวเฉพาะของพราหมณ 
นั้น  เพราะฉะนั้น     จึงชือ่วา  " อิจฺจายสฺมา   อชิโต. "  
         [๖๐]  คําวา  โลกไมปราก เพราะเหตุอะไรสิ  ความวา  โลกไม 
ปรากฏ  ไมสวาง   ไมรุงเรือง   ไมไพโรจน   ไมแจม   ไมกระจาง   เพราะ 
เหตุอะไร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   โลกไมปรากฏ  เพราะเหตุอะไรสิ. 
         [๖๑]  คําวา  อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น  ขอพระองคจง 
ตรัสบอก  ความวา  อะไรเปนเครื่องฉาบทา  เปนเครื่องของ  เปนเครื่อง 
ผูก  เปนเครื่องเขาไปเศราหมอง  ของโลกนั้น  คือ  โลกอันอะไรฉาบทา 
ติดใหเปอน   ใหมัวหมอง   เปอน  ระคนไว  ของไว  คลองไว  พัวพันไว 
ขอพระองคจงตรัสบอก  เลา   แสดง   บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  
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ทําใหต้ืน    ประกาศ   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   อะไรเลาเปนเคร่ืองฉาบทา  
โลกนั้น   ขอพระองคจงตรัสบอก. 
         [๖๒]   คาวา   อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น   ความวา   อะไร 
เปนภัยใหญ    เปนเครื่องบีบค้ัน   เปนเครื่องเสียดสี   เปนอันตราย   เปน 
เครื่องขัดของของโลกนัน้    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   อะไรเลาเปนภัยใหญ 
ของโลกนั้น. 
         เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา   (อชติมาณพทูลถามปญหา 
วา) 
                โลกอันอะไรสิหุมหอไว     โลกไมปรากฏเพราะเหตุ 
         อะไรส ิ   อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น  ขอพระองค 
         จงตรัสบอก   อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น. 
 
         [๖๓]   (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา   ดูกอนอชิตะ) 
                โลกอันอวิชชาหุมหอไว   โลกไมปรากฏเพราะความ 
         ตระหนี่     เรากลาวตัณหาวาเปนเครื่องฉาบทาโลก    ทุกข 
         เปนภัยใหญของโลกน้ัน. 
         [๖๔]   ความไมรูในทุกข   ความไมรูในทุกขสมุทัย   ความไมรูใน 
ทุกขนิโรธ    ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ความไมรูในสวนสุด 
เบื้องตน   ความไมรูในสวนสุดเบ้ืองปลาย  ความไมรูทั้งในสวนสุดเบ้ืองตน 
และสวนสุดเบื้องปลาย   ความไมรูในธรรมทั้งหลาย   อันอาศัยกันและกัน 
เกิดข้ึน  คือความเปนปจจัยแหงธรรมนี้ ชื่อวา  " อวิชา " ความไมรู ความ 
ไมเห็น  ความไมถึงพรอมเฉพาะ  ความไมตามตรัสรู  ความไมตรัสรูพรอม  
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ความไมแทงตลอด  ความไมถึงพรอม  ความไมถึงรอบ  ความไมเห็นเสมอ  
ความไมพิจารณา  ความไมทําใหประจักษ   ความรูไดยาก   ความเปนคน 
เขลา  ความไมรูทั่วพรอม  ความหลงใหล  ความมัวเมา  อวิชชาเปนโอฆะ 
อวิชชาเปนโยคะ   อวิชชาเปนอนุสัย   อวิชชาเปนเครื่องกลุมรุม   อวิชชา 
เปนขาย   โมหะ   อกุศลมูล   ชื่อวา " อวิชชา "   ในอุเทศวา  อวิชฺชาย 
นิวุโต   โลโก   นี้เรียกวา   อวิชชา.    โลกนรก    โลกเดียรัจฉาน   โลก 
เปตติวิสัย    โลกมนุษย    โลกเทวดา   ขันธโลก   ธาตุโลก   อายตนโลก 
โลกนี ้   โลกหนา    พรหมโลกกับทั้งเทวโลก    นี้เรียกวา  โลก.    โลกอัน 
อวิชชานี้    ปดบัง   ปกคลุม   หุมหอ   ครอบไว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
โลกอันอวิชชาหุมหอไว. 
         [๖๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา " อชิตะ " 
บทวา  ภควา  นี้เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ.   อีกอยางหนึ่ง  พระผูม ี
พระภาคเจาทรงทําลายราคะ    เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  ภควา  ทรงทําลาย 
โทสะ  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภควา   ทรงทาลายโมหะ   เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา  ภควา  ทรงทําลายมานะ   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   ภควา   ทรง 
ทําลายทิฏฐิ    เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา    ภควา    ทรงทําลายเส้ียนหนาม 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภควา  ทรงจําแนก   ทรงแจกวิเศษ   ทรงจําแนก 
เฉพาะซึ่งธรรมรัตนะ  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภควา  ทรงทําซ่ึงท่ีสุดแหง 
ภพทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภควา  มีกายอันอบรมแลว  เพราะ  
เหตุนั้น     จึงชื่อวา   ภควา   มีศลีอันอบรมแลว    เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ภควา  มีจิตอันอบรมแลว   มีปญญาอันเจริญแลว   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ภควา.  
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         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงเสพเสนาสนะอันสงัด     คือปาและปา  
เปลี่ยว    เงียบเสียง    ไมมีเสียงกึกกอง    ปราศจากลมแตหมูชน    ควรทํา 
กรรมลับของมนุษย   สมควรแกการหลีกออกเรน   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ภควา. 
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เพราะเหตุนั้น   จึงชือ่วา   ภควา. 
         อนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงอรรถรส ธรรมรส วิมุตติ- 
รส   แหงอธิศีล   อธิจิต    อธิปญญา  เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   ภควา.    
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน  อัปปมัญญา ๔ อรูป- 
สมาบัติ   ๔ เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา   ภควา. 
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนเเหงวิโมกข  ๘   อภิภายตนะ ๘  
อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภควา. 
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๒๐   กสิณ- 
สมาบัติ  ๑๐    สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานัสสติ        อสุภฌานสมาบัติ 
เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   ภควา. 
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔    สัมมัปป- 
ธาน ๔   อิทธิบาท ๔   อนิทรีย  ๕   พละ  ๕     โพชฌงค ๗   อริยมรรคม ี
องค ๘   เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา  ภควา. 
         อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงกําลังของพระตถาคต ๑๐ 
เวสารัชชญาณ ๔  ปฏิสัมภิทา ๔   อภิญญา ๖   พุทธธรรม ๖   เพราะเหตุ 
นั้น   จึงชื่อวา   ภควา.     พระนามวา   ภควา  นี ้  พระมารดามิไดทรงตั้ง  
พระบิดามิไดทรงตั้ง   พระภคินีมิไดทรงตั้ง   พระภาดามิไดทรงตั้ง   มิตร  
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และอํามาตยมิไดต้ัง     พระญาติสายโลหิตมิไดทรงตั้ง     สมณพราหมณแล  
เทวดาก็มิไดต้ัง  พระนามวา ภควา  นี้   เปนวิโมกขันติกนาม   คือพระนาม 
ที่เกิดข้ึนในที่สุดแหงความหลุดพน    พระนามวา   ภควา นี ้  เปนสัจฉิกา- 
บัญญัติ   พระนามของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายผูตรัสรูแลว   พรอมดวย 
การบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมมหาโพธิ์   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
"อชิตาติ  ภควา. " 
         [๖๖]   คําวา  โลกไมปรากฏเพราะความตระหนี่  มีความวา ความ 
ตระหน่ี ๕ ประการ   คือ   อาวาสมัจฉริยะ    ตระหน่ีที่อยู ๑   กลุมัจฉริยะ 
ตระหน่ีสกุล ๑   ลาภมัจฉริยะ   ตระหน่ีลาภ ๑   วรรณมัจฉริยะ   ตระหน่ี 
วรรณะ ๑  ธรรมมัจฉริยะ   ตระหน่ีธรรม ๑  ทานเรียกวา  เววิจฉะ   ความ 
ตระหน่ี    กริิยาที่ตระหน่ี    ความเปนผูตระหน่ี     ความปรารถนาตาง ๆ 
ความเหนียวแนน      ความเปนผูมีจิตหดหู        โดยความเปนจิตเผ็ดรอน 
ความท่ีแหงจิตอันใครเชื่อไมไดเห็นปานนี้   เรียกวา   ความตระหน่ี. 
         อีกอยางหนึ่ง แมความตระหน่ีขันธ ทานก็เรียกวามัจฉริยะ แมความ 
ตระหน่ีธาตุ   ทานก็เรียกวามัจฉริยะ. 
         ความประมาท   สมควรกลาว   การปลอยจิต   ความเพ่ิมการปลอย 
จิต  ในกายทุจริตก็ดี   ในวจีทุจริตก็ดี  ในมโนทุจรติก็ดี  ในเบญจกามคุณ 
ก็ดี      หรือความเปนผูทําโดยความไมเอ้ือเฟอ      ความเปนผูทําไมติดตอ 
ความเปนผูหยุด ๆ    ความเปนผูมีความประพฤติยอหยอน     ความเปนผู 
ปลงฉันทะ   ความเปนผูทอดธุระ   ความเปนผูไมซองเสพ   ความไมเจริญ 
ความไมทําใหมาก     ความไมต้ังใจ    ความไมประกอบเนือง ๆ     ในการ 
บําเพ็ญกุศลธรรมท้ังหลาย     เปนความประมาท     ความมัวเมา     กิริยาที่  
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มัวเมา   ความเปนผูมัวเมา   เห็นปานน้ี    เรียกวา  ประมาท. 
         คําวา   โลกไมปรากฏเพราะความตระหนี่    เพราะความประมาท 
ความวา    โลกไมปรากฏ    ไมสวาง    ไมรุงเรือง    ไมไพโรจน   ไมแจม 
ไมกระจาง   เพราะความตระหน่ีนี้    เพราะความประมาทน้ี   เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   โลกไมปรากฏ    เพราะความตระหน่ี   เพราะความประมาท. 
         [๖๗]   คําวา   เรากลาววาตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลก    ความวา 
ตัณหา   เรียกวา   ชัปปา    ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก    ความยินดี 
ความพลอยยินดี    ความเพลิดเพลิน    ความกําหนัดดวยความเพลิดเพลิน 
ความกําหนัดนักแหงจิต  ความปรารถนา  ความหลง  ความติดใจ  ความ 
อยาก   ความพัวพัน    ความของ   ความจม   ความหว่ันไหว   ความลวง 
ธรรมชาติอันใหสัตวเกิด   ธรรมชาติอันใหสัตวเกิดกับทุกข   ธรรมชาติอัน 
เย็บไว  ธรรมชาติเพียงดังขาย   ธรรมชาติอันไหลไป   ธรรมชาติอันซาน 
ไปในอารมณตาง ๆ    ความเปนผูหลับ   ความกวางขวาง    ธรรมชาติอัน 
ใหอายุเสื่อม  ความเปนเพ่ือน   ความต้ังใจไว   ธรรมชาติอันเปนเหตุนาไป 
สูภพ   ธรรมชาติเพียงดังวาปา   ธรรมชาติเพียงดังวาหมูไมในปา   ความ 
สนิทสนม   ความมีเยื่อใย   ความเพง   ความพัวพัน   ความหวัง   กริิยาท่ี 
หวัง ความเปนผูหวัง ความหวังในรูป ความหวังในเสียง ความหวังในกลิ่น 
ความหวังในรส  ความหวังในโผฏฐัพพะ  ความหวังในลาภ   ความหวังใน 
ทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความกระซิบ ความกระซิบทั่ว 
ความกระซิบยิ่ง กิริยาที่กระซิบ ความเปนผูกระซิบ ความโลภ กิริยาที่โลภ 
ความเปนผูโลภ    ความท่ีตัณหาหว่ันไหว     ความเปนผูตองการใหสําเร็จ 
ความกําหนัดผิดธรรมดา   ความโลภไมสม่ําเสมอ   ความใคร   กิริยาที่ใคร  
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ความปรารถนา   ความทะเยอทะยาน  ความประสงค  กามตัณหา  ภวตัณหา   
วิภวตัณหา รูปตัณหา  อรูปตัณหา  นิโรธตัณหา  รปูตัณหา  สัททตัณหา 
คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา   ธรรมตัณหา   โอฆะ   โยคะ 
คันถะ    อุปาทาน    ธรรมชาติเปนเครื่องกั้น     ธรรมชาติเปนเครื่องบัง 
ธรรมชาติเปนเครื่องปด   ธรรมชาติเปนเครื่องผูก  อุปกิเลส  อนุสัย  กิเลส 
เครื่องกลุมรุม    ธรรมชาติเพียงดังวาเถาวัลย   ความตระหน่ี   มลูแหงทุกข 
แดนเกิดแหงทุกข     บวงมาร   เบ็ดมาร   วิสัยมาร   โคจรแหงมาร   เครื่อง 
ผูกแหงมาร    ตัณหาเพียงดังวาแมน้ํา    ตัณหาเพียงดังวาขาย   ตัณหาเพียง 
ดังวาสายโซ   ตัณหาเพียงดังวาทะเล   อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู   นี้เรียกวา 
ชัปปา   (ตัณหา)   ตัณหานี้เปนเครื่องทา   เปนเครื่องของ   เปนเครื่องผูก 
เปนอุปกิเลสของโลก    โลกอันตัณหาน้ีไลทา    ฉาบทา    ใหหมอง    ให 
มัวหมอง   ใหเปอน  ระคนไว  ของไว  คลองไว  พันไว  เรายอมกลาว 
บอก   แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก    ทําใหต้ืน    ประกาศ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เรากลาววาตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลก. 
         [๖๘]   ชื่อวา   ทุกข  ในอุเทศวา    ทุกขเปนภัยใหญของโลกน้ัน 
คือ   ชาติทุกข   ชราทุกข   พยาธิทุกข   มรณทุกข   โสกะ   ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส   อุปายาส   ทุกขในนรก   ทกุขในกําเนิดดิรัจฉาน  ทุกขในเปตติ- 
วิสัย  ทุกขในมนุษย  ทุกขมีการกาวลงสูครรภเปนมูล  ทุกขมีการต้ังอยูใน 
ครรภเปนมูล   ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูล   ทุกขเนื่องแตสัตวผูเกิด 
ทุกขเนื่องแกผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด   ทุกขเกิดแตความเพียรของตน   ทุกขเกิด 
แตความเพียรของผูอ่ืน  ทุกขในทุกข  สงสารทุกข  วิปริณามทุกข   โรคตา 
โรคหู  โรคจมูก  โรคลิ้น  โรคกาย   โรคในศีรษะ   โรคในหู   โรคในปาก  
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โรคฟน  โรคไอ  โรคมองครอ  โรครดิสีดวงจมูก  โรครอนใน  โรคชรา    
โรคในทอง  โรคสลบ  โรคลงแดง  โรคจุกเสียด  โรคลงทอง   โรคเรื้อน 
ฝ  กลาก  โรคหืด  โรคลมบาหมู  หิดดาน  หิดเปอย   คุดทะราด  ลําลาบ 
คุดทะราดใหญ   โรครากเลือด   โรคดี   โรคเบาหวาน   โรคริดสีดวงทวาร 
โรคตอม  บานทะโรค อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน  อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏ- 
ฐาน   อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน    อาพาธมีดเีปนตนประชุมกัน    อาพาธ 
เกิดเพราะฤดูแปรไป        อาพาธเกิดเพราะเปลี่ยนอิริยาบถไมสม่ําเสมอกัน 
อาพาธเกิดเพราะความเพียร      อาพาธเกิดเพราะผลกรรม     ความหนาว 
ความรอน   ความหิว   ความกระหาย    ปวดอุจจาระ   ปวดปสสาวะ  ทุกข 
แตเหลือบ   ยุง  ลม  แดด   และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน   ความตายของ 
มารดาก็เปนทุกข   ความตายของบิดาก็เปนทุกข   ความตายของพ่ีนองชาย 
ก็เปนทุกข      ความตายของพ่ีนองหญิงก็เปนทุกข     ความตายของบุตรก็ 
เปนทุกข   ความตายของธิดาก็เปนทุกข   ความฉิบหายแหงญาติก็เปนทุกข 
ความฉิบหายแหงโภคทรัพยก็เปนทุกข   ความฉิบหายเพราะโรคก็เปนทุกข 
ความฉิบหายแหงศีลก็เปนทุกข   ความฉิบหายแหงทิฏฐิก็เปนทุกข.   ความ 
เกิดข้ึนของธรรมทั้งหลายเหลาใด   ยอมปรากฏต้ังแตตน     ธรรมทั้งหลาย 
เหลาน้ันเมื่อต้ังอยูไมได  ความดับยอมปรากฏ.   วิบากอาศัยกรรม   กรรม 
อาศัยวิบาก รูปอาศัยนาม นามก็อาศัยรูป นามรูปไปตามชาติ  ชราก็ติดตาม 
พยาธิก็ครอบงํา  มรณะก็ห้ําห่ัน  ต้ังอยูในทุกข  ไมมีอะไรตานทาน  ไมมี 
อะไรเปนที่เรน    ไมมีอะไรเปนสรณะ   ไมมีอะไรเปนที่พ่ึง  นี้เรียกวาทุกข 
ทุกขเปนภัยใหญ  เปนเครือ่งบีบค้ัน  เปนเครื่องเสียดสี  เปนอันตราย  เปน   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 18 

เครื่องขัดของ  ของโลกนัน้  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ทุกขเปนภัยใหญของ 
โลกนั้น.   
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                โลกอันอวิชชาหุมหอไว     โลกไมปรากฏเพราะความ 
         ตระหนี่    เรากลาววาตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลก     ทุกข 
         เปนภัยใหญของโลกน้ัน. 
         [๖๙]   (ทานอชิตะทูลถามวา) 
                กระแสท้ังหลายยอมไหลไปในอายตนะท้ังปวง  อะไร 
         เปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลาย         ขอพระองคจงตรัสบอก 
         ธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย            กระแสท้ังหลาย  
         อันอะไรยอมปดก้ันได. 
         [๗๐]   กระแส   คือ   ตัณหา   กระแส  คือ  ทฏิฐิ,   กระแส  คือ 
กิเลส,  กระแส  คือ ทุจริต,   กระแส  คือ  อวิชชา ชือ่วากระแสใน 
อุเทศวา " สวนฺติ สพฺพธิ โสตา."   บทวา  สพฺพธิ  คือ ในอายตนะ 
ทั้งปวง. บทวา สวนฺติ ความวา ยอมไหลไป  ยอมไหลหลั่ง  ยอมเลื่อน 
ไป ยอมเปนไป คือ ยอมไหลไป ยอมหลั่งไป ยอมเลื่อนไป ยอมเปน 
ไปในรูปทางจักษุ ในเสียงทางหู    ในกลิ่นทางจมูก ในรสทางลิ้น ใน 
โผฏฐัพพะทางกาย  ยอมไหลไป  ยอมหลั่งไป  ยอมเลื่อนไป  ยอมเปนไป 
ในธรรมารมณทางใจ  รูปตัณหา  ยอมไหลไป   ยอมหลั่งไป   ยอมเลื่อนไป 
ยอมเปนไปทางจักษุ    สทัทตัณหายอมไหลไป . . .    ทางหู    คันธตัณหา 
ยอมไหลไป . . .  ทางจมูก   รสตัณหายอมไหลไป. . .  ทางลิ้น   โผฏฐัพพ-  
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ตัณหายอมไหลไป . . .   ทางกาย    ธรรมตัณหายอมไหลไป     ยอมหลั่งไป   
ยอมเลื่อนไป   ยอมเปนไปทางใจ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  กระแสทั้งหลาย 
ยอมไหลไปในอายตนะท้ังปวง. 
         [๗๑]  คําวา  อิติ  ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  อชิโต   เปนบทสนธิ 
เปนบทเกี่ยวเน่ือง   เปนบทยังบทใหบริบูรณ  เปนความประชุมแหงอักขระ 
เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ.    คําวา  อิติ  นี ้  เปนไปตามลําดับบท. 
บทวา   อายสฺมา     เปนเครื่องกลาวถึง    เปนไปกับดวยความเคารพและ 
ความยําเกรง.   บทวา  อชโิต  เปนชื่อ   เปนเครื่องนับ   เปนเครื่องหมายรู 
เปนบัญญัติ    เปนเครื่องรองเรียก   เปนนาม   เปนการต้ังชื่อ  เปนเครื่อง 
ทรงชื่อ   เปนภาษาที่เรียกรองกัน   เปนเครื่องแสดงใหปรากฏ  เปนเครื่อง 
กลาวเฉพาะของพราหมณนั้น     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  " อิจจฺายสฺมา 
อชิโต. " 
         [๗๒]  คําวา  อะไรเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย  ความวา  อะไร 
เปนเครื่องกัน   คือ เปนเครื่องหาม   เปนเครื่องปองกัน   เปนเครื่องรักษา 
เปนเครื่องคุมครองกระแสท้ังหลาย      เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    อะไรเปน 
เครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย. 
         [๗๓]  คําวา  ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนเครื่องกั้นกระแส 
ทั้งหลาย   ความวา ขอพระองคจงตรัส   คือ จงทรงบอก   แสดง   บัญญัติ 
แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก   ทําใหต้ืน    ประกาศ    ซึ่งธรรมเปนเครื่องกั้น 
คือ  ซึ่งธรรมเปนเครื่องหาม   เปนเครื่องปองกัน    เปนเครื่องรักษา   เปน 
เครื่องคุมครองกระแสท้ังหลาย   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา    ขอพระองคจง 
ตรัสบอกซึ่งธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลาย.  
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         [๗๔]  คําวา  กระแสท้ังหลายอันอะไรยอมปดก้ันได   ความวา 
กระแสทั้งหลายอันอะไรยอมปดบังได     คือ   ยอมตัดขาด     ยอมไมไหล 
ยอมไมหลั่ง  ยอมไมเลื่อน  ยอมไมเปนไป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  กระแส 
ทั้งหลายอันอะไรยอมปดได. 
         เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา  (อชิตมาณพทูลถามวา) 
                   กระแสทั้งหลายยอมไหลไปในอายตนะทั้งปวง  อะไร 
            เปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลาย         ขอพระองคจงตรัสบอก 
            ธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทัง้หลาย       กระแสท้ังหลายอัน 
            อะไรยอมปดก้ันได. 
         [๗๕]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสอบวา ดูกอนอชิตะ) กระแส 
            เหลาใดในโลก      สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน      เรา 
            กลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลาย      กระแสเหลาน้ี 
            อันปญญายอมปดก้ันได. 
         [๗๖]  คําวา  กระแสเหลาใดในโลก ความวา กระแสเหลาน้ีใด 
เราบอกแลว   เลาแลว    แสดงแลว   บญัญัติแลว   แตงต้ังแลว   เปดเผยแลว 
จําแนกแลว     ทําใหต้ืนแลว    ประกาศแลว    คือ กระแสตัณหา    กระแส 
ทิฏฐิ   กระแสกิเลส   กระแสทุจริต   กระแสอวิชชา.   บทวา  ในโลก   คือ 
ในอบายโลก   มนุษยโลก   เทวโลก    ขันธโลก   ธาตุโลก   อายตนโลก 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  กระแสเหลาใดในโลก   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อชิตะ.  
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         [๗๗]  ความระลึก   คือ  ความตามระลึก   ความระลึกเฉพาะ  สติ 
ความระลึก  ความทรง  ความไมเลื่อนลอย  ความไมหลงลืม  สติ  สตินทรีย 
สติสัมโพชฌงค  เอกายนมรรค  (มรรคที่เปนไปแหงบุคคลผูเดียว).   ชื่อวา 
สติ  ในอุเทศวา "สติ  เตส  นิวารณ"    นี้เรียกวา  สติ.     บทวา  เปน 
เครื่องกั้น    ความวา  เปนเครื่องกั้น    คือ  เปนเครื่องหาม    เปนเครื่อง 
ปองกัน   เปนเครื่องรักษา   เปนเครื่องคุมครอง   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน. 
         [๗๘]  คําวา    เรายอมกลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทัง้หลาย 
ความวา เรายอมกลาว   ยอมบอก   ยอมแสดง   ยอมบัญญัติ   ยอมแตงต้ัง 
ยอมเปดเผย   ยอมจําแนก   ยอมทําใหต้ืน   ยอมประกาศ    ซึ่งธรรมเปน 
เครื่องกั้น    คือ  เปนเครื่องหาม    เปนเครื่องปองกัน    เปนเครื่องรักษา 
เปนเครื่องคุมครอง    กระแสท้ังหลาย    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เรายอม 
กลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย. 
         [๗๙]  ความรูทั่ว   กิริยาที่รูทั่ว  ฯลฯ   ความไมหลง   ความเลือก 
เฟนธรรม  สมัมาทิฏฐิ  ชือ่วา ปญญา  ในอุเทศวา  ปฺาเยเต  ปถิยฺ- 
ยเร.   ขอวา  กระแสเหลาน้ี   อันปญญายอมปดกั้นได   ความวา  กระแส 
เหลาน้ี  อันปญญายอมปดกั้นได  คือ ยอมตัดขาด  ไมไหลไป  ไมหลั่งไป 
ไมเลื่อนไป   ไมเปนไป    กระแสเหลาน้ี      อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   ยอมปดกั้นได ...   ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี   อัน 
ปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา  สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ยอมปดกัน้ได ...  ไม 
เปนไป   กระแสเหลาน้ี    อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา  ธรรมท้ังปวงเปน  
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อนัตตา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี   อันปญญาของบุคคลผู 
รูเห็นวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร  ยอมปดกั้นได ...  ไมเปนไป 
กระแสเหลาน้ี  อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา  เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมี 
วิญญาณ  ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี  อันปญญาของบุคคล 
ผูรูเห็นวา  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป  ยอมปดกั้นได ... ไมเปน 
ไป  กระแสเหลาน้ี  อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา  เพราะนามรูปเปนปจจัย  
จึงมีสฬายตนะ   ยอมปดกั้นได ...   ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี   อันปญญา 
ของบุคคลผูรูเห็นวา   เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ   ยอมปดกั้น 
ได ...  ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี    อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา   เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา   ยอมปดกั้นได ...  ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี 
อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา   เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา   ยอม 
ปดกั้นได ...    ไมเปนไป    กระแสเหลาน้ี     อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา 
เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน  ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป   กระแส 
เหลาน้ี    อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ 
ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี    อันปญญาของบุคคลผูรูเห็น 
วา   เพราะภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ  ยอมปดกั้นได ...   ไมเปนไป    กระแส 
เหลาน้ี   อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา   เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและ 
มรณะ   ยอมปดกั้นได ...  ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี    อันปญญาของบุคคล 
ผูรูเห็นวา  เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ  เพราะ 
สฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ  เพราะเวทนาดับ  
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ตัณหาจึงดับ   เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ   ภพ 
จึงดับ   เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ    ชราและมรณะจึงดับ 
ยอมปดกั้นได   คือ  ยอมปกปด   ยอมไมไหลไป   ไมหลั่งไป   ไมเลื่อนไป 
ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี   อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา  นี้ทุกข  นี้ทุกข- 
สมุทัย   นี้ทกุขนิโรธ   นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา   ยอมปดกั้นได ...  ไม 
เปนไป    กระแสเหลาน้ี     อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา    เหลาน้ีอาสวะ 
นี้เหตุใหเกิดอาสวะ     นีค้วามดับอาสวะ    นี้ปฏปิทาเครื่องใหถึงความดับ 
อาสวะ   ยอมปดกั้นได ...   ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี   อันปญญาของบุคคล 
ผูรูเห็นวา  ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง   ธรรมเหลาน้ีควรกําหนดรู  ธรรมเหลาน้ี 
ควรละ   ธรรมเหลาน้ีควรเจริญ   ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง   ยอมปดกั้น 
ได ...   ไมเปนไป   กระแสเหลาน้ี     อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นความเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงผัสสายตนะ ๖   ยอม 
ปดกั้นได ... ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี    อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นความ 
เกิด  ความดับ คุณ  โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงอุปาทานขันธ ๕ 
ยอมปดกั้นได ...  ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี   อันปญญาของบุคคลผูรูเห็น 
ความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ   และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงมหาภูต- 
รูป ๔   ยอมปดกั้นได ...   ไมเปนไป  กระแสเหลาน้ี   อันปญญาของบุคคล 
ผูรูเห็นวา   สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทัง้มวลลวนมี 
ความดับไปเปนธรรมดา  ยอมปดกั้นได   คือ ยอมปกปด  ยอมไมไหลไป 
ไมหลั่งไป  ไมเลื่อนไป  ไมเปนไป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  กระแสเหลาน้ี 
อันปญญายอมปดก้ันได  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  
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                   กระแสเหลาใดในโลก      สติเปนเครื่องกั้นกระแส 
            เหลาน้ัน    เรากลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย 
            กระแสเหลาน้ี   อันปญญายอมปดก้ันได. 
         [๘๐]   (ทานอชิตะทูลถามวา) 
                   ขาแตพระองคผูนิรทุกข    ปญญา สติ และนามรูป 
            ยอมดับไป ณ  ที่ไหน   ขาพระองคทูลถามแลว   ขอพระ 
            องคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.               
         [๘๑]   ความรูชัด   กริิยาที่รูชัด   ความเลือกเฟน  ความเลือกเฟนทั่ว  
ความกําหนดพรอม  ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนดเฉพาะ  ความ 
เปนบัณฑิต  ความเปนผูฉลาด  ความเปนผูละเอียดออน   ปญญาเปนเครื่อง 
จําแนกความคิด  ความพิจารณา  ปญญาดังแผนดิน  ความปรีชา  ปญญาอัน 
นอมไป ความเห็นแจง  ความรูทั่วพรอม ปญญาอันเจาะแทงเหมือนประตัก 
ปญญินทรีย   ปญญาเปนกําลัง    ปญญาเพียงดังศาสตรา   ปญญาเปนเพียง 
ดังปราสาท   ปญญาเพียงดังแสงสวาง   ปญญาเพียงดังรัศมี  ปญญาเพียงดัง 
ประทีป  ปญญาเพียงดังรัตนะ  ความไมหลง  ความเลือกเฟนธรรม  สัมมา- 
ทิฏฐิ.  ชื่อวา  ปญญา  ในอุเทศวา "ปฺา  เจว  สติ  จาป"  ความระลึก 
ความตามระลึก  ฯ ล ฯ    สัมมาสติ    ชื่อวา สติ   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
อชิตมาณพทูลถามวา  ปญญา  สติ. 
         [๘๒]   คําวา  ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... นามรูป  ความวา อรูป- 
ขันธ ๔  ชื่อวา นาม.   มหาภูตรูป ๔   และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔  ชื่อวา 
รูป.    บทวา  มาริส   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก   เปนเครื่องกลาวโดย  
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เคารพ.     บทวา มาริส นี ้    เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ  
และความยําเกรง    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... 
นามรูป. 
         [๘๓]  คําวา  เอตมฺเม   ในอุเทศวา  "เอตมฺเม  ปุฏโ  ปพฺรูหิ " 
ความวา ขาพระองคขอทูลถาม  ทูลวิงวอน  เชื้อเชญิ  ใหประสาทขอความ 
ใด.     บทวา   ปุฏโ   ความวา  ขาพระองคทูลถามแลว  คือ  ทลูวิงวอน 
ทูลขอเชิญใหประสาท.   บทวา  ปพฺรหูิ  ความวา ขอจงตรัส   จงบอก   จง 
แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก  ทําใหต้ืน   ประกาศ   เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ขาพระองคทูลถามแลว  ขอพระองคจงตรัสบอกความ 
ขอนั้นแกขาพระองค. 
         [๘๔]  คําวา  กตฺเถต  อุปรุชฺฌติ   ความวา นั่นยอมดับ  คือ ยอม 
สงบ   ยอมถงึความต้ังอยูไมได  ยอมระงับ ณ ที่ไหน   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อ 
วา  นั่นยอมดับ ณ ที่ไหน. 
         เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูนิรทุกข  ปญญา  สติ  และนามรูป 
         ยอมดับไป ณ ที่ไหน   ขาพระองคทูลถามแลว   ขอพระ- 
         องคจงตรัสบอกขอความน้ันแกขาพระองคเถิด. 
         [๘๕]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา) 
                ดูกอนอชิตะ  ทานไดถามปญหาขอใดแลว  เราจะแก 
         ปญหาขอนั้นแกทาน  นามและรปูดับไปไมมีสวนเหลือ  ณ  
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         ที่ใด      นามรูปน้ันก็ดับ ณ ที่นัน้     เพราะความดับแหง   
         วิญญาณ. 
         [๘๖]  บทวา  ยเมต    ในอุเทศวา   " ยเมต  ปฺห  อปุจฺฉ"ิ   คือ 
ปญญา  สติ  และนามรูป.   บทวา  อปุจฺฉิ  คือ มาถาม  มาวิงวอน  เชื้อเชิญ 
ใหประสาทแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ทานไดถามปญหาใดแลว. 
         [๘๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา " อช-ิ 
ตะ"    ในอุเทศวา "อชิต  ต  วทาม ิ เต."     บทวา  ต   คือ ปญญา   สติ 
และนามรูป.      บทวา   วทามิ   ความวา   เราจะกลาว   จะบอก   จะแสดง 
จะบัญญัติ    แตงต้ัง    เปดเผย    จําแนก    ทําใหต้ืน   ประกาศปญหานั้น 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ดูกอนอชิตะ   เราจะกลาวปญหานั้นแกทาน. 
         [๘๘]  อรูปขันธ ๔   ชื่อวา  นาม   ในอุเทศวา  " ยตฺถ  นามฺจ 
รูปฺจ  อเสส  อุปรุชฺฌติ."    มหาภูตรูป ๔    รูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔ 
ชื่อวา  รูป.     คําวา  อเสส   ความวา ไมเหลือ   คือท้ังหมด   โดยกําหนด 
ทั้งหมด  ท้ังหมดโดยประการท้ังหมด   ไมเหลือ   ไมมีสวนเหลือ.    คําวา 
อเสส นี้   เปนเครื่องกลาวรวมหมด.   คําวา อุปรุชฺฌติ  ความวา ยอมดับ 
คือสงบ  ถึงความต้ังอยูไมได  ยอมระงับไป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  นาม- 
รูปยอมดับไมเหลือ ณ ที่ใด. 
         [๘๙]  คําวา  นามรูปน้ันดับ ณ ที่นั้น  เพราะความดับแหงวิญญาณ 
ความวา  ธรรมเหลาใด     คือ  นามและรูป      พึงเกิดข้ึนในสงสารมีสวน 
เบื้องหนาและท่ีสุดอันรูไมได  เวนภพ ๗ ธรรมเหลาน้ันยอมดับ  คือ  ยอม 
สงบ   ถึงความต้ังอยูไมได  ระงับไป ณ ที่นั้น  เพราะความดับแหงวิญญาณ 
อันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม   ดวยโสดาปตติมรรคญาณ.  
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         ธรรมเหลาใด    คือ นามและรูป    พึงเกิดข้ึนในภพ ๕   เวนภพ ๒   
ธรรมเหลาน้ัน   ยอมดับ   คือ ยอมสงบ    ถึงความต้ังอยูไมได   ระงับไป 
ณ ที่นั้น   เพราะความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม   ดวย 
สกทาคามิมรรคญาณ. 
         ธรรมเหลาใด    คือ  นามและรปู    พึงเกิดข้ึนในกามธาตุ     รูปธาตุ   
หรืออรูปธาตุ   เวนภพ ๑   ธรรมเหลาน้ันยอมดับ  คือ ยอมสงบ  ถึงความ 
ต้ังอยูไมได    ระงับไป ณ ที่นั้น    เพราะความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุต 
ดวยอภิสังขารธรรม   ดวยอนาคามิมรรคญาณ. 
         ธรรมเหลาใด   คือ นามและรูป   พึงเกิดข้ึน  ธรรมเหลาน้ันยอมดับ 
คือ ยอมสงบ   ถึงความต้ังอยูไมได   ระงับไป ณ ที่นั้น    เพราะความดับแหง 
วิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม    ดวยอรหัตมรรคญาณ   เมื่อพระ- 
อรหันตปรินิพพาน   ดวยปรินิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส   ธรรมเหลาน้ี 
คือ ปญญา  สติและนามรูป ยอมดับ  คือ  ยอมสงบ ยอมถึงความต้ังอยูไมได 
ยอมระงับไป ณ ที่นั้น  เพราะความดับแหงวิญญาณดวงสุดทาย๑ เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   นามรูปน้ันยอมดับ ณ ที่นั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ. 
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนอชิตะ   ทานไดถามปญหาขอใดแลว   เราจะ 
         แกปญหาขอนั้นแกทาน      นามและรูปดับไมมีสวนเหลอื 
         ณ ที่ใด     นามรูปน้ันก็ดับ ณ ทีน่ั้น    เพราะความดับแหง 
         วิญญาณ. 
 
๑.  บาลีไทยเปนปุริมวิฺญาณสฺส    วิญญาณดวงกอน      อรรถกถาเปนจริมวิฺญาณสฺส    ไดแก 
วิญญาณดวงสุดทาย   แปลตามอรรถกถา   เพราะตรงตามสภาวะ.  
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         [๙๐]  (ทานอชิตะทูลถามวา) 
                พระอรหันตขณีาสพเหลาใดผูมีสังขาตธรรม   และ 
         พระเสขบุคคลเหลาใดในท่ีนี้มีมาก        ขาแตพระองคผู 
         นิรทุกข  ขาพระองคทูลถามแลว   ขอพระองคผูมีปญญา 
         ไดโปรดตรัสบอกความดําเนินของพระขีณาสพและเสข-  
         บุคคลเหลาน้ันแกขาพระองคเถิด. 
         [๙๑]  คําวา "เย  จ  สงฺขาตธมฺมา  เส"   ความวา พระอรหันต-  
ขีณาสพ   ทานกลาววามีสังขาตธรรม   เพราะเหตุไร   พระอรหันตขีณาสพ 
ทานจึงกลาววา มีสังขาตธรรม  เพราะเหตุวา  พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน 
มีธรรมอันนบัแลว    คือ มีธรรมอันรูแลว   มีธรรมอันพินิจแลว   มีธรรม 
อันพิจารณาแลว     มีธรรมอันเปนแจงแลว    มีธรรมอันแจมแจงแลว   คือ 
มีธรรมอันนบัแลววาสังขารท้ังปวงไมเที่ยง ...     สงัขารทั้งปวงเปนทุกข ... 
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ...   เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร  ฯ ลฯ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไป 
เปนธรรมดา. 
         อน่ึง  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  คติ  อุบัติ   ปฏิสนธิ  ภพ  สงสาร 
วัฏฏะ  อันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นนับพรอมแลว  อนึ่ง  พระอรหันต- 
ขีณาสพเหลาน้ัน   ต้ังอยูแลวในที่สุดแหงขันธ  ในท่ีสุดแหงธาตุ  ในที่สุด 
แหงอายตนะ   ในที่สุดแหงคติ   ในที่สดุแหงอุบัติ   ในที่สุดแหงปฏิสนธ ิ
ในที่สุดแหงภพ    ในที่สดุแหงสงสาร    ในที่สุดแหงวัฏฏะ    ต้ังอยูในภพ 
อันมีในที่สุด   ต้ังอยูในอัตภาพอันมีในท่ีสุด   เปนพระอรหันตผูทรงไวซึ่ง 
กายอันมีในที่สุด.  
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                ภพและอัตภาพ  คือความเกิด  ความตาย  และสงสาร 
         นี้ของพระอรหันตขีณาสพเหลาน้ันมีเปนครั้งสุดทาย     ทาน 
         ไมมีการเกิดในภพใหมอีก. 
         เหตุนั้น   พระอรหันตขีณาสพ    ทานจึงกลาววา    มีสังขาตธรรม 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพเหลาใด ผูมีสังขาตธรรม. 
         [๙๒]  คําวา  "เสกฺขา"    ในอุเทศวา "เย  จ  เสกฺขา ปุถู  อธิ"  
ความวา เพราะเหตุไร     จึงเรียกวา พระเสขะ     เพราะยังตองศึกษาตอไป 
ศึกษาอะไร    ศึกษาอธิศีลสิกขาบาง    อธิจิตตสิกขาบาง    อธิปญญาสิกขา 
บาง. 
         ก็ อธิศลีสิกขาเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีล  สํารวม 
ในปาติโมกขสังวร   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร   มีปกติเห็นภัยในโทษ 
แมมีประมาณนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ศีลขันธแมเล็ก 
ศีลขันธแมใหญ   ศีลเปนท่ีพ่ึง  เปนเคร่ืองกั้น  เปนความสํารวม  เปนความ 
ระวัง  เปนประมุข  เปนประธานแหงความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย 
นี้ชื่อวา  อธิศลีสิกขา. 
         ก็ อธิจติตสิกขาเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก  วิจาร   มปีติและสุขเกิดแตวิเวก 
อยู  บรรลุทติุฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  นี้ชื่อวา อธิจิตตสิกขา. 
         ก็ อธิปญญาสิกขาเปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีปญญา 
ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา   เห็นความเกิดและความดับ  เปนอริยะ 
เปนเครื่องชําแรกกิเลส    ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   ภิกษุยอมรูชัดตาม  
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ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินี-   
ปฏิปทา  เหลาน้ีอาสวะ   นี้เหตุใหเกิดอาสวะ  นี้ความดับอาสวะ  นี้ปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความดับอาสวะ   นี้ชื่อวา   อธิปญญาสิกขา. 
         พระเสขะท้ังหลาย  คํานึงถึงไตรสิกขานี้ศึกษาอยู  รูศึกษาอยู  อธิษ-  
ฐานจิตศึกษาอยู      นอมใจไปดวยศรัทธาศึกษาอยู      ประคองความเพียร 
ศึกษาอยู     ต้ังสติไวศึกษาอยู     ต้ังจิตศึกษาอยู    รูทั่วดวยปญญาศึกษาอยู 
รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งศึกษาอยู      กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูศึกษาอยู 
ละธรรมท่ีควรละศึกษาอยู     เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษาอยู     ทําใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษาอยู      ประพฤติเอ้ือเฟอ     ประพฤติเต็มใจ 
สมาทานประพฤติไป   เพราะเหตุนั้น   จึงเรียกวา พระเสขะ. 
         บทวา ปุถู   ความวา มีมาก    คือ พระเสขะเหลาน้ี     ไดแก  พระ- 
โสดาบัน     ทานผูปฏิบัติเพ่ือโสดาปตติผล    พระสกทาคามี   ทานผูปฏิบัติ 
เพ่ือสกทาคามิผล  พระอนาคามี  ทานผูปฏิบัติเพ่ืออนาคามิผล  พระอรหันต 
และทานผูปฏิบัติเพ่ืออรหัตผล.    บทวา อิธ   ในทีน่ี้   คือ ในทฏิฐินี้   ใน 
ความควรน้ี    ในความชอบใจนี้    ในความถือน้ี    ในวินัยนี้    ในธรรมนี้  
ในธรรมวินัยนี้    ในปาพจนนี้   ในพรหมจรรยนี้   ในสัตถุศาสนนี้   ใน 
อัตภาพนี้   ในมนุษยโลกนี้    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  และพระเสขะท้ังหลาย 
ในที่นี้มีมาก. 
         [๙๓]  อุเทศวา "เตส  เม นิปโก อิริย  ปุฏโ ปพฺรูหิ  มารสิ" 
ความวา  แมพระองค   มีปญญา   เปนบัณฑิต   มีความรู   มีความตรัสรู 
มีฌาน   มีปญญาแจมแจง  มปีญญาทําลายกิเลส  อันขาพระองคทูลถามแลว 
คือ ไตถาม  ทูลวิงวอน   ทูลอาราธนา    ทลูเชื้อเชญิ    ใหประสาทแลว  
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ขอจงตรัส   คือ จงบอก    แสดงบัญญติั   แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก  ทําให 
ต้ืน    ประกาศซ่ึงความดําเนิน   คือ ความประพฤติ   ความเปนไป   ความ 
ประพฤติโดยเอ้ือเฟอ   ธรรมอันเปนโคจร   ธรรมเปนเครื่องอยู  ขอปฏิบัติ 
ของพระอรหันตขีณาสพผูมีสังขาตธรรมและพระเสขะเหลานั้น.       บทวา 
มาริส นี้    เปนเครื่องกลาวดวยความรัก   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ   เปน 
เครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง   เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา    ขาแตพระองคผูนิรทุกข     ขาพระองคทูลถามแลว     ขอพระองค 
ผูมีปญญาจงตรัสบอกถึงความดําเนินของพระอรหันตขีณาสพ     และพระ- 
เสขะเหลาน้ันแกขาพระองคเถิด. 
         เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                พระอรหันตขณีาสพเหลาใดผูมีสังขาตธรรม      และ 
         พระเสขบุคคลเหลาใดในท่ีนี้มีมาก      ขาแตพระองคผูนิร- 
         ทุกข   ขาพระองคทูลถามแลว   ขอพระองคผูมีปญญา  จง 
         ตรัสบอกความดําเนินของพระอรหันตขีณาสพ    และพระ- 
         เสขบุคคลเหลาน้ันแกขาพระองคเถิด. 
 
         [๙๔]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)  
                ดูกอนอชิตะ   ภิกษุไมพึงติดใจในกามท้ังหลาย   มใีจ 
         ไมขุนมัว    ฉลาดในธรรมทั้งปวง   พึงมีสติเวนรอบ. 
         [๙๕]  โดยอุทานวา  กามา  ในอุเทศวา "กาเมส ุนาภิคิชฺเฌยฺย" 
ดังน้ี    กามมี ๒ อยาง   คือ วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑.  
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         วัตถุถามเปนไฉน  รปู เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันนาพอใจ 
เครื่องลาด   เครื่องนุงหม   ทาสี   ทาส   แพะ   แกะ   สุกร   ชาง   โค   มา 
ลา  นา   ที่ดนิ  เงิน  ทอง   บาน  นิคม  ราชธานี   แวนแควน    ชนบท 
ฉางขาว   เรือนคลัง     วัตถุอันชวนใหกําหนัดอยางใดอยางหน่ึง     ชื่อวา 
วัตถุกาม.  อีกอยางหนึ่ง  กามสวนอดีต  กามสวนอนาคต  กามสวนปจจุบัน 
กามภายใน  กามภายนอก  กามท้ังภายในภายนอก  กามเลว  กามปานกลาง 
กามประณีต    กามมีในอบาย   กามมีในมนุษย   กามอันเปนทิพย   กามท่ี 
ปรากฏ    กามท่ีนิรมิตเอง   กามท่ีผูอ่ืนนิรมิต    กามที่หวงแหน   กามท่ีไม 
หวงแหน    กามท่ีถือวาของเรา    กามที่ไมถือวาของเรา    กามาวจรธรรม 
ทั้งปวง  รูปาวจรธรรมทั้งปวง   อรูปาวจรธรรมแมทั้งปวง  ธรรมอันเปน 
วัตถุแหงตัณหา    ธรรมอันเปนอารมณแหงตัณหา    ชื่อวา กาม    เพราะ 
อรรถวา     เปนที่ต้ังแหงความใคร    เพราะอรรถวา    เปนที่ต้ังแหงความ 
กําหนัด   เพราะอรรถวา   เปนที่ต้ังแหงความมัวเมา  เหลาน้ีเรียกวา  วัตถ ุ
กาม. 
         กิเลสกามเปนไฉน   ฉันทะ   ราคะ  ฉันทราคะ  สังกัปปะ  ราคะ 
สังกัปปราคะ  เปนกาม  ความพอใจในกาม   ความกําหนัดในกาม  ความ 
เพลิดเพลินในกาม   ตัณหาในกาม   เสนหาในกาม  ความกระหายในกาม 
ความเรารอนในกาม   ความติดใจในกาม   ความหลงในกาม  ความพัวพัน 
ในกาม  ในกามท้ังหลาย   กามโอฆะ   กามโยคะ   กามุปาทาน  กามฉันท- 
นิวรณ   ดูกอนกาม   เราไดเห็นรากเหงาของเจาแลว. 
                ดูกอนกาม   เจาเกิดเพราะความดําริถึง   เราจักไมดําริ 
         ถึงเจาละ  ดูกอนกาม   เจาจักไมมีดวยอาการอยางน้ี.  
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         เหลาน้ีเรียกวา  กิเลสกาม.  ตัณหา  ราคะ  สาราคะ ฯ ล ฯ   อภิชฌา   
โลภะ   อกุศลมูล  เรียกวา ความติดใจ. 
         คําวา  ไมติดใจในกามท้ังหลาย  ความวา ไมติดใจ   คือ ไมพัวพัน 
เปนผูไมติดใจ    ไมถึงความติดใจ    ไมหลงใหล    ไมพัวพัน   ปราศจาก 
ความติดใจ   สละความติดใจ   คายความติดใจ  ปลอยความติดใจ  ละความ 
ติดใจ   สลัดความติดใจ   ปราศจากความกําหนัด   สละความกําหนัด   คาย 
ความกําหนัด    ปลอยความกําหนัด    ละความกําหนัด   สลัดความกําหนัด 
ในกิเลสกามท้ังหลาย  ในวัตถุกามท้ังหลาย   เปนผูไมหิว  ดับสนิท  เย็นแลว 
เปนผูเสวยสุข   มีตนอันประเสริฐอยู   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ไมติดใจใน 
กามท้ังหลาย. 
         [๙๖]  จิต   มนะ    มานัส    หทัย   ธรรมชาติขาวผอง   อายตนะ 
คือใจ  อินทรียคือใจ  วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุ   ชื่อวา 
ใจ  ในอุเทศวา  "มนสานาวิโล  สิยา"   จิตเปนธรรมชาติขุนมัว   ยุงไป 
เปนไป   สืบตอ  หว่ันไหว   หมุนไป  ไมสงบ  เพราะกายทุจริต   วจีทุจริต  
มโนทุจริต   ราคะ    โทสะ    โมหะ   โกธะ   อุปนาหะ   มักขะ   ปลาสะ 
อิสสา  มัจฉริยะ   มายา  สาเถยยะ  ถมัภะ  สารัมภะ  มานะ  อติมานะ  มทะ 
ปมาทะ   จิตเปนธรรมชาติขุนมัว   ยุงไป   เปนไป   สืบตอไป  หว่ันไหว 
หมุนไป  ไมสงบ  เพราะกิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวาย 
ทั้งปวง    ความเรารอนท้ังปวง    ความเดือดรอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขาร 
ทั้งปวง. 
         คําวา  พึงเปนผูมีใจไมขุนมัว   ความวา พึงเปนผูไมขุนมัว   คือไม 
ยุงไป  ไมเปนไป  ไมสืบตอไป  ไมหว่ันไหว  ไมหมุนไป  สงบแลวดวยจิต  
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คือพึงละ   สละ   บรรเทา   กระทําใหมีในท่ีสุด    ใหถึงความไมมีซึ่งกิเลส 
ทั้งหลาย    อันทําความขุนมัว   พึงเปนผูงด   เวน    เวนขาด   ออกไป  สลัด 
สงบ   ระงับ   หลุดพน     ไมเกี่ยวของกับกิเลสทั้งหลาย   อันทําความขุนมัว 
พึงเปนผูมีใจปราศจากเขตแดนอยู   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  พึงเปนผูมีใจ 
ไมขุนมัวอยู. 
         [๙๗]   คําวา  กุสโล  สพฺพธมฺมาน   ความวา เปนผูฉลาดในธรรม 
ทั้งปวงวา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ...    สังขารทั้งปวงเปนทุกข ...    ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา ...   เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร ฯ ล ฯ   สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา      สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปน 
ธรรมดา   พึงเปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวงแมดวยอาการอยางน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง    พึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวง   โดยเปนสภาพท่ีไม 
เที่ยง  เปนทุกข    เปนโรค    เปนดังฝ    เปนดังลูกศร   เปนความลําบาก 
เปนอาพาธ    เปนอยางอ่ืน   เปนสภาพชํารุด    เปนเสนียด   เปนอุบาทว 
เปนสภาพไมสําราญ   เปนภัย   เปนอุปสรรค   หว่ันไหว   ผุพัง   ไมยั่งยืน 
ไมมีอะไรตานทาน  ไมมีที่เรน    ไมมสีรณะ  ไมเปนที่พ่ึง  วาง  เปลา  สูญ 
เปนอนัตตา   มีโทษ   มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   ไมเปนแกนสาร 
เปนมูลแหงทุกข    เปนผูฆา    เปนสภาพปราศจากความเจริญ    มีอาสวะ 
มีปจจัยปรุงแตง  เปนเหยื่อแหงมาร  มีชาติเปนธรรมดา  มีชราเปนธรรมดา 
มีพยาธิเปนธรรมดา  มีมรณะเปนธรรมดา  มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
และอุปายาสเปนธรรมดา    มีความเศราหมองเปนธรรมดา    โดยความเกิด 
โดยความดับ    ไมมีคุณ   มีโทษ    ไมมีอุบายเปนเครื่องออกไป    พึงเปน 
ผูฉลาดในธรรมทั้งปวงแมดวยอาการอยางนี้.  
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         อีกอยางหนึ่ง    พึงเปนผูฉลาดในขันธ  ...     ธาตุ ...    อายตนะ ... 
ปฎิจจสมุปบาท ...  สติปฏฐาน ... สัมมัปปธาน ...  อิทธิบาท ... อินทรีย ...    
พละ ... โพชฌงค ... มรรค ...  ผล ...  นิพพาน  พึงเปนผูฉลาดในธรรม 
ทั้งปวงแมดวยอาการอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง   อายตนะ ๑๒   คือ จักษุ  รูป   หู   เสียง  จมูก  กลิ่น 
ลิ้น   รส   กาย   โผฏฐัพพะ  ใจ   ธรรมารมณ       เรยีกวา ธรรมท้ังปวง. 
ก็ภิกษุเปนผูละความกําหนัดในอายตนะภายในภายนอก    คือ   ตัดรากขาด 
แลว  ทําไมใหมีที่ต้ังเหมือนตาลยอดดวน  ถึงความไมมีในภายหลัง  มีความ 
ไมเกิดตอไปเปนธรรมดา  ดวยเหตุใด  ภิกษุพึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวง 
แมดวยเหตุประมาณเทาน้ี      เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา     ฉลาดในธรรม 
ทั้งปวง. 
         [๙๘]  บทวา สโต  ในอุเทศวา "สโต  ภิกข ุปริพฺพเช"   ความ 
วา ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการ   คือ มีสติเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน 
ในกาย ๑   มสีติเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนาท้ังหลาย ๑   มีสติ 
เจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ๑     มีสติเจรญิธัมมานุปสสนาสติ- 
ปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ๑.                                                        
         ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอ่ืนอีก    คือ มีสติเพราะเวนความ 
เปนผูไมมีสติ ๑    เพราะทําธรรมเปนที่ต้ังแหงความทําสติ ๑     เพราะละ 
ธรรมเปนขาศึกแกสติ ๑   เพราะไมหลงลืมธรรมอันเปนนิมิตแหงสติ ๑. 
         ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอ่ืนอีก   คือ  มีสติเพราะความเปน 
ผูประกอบดวยสติ ๑   เพราะถึงความชํานาญดวยสติ ๑   เพราะความเปนผู 
คลองแคลวดวยสติ ๑   เพราะไมกลับปลงจากสติ ๑.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 36 

         ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอ่ืนอีก   คือ  มีสติเพราะความเปน  
ผูมีสติเสมอ ๑      เพราะความเปนผูสงบ ๑      เพราะความเปนผูระงับ ๑ 
เพราะความเปนผูประกอบดวยธรรมของผูสงบ ๑. 
         มีสติเพราะพุทธานุสสติ     เพราะธัมมานุสสติ     เพราะสังฆานุสสติ 
เพราะสีลานุสสติ    เพราะจาคานุสสติ   เพราะเทวตานุสสติ    เพราะอานา- 
ปานัสสติ    เพราะมรณานุสสติ    เพราะกายคตาสติ    เพราะอุปสมานุสสติ 
สติ  ฯ ล ฯ   สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค  เอกายนมรรค  นี้เรยีกวา สติ  ภิกษุ 
เปนผูเขาไป   เขาไปพรอม    เขามา   เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม 
ประกอบดวยสตินี้  ภิกษุนั้นเรียกวา มีสติ. 
         คําวา "ภิกขุ"    คือ ชื่อวาภิกษุ เพราะเปนผูทําลายธรรม  ๗ ประการ 
คือ  เปนผูทําลายสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สลีัพพตปรามาส   ราคะ   โทสะ 
โมหะ  มานะ   ภิกษุนั้นเปนผูทําลายอกุศลธรรมอันลามก   อันทําใหเศรา- 
หมอง  ใหเกิดในภพใหม   มีความกระวนกระวาย  มีวิบากเปนทุกข  เปน 
ที่ต้ังแหงชาติ   ชรา   และมรณะตอไป. 
         (พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอน๑สภิยะ) 
                ภกิษุนั้นบรรลถึุงปรินิพพานแลว    เพราะธรรมเปน 
         หนทางท่ีตนทํา    (ดําเนิน) แลว   ขามพนความสงสัยได 
         แลว      ละแลวซ่ึงความเสื่อมและความเจริญ     อยูจบ 
         พรหมจรรยแลว   มีภพใหมสิ้นแลว. 
         คําวา  ภิกษุพึงมีสติเวนรอบ   ความวา ภิกษุพึงมีสติเวนรอบ    คือ 
พึงมีสติเดิน  พึงมีสติยืน  พึงมีสตินั่ง  พึงมีสตินอน  พึงมีสติกาวไปขางหนา 
๑. ขุ.  สุ.  ๒๕/ขอ ๓๖๖.  
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พึงมีสติถอยกลับ   พึงมีสติแลดู   พึงมีสติเหลียวดู   พึงมีสติคูเขา   พึงมีสติ 
เหยียดออก   พึงมีสติทรงผาสังฆาฏิ   บาตร  และจีวร  พึงมีสติเที่ยวไป  พึง 
มีสติอยู    คือ  เปนไป   เปลี่ยนแปลง   รกัษา   บํารงุ   เยียวยา   ใหเยียวยา 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุพึงมีสติเวนรอบ. 
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ภกิษุไมพึงติดใจในกามท้ังหลาย        มใีจไมขุนมัว 
         ฉลาดในธรรมทั้งปวง  พึงมีสติเวนรอบ. 
 
         [๙๙]   พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ธรรมจักษุ  (โสดาปตติมรรค) 
ปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน   เกิดข้ึนแลวแกเทวดาและมนุษยหลายพัน 
ผูมีฉันทะรวมกัน     มีประโยครวมกัน    มีความประสงครวมกัน    มีความ 
อบรมวาสนารวมกัน  กบัอชิตพราหมณนั้นวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา    และจิตของ 
อชิตพราหมณนั้น      พนแลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือม่ัน   หนังเสือ 
ชฎา   ผาคากรอง   ไมเทา   ลักจ่ัน  น้ํา  ผม   และหนวดของอชิตพราหมณ 
หายไปแลว    พรอมดวยการบรรลุอรหัต.    อชิตพราหมณนั้น   เปนภิกษุ 
ครองผากาสายะเปนบริขาร  ทรงสังฆาฏิ  บาตร และจีวร  เพราะการปฏิบัติ 
ตามประโยชน   นั่งประนมอัญชลีนมสัการพระผูมีพระภาคเจา   ประกาศวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค   ขา  
พระองคเปนสาวก ดังน้ี. 
                             จบอชิตมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๑  
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                                       สัทธัมมปชโชติกา 

                  อรรถกถาขุททกนิกาย  จูฬนิทเทส  

                              อรรถกถาปารายนวรรค 
                         อรรถกถาอชิตมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑ 
         พึงทราบวินิจฉัยในอชิตสุตตนิทเทส๑ที่ ๑      แหงปารายนวรรค   ดัง 
ตอไปนี้. 
         อชิตมาณพไดทูลถามปญหาวา 
                โลกอันอะไรหุมหอไว   โลกไมปรากฏ      เพราะเหตุ 
         อะไร   อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น   ขอพระองคจง 
         ตรัสบอก  อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น. 
         เราจะเวนบทที่กลาวแลวในปญหาที่ ๑       ทีอ่ชิตมาณพทูลถามใน 
ปญหาที่สูงข้ึนไป   และในนิทเทสท้ังหลาย   และบทท่ีงาย   จักกลาวเฉพาะ 
ความตางกันเทาน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา นิวุโต   คือหุมหอไว.    บทวา กิสฺสาภิเลปน 
พฺรูสิ คืออะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลก  ขอพระองคจงตรัสบอก.    บทวา 
อาวุโต   คือ  ปกปด.    บทวา  โอผุโฏ  ปดบัง  คือปดเบ้ืองลาง.    บทวา 
ปหิโต  ปกคลุม  คือคลุมสวนบน.   บทวา  ปฏิจฺฉนฺโน  หุมหอ  คือไม 
๑.  ในปารายนวรรกน้ี   อรรถกถาใชคําวา สุตตนิทเทส แทนปญหานิทเทสท้ัง  ๑๖ ปญหา  เพราะ 
อธิบายพระสูตรในสุตตนิบาต  ขุ.  สุ.  ๒๕/ขอ ๔๒๕ - ๔๔๓.  
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เปดออก.    บทวา    ปฏกิุชฺชิโต    ครอบไว   คือครอบใหมีหนาควํ่าลง. 
บทวา นปฺปกาสติ  คือ  ไมปรากฏ.    บทวา  นปฺปภาสติ ไมสวาง  คือ 
ไมทําความสวางดวยญาณ.   บทวา   น   ตปติ  ไมรุงเรือง   คือไมทําความ 
รุงเรืองดวยญาณ.  บทวา  น  วิโรจติ  ไมไพโรจน คือไมทําความไพโรจน 
ดวยญาณ.  บทวา น  สฺายติ  คือ ไมแจม.    บทวา น ปฺายติ 
คือ  ไมกระจาง.     บทวา   เกน   ลิตฺโต   คือ  อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทา. 
เพ่ิมอุปสัคเปน  ปลิตฺโต  อุปลิตฺโต   คือ  ฉาบทาทั่ว  เขาไปฉาบทา.   พึง 
เห็นความอยางนี้วา  ขอพระองคจงตรัสบอกดวยอุเทศ(ยกหัวขอข้ึนแสดง) 
จงทรงแสดงดวยนิเทศ  (การจําแนกแสดง)       ทรงบัญญัติดวยปฏินิเทศ 
(การรวมแสดง)     เมื่อรูอรรถโดยประการน้ัน ๆ    จงทรงแตงต้ัง    เม่ือ 
แสดงเหตุแหงมรรคนั้น ๆ    จงทรงเปดเผย   เมื่อแสดงความเปนพยัญชนะ 
จงทรงจําแนก        เมื่อนําออกเสียไดซึ่งความครอบไวและความลึกซึ้งแลว 
ใหเกิดที่ดังของญาณทางหู    จงทรงทําใหต้ืน   เมื่อกําจัดความมืดคือความ 
ไมรูทางหูดวยอาการเหลานั้นแมทั้งหมด   จงทรงประกาศดังน้ี. 
         บทวา   เววิจฺฉา    นปฺปกาสติ   โลกไมปรากฏเพราะความตระหน่ี 
คือไมปรากฏเพราะความตระหนี่เปนเหตุ      และเพราะความประมาทเปน 
เหตุ.    จริงอยู    ความตระหน่ี    ยอมไมใหเพ่ือประกาศคุณท้ังหลายมีทาน 
เปนตนแกเขา  และความประมาทมัวเมายอมไมใหเพ่ือประกาศคุณท้ังหลาย 
มีศีลเปนตน.   บทวา  ชปฺปาภิเลปน  ตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลกน้ันไว 
ดุจตังดักลิง   เปนเครื่องฉาบทาของลิงฉะนั้น.    บทวา  ทุกฺข ไดแก  ทุกข 
มีชาติเปนตน.     บทวา  เยส   ธมฺมาน  ไดแก  ธรรมมีรูปเปนตนเหลาใด. 
บทวา  อาทิโต  สมุทาคมน  ปฺายติ   คือ  ความเกิดข้ึนยอมปรากฏ   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 40 

ต้ังแตขณะแรก (อุปาทขณะ ).    บทวา  อตฺถงฺคมโต  นิโรโธ   คือ  เมื่อ 
แตกดับ   ความดับยอมปรากฏ.    บทวา  กมฺมนิสสฺิโต   วิปาโก   วิบาก 
อาศัยกรรม  คือกุศลวิบากและอกุศลวิบาก  ทานเรียกวา  วิบากอาศัยกรรม 
เพราะไมละกรรมเปนไป.    บทวา  วปิากนิสฺสิต  กมฺม  กรรมอาศัยวิบาก 
คือกุศลกรรมและอกุศลกรรม     ทานเรียกวา   กรรมอาศัยวิบาก     เพราะ 
กระทําโอกาสแกวิบากต้ังอยู.     บทวา   นามนิสฺสติ   รูป    รูปอาศัยนาม 
คือรูปในปญจโวการภพ  (ภพที่มีขันธ ๕ )   ทานเรียกวา  รูปอาศัยนาม 
เพราะไมละนามเปนไป.    บทวา   รูปนิสฺสิต   นาม   นามอาศัยรูป   คือ 
นามในปญจโวการภพ  ทานเรียกวา  นามอาศัยรูป  เพราะไมละรูปเปนไป. 
         บทวา  สวนฺติ   สพฺพธิ    โสตา    กระแสทั้งหลายยอมไหลไปใน 
อายตนะทั้งปวง คือกระแสทั้งหลายมีตัณหาเปนตน  ยอมไหลไปในอายตนะ 
มีรูปเปนตนทั้งปวง.    บทวา   โสตาน  ก ึ นิวารณ   คือ  อะไรเปนเครื่อง 
กั้น   อะไรเปนเครื่องรักษากระแสเหลาน้ัน.    บทวา   สวร   พฺรหูิ   ขอ 
พระองคจงตรัสบอกธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลายเหลานั้น.     อชิต- 
มาณพทูลถามถึงการละธรรมท่ีเปนเครื่องกั้นกระแสที่เหลือดวยบทน้ี.    บท 
วา   เกน  โสตา  ปถิยฺยเร   กระแสท้ังหลายอันอะไรปดกั้นไว  คือกระแส 
เหลาน้ันอันธรรมอะไรปดกั้นไว  คือตัดขาด.  ดวยบทน้ี    อชติมาณพทูล 
ถามถึงการละกระแสท่ีไมเหลือ.    บทวา   สวนฺติ   ยอมไหลไป   คือยอม 
เกิดข้ึน.    บทวา  อาสวนฺติ  ยอมไหลหลั่ง   คือไหลลงเบื้องตํ่า.    บทวา 
สนฺทนฺติ  ยอมเลื่อนไป  คือไหลไปไมมีสิ้นสุด.    บทวา  ปวตฺตนฺติ  ยอม 
เปนไป   คือเปนไปบอย ๆ. 
         บทวา  สติ   เตส  นวิารณ  สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน   คือ  
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สติอาศัยเสมอ ๆ ซึ่งคติแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายอันประกอบ 
ดวยวิปสสนา  เปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน.   บทวา  โสตาน   สวร  พฺรมู ิ
เรากลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสท้ังหลาย  อธิบายวา  เรากลาวสตินั่นแล 
วาเปนธรรมเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย.      บทวา   ปฺาเยเต   ปถิยฺยเร 
กระแสเหลาน้ันอันปญญายอมปดกั้นไว     คือกระแสเหลาน้ีอันมรรคปญญา 
ที่สําเร็จดวยการแทงตลอดความเปนของไมเที่ยงในรูปเปนตน     ปดกั้นไว 
โดยประการทั้งปวง.  บทวา ปจฺฉิชฺชนฺติ  คือ  ตัดขาด.   บทวา สมุทยฺจ 
ความเกิด  คือปจจัย.    บทวา  อตฺถงฺคมฺจ  ความดับ   คือเมื่อเกิดข้ึนแลว 
ก็ถึงความไมมี   หรือเมื่อยังไมเกิดข้ึนก็ไมเกิด.     บทวา   อสฺสาท   ความ 
พอใจ  คืออานิสงส.   บทวา  อาทีนฺจ คือโทษ.    บทวา  นิสฺสรณฺจ 
คือ   อุบายเปนเครื่องออกไป. 
         พึงทราบความแหงคาถาที่เปนปญหาวา    ปฺาเจว     ดังน้ีเปนตน 
ตอไป.   พึงทราบความสังเขปอยางนี้วา  ปญญา   สติ   และนามรูป  ตามท่ี 
พระองคตรัสไวแลวท้ังหมดนั้น  ยอมดับไป ณ ทีไ่หน.  ขอพระองคจงตรัส 
บอกปญหาที่ขาพระองคทูลถามเถิด.   บทวา  กตฺเถต  นิรุชฺฌติ  คือ  นาม- 
รูปนั้นดับ ณ ที่ไหน.  บทวา วูปสมติ คือ ยอมดับ.  บทวา อตฺถงฺคจฺฉติ 
ยอมถึงความต้ังอยูไมได  คือถึงความไมมี.    บทวา  ปฏิปสฺสมฺภติ  ยอม 
ระงับ   คือยอมสงบ. 
         อน่ึง  พึงทราบคาถาวิสัชนาปญหาของอชิตมาณพน้ันตอไป.  เพราะ 
ปญญาและสติสงเคราะหเขาเปนนามเทาน้ัน   ฉะน้ัน   จะไมกลาวถึงปญญา 
และสติไวตางหาก.   ความยอในบทวิสัชนานี้มีดังน้ี.   ดูกอนอชิตะ   ทาน 
ไดถามปญหาขอใดกะเราวา  นามรูปนั้นยอมดับ ณ ที่ไหน   เพราะเหตุนั้น  
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เราจะบอกปญหานั้นกะทานวา      นามและรูปใดดับไมมีสวนเหลือ ณ ที่ใด 
นามและรูปนั้น ก็ดับ  ณ ที่นั้นพรอมกับความดับแหงวิญญาณน้ัน   ๆ นั่นเอง 
ไมกอนไมหลัง   คือยอมดับในเพราะวิญญาณดับนี้เอง   เพราะวิญญาณดับ 
ในภายหลังอยางน้ี    นามและรูปนั้นจึงเปนอันดับไปดวย.   ทานอธิบายวา 
นามและรูปนั้นไมเลยไป.    บทวา   โสตาปตฺติมคฺคาเณน   อภิสงฺขาร- 
วิฺาณสฺส    นิโรเธน    เพราะความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิ- 
สังขารดวยโสดาปตติมรรคญาณ     คือเพราะความดับจิตท่ีสัมปยุตดวยกุศล 
และอกุศลเจตนา    ดวยอํานาจการเกิดข้ึนอันไมสมควรเสียได  ดวยปญญา 
อันสัมปยุตดวยโสดาปตติมรรค. 
         ในบทน้ัน  นิโรธ  มี ๒ อยาง    คือ อนุปาทินนกนิโรธ  ๑    อุปา- 
ทินนกนิโรธ   ๑ 
         จิต  ๕ ดวง    คือจิตท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง     จิตท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา ๑ ดวง     ยอมดับไปดวย โสดาปตติมรรค.    จิตเหลาน้ันใหรูป 
เกิดข้ึน.  รูปนั้นเปนรูปขันธที่ไมมีใจครอง.  จิตเหลาน้ันเปนวิญญาณขันธ.  
เวทนา สัญญา สังขาร ที่สัมปยุตกับวิญญาณขันธนั้นเปนอรูปขันธ ๓.   ใน 
อรูปขันธนั้น   หากพระโสดาบันไมไดอบรมโสดาปตติมรรคแลวไซร  จิต 
๕ ดวงเหลานั้นพึงถึงความแผซานไปในอารมณ ๖.    แตโสดาปตติมรรค 
หามความเกิดแหงความแผซานไปของจิตเหลาน้ัน   กระทําการเพิกถอนซึ่ง 
ความเกิดอันไมสมควรเสีย     ดวยอริยมรรค    ชื่อวา   อนุปาทินนกนิโรธ  
ดับอนุปาทินนกะ. 
         จิต ๖ ดวง   ดวยอํานาจแหงกามราคะและพยาบาทอันหยาบ   คือจิต   
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๔ ดวงที่ไมประกอบดวยทิฏฐิ   จิต ๒ ดวงที่สหรคตดวยโทมนัส   ยอมดับ 
ดวยสกทาคามิมรรค. 
         จิต ๖ ดวงเหลาน้ัน    ดวยอํานาจแหงกามราคะและพยาบาทท่ีสหร- 
คตดวยสวนท่ีละเอียด ( อณุสหคต)   ยอมดับดวย  อนาคามิมรรค.   
         อกุศลจิต  ๕ ดวง    คือจิต ๔ ดวงที่ไมประกอบดวยทิฏฐิ    และจิต 
๑  ดวงที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   ยอมดับดวย อรหตัมรรค. 
         ในจิตเหลาน้ัน      หากวาพระอริยะเหลาน้ันไมอบรมมรรคเหลานั้น 
แลวไซร   จิตเหลาน้ันพึงถึงความแผซานไปในอารมณ ๖.    อน่ึง   มรรค 
ของพระอริยะเหลาน้ัน       หามความเกิดแหงความแผซานไป    กระทําการ 
ถอนเสียซึ่งความท่ีจิตเหลาน้ันไมควรจะเกิดข้ึนดวยอริยมรรค        ชื่อวา 
อนุปาทนนกนิโรธ   ดับอนุปาทินนกะ.    พึงทราบความดับอนุปาทินนกะ 
อยางนี้. 
         ก็หากวาพระโสดาบันไมไดเปนผูอบรมโสดาปตติมรรค    ความเปน 
ไปแหงอุปาทินนกขันธพึงเปนไปไดในสังสารวัฏ      มีเบื้องตนเบ้ืองปลาย 
อันบุคคลตามไปอยูรูไมได   เวนภพ ๗ เพราะเหตุไร.    เพราะมีเหตุแหง 
ความเปนไปของโสดาปตติมรรคน้ัน.  ก็มรรคน้ันเมื่อเกิดข้ึนยอมถอนกิเลส 
๕ อยางเหลานี้ได  คือสังโยชน ๓   ทฏิฐานุสัย ๑   วิจิกิจฉานุสัย ๑.   ความ 
เปนไปแหงอุปาทินนกะของพระโสดาบัน จักเปนไปในสังสารวัฏมีเบื้องตน 
เบื้องปลาย    อันบุคคลตามไปอยูรูไมได   เวนภพ ๗ ไดแตไหนในบัดนี้. 
โสดาปตติมรรคเมื่อกระทําอุปาทินนกะใหเปนไปไมไดอยางนี้  ชื่อวา อุปา- 
ทินนกนิโรธ   ดับอุปาทินนกะ. 
         หากวา  พระสกทาคามีไมไดเปนผูอบรมสกทาคามิมรรค  ความเปน  
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ไปแหงอุปาทินนกะพึงเปนไปไดในภพ ๕     เวนภพ ๒.    เพราะเหตุไร. 
เพราะมีเหตุแหงความเปนไปของสกทาคามิมรรคนั้น.     มรรคนั้นเมื่อเกิด 
ยอมถอนกิเลส ๔ เหลาน้ีได    คือกามราคสังโยชน    ปฏิฆสังโยชนอยาง 
หยาบ    กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ.     ความเปนไปแหงอุป- 
ทินนกะของพระสกทาคามีจักเปนไปในภพ ๕   เวนภพ ๒   ไดแตไหนใน 
บัดนี้.  สกทาคามิมรรคเมื่อกระทําอุปาทินนกะใหเปนไปไมไดอยางนี้ ชื่อวา 
อุปาทินนกนิโรธ  ดับอุปาทินนกะ. 
         หากวา   พระอนาคามีไมไดเปนผูอบรมอนาคามิมรรค  ความเปนไป 
แหงอุปาทินนกะพึงเปนไปในภพที่ ๒  เวนภพที่ ๑.   เพราะเหตุไร.  เพราะ 
มีเหตุแหงความเปนไปของอนาคามิมรรคนั้น.    ก็มรรคน้ันเม่ือเกิดข้ึนยอม 
ถอนกิเลส ๔ อยางเหลาน้ีได  คือกามราคสังโยชน  ปฏิฆสังโยชนอันสหร- 
คตดวยสวนละเอียด  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัยอันสหรคตดวยสวนละเอียด 
ความเปนไปแหงอุปาทินนกะของพระอนาคามี  จักเปนไปในภพที่ ๒  เวน 
ภพที่ ๑ ไดแตไหนในบัดนี้    อนาคามิมรรคเมื่อกระทําใหอุปาทินนกะเปน 
ไปไมไดอยางนี้  ชื่อวา  อปุาทินนกนิโรธ   ดับอุปาทินนกะ. 
         หากวา   พระอรหันตไมไดอบรมอรหัตมรรค     ความเปนไปแหง 
อุปาทินนกะพึงเปนไปในรูปภพและอรูปภพได.   เพราะเหตุไร.   เพราะมี 
เหตุแหงความเปนไปของอรหัตมรรคนั้น.     อน่ึง   มรรคน้ันเมือ่เกิดยอม 
ถอนกิเลส ๘ อยางเหลาน้ีได  คือ  รูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ  อุทธัจจะ 
อวิชชา   มานานุสัย   ภวราคานุสัย   อวิชชานุสัย.    ความเปนไปแหงอุปา-  
ทินนกะของพระขีณาสพ จักเปนไปในภพใหมไดแตไหนในบัดนี้. อรหัต-  
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มรรคเมื่อกระทําอุปาทินนกะไมใหเปนไปไดอยางนี้     ชื่อวา  อุปาทินนก- 
นิโรธ   ดับอปุาทินนกะ. 
         อน่ึง   อาจารยทั้งหลายกลาววา    โสดาปตติมรรคยอมดับอบายภพ. 
สกทาคามิมรรคยอมดับไดสวนหนึ่งของสุคติกามภพ.     อนาคามิมรรคยอม 
ดับกามภพได.    อรหัตมรรคยอมดับรูปภพอรูปภพ    แมในภพทั้งปวงได. 
พึงทราบอุปาทินนกนิโรธ  การดับอุปาทินนกะดวยประการฉะน้ี.  พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงแสดงการดับอนุปาทินนกะดวยบทน้ีวา อภสงฺขารวิฺา- 
ณสฺส    นิโรเธน     ดวยการดับวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขาร.     ทรง 
แสดงการดับอุปาทินนกะดวยบทน้ีวา  เย  อุปฺปชฺเชยฺยุ  นามฺจ  รูปฺจ   
เอตฺเถเต    นริุชฺฌนฺติ   ธรรมเหลาใด   คือนามและรูปพึงเกิดข้ึน ณ ที่ใด 
ธรรมเหลาน้ัน  ยอมดับไป ณ ที่นั้น. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา   สตฺต   ภเว   เปตฺวา   เวนภพ ๗   คือเวน 
ภพ ๗ ของสัตวผูทองเที่ยวไปสูกามภพจากกามภพ.     บทวา   อนมตคฺเค 
สสาเร   ในสงัสารมีเบื้องตนเบื้องปลาย    อันบุคคลไปตามอยูรูไมได  คือ 
ธรรมทั้งหลายพึงเกิดข้ึนในสังสารวัฏท่ีพรรณนาไววา 
                ลําดับขันธ   ธาตุ   อายตนะ   ทั้งหลาย    อันเปนไปไม 
         ขาดสาย   ทานเรียกวา  สงสาร. 
         บทวา   นามฺจ  รูปฺจ   ไดแก  ธรรมเหลาน้ี    คือนาม  อันไดแก 
ขันธ ๔  มีการนอมไปเปนลักษณะ  และรูปอันไดแกภูตรูปและอุปาทายรูป 
มีการสลายไปเปนลักษณะ    พึงเกิดข้ึน.     บทวา   เอตฺเถเต    นิรุชฺฌนฺติ 
ธรรมเหลาน้ันยอมดับไป ณ ที่นั้น      คือธรรมอันไดแกนามและรูปเหลาน้ี  
ยอมถึงการดับไป   ดวยอํานาจการเกิดอันไมสมควรในโสดาปตติมรรคน้ี.    
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         พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา สกทาคามิมคฺคาเณน  ดวยสกทาคา- 
มิมรรคญาณเปนตน    ชื่อวาสกทาคามี   เพราะมาสูโลกนี้คราวเดียวเทาน้ัน 
ดวยอํานาจปฏิสนธิ.  มรรคแหงสกทาคามีนั้น  ชื่อวาสกทาคามิมรรค.  ดวย 
ญาณอันประกอบดวยมรรคนั้น.    บทวา  เทฺว    ภเว  เปตฺวา   เวนภพ ๒ 
คือเวนภพ ๒ อันเปนกามธาตุ   ดวยอํานาจการปฏิสนธิ.    บทวา  ปฺจสุ 
ภเวสุ   คือ (เกิด) ในภพ ๕ อัน เหลือจากภพ ๒ นั้น.    บทวา  เอตฺเถเต 
นิรุชฺฌนฺติ  คือ  ธรรมเหลาน้ียอมดับไป  โดยนัยทีก่ลาวแลวดวยสกทาคามิ- 
มรรค ณ ที่นี.้     บทวา   เอก   ภว   เปตฺวา   เวนภพ ๑    คือเวนภพ ๑ 
ดวยรูปธาตุหรืออรูปธาตุ    ดวยอํานาจแหงความอุกฤษฏ.     บทวา   รูป- 
ธาตุยา   วา   อรูปธาตุยา    วา     ไดแก   รูปธาตุและอรูปธาตุในภพท่ี ๒. 
ในบทวา  นามฺจ   รูปฺจ นี้    ในรูปภพไดแก นามและรูป   ในอรูปภพ 
ไดแก   นามเทาน้ัน.     บทวา   เอตฺเถเต   นิรชฺุฌนฺติ   ไดแก   ธรรมอัน 
เปนนามและรูปเหลาน้ี    ยอมดับไปโดยนัยดังกลาวแลว   ดวยอรหัตมรรค 
ณ ที่นี้.   บทวา  อรหโต   ไดแก พระขีณาสพ  ไดชื่อวาพระอรหันตเพราะ 
เปนผูไกลจากกิเลสทั้งหลาย.    บทวา   อนุปาทิเสสาย   นิพฺพานธาตุยา 
ดวยนิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส     คือนิพพานธาตุมี ๒ อยาง    เปน 
อุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน. 
         ในบทน้ันชื่อวา อุปาทิ  เพราะยึดมั่น  คือยึดถือม่ันวา เรา ของเรา. 
บทนี้เปนชื่อของขันธ ๕.   อุปาทิอันเหลือชื่อวา อุปาทิเสสะ.   ชือ่วา สอุ- 
ปาทิเสสะ    เพราะเปนไปกับดวยเบญจขันธที่เหลืออยู.   ชื่อวา อนุปาทิ- 
เสสะ  เพราะไมมีเบญจขันธเหลืออยู.  อนุปาทิเสสะน้ี.   ดวยนิพพานธาตุ 
อันเปนอนุปาทิเสสะน้ัน.   บทวา นิพฺพายนฺตสฺส  ไดแก ดับ  คือเปนไป  
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ไมได   เหมือนไฟหมดเชื้อฉะนั้น.     บทวา   จริมวิฺาณสฺส  นิโรเธน 
เพราะดับวิญญาณดวงสุดทาย   คือเพราะดับลมหายใจเขาออกในเบญจขันธ 
นี้. 
         จริมะ  (สุดทาย)  มี  ๓  คือ ภวจริมะ,  ฌานจริมะ,   จุติจริมะ.  
ในบรรดาภพทั้งหลาย    ลมหายใจเขาออกยอมเปนไปในกามภพ   ไมเปน 
ไปในรูปภพและอรูปภพ     ฉะน้ัน  ลมอัสสาสปสสาสะ  นั้น    จึงชื่อวา 
ภวจริมะ.   ในฌานท้ังหลาย   ลมหายใจเขาออกยอมเปนไปใน ๓ ฌานตน 
ไมเปนไปในฌานที่ ๔   เพราะฉะน้ัน  ลมอัสสาสปสสาสะจึงชื่อวา  ฌาน-   
ภวจริมะ.   อนึ่ง  ธรรมเหลาใดเกิดพรอมกับจิตท่ี ๑๖ กอนหนาจุติจิต   ธรรม 
เหลาน้ันยอมดับไปพรอมกับจุติจิต  นี้ชื่อวา จุติจริมะ.  จุติจริมะน้ีประสงค 
เอาวา จริมะ ในที่นี้.   พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา   พระอริยสาวก 
ทั้งหลาย       โดยที่สุดแมแตมดดํามดแดงทั้งหมด       ยอมกระทํากาละดวย 
ภวังคจิตน่ันแหละ      อันเปนอัพยากฤต        เปนทุกขสัจเหมือนกันหมด. 
เพราะฉะนั้น   คําวา   จรมิวิฺาณสฺส   นิโรเธน   เพราะดับวิญญาณดวง 
สุดทาย   จึงหมายถึงเพราะดับจุติจิต. 
         พึงกําหนดเอาอรูปขันธ ๔ ดวยบทเหลาน้ี     คือ  ปฺา   จ   สติ 
จ   นามฺจ   ปญญา  สติ  และนาม.   พึงกําหนดเอามหาภูตรูป ๔ และ 
อุปาทายรูป ๒๔ ดวยบทน้ีวา  รูปฺจ  ดังน้ี. 
         บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงอุบายการดับนามรูป 
นั้น   จึงตรัสวา   เพราะวิญญาณดับ    นามและรูปนี้จึงดับ ณ ที่นี้. 
         บทเหลาน้ัน  บทวา  วิฺาณ  ไดแก  จริมวิญญาณบาง  อภิสังขาร- 
วิญญาณบาง.    เพราะละและดับอภิสังขารวิญญาณ     นามและรูปนี้จึงดับ  
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ณ  ที่นี้   ยอมถึงความไมมีบัญญัติดุจเปลวประทีปฉะน้ัน.  เพราะความท่ีจริม- 
วิญญาณเปนปจจัยแหงความไมเกิด    นามและรูปจึงดับไปดวยอํานาจความ 
ไมเกิดข้ึน   ดวยความดับ   คือความไมเกิด  (แหงจริมวิญญาณ). 
         ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศทุกขสัจ 
ดวยบทน้ีวา     ทุกขฺมสฺส     มหพฺภย     ทุกขเปนภัยใหญหลวงของโลก 
ทรงประกาศสมุทยสัจดวยบทนี้วา   ยานิ  โสตานิ   กระแสเหลาใด   ทรง 
ประกาศมรรคสัจดวยบทน้ีวา   ปฺาเยเต   ปถิยฺยเร   กระแสเหลาน้ีอัน 
ปญญาปดกัน้ไว.    ทรงประกาศนิโรธสัจดวยบทน้ีวา   อเสส   อุปรุชฺฌติ 
ดับไมมีเหลือ   อชิตมาณพแมฟงสัจจะ ๔ ประการอยางนี้ดวยประการฉะน้ี  
แลว     ก็ยังไมบรรลุอริยภูมิ    เมื่อจะทูลถามถึงปฏิปทาของพระเสกขะและ 
พระอเสกขะอีก   จึงทูลวา  เย  จ   สงฺขาตธมฺมาเส  พระอรหันตขีณาสพ 
เหลาใดผูมีสังขาตธรรม. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺขาตธมฺมา  ไดแก  ธรรมท่ีพิจารณาแลว 
โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.   บทนี้เปนชื่อของพระอรหันตทั้งหลาย. 
         บทวา  เสกฺขา   คือ  ผูยังตองศึกษาศีลเปนตน    ไดแก  อริยบุคคล 
ที่เหลือ.     บทวา  ปุถู   มาก   ไดแก  ชนเปนอันมาก.     บทวา  เตส   เม 
นิปโก   อริย  ปุฏโ   ปพฺรูหิ   คือ  ขาพระองคทูลถามแลว   ขอพระองค 
ผูเปนบัณฑิตมีปญญา ไดโปรดบอกถงึขอปฏิบัติของพระเสกขะและอเสกขะ 
เหลาน้ัน   แกขาพระองคเถิด.     บทวา  เตส  ขนธฺา  สงฺขาตา   ขันธของ 
พระขีณาสพเหลาน้ันมีธรรมอันนับไดแลว    คือขันธ ๕ ของพระขีณาสพ 
เหลานั้นสิ้นไปแลว    กระทําใหไมมีปฏิสนธิ   หรือส้ินสุดไปแลว.   แมใน 
ธาตุทั้งหลายเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.    บทวา  อิริย  คือ  การประกอบ.  
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บทวา   จริย  คือ  การกระทํา.    บทวา  วุตฺตึ    คือ  การเขาถึง.    บทวา 
อาจาร  คือ  ความประพฤติ.     บทวา  โคจร  คือ  ปจจัย.    บทวา  วิหาร 
คือ  การเปนไปแหงอิริยาบถ.    บทวา  ปฏิปท  คือ  การปฏิบัติ.๑ 

         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เพราะกิเลสท้ังหลายต้ังแตกามฉันท- 
นิวรณเปนตน  อันพระเสกขะพึงละ   ฉะน้ัน   จึงแสดงถึงเสกขปฏิปทาแก 
อชิตมาณพนั้นดวยคาถากึ่งหนึ่งมีอาทิวา  กาเมสุ  ในกามท้ังหลาย  ดังนี้. 
         บทนั้นมีความดังน้ี   ภิกษุไมพึงติดใจในวัตถุกามท้ังหลายดวยกิเลส- 
กาม   ละธรรมอันทําใจใหขุนมัวมีกายทุจริตเปนตน    พึงมีใจไมขุนมัว.     
         อน่ึง   เพราะพระอเสขะชื่อวาเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวง    เพราะ 
เปนผูพิจารณาโดยรอบคอบถึงสังขารท้ังปวงเปนตน     โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง   เปนผูมีสติดวยเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนตน   เปนผูถึง 
ความเปนภิกษุ  เพราะทําลายสักกายทิฏฐิเปนตน  ยอมเวนรอบในอิริยาบถ 
ทั้งปวง.   เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงปฏิปทาของพระ- 
อเสกขะดวยคาถากึ่งหนึ่งวา   กุสโล   เปนผูฉลาด   ดังนี้เปนตน.    บทวา 
นาภิคิชฺเฌยฺย ไมติดใจ  คือไมถึงความกําหนัด.   บทวา  น ปลคิิชฺเฌยฺย 
ไมพัวพัน   คือไมถึงความโลภ.    บทวา  น  ปลิพุชฺเฌยฺย   ไมหมกมุน 
คือไมติดแนนดวยอํานาจความโลภ.   บทวา  อาวิลกเร  กิเลเส  ปชเหยฺย 
คือ   พึงละกิเลสทั้งหลายอันทําใหขุนมัว  ไดแก  พึงละกิเลสอันไดแกความ 
เดือนรอนอันทําใหจิตขุนมัว.    บทวา สพฺเพ  ธมมฺา อนตฺตา คือ ทาน 
กลาวถึงการทานิพพานไวในภายใน.    บทวา   ย   กิฺจิ   สมุทยธมฺม 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา คือส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีปจจัยเปนสภาพ. 
๑. ม. เปนวิปสสนา.   
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         บทวา  สห  คาถาปรโิยสานา  คือ  พรอมดวยเวลาจบคาถา.    บท   
วา   เยเต   พฺราหฺมเณน   สทฺธึ    เอกจฉฺนฺทา   เทวดาและมนุษยตางมี 
ฉันทะรวมกันกับพราหมณ คือมีกัลยาณฉันทะ  มีอัธยาศัยรวมกันกับอชิต- 
มาณพ.   บทวา  เอกปฺปโยคา  มีประโยครวมกัน  คือมีกายประโยค  วจี- 
ประโยค  และมโนประโยครวมกัน.    บทวา  เอกาธิปฺปายา  คือ  มีความ 
ประสงค   มคีวามพอใจรวมกัน.   อธิบายวา   มีความชอบใจเปนอันหน่ึง 
อันเดียวกัน.   บทวา  เอกวาสนวาสิตา  มีการอบรมวาสนารวมกัน    คือมี 
การอบรมรวมกันมาในคําสอนของพระพุทธเจาในอดีต.    บทวา อเนเกส 
ปาณสหสฺสาน  คือ  แกเทวดาและมนุษยหลายพัน.    บทวา  วริช  วีตมล 
ปราศจากธุลีมลทิน   คือปราศจากธุลีมีราคะเปนตน    และปราศจากมลทิน 
มีราคะเปนตน.     โสดาปตติมรรคทานประสงคเอาในบทวา   ธมฺมจกขฺุ นี้  
ในที่อ่ืนประสงคเอามรรคเบื้องตํ่า ๓    ทานกลาววา   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ทั้งปวงมีความดับเปนธรรมดา   เพ่ือแสดงเหตุ 
แหงการเกิดมรรคนั้น.     เพราะโสดาปตติมรรคนั้น    ทานิโรธสัจใหเปน 
อารมณ    แลวแทงตลอดสังขตธรรมท้ังปวงอยางนี้      ดวยอํานาจแหงกิจ 
ยอมเกิดข้ึน.    บทวา  ตสฺส   จ   พฺราหมฺณสฺส   อนปุาทาย   อาสเวหิ 
จิตฺต   วิมุจฺจ.ิ    จิตของพราหมณพนแลวจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน   คือ 
จิตของอชิตพราหมณนั้น   และอันเตวาสิกหนึ่งพัน   เมื่อพนจากกามาสวะ 
เปนตนในขณะมรรค พนแลวในขณะผล เพราะไมถือมั่นดวยตัณหาเปนตน. 
บทวา สห  อรหตฺตปฺปตฺตา  พรอมดวยการบรรลุพระอรหัต   คือหนังเสือ 
ชฎา   ผาคากรอง   ไมเทา    ลักจ่ัน     เปนตน     ของทานอชิตะพรอมดวย 
อันเตวาสิกหายไปแลว    พรอมดวยการบรรลุอรหัตน่ันเอง.   ทัง้หมดทรง  
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บาตรจีวรอันสําเร็จดวยฤทธ์ิ     มีผม ๒ องคุลี    เปนเอหิภิกขุ    นั่งถวาย 
นมัสการพระผูมีพระภาคเจา.     แตในบาลีปรากฏเฉพาะ    พระอชิตเถระ 
เทาน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา    อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา    เพราะการปฏิบัติตาม 
ประโยชน  คือเพราะไดการปฏิบัติอันเปนสัจจาภิเษก (อภิเษกดวยสัจจะ). 
อธิบายวา     เพราะไดพระนิพพาน.     บทที่เหลือในบทท้ังปวงชัดดีแลว. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                 จบอรรถกถาอชิตมาณวกปญหานิทเทสที่    ๑  
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                           ติสสเมตเตยยมาณวกปญหานิทเทส 

                 วาดวยปญหาของทานติสสเมตเตยยะ 
         [๑๐๐]  (ทานติสสเมตเตยยะทูลถามวา) 
                ใครยินดีแลวในโลกน้ี  ความหว่ันไหวของใครยอม 
         ไมม ี  ใครรูสิ้นสุดท้ังสองแลว    ยอมไมติดในทามกลาง 
         ดวยปญญา พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ  ใคร 
         ลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้. 
         [๑๐๑]  คําวา  ใครยินดีแลวในโลกนี้   ความวา  ใครพอใจ   คือ 
ชอบใจ   มีความดําริบริบูรณ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ใครยนิดีแลวใน 
โลกนี.้   บทวา   อิติ   ในอุเทศวา   "อจิฺจายสฺมา   ติสฺสเมตเตยฺโย" 
ดังน้ี   เปนบทสนธิ  คือเปนบทเกี่ยวเน่ือง   เปนบทยังเน้ือความใหบริบูรณ 
เปนความประชุมแหงอักขระ    เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ.    บทวา 
อิติ  นี้   เปนไปตามลําดับบท.    คําวา   อายสฺมา    เปนเครื่องกลาวดวย 
ความรัก   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.    คําวา   อายสฺมา   นี้    เปนเครื่อง 
กลาวถึงเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.    คําวา    ติสฺสเมตฺ- 
เตยฺโย   เปนชื่อ   เปนเครื่องนับ    เปนเครื่องหมายรู   เปนบัญญติั   เปน 
เครื่องรองเรียก   เปนนาม   เปนการต้ังชื่อ   เปนเครื่องทรงชื่อ  เปนภาษา 
ที่รองเรียกกัน        เปนเครื่องแสดงใหปรากฏ        เปนเครื่องกลาวเฉพาะ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา "อิจฺจายสฺมา   ติสฺสเมตฺเตยฺโย." 
         [๑๐๒]  คําวา  ความหว่ันไหวของใครยอมไมม ี   ความวา  ความ 
หว่ันไหวเพราะตัณหา    ความหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ    ความหว่ันไหวเพราะ  
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มานะ    ความหว่ันไหวเพราะกิเลส    ความหว่ันไหวเพราะกรรม    ความ   
หว่ันไหวเหลาน้ีของใครยอมไมมี  คือ  ไมปรากฏ  ไมประจักษ คือ  ความ 
หว่ันไหวอันใครละไดแลว     ตัดขาดแลว     สงบแลว   ระงับแลว    มีความ 
ไมควรเกิดข้ึน     เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ      เพราะฉะน้ัน      จึงชื่อวา 
ความหว่ันไหวของใครยอมไมมี. 
         [๑๐๓]  คําวา  ใครรูสวนสุดท้ังสองแลว   ความวา  ใครรูจัก  คือ 
ทราบ   เทียบเคียง   พิจารณา   เจริญ   ทําใหแจมแจง   ซึ่งสวนสุดทั้งสอง 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ใครรูจักสวนสุดทั้งสองแลว. 
         [๑๐๔]  คําวา  ไมติดในทามกลางดวยปญญา    ความวา  ไมติด 
คือไมเขาไปติด  ออกไป    สลัดออกไป   หลุดพน    ไมเกี่ยวของ    มีใจ 
ปราศจากเขตแดนอยู    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ไมติดในทามกลางดวย 
ปญญา. 
         [๑๐๕]  คําวา  พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรษุ    ความวา 
พระองคตรัสเรียกใคร     คือตรัสใคร    ทรงสําคัญใคร    ทรงชมเชยใคร 
ทรงเห็นใคร    ทรงบัญญติัใครวาเปนมหาบุรุษ   คือเปนอัครบุรุษ   บรุุษ 
สูงสุด  บุรุษวิเศษ  บุรุษประธาน  อุดมบุรุษ  บรุุษประเสริฐ เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ. 
         [๑๐๖]  คําวา  ใครลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลก 
นี้    ความวา     ใครลวงแลว    คือเขาไปลวงแลว    กาวลวงแลว     พนแลว 
เปนไปลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไว เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ใคร 
ลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกน้ี. 
         เพราะเหตุนั้น  พราหมณจึงกลาววา  
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                ใครยินดีแลวในโลกน้ี     ความหว่ันไหวของใครยอม 
         ไมม ี   ใครรูสวนสุดทั้งสองแลว    ยอมไมติดในทามกลาง 
         ดวยปญญา    พระองคยอมตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรษุ 
         ใครลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกน้ี. 
         [๑๐๗]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนเมตเตยยะ)  ภิกษุ 
มีพรหมจรรยในเพราะกามท้ังหลาย   ปราศจากตัณหา  มีสติทุกเม่ือ  ทราบ 
แลว   ดับแลว  ไมมีความหว่ันไหว   ภิกษุนั้นรูยิ่งซึ่งสวนสุดทั้งสอง   และ 
ทามกลางดวยปญญาแลวไมติดอยู   เราเรียกภิกษุนั้นวาเปนมหาบุรุษ   ภิกษุ 
นั้นลวงเสียแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้. 
         [๑๐๘]  โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา "กาเมสุ  พฺรหฺมจรยิวา" 
ดังน้ี   กามมี ๒ อยาง  คือ  วัตถุกาม ๑  กิเลสกาม ๑  ฯ ล ฯ  เหลาน้ีเรียกวา 
วัตถุกาม   ฯ ล ฯ   เหลาน้ีเรียกกิเลสกาม   คําวา    มพีรหมจรรย   ความวา 
ความงด   ความเวน     ความเวนขาด   ความขับไลเวร    กิรยิาที่ไมกระทํา 
ความไมทํา    ความไมตอง     ความไมลวงแดน     ซึ่งความถึงพรอมดวย 
อสัทธรรมเรยีกวาพรหมจรรย. 
         อีกอยางหนึ่ง   โดยตรงทานเรียกวา   อริยมรรคมีองค ๘  คือสัมมา- 
ทิฏฐิ  ฯ ล ฯ  สัมมาสมาธิ   วาพรหมจรรย  ภิกษุใดเขาไป   เขาไปพรอม 
เขามา   เขามาพรอม   เขาถึง  เขาถึงพรอม  ประกอบดวยมรรคมีองค  ๘ นี้  
ภิกษุนั้นทานเรียกวา  มีพรหมจรรย  เขาเรียกบุคคลวา   มีทรัพย   เพราะ 
ทรัพย  เรียกกันวา    มีโภคะ   เพราะโภคะ     เรียกกันวามียศ    เพราะยศ 
เรียกกันวา   มีศิลป   เพราะศิลป   เรียกกันวามีศีล   เพราะศีล   เรยีกกันวา 
มีความเพียร  เพราะความเพียร  เรียกกนัวามีปญญา  เพราะปญญา  เรียก  
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กันวามีวิชชา   เพราะวิชชาฉันใด    ภิกษุใดเขาไป  เขาไปพรอม   เขามา 
เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม    ประกอบดวยอริยมรรคมอีงค ๘ นี้  
ภิกษุนั้นทานก็เรียกวา  มพีรหมจรรยฉันนั้นเหมือนกัน    เพราะฉะน้ัน  จึง 
ชื่อวา  มีพรหมจรรยในเพราะกามท้ังหลาย. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยโคตรวา   ดูกอนเมต- 
เตยยะ. คําวา  ภควา   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ คําวา  ภควา  นี ้
เปนสัจฉิกาบัญญัติ  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนเมตเตยยะ. 
         [๑๐๙]  รูปตัณหา ...    ธรรมตัณหา  ชื่อวา  ตัณหา    ในอุเทศวา 
"ปราศจากตัณหา  มีสติทุกเมื่อ"    ภิกษุใดละตัณหานี้ขาดแลว   คือตัด 
ขาดแลว    สงบแลว    มีความไมควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือ ญาณ 
ภิกษุนั้นทานเรียกวา   ปราศจากตัณหา    คือสละตัณหาแลว    คายตัณหา 
แลว   ปลอยตัณหาแลว     ละตัณหาแลว     สละคืนตัณหาแลว   มีราคะไป 
ปราศจากแลว  สละราคะแลว  คายราคะแลว  ปลอยราคะแลว  ละราคะแลว 
สละคืนราคะแลว   เปนผูไมมีความหิว   เปนผูดบัแลว   เย็นแลว   เสวยสุข 
มีตนเปนเพียงดังพรหมอยู. 
         คําวา  สทา    ความวา  ทุกเม่ือ   คือทุกสมัย    ตลอดกาลท้ังปวง 
กาลเปนนิตย  กาลย่ังยืน  ติดตอ  เนืองๆ เนื่องกัน  ตอลําดับไมสับสนกัน 
ไมวาง  ประกอบดวยความพรอมเพรียง  ถูกตองกัน  กาลเปนปุเรภัต  กาล 
เปนปจฉาภัต  ตลอดยามตน   ตลอดยามกลาง ตลอดยามหลัง  ในขางแรม 
ในขางข้ึน  ในฤดูฝน  ในฤดูหนาว  ในฤดูรอน  ในตอนวัยตน   ในตอน 
วัยกลาง  ในตอนวัยหลัง.  
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         คําวา  มีสติ  ความวา  มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ   คือ  ชือ่วามีสติ 
เพราะเปนผูเจริญสติปฏฐาน    คือการพิจารณาเห็นกายในกาย ๑ ...    การ 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ๑ ...  การพิจารณาเห็นจิตในจิต๑ ... 
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย ๑   ฯ ล ฯ    ภิกษุนั้นทานเรียกวา 
ผูมีสติ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ปราศจากตัณหา  มีสติทุกเม่ือ. 
         [๑๑๐]  ญาณ  ปญญา   กริิยาท่ีรู    ความเลือกเฟน  ฯ ลฯ   ความ 
ไมหลง    ความเลือกเฟนธรรม     ปญญาอันเห็นชอบ    ชื่อวา     สังขา 
ในอุเทศวา   สงฺขาย   นิพฺพุโต  ภิกฺขุ. 
         คําวา  ทราบแลว    ความวา   ทราบ   คือรู   เทียบเคียง    พิจารณา 
เจริญทําใหแจมแจงแลว     คือทราบ ...      ทําใหแจมแจงแลววา    สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง ...   สังขารท้ังปวงเปนทุกข ...   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ... 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร   ฯ ล ฯ    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.  
         อีกอยางหนึ่ง       ทราบ ...     ทําใหแจนแจงแลวโดยความเปนสภาพ 
ไมเที่ยง ...   เปนทุกข ...   เปนโรค ...   เปนดังหัวฝ ...   เปนดังลูกศร  ฯล ฯ 
โดยไมมีอุบายเครื่องออกไป. 
         คําวา  ดับแลว    ความวา    ชื่อวาดับแลว     เพราะเปนผูดับราคะ 
โทสะ   โมหะ ...  มทะ   ปมาทะ  กิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง  ความกระวน 
กระวายท้ังปวง    ความเรารอนท้ังปวง   ความเดือดรอนท้ังปวง   อกุสลา- 
ภิสังขารท้ังปวง. 
         คําวา  ภิกฺขุ   ความวา     ชื่อวาภิกษุ     เพราะเปนผูทําลายธรรม  
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๗ ประการ  ฯ ลฯ   ภิกษุนั้น ...   อยูจบพรหมจรรยแลว  มีภพใหมสิ้นแลว 
เพราฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ภิกษุ ...  ทราบแลว   ดับแลว. 
         [๑๑๑]  คําวา  ตสฺส  ในอุเทศวา "ตสฺส โน  สนติฺ  อิฺชิตา"  
ความวา     พระอรหันตขีณาสพไมมีความหว่ันไหว      คือความหว่ันไหว 
เพราะตัณหา      ความหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ     ความหว่ันไหวเพราะมานะ 
ความหว่ันไหวเพราะกิเลส    ความหว่ันไหวเพราะกรรม    ความหว่ันไหว 
เหลาน้ียอมไมมี  ไดแก   ไมปรากฏ   ไมประจักษ  แกภิกษุนั้น  คือความ 
หว่ันไหวเหลาน้ีภิกษุนั้นละไดแลว ตัดขาดแลว  สงบแลว  ไมอาจเกิดข้ึนอีก 
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ภิกษุนัน้ไมมีความ 
หว่ันไหวท้ังหลาย. 
         [๑๑๒]  คําวา  ที่สุด  ในอุเทศวา "โส อุภนฺตมภิฺาย มชฺเฌ 
มนฺตา  น  ลมิฺปติ"    ดังน้ี   ความวา   ผัสสะเปนสวนสุดขางหน่ึง   เหตุให 
เกิดผัสสะเปนสวนสุดที่สอง    ความดับผัสสะเปนทามกลาง   อดีตเปนสวน 
สุดขางหน่ึง  อนาคตเปนสวนสุดที่สอง  ปจจุบันเปนทามกลาง.  สุขเวทนา 
เปนสวนสุดขางหน่ึง  ทุกขเวทนาเปนสวนสุดที่สอง  อทุกขมสุขเวทนาเปน 
ทามกลาง.  นามเปนสวนสุดขางหน่ึง  รูปเปนสวนสุดที่สอง  วิญญาณเปน 
ทามกลาง.   อายตนะภายใน ๖  เปนสวนสุดขางหน่ึง   อายตนะภายนอก ๖ 
เปนสวนสุดที่สอง    วิญญาณเปนทามกลาง.   สักกายะเปนสวนสุดขางหน่ึง 
เหตุใหเกิดสักกายะเปนสวนสุดที่สอง   ความดับสักกายะเปนทามกลาง. 
         ปญญา  ความรูทั่ว   กิริยาที่รู ฯ ลฯ  ความไมหลง  ความเลือกเฟน 
ธรรม  ปญญาอันเห็นชอบ  เรียกวา  มนฺตา. 
         ความติด ๒ อยาง   คือ  ความติดเพราะตัณหา ๑    ความติดเพราะ  
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ทิฏฐิ ๑   ชื่อวา   เลปา.   ความติดเพราะตัณหาเปนไฉน  การทําเขต  การ 
ทําแดน   การทําสวน   การทําความกําหนด   ความหวงแหน   ความยึดถือ 
โดยสวนแหงตัณหาวา   นี้ของเรา   นัน่ของเรา    เทาน้ีของเรา    ประมาณ 
เทาน้ีของเรา    รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   เครื่องลาด    เครื่อง 
นุงหม   ทาสี   ทาส   แพะ   แกะ  ไก   สุกร   ชาง   โค   มา   ลา  ไร   นา 
ที่ดิน   เงิน   ทอง   บาน  นิคม   ราชธานี   แวนแควน    ชนบท   ฉางขาว 
คลังของเรา    บุคคลยอมยึดถือเอามหาปฐพีแมทั้งสิ้นวาเปนของเรา    ดวย 
สามารถแหงตัณหาและตัณหาวิปริต ๑๐๘   นี้เปนความติดเพราะตัณหา.  
         ความติดเพราะทิฏฐิเปนไฉน    สกักายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐   มจิฉาทิฏฐิ 
มีวัตถุ ๑๐   อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐   ความเห็น   รกชัฏคือทิฏฐิ    ทาง 
กันดารคือทิฏฐิ  เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ  ความดิ้นรนคือทิฏฐิ  ความประกอบ 
ไวคือทิฏฐิ   ความถือ   ความถือเฉพาะ  ความถือม่ัน    ความลูบคลํา   ทางชั่ว 
ทางผิด   ความเปนผิด   ลทัธิแหงเดียรถีย    ความถือดวยความแสวงหาผิด 
ความถืออันวิปริต   ความถืออันวิปลาส   ความถือผิด   ความถือในวัตถุอัน 
ไมจริงวาวัตถุจริง  ทิฏฐิ ๖๒ เทาใด   นี้เปนความติดเพราะทิฏฐิ. 
         คําวา   ภิกษุนั้นรูยิ่งซึ่งสวนสุดท้ังสองและทามกลางดวยปญญา 
แลวไมติดอยู   ความวา    ภิกษุนั้นรูยิ่ง   ทราบ    เทยีบเคียง   พิจารณา 
เจริญ     ทําใหแจมแจง      ซึ่งสวนสุดทั้งสองและทามกลางดวยปญญาแลว 
ไมติดอยู   คือไมเขาไปติด   ไมทา  ไมเปอน  ออกไป  สละไป    หลุดพน 
ไมเกี่ยวของแลว     มีจิตปราศจากเขตแดนอยู     เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา 
ภิกษุนั้นรูยิ่งซึ่งสวนสุดทั้งสองและทามกลางดวยปญญาแลวไมติดอยู. 
         [๑๑๓]   คําวา     ต  พฺรูมิ   มหาปรุิโส   ความวา    เรายอมเรียก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 59 

กลาว   สําคัญ   บอก   เห็น   บัญญัติภิกษุนั้นวาเปนมหาบุรุษ     คือเปน   
อัครบุรุษ   บรุุษสูงสุด     บุรุษวิเศษ     บุรุษเปนประธาน    อุดมบุรุษ 
บุรุษประเสริฐ.    ทานพระสารีบุตรทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ        พระองคตรัสวา     มหาบุรุษ     ขาแตพระองคผูเจริญ  
ดวยเหตุเทาไรหนอแล    บุคคลจึงเปนมหาบุรุษ.   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา     ดกูอนสารีบุตร    เรากลาววาเปนมหาบุรุษ   เพราะเปนผูมีจิต 
หลุดพน    เราไมกลาววาเปนมหาบุรุษ    เพราะเปนผูนอมจิตเธอ   ดูกอน 
สารีบุตร   กภิ็กษุเปนผูมีจิตหลุดพนแลวอยางไร    ดูกอนสารีบุตร    ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้     เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายใน   มคีวามเพียร 
มีสัมปชัญญะ    มีสติ    กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู    เมื่อภิกษุนั้น 
พิจารณาเห็นกายในกายอยู   จิตยอมคลายกําหนัด   ยอมหลุดพนจากอาสวะ 
ทั้งหลาย   เพราะไมถือม่ัน       ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ง- 
หลาย...  ในจิต...  เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ     มีสติ    กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู     เมื่อภิกษุนั้น 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู  จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพน 
จากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน ดูกอนสารีบุตร ภิกษุเปนผูมีจิตหลุดพน 
แลวอยางนี้แล  ดูกอนสารีบุตร   เรากลาววาเปนมหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิต 
หลุดพนแลว       เราไมกลาววาเปนมหาบุรุษ      เพราะเปนผูนอมจิตเชื่อ 
เพราะฉะนั้น    จึงตรัสวา  " เรายอมเรียกภิกษุนั้นวา  มหาบุรุษ. "  
         [๑๑๔]   คําวา  ภิกษนุั้นลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวใน 
โลกนี้  ความวา  ตัณหา ราคะ  สาราคะ ฯ ล ฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล  
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ตรัสวา  ตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไว    ตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวนั้น  อัน  
ภิกษุใดละแลว    ตัดขาดแลว    สงบแลว      ระงับแลว    ไมอาจเกิดข้ึนอีก 
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ     ภิกษุนัน้ลวงแลว     คือเขาไปลวงแลว   ลวง 
ไปแลว     ลวงเลยไปแลว    ซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไว    เพราะฉะนั้น 
ภิกษุนั้นจึงชื่อวาลวงแลวซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้. 
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ภกิษุมีพรหมจรรยในเพราะกามท้ังหลาย  ปราศจาก 
         ตัณหา    มีสติทุกเมือ่    ทราบแลว   ดับแลว   ไมมีความ 
         หว่ันไหว    ภิกษุนัน้รูสวนสุดท้ังสอง    และทามกลางดวย 
         ปญญาแลวยอมไมติดอยู     เราเรียกภิกษุนั้นวาเปนมหา 
         บุรษุ     ภิกษุนั้นลวงเสียแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไว 
         ในโลกนี้. 
         [๑๑๕]   พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุ (โสดาปตติมรรค) 
ปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน    เกิดข้ึนแลวแกเทวดาและมนุษยหลายพัน 
ผูมีฉันทะรวมกัน  มีประโยครวมกัน มีความประสงครวมกัน  มีความอบรม 
วาสนารวมกันกับติสสเมตเตยยพราหมณนั้นวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั่งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา   และจิตของ 
ติสสเมตเตยยพราหมณนั้นพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย       เพราะไมถือม่ัน 
หนังเสือ ชฎา  ผาคากรอง ไมเทา  ลักจ่ัน  น้ํา  ผม และหนวดของติสสเมต- 
เตยยพราหมณหายไปแลว  พรอมดวยการบรรลุพระอรหัต.  ติสสเมตเตยย- 
พราหมณนั้นเปนภิกษุครองผากาสายะเปนบริขาร     ทรงสังฆาฏิ     บาตร 
และจีวร     เพราะการปฏิบัติตามประโยชน       นัง่ประนมอัญชลีนมัสการ  
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พระผูมีพระภาคเจาประกาศวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา 
เปนศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก   ดังน้ี. 
                     จบติสสเมตเตยยมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๒ 
 
                อรรถกถาติสสเมตเตยยมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๒ 
         พึงทราบวินิจฉัยในติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๒  มีบทเริ่มตนวา 
โกธ  สนฺตุสิโต  ใครยินดีแลวในโลกน้ี   ดังน้ี. 
         ก็เม่ือ     อชิตสูตร๑จบแลว      โมฆราชมาณพเร่ิมจะทูลถามอยางนี้วา 
มัจจุราชยอมไมเห็นผูพิจารณาเห็นโลกอยางไร.      พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบวา       อินทรียของโมฆราชมาณพน้ันยังไมแกพอ     จึงตรัสหามวา 
หยุดกอนโมฆราช   คนอ่ืนจงถามเถิด.    ลําดับนั้น     ติสสเมตเตยยะเม่ือจะ 
ทูลถามความสงสัยของตน   จึงกลาวคาถามีอาทิวา  โกธ  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โกธ  สนตฺุสิโต คือ ใครยินดีแลวในโลกน้ี. 
บทวา    อิชฺิตา    ความหว่ันไหว    คือความด้ินรนดวยตัณหาและทิฏฐิ. 
บทวา   อุภนตฺมภิฺาย   คือ   ใครรูสวนสุดทั้งสอง.   บทวา  มนฺตา   น 
ลิมฺปติ   คือ  ยอมไมติดดวยปญญา.  บทวา  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป  มีความ 
ดําริบริบูรณ  คือมีความปรารถนาบริบรูณดวยเนกขัมมวิตกเปนตน. บทวา 
ตณฺหิฺชิต    คือ   ความหว่ันไหวเพราะตัณหา.      แมในความหว่ันไหว 
เพราะทิฏฐิเปนตน  ก็มีนยันี้เหมือนกัน.  บทวา กามิฺชิต  ความหว่ันไหว 
เพราะกาม   คือความหว่ันไหวดิ้นรนเพราะกิเลสกาม. ปาฐะวา กมฺมิฺชิต 
บาง.   บทนัน้ไมดี    บุรษุใหญ   ชื่อวา    มหาบุรุษ.   บุรุษสูงสุด   ชื่อวา 
๑.  อรรถกถาใชคําวา  สูตร  แทนปญหา  ท้ัง ๑๖ ปญหา.  
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อัครบุรุษ.    บุรุษเปนประธาน  ชื่อวา  เสฏฐบุรุษ.   บุรุษไมลามก  ชื่อวา 
วิสิฏฐบุรษุ. บุรุษผูใหญชือ่วา ปาโมกขบุรุษ. บรุุษไมตํ่า ชื่อวาอุตตมบุรุษ.   
บุรุษผูถึงความเปนยอดของบุรุษ  ชื่อวา  เปนบุรุษประธาน.  บรุุษผูอันคน 
ทั้งหมดตองการ   ชื่อวา  บวรบุรษุ.   บทวา   สิพฺพนิมจฺจคา  คือ    ลวง 
ตัณหาอันเปนเครื่องเย็บ.   บทวา  อุปจจฺคา   คือ  ลวงตัณหา. 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงพยากรณความนั้นแกติสสเมตเตยย- 
มาณพน้ัน  จึงตรัสสองคาถาวา  กาเมส ุ  ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  กาเมสุ  พฺรหมฺจริยวา  ภิกษุมีพรหมจรรย 
ในเพราะกามท้ังหลาย   คือมีพรหมจรรยมีกามเปนนิมิต.   อธิบายวา  เห็น 
โทษในกามท้ังหลาย    แลวประกอบดวยมรรคพรหมจรรย   ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ี     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเปนผูสันโดษ.  ทรงแสดงความ 
เปนผูไมหว่ันไหว.  ดวยบทมีอาทิวา  วีตตณฺโห คือ เปนผูปราศจากตัณหา. 
ในบทเหลาน้ัน บทวา สงฺขาย  นิพฺพุโต พิจารณาแลวดับ คือพิจารณาธรรม 
ทั้งหลาย       โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตนแลว      ดับดวยการดับราคะ 
เปนตน.  บทวา   อสทฺธมมฺสมาปตฺติยา    ความถึงพรอมดวยอสัทธรรม 
คือประกอบดวยธรรมตํ่า.   บทวา   อารตี   ความงด  คือ  ไกลความยินดี. 
บทวา  วิรติ  ความเวน  คือเวนจากความยินดีนั้น.   บทวา ปฏิวิรติ ความ 
เวนขาด  คือเวนขาดจากความยินดีนั้น.   บทวา   เวรมณี   ความขับไลเวร 
คือใหเวรพินาศไป.   บทวา   อกริิยา   กิริยาที่ไมกระทํา  คือตัดขาดกิริยา. 
บทวา  อกรณ  ความไมทํา  คือตัดขาดการกระทํา.  บทวา  อนชฺฌาปตฺติ 
คือ ความไมตอง.  บทวา   เวลาอนติกกฺโม  คือ  ความไมลวงแดน  บทที ่
เหลือชัดดีแลว   เพราะมีนัยไดกลาวไวแลวในที่นั้น ๆ.  
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         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรนี้       ดวยธรรมเปนยอดคือ 
พระอรหัตดวยประการฉะน้ี.    เมื่อจบเทศนา     พราหมณแมนี้พรอมดวย 
อันเตวาสิกหนึ่งพันไดต้ังอยูในพระอรหัต.     ธรรมจักษุเกิดข้ึนแลวแกชน 
เหลาอ่ืนอีกหลายพัน    บทที่เหลือเชนเดียวกันกับบทกอนน้ันแล. 
         จบอรรถกถาติสสเมตเตยยมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๒  
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                              ปุณณกมาณวกปญหานิมเทส 

                      วาดวยปญหาของทานปุณณกะ 
         [๑๑๖]   (ทานปุณณกะทูลถามดังน้ีวา)  
                ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา     จึงมาเฝา 
         พระองคผูไมมีตัณหาเครื่องหว่ันไหว     ผูเหน็มูล      ฤาษ ี 
         มนุษย   กษัตริย  และพราหมณเปนอันมากในโลกน้ีอาศัย 
         อะไร   จึงพากันแสวงหายัญใหแกเทวดาทั้งหลาย    ขาแต 
         พระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น  ขอ 
         พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด. 
         [๑๑๗]   คําวา   ผูไมมีตัณหาเครื่องหว่ันไหว    ผูเห็นมูล   ความวา 
ตัณหา  ราคะ   สาราคะ  ฯ ล ฯ    อภิชฌา    โลภะ    อกุศลมูล    เรียกวา 
ความหว่ันไหว     ตัณหาอันเปนความหว่ันไหวน้ัน     พระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว     ทรงละขาดแลว     ตัดรากขาดแลว     ทําไมใหมีที่ต้ังดุจตาล 
ยอดดวน     ถึงความไมมี    มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   เพราะ- 
เหตุนั้น   พระพุทธเจาจึงตรัสวาไมมีความหว่ันไหว.   พระผูมีพระภาคเจา 
ชื่อวา  อเนชะ  เพราะพระองคทรงละตัณหาเครื่องหวั่นไหวขาดแลว  ยอม 
ไมทรงหว่ันไหวเพราะลาภ    แมเพราะความเส่ือมลาภ    แมเพราะยศ    แม 
เพราะความเส่ือมยศ   แมเพราะสรรเสริญ    แมเพราะนินทา    แมเพราะสุข 
แมเพราะทุกข  ...    ไมหว่ัน    ไมไหว    ไมคลอนแคลน    เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา  อเนชะ.  
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         คําวา มูลทสฺสาวี    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นมูล    คือ   
ทรงเห็นเหตุ   ทรงเห็นนิทาน  ทรงเห็นสมภพ   ทรงเห็นสมุฏฐาน   ทรง 
เห็นอาหาร  ทรงเห็นอารมณ  ทรงเห็นปจจัย  ทรงเห็นสมุทัย  อกุศลมูล ๓ 
คือ   โลภะอกุศลมูล ๑    โทสะอกุศลมูล ๑    โมหะอกุศลมูล ๑.    สมจริง 
ตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เหตุแหงความเกิดข้ึนแหงกรรม ๓ ประการน้ี    คือ    โลภะ ๑    โทสะ ๑ 
โมหะ ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวดา  มนุษย  หรือสุคติอยางใดอยาง 
หน่ึงแมอื่น   ยอมไมปรากฏ  เพราะกรรมเกิดแตโลภะ เพราะกรรมเกิด 
แตโทสะ   เพราะกรรมเกดิแตโมหะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โดยท่ีแท 
นรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ปตติวิสัย   หรือทุคติอยางใดอยางหน่ึงแม 
อื่น   ยอมปรากฏ    เพราะกรรมเกิดแตโลภะ   เพราะกรรมเกิดแตโทสะ 
เพราะกรรมเกิดแตโมหะ   อกุศลมูล ๓ ประการนี้     เพ่ือความเกิดแหง 
อัตภาพในนรก   ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ในปตติวิสัย   พระผูมีพระ- 
ภาคเจายอมทรงรูทรงเหน็ดังน้ี      พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นมูล  ฯลฯ 
ทรงเห็นสมุทัย   แมดวยประการอยางนี้. 
         กุศลมูล ๓ ประการ    คือ    อโลภะกุศลมูล ๑    อโทสะกศุลมูล ๑ 
อโมหะกุศลมูล ๑    สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
วา   กุศลมลู ๓ ประการนี้   ฯ ล ฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นรก   กําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย   หรือทุคติอยางใดอยางหน่ึงแมอื่น   ยอมไม 
ปรากฏ  เพราะกรรมเกิดแตอโลภะ   เพราะกรรมเกิดแตอโทสะ  เพราะ 
กรรมเกิดแตอโมหะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โดยท่ีแท  เทวดา   มนุษย 
หรือสุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่น      ยอมปรากฏ    เพราะกรรมเกิดแต  
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อโลภะ       เพราะกรรมเกิดแตอโทสะ       เพราะกรรมเกิดแตอโมหะ   
กุศลมูล ๓ ประการนี้     เพ่ือความเกิดแหงอัตภาพในเทวดา    และใน 
มนุษย พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูทรงเห็นดังน้ี.   พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงเห็นมูล   ฯ ล ฯ  ทรงเห็นสมทุัย   แมดวยประการอยางน้ี. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนอกุศล    เปนสวนอกุศล 
เปนฝายอกุศล   ธรรมทั้งหมดนั้น   มอีวิชชาเปนมูล  มีอวิชชาเปนที่รวม 
มีอวิชชาอันอรหัตมรรคกําจัดได ยอมถึงความเพิกถอนท้ังหมด  พระ- 
ผูมีพระภาคเจายอมทรงรูทรงเห็นดังน้ี.    พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นมูล 
ฯ ล ฯ   ทรงเห็นสมุทัย   แมดวยประการอยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนกุศล   เปนสวนกุศล   เปน 
ฝายกุศล   ธรรมทั้งหมดน้ัน   มีความไมประมาทเปนมูล    มีความไม 
ประมาทเปนที่รวม     ความไมประมาท    บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง 
ธรรมเหลาน้ัน   พระผูมพีระภาคเจายอมทรงรูทรงเห็นดังน้ี.   พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงเห็นมูล   ฯ ล ฯ   ทรงเห็นสมุทัย   แมดวยประการอยางนี้.  
         อีกอยางหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูทรงเห็นวา    อวิชชา 
เปนมูลแหงสังขาร   สังขารเปนมูลแหงวิญญาณ   วิญญาณเปนมูลแหงนาม- 
รูป   นามรูปเปนมูลแหงสฬายตนะ   สฬายตนะเปนมูลแหงผัสสะ    ผัสสะ 
เปนมูลแหงเวทนา   เวทนาเปนมูลแหงตัณหา   ตัณหาเปนมูลแหงอุปาทาน 
อุปาทานเปนมูลแหงภพ     ภพเปนมูลแหงชาติ    ชาติเปนมูลแหงชราและ  
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มรณะ    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูทรงเห็นดังน้ี     พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเห็นมูล   ฯ ล ฯ   ทรงเห็นสมุทัย   แมดวยประการอยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนอกุศล     เปนสวนอกุศล 
เปนฝายอกุศล  ธรรมทั้งหมดนั้น  มีอวิชชาเปนมูล มีอวิชชาเปนที่รวม 
มีอวชิชาอันอรหัตมรรคกําจัดได  ยอมถึงความเพิกถอนท้ังหมด  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงเห็นมลู    ทรงเห็นเหตุ    ทรงเห็นนิทาน    ทรงเห็น 
สมภพ   ทรงเห็นสมุฏฐาน   ทรงเห็นอาหาร  ทรงเห็นอารมณ  ทรงเห็น 
ปจจัย   ทรงเห็นสมุทัย   แมดวยประการอยางน้ี   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ไมทรงหวั่นไหว   ทรงเห็นมูล. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  ปุณฺณโก      เปนบทสนธิ. 
คําวา  อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.   คําวา  ปุณฺณโก   เปนชื่อ 
ของพราหมณนั้น. 
         [๑๑๘]  คําวา  ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา 
ความวา    ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา    คือขาพระองค 
ประสงคจะทูลถามปญหาจึงมาเฝา    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ขาพระองคมี 
ความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา   แมดวยประการอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง  ความวา ขาพระองคทั้งหลายประสงคจะทูลถามปญหา 
คือประสงคจะฟงปญหาจึงมาเฝา   คือเขามาเฝา   เขาใกล   นั่งใกล   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา   แมดวย  
ประการอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง  ความวา  พระองคทรงมีประสงคดวยปญหาจึงเสด็จมา  
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คือแมพระองคก็ทรงอาจ   ทรงสามารถ   ทรงเปนผูควรจะตรัส   จะวิสัชนา 
จะทรงแสดง     จะชี้แจง     ซึ่งปญหาที่ขาพระองคทูลถาม     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา        แมดวยประการ 
ฉะน้ี. 
         [๑๑๙]  คําวา  กึนิสฺสิตา   ในอุเทศวา   กึนิสฺสติา  อิสโย  มนุชา 
ความวา   อาศัย   คือหวัง    เยื่อใย   เขาไปใกล   พัวพัน     นอมใจถึงซ่ึง 
อะไร    บุคคลพวกใดพวกหนึ่งมีชื่อวาฤาษี    คือผูที่บวชเปนฤาษี    เปน 
อาชีวก    เปนนิครนถ   เปนชฎิล   เปนดาบส  ชื่อวา  อิสโย.   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกมนุษยวา มนุชา    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาฤๅษีมนุษย 
อาศัยอะไร. 
         [๑๒๐]  ผูที่เกิดเปนชาติกษัตริยเหลาใดเหลาหนึ่ง  ชื่อวา   กษัตริย  
ในอุเทศวา "ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน." 
         ผูที่ยกยองสรรเสริญกันวา   มีวาทะเจริญ   เหลาใดเหลาหนึ่ง   ชื่อวา 
พราหมณ.   คําวา   เทวตาน  ความวา  อาชีวกเปนเทวดาของพวกอาชีวก. 
สาวก  นิครนถเปนเทวดาของพวกนิครนถสาวก  ชฎิลเปนเทวดาของพวก 
ชฎิลสาวก   ปริพาชกเปนเทวดาของพวกปริพาชกสาวก   ดาบสเปนเทวดา 
ของพวกดาบสสาวก   ชางเปนเทวดาของพวกพระพฤติหัตถีพรต    มาเปน 
เทวดาของพวกประพฤติอัสสพรต  โคเปนเทวดาของพวกประพฤติโคพรต 
สุนัขเปนเทวดาของพวกประพฤติกุกกุรพรต         กาเปนเทวดาของพวก 
ประพฤติกากพรต    ทาววาสุเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติวาสุเทวพรต 
พลเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติพลเทพพรต         ทาวปุณณภัทรเปน 
เทวดาของพวกประพฤติปุณณภัททพรต   ทาวมณิภัทรเปนเทวดาของพวก  
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ประพฤติมณิภัททพรต    ไฟเปนเทวดาของพวกประพฤติอัคคิพรต    นาค 
เปนเทวดาของพวกประพฤตินาคพรต    ครุฑเปนเทวดาของพวกประพฤติ 
สุบรรณพรต  ยักษเปนเทวดาของพวกประพฤติยักขพรต    อสูรเปนเทวดา 
ของพวกประพฤติอสูรพรต       คนธรรพเปนเทวดาของพวกประพฤติคัน- 
ธัพพพรต  ทาวมหาราชเปนเทวดาของพวกประพฤติมหาราชพรต   จันท- 
เทวบุตรเปนเทวดาของพวกประพฤติจันทรพรต   สุริยเทพบุตรเปนเทวดา 
ของพวกประพฤติสุริยพรต      อินทเทพบุตรเปนเทวดาของพวกประพฤติ 
อินทพรต  พรหมเปนเทวดาของพวกประพฤติพรหมพรต   พวกเทพเปน 
เทวดาของพวกประพฤติเทพพรต ทิศทั่งหลา เปนเทวดาของพวกประพฤติ 
ทิศาพรต พระทักขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมของชนเหลาใด  ก็เปน 
เทวดาของชนเหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  กษัตริย. . . พราหมณ. . . 
เทวดาทั้งหลาย. 
         [๑๒๑]  ไทยธรรม  คือ  จีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัย  
เภสัชบริขาร  ขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เครื่องลูบไล   ที ่
นอน  ที่พัก  เครื่องประทีป ทานเรียกวา ยัญ ในอุเทศวา  "ยฺมกปฺปสุ 
บุถูธ  โลเก"   คําวา   แสวงหาแลวซ่ึงยัญ   ความวา   แมชนเหลาใดยอม 
แสวงหา  เสาะหา  สืบหายัญ   คือจีวร . . .   เครื่องประทีป   แมชนเหลาน้ัน 
ก็ชื่อวาแสวงหายัญ   แมชนเหลาใดยอมจัดแจงยัญ    คือจีวร . . .    เครื่อง 
ประทีปแมชนเหลานั้น  ก็ชื่อวา    แสวงหายัญ  แมชนเหลาใดยอมให ยอม 
บูชา  ยอมบริจาคยัญ  คือจีวร . . .  เครื่องประทีป  แมชนเหลาน้ันก็ชื่อวา 
แสวงหายัญ.  
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         คําวา  เปนอันมาก  คือยัญเหลานั้นก็มาก  ผูบูชายัญนั้นกม็าก หรือ   
พระทักขิไณยบุคคลน้ันก็มาก.  
         ยัญเหลาน้ันมากอยางไร    ยัญเหลาน้ันมาก  คือ  จีวร . . .   เครื่อง 
ประทีป  ยญัเหลาน้ันมากอยางนี้. 
         ผูบูชายัญนั้นมากอยางไร  ผูบูชายัญนั้นมาก  คือ กษัตริย พราหมณ 
แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต  เทวดา  และมนุษย  ผูบูชายัญนัน้มาก 
อยางนี้. 
         หรือพระทักขิไณยบุคคลน้ันมากอยางไร     พระทักขิไณยบุคคลน้ัน 
มาก  คือ   สมณะ  พราหมณ   ยาจก  วณิพก  สาวก หรือพระทกัขิไณย- 
บุคคลน้ันมากอยางนี้. 
         คําวา  ในโลกนี้  คือ ในมนุษยโลก  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    มาก 
ในโลกน้ี  . . .   แสวงหาแลวซ่ึงยัญ. 
         [๑๒๒]   การถามมี ๓ อยาง  คือ  อทิฏฐโชตนาปุจฉา  ๑  ทิฏฐ- 
สังสันทนาปุจฉา ๑    วมิติเฉทนาปุจฉา  ๑  ชื่อวา   ปุจฉา   ในอุเทศวา 
"ปุจฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต."  
         อทิฏฐโชตนปุจฉาเปนไฉน  ลักษณะท่ียังไมรู  ไมเห็น ไมเทียบ- 
เคียง  ไมพิจารณา   ไมแจมแจง   ไมปรากฏ   โดยปกติ   บุคคลยอมถาม 
ปญหาเพ่ือรู   เพ่ือเห็น   เพ่ือเทียบเคียง   เพ่ือพิจารณา   เพ่ือตองการให 
แจมแจง   เพ่ือตองการใหปรากฏ   ซึ่งลักษณะน้ัน   ชื่อวา  อทิฏฐโชตนา- 
ปุจฉา. 
         ทิฏฐสังสันทนาปุจฉาเปนไฉน    ลักษณะท่ีรู   เห็น    เทียบเคียง  
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พิจารณาแจมแจง  ปรากฏ   โดยปกติ  บุคคลยอมถามปญหา เพ่ือตองการ   
สนทนากับบัณฑิตอ่ืน ๆ  ชื่อวา ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา. 
         วิมติเฉทนาปุจฉาเปนไฉน     บุคคลแลนไปสูความสงสัย     ความ 
เคลือบแคลง    มีใจเปนสองวา    เรื่องนี้เปนอยางนี้หรือหนอแล   หรือไม 
เปนอยางนี้    เรื่องนี้เปนไฉนหนอ    หรือเปนอยางไร    ดังน้ี     โดยปกติ 
บุคคลยอมถามปญหา     เพ่ือตองการตัดความเคลือบแคลงเสีย     นี้ชื่อวา 
วิมติเฉทนาปุจฉา  ปุจฉา ๓ ประการน้ี. 
         ปุจฉาอีก  ๓ ประการ   คือ   มนสุสปุจฉา ๑   อมนุสสปุจฉา ๑ 
นิมมิตปุจฉา ๑. 
         มนุสสปุจฉาเปนไฉน  มนุษยทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว  ยอมทูลถามปญหา   ภิกษุทั้งหลาย . . .   ภิกษุณีทั้งหลาย . . . 
อุบาสกท้ังหลาย . . .  อุบาสิกาท้ังหลาย . . . พระราชาทั้งหลาย . . .  กษัตริย 
ทั้งหลาย . . .  พราหมณทั้งหลาย . . .  แพศยทั้งหลาย . . .  ศูทรทั้งหลาย . . . 
คฤหัสถทั้งหลาย . . .    บรรพชิตท้ังหลาย    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   ยอมทูลถามปญหา  นี้ชื่อวา  มนุสสปุจฉา. 
         อมนุสสปุจฉาเปนไฉน      อมนุษยทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว     ยอมทูลถามปญหา    นาคท้ังหลาย . . .    ครุฑท้ังหลาย . . . 
ยักษทั้งหลาย . . .   อสูรทั้งหลาย . . .   คนธรรพทัง้หลาย . . .  ทาวมหาราช 
ทั้งหลาย . . .   พระอินทรทั้งหลาย . . .   พระพรหมทั้งหลาย . ..   เทวดา 
ทั้งหลาย   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยอมทูลถามปญหา   นีช้ื่อวา 
อนนุสสปุจฉา. 
         นิมมิตปุจฉาเปนไฉน      พระผูมีพระภาคเจาทรงนิรมิตพระรูปใด  
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อันสําเร็จดวยพระทัย   มอีวัยวะครบทุกสวน  มีอินทรียไมบกพรอง  พระ-   
พุทธนิรมิตน้ัน   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     ยอมตรัสถาม 
ปญหา   พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนา   นีช้ื่อวา   นิมมิตปุจฉา   ปุจฉา 
๓ ประการนี.้ 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามประโยชนตน ๑    การถาม 
ประโยชนผูอ่ืน ๑   การถามประโยชนทั้งสอง ๑. 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามถึงทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๑ 
การถามถึงสัมปรายิกัตถประโยชน  ๑   การถามถึงปรมัตถประโยชน ๑. 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามถึงเนื้อความอันไมมีโทษ ๑ 
การถามถึงเนื้อความอันไมมีกิเลส ๑   การถามถึงเนื้อความอันผองแผว  ๑. 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามถึงเรื่องอดีต ๑    การถามถึง 
เรื่องอนาคต     การถามถงึเรื่องปจจุบัน  ๑. 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามเรื่องภายใน ๑    การถามเรื่อง 
ภายนอก ๑  การถามเรื่องทั้งภายในภายนอก ๑. 
         ปุจฉาอีก  ๓  ประการ  คือ   การถามเรื่องกุศล ๑    การถามเรื่อง 
อกุศล ๑   การถามเรื่องอัพยากฤต ๑. 
         ปุจฉาอีก  ๓  ประการ  คือ   การถามเรื่องขันธ  ๑    การถามเรื่อง 
ธาตุ ๑   การถามเรื่องอายตนะ ๑. 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามเรื่องสติปฏฐาน ๑     การถาม 
เรื่องสัมมัปปธาน ๑   การถามเรื่องอิทธิบาท ๑. 
         ปุจฉาอีก ๓ ประการ  คือ   การถามเรื่องอินทรีย ๑   การถามเรื่อง 
พละ ๑  การถามเรื่องโพชฌงค ๑.  
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         ปุจฉาอีก ๓ ประการ   คือ   การถามเรื่องมรรค ๑     การถามเรื่อง 
ผล ๑   การถามเรื่องนิพพาน ๑. 
         คําวา  ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น  ความวา   ขาพระองคทูล 
ถาม    คือทูลขอ    ทลูเชื้อเชิญ    ทูลใหประสาท    ซึ่งปญหานั้นวา    ขอ 
พระองคจงตรัสบอกปญหาแกขาพระองค    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา    ขา- 
พระองคขอทูลถามปญหาน้ัน. 
         คําวา  ภควา นี้    เปนคํากลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ    คําวา  ภควา  นี้  
เปนสัจฉิกาบัญญัติ.     คําวา     ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขา- 
พระองค   ความวา     ขอพระองคจงตรัส . . .     ขอพระองคจงประกาศ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถาม 
ปญหานั้น   ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกราบทูลวา 
                ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา  จึงมาเฝา 
         พระองคผูไมหว่ันไหว  ผูเห็นมลู  ฤๅษ ี  มนษุย  กษัตริย 
         พราหมณเปนอันมากในโลกน้ี    อาศัยอะไร   จึงพากัน 
         แสวงหายัญใหแกเทวดาท้ังหลาย    ขาแตพระผูมีพระ- 
         ภาคเจา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น  ขอพระองคจง 
         ตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด. 
         [๑๒๓]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนปุณณกะ)            
                ฤๅษี   มนษุย  กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหน่ึงน้ี 
         เปนอันมากในโลกน้ี พากันแสวงหายัญแกเทวดาทั้งหลาย 
         ดูกอนปุณณกะ   ฤๅษี   มนษุย  กษัตริย  พราหมณ   เปน  
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         อันมาก     ในโลกนี ้     เหลาน้ัน    หวังความเปนอยางน้ี 
         อาศัยชรา   จึงพากันแสวงหายัญแกเทวดาทั้งหลาย. 
         [๑๒๔]  คําวา  เยเกจิเม ในอุเทศวา "เยเกจิเม อิสโย มนุชา"  
ดังน้ี   ความวา   ทั้งหมด  โดยกําหนดทั้งหมด  ทั้งหมดโดยประการท้ังหมด 
ไมเหลือ   ไมมีสวนเหลือ.    คําวา  เยเกจิเม   นี้เปนเครื่องกลาวรวมหมด. 
บุคคลพวกใดพวกหนึ่ง   มีชื่อวา   ฤๅษี  คือ  พวกที่บวชเปนฤๅษี   อาชีวก 
นิครนถ  ชฎลิ ดาบส  ชื่อวา   ฤๅษี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกมนุษย 
วา  มนุชา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ฤๅษี  มนุษย. . .   เหลาใดเหลาหนึ่ง 
นี้.   พระผูมพีระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา ปุณณกะ.   พระ- 
นามวา  ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ   พระนามวา  ภควา 
นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนปุณณกะ. 
         [๑๒๕]  ผูที่เกิดเปนชาติกษัตริยเหลาใดเหลาหนึ่ง   ชื่อวา  กษัตริย 
ในอุเทศวา  "ขตฺติยา  พฺราหฺมณา เทวตาน." 
         ผูที่ยกยองสรรเสริญกันวามีวาทะเจริญเหลาใดเหลาหนึ่ง  ชื่อวา 
พราหมณ.   คําวา เทวตาน  ความวา   อาชีวกเปนเทวดาของพวกอาชีวก 
สาวก  ฯ ล ฯ    ทิศทั้งหลายเปนเทวดาของพวกประพฤติทิศาพรต     พระ- 
ทักขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมของชนเหลาใด   ก็เปนเทวดาของชน 
เหลาน้ัน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   กษัตริย    พราหมณ. . .    แกเทวดา 
ทั้งหลาย. 
         [๑๒๖]  ไทยธรรม  คือ  จีวร . . . เครื่องประทีป  ทานเรียกวา ยัญ 
ในอุเทศวา   ยฺมกปฺปสุ   ปุถูธ   โลเก.   แสวงหาแลวซ่ึงยัญ  ความวา  
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แมชนเหลาใดยอมแสวงหา    เสาะหา     สืบหา     ยญัคือจีวร . . .    เครื่อง 
ประทีป  แมชนเหลานั้นก็ชื่อวาแสวงหายัญ.   คําวา  เปนอันมาก   คือ  ยญั 
เหลาน้ันก็มาก     ผูบูชายญัน้ันก็มาก     หรือพระทักขิไณยบุคคลน้ันก็มาก 
ยัญเหลาน้ันมากอยางไร ฯ ล ฯ  หรือพระทักขิไณยบุคคลมากอยางนี้.  คําวา 
ในโลกน้ี  คือ   ในมนุษยโลก   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มากในโลกนี ้. . . 
แสวงหาแลวซึ่งยัญ. 
         [๑๒๗]  คําวา  อาสึสมานา   ในอุเทศวา   อาสึสมานา  ปุณฺณก 
อิตฺถต  ความวา  หวัง  คือหวังไดรูป  หวังไดเสียง   หวังไดกลิน่    หวัง 
ไดรส   หวังไดโผฏฐัพพะ   หวังไดบุตร    หวังไดภรรยา    หวังไดทรัพย 
หวังไดยศ  หวังไดความเปนใหญ    หวังไดอัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาล 
หวังไดอัตภาพในสกุลพราหมณมหาศาล      หวังไดอัตภาพในสกุลคฤหบด ี
มหาศาล    หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวจาตุมหาราชิก    หวังไดอัตภาพใน 
เทวดาชาวดาวดึงส  หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวยามา   หวังไดอัตภาพใน 
เทวดาชาวดุสิต   หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวนิมมานรดี    หวังไดอัตภาพ 
ในเทวดาชาวปรนิมมิตวสวัตดี   หวัง    คือปรารถนา    ยินดี    ประสงค 
รักใคร      ชอบใจ      ซึ่งการไดอัตภาพในเทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  หวัง. 
         คําวา  ปุณฺณก   อิตฺถต    ความวา    หวังความเกิดแหงอัตภาพใน 
ฐานะน้ี   คือหวังความเกิดแหงอัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาลน้ี . . . ชอบใจ 
ซึ่งความเกิดแหงอัตภาพในเทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม      เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ดูกอนปุณณกะ . . .หวังความเปนอยางน้ี. 
         [๑๒๘]  คําวา  ชร สิตา  ในอุเทศวา    ชร สิตา  ยฺมกปฺปสุ  
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ความวา   อาศัยชรา   อาศัยพยาธิ   อาศัยมรณะ    อาศัยโสกะ    ปริเทวะ  
ทุกข   โทมนสั    อุปายาส   บุคคลพวกน้ันแสวงหายัญในเทวดา   เพราะ 
อาศัยชาติ    หรือวาอาศัยชาติ    จึงแสวงหายัญในเทวดา    แสวงหายัญใน 
เทวดา      เพราะอาศัยชรา     หรือวาอาศัยชรา     จึงแสวงหายัญในเทวดา 
แสวงหายัญในเทวดา   เพราะอาศัยพยาธิ   หรือวาอาศัยพยาธิ    จึงแสวงหา 
ยัญในเทวดา     แสวงหายัญในเทวดา     เพราะอาศัยมรณะ    หรือวาอาศัย 
มรณะ   จึงแสวงหายัญในเทวดา   แสวงหายัญในเทวดา   เพราะอาศัยโสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   และอุปายาส    หรือวาอาศัยโสกะ    ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนสั    และอุปายาส    จึงแสวงหายัญในเทวดา    แสวงหายัญใน 
เทวดาเพราะอาศัยคติ      หรือวาอาศัยคติจึงแสวงหายัญในเทวดา      แสวง 
หายัญในเทวดาเพราะอาศัยอุบัติ         หรือวาอาศัยอุบัติจึงแสวงหายัญ 
ในเทวดา        แสวงหายัญในเทวดาเพราะอาศัยปฏิสนธิ      หรือวาอาศัย  
ปฏิสนธิจึงแสวงหายัญในเทวดา         แสวงหายัญในเทวดาเพราะอาศัยภพ 
หรือวาอาศัยภพจึงแสวงหายัญในเทวดา         แสวงหายัญในเทวดาเพราะ 
อาศัยสงสาร     หรือวาอาศัยสงสารจึงแสวงหายัญในเทวดา      แสวงหายัญ 
ในเทวดาเพราะอาศัยวัฏฏะ        หรือวาอาศัยวัฏฏะจึงแสวงหายัญในเทวดา 
ปรารถนา  พัวพัน    เขาถึง  ติดใจ  นอมใจไปแลว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
อาศัยชรา   จงึแสวงหายัญ. 
         เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ฤๅษี มนษุย กษตัริย พราหมณ พวกใดพวกหน่ึงน้ี  
         เปนอันมากในโลกน้ี    แสวงหายัญ   แกเทวดาท้ังหลาย 
         ดูกอนปุณณกะ   ฤๅษี   มนษุย  กษัตริย   พราหมณเปน  
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         อันมากในโลกน้ีเหลาน้ัน    หวังความเปนอยางน้ี     อาศัย 
         ชราจึงแสวงหายัญแกเทวดาท้ังหลาย. 
         [๑๒๙]  (ทานปุณณกะทูลถามวา) 
                มนุษย กษัตริย  พราหมณ  พวกใดพวกหน่ึงน้ี   ม ี 
         เปนอันมากในโลกน้ี     แสวงหาแลวซ่ึงยัญ    แกเทวดา 
         ทั้งหลาย  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูนิรทุกข  ผูบูชายัญ 
         เหลาน้ันไมประมาทแลวในทางยัญ      ไดขามพนแลวซ่ึง 
         ชาติชราบางหรือ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค 
         ขอทูลถามปญหานั้น   ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้น 
         แกขาพระองคเถิด. 
         [๑๓๐]  คําวา  เยเกจิเม   ในอุเทศวา    เยเกจิเม  อิสโย  มนุชา 
ดังน้ี    ฯ ล ฯ  คําวา  กจฺจสิุ  เต  ภควา  ยฺปเถ อปฺปมตฺตา  ความวา 
การถามเพื่อตัดความสงสัย    การถามเพ่ือตัดความเคลือบแคลง    การถาม 
เพ่ือตัดความมีใจเปนสอง  การถามโดยไมใชสวนเดียว   เรื่องนีเ้ปนอยางนี้ 
หรือหนอแล    หรือไมเปนอยางนี้    เรื่องนี้เปนไฉน     หรือเปนอยางไร 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   บางหรือ.   คําวา   เต   ความวา  ผูบูชายัญ   คําวา   
ภควา  เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ.   คําวา ภควา นี้  เปนสัจฉิกา- 
บัญญติั    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    บคุคลพวก 
นั้น  . . .  บางหรือ. 
         คําวา  ไมประมาทแลวในทางยัญ    ความวา    ยัญนั่นแหละทาน 
กลาววาทางยัญ   อริยมรรค   ทางอริยะ   มรรคเทวดา   ทางเทวดา  มรรค-  
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พรหม  ทางพรหม   ฉันใด    ยญัน่ันแหละ   ทานกลาววาทางยัญ  ฉันนั้น 
เหมือนกัน.    คําวา    ไมประมาทแลว   ความวา   ไมประมาทแลว    คือ 
ทําโดยความเคารพ    ทําติดตอ  ทําไมหยุด    มีความประพฤติไมยอหยอน 
ไมทอดฉันทะ    ไมทอดธุระ    ในทางยัญ     คือประพฤติอยูในทางยัญน้ัน 
มากอยูในทางยัญน้ัน  หนักอยูในทางยัญน้ัน   นอมไปในทางยัญน้ัน   โอน 
ไปในทางยัญน้ัน  เง้ือมไปในทางยัญน้ัน  นอมใจไปในทางยัญน้ัน   มีทาง 
ยัญนั้นเปนใหญ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมประมาทแลวในทางยัญ    แม 
ชนเหลาใดแสวงหา    สืบหา   เสาะหายัญ    คือ   จีวร . . .   เครื่องประทีป 
เปนผูกระทําโดยเคารพ ฯ ล ฯ   มีทางยัญน้ันเปนใหญ   แมชนเหลาน้ันเปน 
ผูไมประมาทแลวในทางยัญ   แมชนเหลาใดจัดแจงยัญ   คือ   จีวร . . .   แม 
ชนเหลาน้ัน   เปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ  แมชนเหลาใดยอมให  ยอม 
บูชา    ยอมบริจาคยัญ   คือ   จีวร . . .    แมชนเหลาน้ันเปนผูไมประมาท 
แลวในทางยัญ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ผูบูชา 
ยัญเหลาน้ัน ไมประมาทในทางยัญ . . .   บางหรือ. 
         [๑๓๑]  คําวา  " อตารุ  ชาติฺจ   ชรฺจ  มารสิ "   ความวา  ผู 
บูชายัญเหลาน้ันไดขามพนแลว   คือ   ขามข้ึนแลว    ขามท่ัวแลว     กาวลวง 
แลว  ลวงไปแลว    ซึ่งชาติ   ชรา   และมรณะ.   คําวา   มาริส  เปนเครื่อง 
กลาวดวยความรัก   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.   คําวา   มาริส  นี ้  เปน 
เครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง        เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูนิรทุกข    ผูบูชายัญเหลาน้ัน    ไดขาม 
พนแลว ซึ่งชาติและชรา. 
         [๑๓๒]  คําวา  ปุจฺฉามิ  ต  ในอุเทศวา " ปุจฺฉามิ  ต  ภควา  พฺรูห ิ 
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เม  ต "   ดังน้ี    ความวา  ขาพระองคขอทุลถาม   คือขอทูลวิงวอน   ขอ 
เชิญ       ขอใหทรงประสาท     ขอจงตรัสบอกปญหานั้น    แกขาพระองค 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.   คําวา   ภควา 
นั้น      เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ   คําวา   ภควา  นี้    เปนสัจฉิกา- 
บัญญัติ.  คําวา   พฺรูห ิ เม  ต    ความวา    ขอพระองคจงตรัส   คือขอจง 
บอก   ขอจงแสดง     ขอจงบัญญัติ    ขอจงแตงต้ัง    ขอจงเปดเผย    ขอจง 
จําแนก    ขอจงทําใหต้ืน  ขอจงทรงประกาศ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถามปญหาน้ัน  ขอพระองคจงตรัส 
บอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                มนุษย   กษัตรยิ   พราหมณ พวกใดพวกหน่ึง   มีเปน 
         อันมากในโลกน้ี  แสวงหาซ่ึงยัญแกเทวดาทั้งหลาย   ขาแต 
         พระผูมีพระภาคเจาผูนิรทุกข   ผูบูชายัญเหลาน้ันไมประ- 
         มาทแลวในทางยัญ       ไดขามพนแลวซ่ึงชาติและชราบาง 
         หรือ     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคขอทูลถาม 
         ปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         [๑๓๓]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนปุณณกะ) 
                ชนทั้งหลายยอมหวัง ยอมชม (ยอมชอบ)  ยอมบชูา 
         อาศัยลาภแลว  ยอมชอบกามท้ังหลาย  เรายอมกลาววา 
         ชนเหลาน้ันประกอบการบูชายัญ   กําหนัดแลวดวยความ 
         กําหนดัในภพ  ไมขามพนชาติและชราไปได.  
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         [๑๓๔]  คําวา   อาสึสนฺติ    ในอุเทศวา    อาสึสนฺติ    โถมยนฺติ 
อภิชปฺปนฺติ  ชุหนฺติ  ดังน้ี   ความวา  หวังไดรูป   หวังไดเสียง   หวังได 
กลิ่น   หวังไดรส   หวังไดโผฏฐัพพะ   หวังไดบุตร   หวังไดภรรยา   หวัง 
ไดทรัพป  หวังไดยศ  หวังไดความเปนใหญ   หวังไดอัตภาพในสกุลกษัตรยิ 
มหาศาล  หวังไดอัตภาพในสกุลพราหมณมหาศาล  หวังไดอัตภาพในสกุล 
คฤหบดีมหาศาล   หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวจาตุมหาราชิก  ฯ ล ฯ   หวัง 
ยินดี   ปรารถนา    รกัใครการไดอัตภาพในเทวดาท่ีนับเนื่องในหมูพรหม 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ยอมหวัง. 
         คําวา  ยอมชม  ความวา   ยอมชมยัญบาง   ยอมชมผลบาง   ยอม 
ชมทักขิไณยบุคคลบาง. 
         ยอมชมยัญอยางไร   ยอมชม   คือยกยอง    พรรณนา   สรรเสริญ 
วา   เราใหของรัก   เราใหของเจริญใจ    เราใหของประณีต    เราใหของท่ี 
ควร   เราเลือกให  เราใหของไมมีโทษ   เราใหเนือง ๆ   เมื่อกําลังให  จิต 
ก็เลื่อมใส  ยอมชมยัญอยางนี้. 
         ยอมชมผลอยางไร    ยอมชม     ยกยอง   พรรณนา   สรรเสริญวา 
เพราะยัญน้ีเปนเหตุ   จักไดรูป . . .    จักไดโผฏฐัพพะ    จักไดอัตภาพใน 
สกุลกษัตริยมหาศาล   ฯ ล ฯ        จักไดอัตภาพในเทวดาที่นับเนื่องในหมู 
พรหม  ยอมชมผลอยางนี้. 
         ยอมชมทักขิไณยบคุคลอยางไร    ยอมชม    ยกยอง    พรรณนา 
สรรเสริญวา    พระทักขิไณยบุคคลเปนผูถึงพรอมดวยชาติ    ถงึพรอมดวย 
โคตร    เปนผูชํานาญมนต    ทรงมนต    เรียนจบไตรเพท    พรอมดวย  
คัมภีรนิฆัณฑุศาสตรและเกตุภศาสตร  เปนประเภทอักขระ  มีคัมภีรอิติหาส  
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เปนที่หา  เปนผูเขาใจตัวบท   เขาใจไวยากรณ   ชาํนาญในคัมภีรโลกาย- 
ตนะและตําราทานายมหาบุรุษลักษณะ   เปนผูปราศจากราคะบาง    ปฏิบัติ 
เพ่ือกําจัดราคะบาง   เปนผูปราศจากโทสะบาง   ปฏิบัติเพ่ือกําจัดโทสะบาง 
เปนผูปราศจากโมหะบาง  ปฏิบัติเพ่ือกําจัดโมหะบาง  ถึงพรอมดวยศรัทธา 
ศีล  สมาธิ  ปญญา   วิมตุติ  วิมุตติญาณทัสสนะ  ยอมชมทักขิไณยบุคคล 
อยางนี้    เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ยอมหวัง   ยอมชม. 
         คําวา  อภิชปฺปนฺติ    ความวา   ยอมชอบการไดรูป . . .    ชอบการ 
ไดโผฏฐัพพะ    ชอบการไดอัตภาพในสกุลกษัตรยิมหาศาล  ฯ ล ฯ    ชอบ 
การไดอัตภาพในเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหม     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
ยอมหวัง  ยอมชม   ยอมชอบ. 
         คําวา  ชุหนฺติ  ความวา   ยอมบูชา   คือยอมให  ยอมสละ   ยอม 
บริจาคซึ่งจีวร . . .     เครือ่งประทีป    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ยอมหวัง 
ยอมชม   ยอมชอบ  ยอมบูชา. 
         คําวา  ปุณฺณกาติ   ภควา   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ยอมตรัส 
เรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา  ปุณณกะ. 
         คําวา  ภควา นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนปุณณกะ. 
         [๑๓๕]  คําวา    อาศัยลาภแลวยอมชอบกามท้ังหลาย    ความวา 
อาศัยการไดรูปแลวยอมชอบกามท้ังหลาย   ฯ ล ฯ    อาศัยการไดอัตภาพใน 
เทวดาผูนับเน่ืองในหมูพรหมแลว    ยอมชอบ    คือยินดี   ปรารถนากาม 
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  อาศัยลาภแลวยอมชอบกามท้ังหลาย.  
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         [๑๓๖]  คําวา    เต   ในอุเทศวา   "เต  ยาชโยคา  ภวราครตฺตา 
นาตรึสุ  ชาติชรนฺติ พฺรูม"ิ   ดังน้ี   ความวา  ผูบูชายัญ. 
         คําวา  ยาชโยคา  ความวา  ผูประกอบ  คือประกอบท่ัว  ประกอบ 
ทั่วดวยดี   ในการบูชาทั้งหลาย   คือประพฤติในการบูชา   มากอยูในการ 
บูชา  หนักอยูในการบูชา  เอนไปในการบูชา  โอนไปในการบูชา  เง้ือม 
ไปในการบูชา  นอมใจไปในการบูชา   มีการบูชาเปนใหญ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ชนทั้งหลายผูประกอบในการบูชายัญเหลาน้ัน. 
         คําวา  ภวราครตฺตา   ความวา  ตัณหาทานเรียกวา  ภวราคะ  (อน่ึง) 
ความพอใจในภพ  ความกําหนัดในภพ  ความเพลิดเพลินในภพ   ตัณหา 
ในภพ    ความเยื่อใยในภพ    ความกระหายในภพ    ความเรารอนในภพ 
ความลุมหลงในภพ  ความหมกมุนในภพ  ในภพท้ังหลาย  เรียกวา ภวราคะ 
ผูบูชายัญเหลาน้ัน    กําหนัดแลว   คือติดใจ   หลงใหล   หมกมุน    ของ 
เกี่ยวของ  พัวพันแลวในภพทั้งหลายดวยความกําหนัดในภพ  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ผูบูชายัญเหลาน้ัน  ประกอบในการบูชา  ยินดีแลวดวยภวราคะ. 
         คําวา  นาตรึสุ   ชาติชรนฺติ  พฺรมูิ    ความวา    เรายอมกลาว    คือ 
ยอมบอก   ยอมแสดง   ยอมบัญญัติ   ยอมแตงต้ัง  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนก 
ยอมทําใหต้ืน   ยอมประกาศวา   ผูบูชายัญเหลาน้ัน     ประกอบในการบูชา 
กําหนัดแลวดวยภวราคะ   ไมขาม   คือไมขามข้ึน   ไมขามพน    ไมกาวลวง 
ไมเปนไปลวงซึ่งชาติ  ชรา  และมรณะ  คือเปนผูไมออก  ไมสลดัออก  ไม 
ลวง   ไมพน   ไมเปนไปลวงจากชาติ   ชรา   และมรณะ    ยอมวนเวียนอยู 
ภายในชาติ   ชรา   และมรณะ    ยอมวนเวียนอยูภายในทางสงสาร   เปนผู 
เปนไปตามชาติ    อันชราแลนตาม   พยาธิก็ครอบงํา   มรณะหํ้าห่ัน   ไมม ี 
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ที่ตานทาน    ไมมีที่ซอนเรน     ไมมีอะไรเปนสรณะ    ไมมีอะไรเปนที่พ่ึง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เรายอมกลาววา  ผูบูชายัญเหลาน้ัน   ประกอบใน 
การบูชา  ยินดีดวยภวราคะ  ไมขามพนซึ่งชาติ  ชรา  และมรณะไปได. 
         เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนปุณณกะ     ชนท้ังหลายยอมหวัง     ยอมชม 
         (ยอมชอบ)   ยอมบชูา    อาศัยลาภแล      ยอมชอบกาม 
         ทั้งหลาย    เรายอมกลาววา   ชนเหลาน้ัน   ประกอบการ 
         บูชายัญ  กําหนัดแลวดวยความกําหนัดในภพ ไมขามพน 
         ชาติและชราไปได. 
         [๑๓๗]  (ทานปุณณกะทูลถามวา) 
                ขาแตพระองคผูนิรทุกข   ถาชนเหลาน้ัน    ประกอบ 
         การบูชาดวยยัญท้ังหลาย    ไมขามพนชาติและชราไปได 
         ขาแตพระองคผูนิรทุกข  เมื่อเปนดังน้ี    บดัน้ี   ใครเลาใน 
         เทวโลกและมนุษยโลก   ไดขามพนชาติและชรา     ขาแต 
         พระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอ 
         พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         [๑๓๘]   คําวา  เต  เจ  นาตรึสุ  ยาชโยคา    ความวา   ผูบูชายัญ 
เหลาน้ัน ประกอบในการบูชา กําหนัดแลวดวยความกําหนัดในภพ ไมขาม 
คือไมขามข้ึน  ไมขามพน  ไมกาวลวง  ไมเปนไปลวง  ซึ่งชาติ   ชรา  และ 
มรณะ  คือเปนผูไมออก   ไมสลัดออก   ไมลวง   ไมพน    ไมเปนไปลวง 
จากชาติ     ชรา     และมรณะ    ยอมวนเวียนอยูภายในชาติชราและมรณะ 
ยอมวนเวียนอยูภายในทางสงสาร   เปนผูเปนไปตามชาติ   อันชราแลนตาม  
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พยาธิครอบงํา  มรณะหํ้าห่ัน    ไมมีทีต่านทาน  ไมมีที่ซอนเรน   ไมมีอะไร  
เปนสรณะ   ไมมีอะไรเปนที่พ่ึง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ถาชนเหลาน้ัน 
ประกอบในการบูชา  ไมขามพน. 
        คําวา  อติิ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก เปนบทสนธิ ฯลฯ 
ทานปุณณกะ. 
        [๑๓๙]  คําวา  อฺเหิ   ชาติฺจ  ชรฺจ  มาริส   ความวา  ดวย 
ยัญเปนอันมาก  คือดวยยัญตาง ๆ ชนดิ  ดวยยัญมากมาย. 
        คําวา   มาริส   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาวโดย 
เคารพ. 
        คําวา   มาริส  นี้     เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและ 
ความยําเกรง    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    ยฺเหิ    ชาติฺจ    ชรฺจ 
มาริส. 
        [๑๔๐]  คําวา    อถ  โก  จรหิ  เทวมนุสฺสโลเก  อตาริ   ชาติฺจ 
ชรฺจ   มารสิ   ความวา   เมื่อเปนดังน้ัน    ใครเลาในโลก    พรอมท้ัง 
เทวโลก   พรหมโลก  ในหมูสัตว   พรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและ 
มนุษย  ขามแลว  คือขามข้ึน  ขามพน    กาวลวง   เปนไปลวง   ซึ่งชาติ 
ชรา   และมรณะ. 
        คําวา   มาริส   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาวโดย  
เคารพ.    คําวา    มาริส  นี้    เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ 
ยําเกรง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข  เมื่อเปนดังน้ัน 
ในบัดนี้    ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก   ไดขามพนชาติและชราไปได. 
        [๑๔๑]   คําวา  ปุจฺฉามิ  ต  ภควา  พฺรูหิ  เม  ต  ความวา  ขา- 
พระองคขอทูลถามปญหาน้ัน     คือขอวิงวอน    ขอเชื้อเชิญ     ขอใหทรง  
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ประสาทปญหานั้น        ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ขาพระองคขอทูลถามปญหาน้ัน. 
         คําวา  ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ ฯ ล ฯ 
คําวา  ภควา   นี ้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ.   คําวา   ขอพระองคจงตรัสบอก 
ปญหานั้นแกขาพระองค   ความวา   ขอพระองคจงตรัสบอก. . .   ขอจง 
ประกาศ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองค 
ขอทูลถามปญหานั้น  ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.  
         เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูนิรทุกข   ถาชนเหลาน้ัน   ประกอบ 
         ในการบูชายัญทั้งหลาย      ไมขามพนชาติและชราไปได 
         ขาแตพระองคผูนิรทุกข  เมื่อเปนดังน้ี  ใครเลาในเทวโลก 
         และมนุษยโลก  ไดขามพนชาติและชรา    ขาแตพระผูมี- 
         พระภาคเจา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น  ขอพระองค 
         จงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         [๑๔๒]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนปุณณกะ) 
                เรายอมกลาววา  ความหว่ันไหวในโลกไหน ๆ  มิได 
         มีแกพระอรหันตขณีาสพใด    เพราะทราบ    ฝงน้ีและฝง 
         โนนในโลก   พระอรหันตขีณาสพนั้น    เปนผูสงบ     ขจดั 
         ทุจริตเพียงดังวาควัน  ไมมีทุกข   ไมมีความหวัง   ไดขาม 
         แลวซ่ึงชาติและชรา.  
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         [๑๔๓]   ญาณ  ปญญา  ความรูทั่ว   ฯ ล ฯ    ความไมหลง    ความ 
เลือกเฟนธรรม   สัมมาทิฏฐิ   ตรัสวา    สังขา    ในอุเทศวา  " สงฺขาย 
โลกสฺมึ  ปโรปรานิ. " 
         คําวา  ปโรปรานิ     ความวา    มนุษยโลกตรสัวาฝงนี้      เทวโลก 
ตรัสวาฝงโนน    กามธาตุตรัสวาฝงนี้    รูปธาตุและอรูปธาตุตรัสวาฝงโนน 
กามธาตุรูปธาตุตรัสวาฝงนี้   อรูปธาตุตรัสวาฝงโนน. 
         คําวา  สงฺขาย  โลกสฺมึ  ปโรปรานิ  ความวา   เพราะทราบ   คือ 
รู   เทียบเคียง   พิจารณา   ใหแจมแจง   ทําใหปรากฏ  ซึ่งฝงนี้และฝงโนน 
โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข   เปนโรค    เปนดังหัวฝ    เปนดัง 
ลูกศร ฯ ล ฯ    โดยไมมีอุบายเครื่องสลัดออกได   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เพราะทราบฝงโนนและฝงนี้ในโลก. 
         คําวา  ปุณณกาติ  ภควา    ความวา    พระผูมีพระภาคเจายอมตรัส 
เรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา ปุณณกะ. 
         คําวา  ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ.   คําวา   ภควา 
นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนปุณณกะ. 
         [๑๔๔]   คําวา  ยสฺส   ในอุเทศวา   " ยสฺสิฺชติ  นตฺถิ  กุหิฺจิ 
โลเก "  ดังนี้    ไดแกพระอรหันตขีณาสพ.    คําวา   อิฺชิต   คือ   ความ 
หว่ันไหวเพราะตัณหา    ความหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ    ความหว่ันไหวเพราะ 
กิเลส    ความหว่ันไหวเพราะมานะ    ความหว่ันไหวเพราะกรรม    ความ 
หว่ันไหวเหลาน้ัน    ไมมี    คือไมปรากฏ   ไมประจักษ   แกพระอรหันต-  
ขีณาสพใด  คือความหว่ันไหวเหลาน้ี   พระอรหันตขีณาสพใด   ละไดแลว  
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ตัดขาดแลว   สงบแลว    ระงับแลว    ทําไมใหอาจเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวย 
ไฟคือญาณ. 
         คําวา  กุหิฺจิ  ความวา  ไหน ๆ  คือแหงไหน  แหงไร  ภายใน 
หรือภายนอก  หรือท้ังภายในภายนอก. 
         คําวา  โลเก   คือ  ในอบายโลก  ฯ ล ฯ  ในอายตนโลก    เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา    ความหว่ันไหวในโลกไหน ๆ   มิไดมีแกพระอรหันต-  
ขีณาสพใด. 
         [๑๔๕]  คําวา สนฺโต ในอุเทศวา " สนฺโต  วิธูโม อนีโฆ  นิราโส 
อตาริ  โส  ชาติชรนฺติ  พฺรูมิ "  ดังน้ี   ความวา ชื่อวา สันตะ  เพราะเปน 
ผูมีราคะสงบ  มีโทสะสงบ   มีโมหะสงบ   ชื่อวาสงบแลว   คือเขาไปสงบ  
แลว   ระงับแลว   ดับแลว   ระงับเฉพาะแลว    เพราะเปนผูสงบแลว  ถึง 
ความสงบแลว   เขาไปสงบแลว   เผาแลว   ดับแลว   ปราศจากแลว  ระงับ 
เฉพาะแลวซ่ึงความโกรธ    ความผูกโกรธ    ความลบหลู  ความตีเสมอ 
ความริษยา    ความตระหน่ี    ความลวง    ความโออวด    ความกระดาง 
ความแขงดี   ความเมา   ความประมาท  กิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง  ความ 
กระวนกระวายท้ังปวง     ความเรารอนท้ังปวง     ความเดือดรอนท้ังปวง 
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  สงบ. 
         คําวา  วิธูโม  ความวา   กายทุจรติ  วจีทุจริต  มโนทุจริต   อัน 
พระอรหันตขีณาสพขจัดแลว   กําจัดแลว   ทําใหเหือดแหงแลว   ทําใหสิ้นสุด 
แลว  ราคะ  โทสะ  โมหะ   ความโกรธ . . .  ความประมาท    กเิลส 
ทั้งปวง . . .   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   อันพระอรหันตขีณาสพขจัดแลว 
กําจัดแลว   ทําใหเหือดแหงแลว   ทําใหสิ้นสุดแลว.  
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         อน่ึง  ความโกรธ  ทานกลาววาเปนดังควัน  
                ดูกอนพราหมณ ทานมีมานะเปรียบเหมือนดังเครื่อง 
         หาบ      มีความโกรธเปรียบเหมอืนควัน     มกีารพูดเท็จ 
         เปรียบเหมือนเถา   มีลิ้นเปรียบเหมือนทัพพี    หฤทัยของ 
         สัตวทั้งหลายเปรียบเหมือนสถานท่ีบูชายัญของทาน  ตน 
         ที่ฝกดีแลว   เปนกําเนิดของบุรุษ. 
         อน่ึง  ความโกรธยอมเกิดดวยอาการ ๑๐ อยาง  คือ  ความโกรธ 
เกิดดวยผูกใจวา     คนโนนไดประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑ 
คนโนนประพฤติอยูซึ่งส่ิงไมเปนประโยชนแกเรา ๑    คนโนนจักประพฤติ 
สิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ๑       คนโนนไดประพฤติแลวซ่ึงส่ิงท่ีไมเปน 
ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑   คนโนนประพฤติอยูซึ่ง 
สิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑    คนโนนจัก 
ประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกบคุคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑   คน 
โนนไดประพฤติแลวซ่ึงประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ 
คนโนนประพฤติอยูซึ่งประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ๑ 
คนโนนจะประพฤติซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจ 
ของเรา  ๑     อีกอยางหนึ่ง     ความโกรธยอมเกิดในฐานะอันไมควร ๑  
ความปองราย   ความมุงราย   ความขัดเคือง   ความโกรธตอบ   ความเคือง 
ความเคืองทั่ว    ความเคืองเสมอ    ความชัง    ความชังท่ัว    ความชังเสมอ 
ความพยาบาทแหงจิต   ความประทุษรายในใจ  ความโกรธ   กริิยาท่ีโกรธ 
ความเปนผูโกรธ   ความชัง   กิริยาทีช่ัง   ความเปนผูชัง   ความพยาบาท 
กิริยาที่พยาบาท    ความเปนผูพยาบาท    ความพิโรธ    ความพิโรธตอบ  
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ความเปนผูดุราย    ความเพาะวาจาชั่ว    ความไมพอใจของจิต    นี้เรียกวา 
ความโกรธ. 
         อน่ึง    พึงทราบความโกรธมาก    โกรธนอย    ความโกรธเปนแต 
เพียงทําจิตใหขุนมัวในบางครั้งก็มี   แตยังไมถึงใหมีหนาเงาหนางอ   ความ 
โกรธเปนแตเพียงทําใหหนาเงาหนางอในบางครั้งก็มี        แตไมถึงใหคาง 
สั่น   ความโกรธเปนแตเพียงทําใหคางสั่นในบางครั้งก็มี   แตยังไมถึงเปลง 
ผรุสวาจา   ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเปลงผรุสวาจาในบางครั้งก็มี   แต 
ยังไมถึงใหเหลียวดูทิศทางตาง ๆ  ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเหลียวดูทิศ 
ตางๆ ในบางครั้งก็มี   แตยังไมถึงการจับทอนไมและศัสตรา  ความโกรธ 
เปนแตเพียงทําใหจับทอนไมและศัสตราในบางครั้งก็มี      แตยังไมถึงเง้ือ 
ทอนไมและศัสตรา  ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเง้ือทอนไมและศัสตรา 
ในบางครั้งก็มี    แตยังไมถึงตีฟน    ความโกรธเปนแตเพียงทําใหตีฟนใน 
บางครั้งก็มี   แตยังไมถึงฉีกขาดเปนบาดแผล    ความโกรธเปนแตเพียงทํา 
ใหถึงฉีกขาดเปนบาดแผลในบางครั้งก็มี   แตยังไมใหหักใหแหลก   ความ 
โกรธเปนแตเพียงทําใหหักใหแหลกในบางครั้งก็มี   แตยังไมใหอวัยวะนอย 
ใหญเคลื่อนท่ี     ความโกรธเปนแตเพียงทําใหอวัยวะนอยใหญเคลื่อนท่ีใน 
บางครั้งก็มี  แตยังไมใหชีวิตดับ  ความโกรธเปนแตเพียงทําใหชีวิตดับใน 
บางครั้งก็มี  แตยังไมถึงความสละบริจาคอวัยวะทั้งหมด   เม่ือใดความโกรธ 
ใหฆาบุคคลอ่ืนแลวใหฆาตน    เม่ือน้ันความโกรธถึงความเปนความโกรธ 
แรงยิ่ง  ถึงความเปนความโกรธมากยิง่  โดยอาการอยางนี้.  ความโกรธนั้น 
อันพระอรหันตขีณาสพใด   ละไดแลว   ตัดขาดแลว   สงบระงับแลว    ทํา 
ไมใหอาจเกิดข้ึนอีก   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  พระอรหันตขีณาสพน้ัน   
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เรียกวาผูกําจัดกิเลสเพียงดังควัน.   พระอรหันตขีณาสพชื่อวาวิธูมะ  เพราะ 
เปนผูละความโกรธ  เพราะเปนผูกําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ   เพราะเปน 
ผูตัดขาดซ่ึงเหตุแหงความโกรธ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  วิธูมะ. 
         คําวา  อนีโฆ  ความวา   ราคะเปนทุกข   โทสะเปนทุกข   โมหะ 
เปนทุกข ความโกรธเปนทุกข  ความผูกโกรธเปนทุกข ฯ ล ฯ   อกุสลา- 
ภิสังขารท้ังปวงเปนทุกข   ทุกขเหลาน้ัน   อันพระอรหันตขีณาสพใดละได 
แลว . . .   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    พระอรหันตขีณาสพนั้น    เรียกวา 
ผูไมมีทุกข. 
         คําวา  ไมมีความหวัง    ความวา   ตัณหาเรียกวาความหวัง   ราคะ 
สาราคะ  ฯ ล ฯ   อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมูล   เรียกวาความหวัง   ตัณหา 
อันเปนความหวังน้ัน  อันพระอรหันตขีณาสพใดละไดแลว  เผาเสียไดแลว 
ดวยไฟคือ ญาณ  พระอรหันตขีณาสพนั้น   เรียกวา ผูไมมีความหวัง. 
         ความเกิด   ความเกิดพรอม    ความกาวลง    ความบังเกิด    ความ 
เกิดเฉพาะ     ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย     ความไดเฉพาะซ่ึงอายตนะ 
ทั้งหลาย  ในหมูสัตวนั้น ๆ   แหงสัตวเหลาน้ัน ๆ  ชื่อวา  ชาติ. 
         ความแก   ความเสื่อม  ความเปนผูมีฟนหัก   ความเปนผูมีผมหงอก 
ความเปนผูมีหนังยน   ความเสื่อมอายุ   ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย    ใน 
หมูสัตวนั้น ๆ  แหงสัตวเหลาน้ัน ชื่อวา ชรา. 
         คําวา  สนฺโต  วิธูโม  อนีโฆ  นิราโส  อตาริ  โส  ชาติชรนฺติ พฺรูม ิ
ความวา    เรายอมกลาว . . .    ยอมประกาศวา    พระอรหันตขีณาสพใด 
เปนผูสงบ    กําจัดกิเลสเพียงดังวาควัน    ไมมีทุกข    และไมมีความหวัง 
พระอรหันตขีณาสพน้ันขามไดแลว   ขามข้ึนแลว    ขามท่ัวแลว   ลวงแลว  
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เปนไปลวงแลวซ่ึงชาติ    ชรา    และมรณะ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    เรา   
ยอมกลาววา  พระอรหันตขีณาสพน้ัน  เปนผูสงบ    กําจัดกิเลสเพียงดังวา 
ควัน   ไมมีทกุข  ไมมีความหวัง   ขามไดแลวซ่ึงชาติและชรา. 
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เรายอมกลาววา   ความหว่ันไหวในโลกไหน ๆ  มิได 
         มีแกพระอรหันตขณีาสพใด   เพราะทราบฝงน้ีและฝงโนน 
         ในโลก   พระอรหันตขีณาสพน้ัน   เปนผูสงบ   กําจัดกิเลส 
         เพียงดังวาควัน   ไมมีทุกข   ไมมีความหวัง    ไดขามแลว 
         ซึ่งชาติและชรา. 
         พรอมดวยวาจาจบคาถา ฯ ล ฯ    ทานพระปุณณกะนั้น    เปนภิกษุ 
ครองผากาสายะเปนบริขาร   ทรงสังฆาฏิ    บาตร    และจีวร    นั่งประนม 
อัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคเจาประกาศวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก  ดังนี้. 
                         จบปุณณกมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๓ 
 
                     อรรถกถาปุณณกมาณวกปญหานิทเทสที่  ๓ 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในปุณณกสุตตนิทเทสท่ี  ๓. 
         บทวา   อเนช    ผูไมหว่ันไหวแมนี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม 
โมฆราชตรสัแลว   โดยนัยกอนน่ันแล.  
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         ในบทเหลาน้ันบทวา มูลทสฺสาวี  ผูเห็นมูล  คือเห็นมูลของอกุศล.   
บทวา  อิสโย  ฤๅษี ชฎิลทัง้หลายมีชื่อวาฤาษี.  บทวา ยฺ  คือ ไทย- 
ธรรม.   บทวา  อกปฺปสุ  คือ  แสวงหา.  บททั้งหมดมีอาทิวา เหตุทสฺสาวี 
ทรงเห็นเหตุ  เปนไวพจนของการณะ (เหตุ). เพราะการณะยอมปรารถนา 
ยอมเปนไปเพ่ือผลของตน  ฉะนั้น จึงเรียกวาเหตุ.   เพราะการณะยอมมอบ 
ใหซึ่งผลน้ันดุจต้ังใจวา     เชญิพวกทานรับผลน้ันเถิด  ฉะน้ัน  จึงเรียกวา 
นิทาน.   บทหาบทมีอาทิวา สมฺภวทสฺสาวี    ทรงเห็นสมภพ    มีนัยดังท่ี 
แสดงไวแลวในหนหลัง.  เพราะการณะน้ันอาศัยผลน้ันยอมเปนไป  ผลนั้น 
จึงเกิดข้ึน ฉะน้ัน  จึงเรียกวา  ปจจัยและสมุทัย.  บทวา ยา วา ปนฺาป  
กาจิ  สุคติโย    สุคติอยางใดอยางหน่ึงแมอ่ืน     คือมนุษยกําพราและผูมี 
อาหารและเครื่องนุงหมหาไดยาก    มีศักดิ์นอยมีอุตตรมารดาเปนตน    พน 
แลวจากอบาย ๔    พึงทราบวาเปนผูถูกทุกขเบียดเบียน.   บทวา   ยา   วา 
ปนฺาป  กาจิ  ทุคฺคติโย    ทุคติอยางใดอยางหน่ึงแมอ่ืน     เปนตนวา 
พระยายม   พระยานาค  ครุฑ  เปรต   และผูมีฤทธิ.์   บทวา อตฺตภาวาภิ- 
นิพฺพตฺติยา  เพ่ือความเกิดแหงอัตภาพ   คือเพ่ือไดอัตภาพดวยปฏิสนธิใน 
ฐานะ ๓.  บทวา  ชานาติ   คือ   ยอมทรงรูดวยสัพพัญุตญาณ.   บทวา 
ปสฺสติ คือ ยอมทรงเห็นดวยสมันตจักษุ.   บทวา  อกุสลา  ไดแก  ความ 
เปนผูไมฉลาด.  บทวา อกสุล ภชนฺติ  ยอมเสพธรรมเปนอกุศล   คือใน 
สวนท่ีเปนอกุศล.   บทวา  อกุสลปกฺเข  ภว   คือ  เปนฝายอกุศล.  ชื่อวา 
อวิชฺชามูลกา    เพราะธรรมท้ังหมดเหลาน้ันมีอวิชชาเปนมูลเหตุ.    ชื่อวา 
อวิชฺชาสโมสรณา  เพราะมีอวิชชาเปนที่รวมโดยชอบ.   บทวา อวิชฺชา- 
สมุคฺฆาตาย  คือ  มีอวิชชาอันอรหัตมรรคถอนได.   บทวา  สพฺเพ  เต  
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สมุคฺฆาต   คจฺฉนฺติ   ยอมถึงความเพิกถอนทั้งหมด   ไดแก  อกศุลกรรม  
ดังกลาวแลว   อกุศลกรรมท้ังหมดเหลาน้ันยอมถึงความถูกกําจัด.    บทวา 
อปฺปมาทมูลกา  ไดแก  ชือ่วา  อปฺปมาทมูลกา  เพราะมีความไมประมาท 
คือความไมอยูปราศจากสติเปนมูลเหตุ. ชื่อวา อปฺปมาทสโมสรณา เพราะ 
รวมลงในความไมประมาทโดยชอบ.    บทวา  อปฺปมาโท   เตส   ธมมฺาน 
อคฺคมกฺขายติ ความไมประมาทบัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงธรรมเหลาน้ัน 
คือแมผูทองเท่ียวไปในกามาวจรก็ชื่อวาเปนยอด    เพราะมีธรรมเปนไปใน 
ภูมิ ๔   เปนที่พ่ึงอาศัย.    บทวา   อลมตฺโต  คือ  เปนผูสามารถ.   บทวา 
มยา  ปุจฺฉิต คือ อันขาพระองคทูลถามแลว.   บทวา  วหสฺเสต  ภาร  คือ 
จงนําภาระที่นํามาแลวไป.   บทวา   เยเกจิ  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตา  ชน 
เหลาใดเหลาหน่ึงบวชเปนฤๅษี  ปาฐะวา  อิสิปพฺพชฺชา ปพฺพชิตา   บวช 
เปนฤๅษีดังน้ีบาง.   บทวา   อาชีวกสาวกาน  อาชีวกา   เทวตา  อาชีวก 
เปนเทวดาของพวกอาชีวกสาวก     คือชนเหลาใด    เชื่อฟงคําของอาชีวก 
ชนเหลาน้ัน   ชื่อวา อาชีวก.  อาชีวกของอาชีวกสาวกเหลาน้ันยอมรับไทย- 
ธรรมของอาชีวกสาวก    อาชีวกเหลานั้นจึงเปนเทวดา.    ในบทท้ังปวงก็ 
อยางนี้เหมือนกัน.    บทวา  เย  เยส ทกฺขิเณยฺยา    พระทักขิไณยบุคคล 
ผูสมควรแกไทยธรรมของชนเหลาใด   คืออาชีวกเปนตนเหลาใด   ผูมีทิศ 
เปนที่สุด    สมควรแกไทยธรรมของกษัตริยเปนตนเหลาใด.    บทวา   เต 
เตส  เทวดา  คือ  อาชีวกเหลาน้ันเปนเทวดาของกษัตริยเปนตนเหลาน้ัน. 
บทวา  ยฺ  เอเสนฺติ  คือ ปรารถนาไทยธรรม.   บทวา คเวสนฺติ  แสวง 
หา  คือแลดู.   บทวา ปริเยสนฺติ  เสาะหา  คือใหเกิดข้ึน.   บทวา ยฺา 
วา  เอเต  ปุถู  คือ  ยัญเหลาน้ันก็มาก.  บทวา  ยฺยาชกา  วา  ผูบูชายัญ  
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คือผูบูชาไทยธรรมเหลาน้ันก็มาก.       บทวา  ทกขฺิเณยฺยา  วา  เอเต  ปุถู  
ทักขิไณยบุคคลก็มาก        คือทักขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมก็มาก 
เหมือนกัน.      พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงถึงยัญเหลาน้ันโดยพิสดาร 
จึงตรัสวา   ยญัเหลาน้ันมากอยางไร. 
         บทวา อาสึสมานา   หวังอยู   คือปรารถนาในรูปเปนตน.   บทวา 
อิตฺถตฺต    คือ    ปรารถนาความมีอยู.    อธิบายวา    ปรารถนาความเปน 
มนุษยเปนตน.   บทวา  ชร  สิตา  คือ  อาศัยชรา.   ในบทน้ี    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสถึงทุกขในวัฏฏะท้ังหมดดวยหัวขอวา  ชรา.     ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงแสดงวา   อาศัยทุกขในวัฏฏะไมพนจากทุกขนั้นจึงแสวงหา.   บทวา 
รูปปฏิลาภ  อาสึสมานา  หวังไดรูป  คือปรารถนาไดสมบัติอันเปนบอเกิด 
แหงวรรณะ.   แมในเสียงเปนตน   ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.    บทวา   ขตฺติย- 
มหาสาลกุเล  อตฺตภาวปฏิลาภ   หวังไดอัตภาพในตระกูลกษัตริยมหาศาล 
คือปรารถนาไดอัตภาพ   คือปฏิสนธิในตระกูลมหาศาลอันเพียบพรอมดวย 
สมบัติ.   แมในตระกูลพราหมณมหาศาล   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.    ในบทนี้วา 
พฺรหฺมกายิเกสุ  เทเวสุ  ในเทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม ทานกลาวหมาย 
ถึงสวนเบื้องตน.   บทวา  อตฺถ  คือ   ในตระกูลกษัตริยเปนตน.    บทวา 
ชรนิสฺสิตา   คือ   อาศัยชรา.   แมในบทมีอาทิวา  พฺยาธินิสฺสิตา    อาศัย 
พยาธิ   ก็มีนยันี้เหมือนกัน.   ดวยบทเหลาน้ี   เปนอันทรงแสดงถือเอาทุกข 
ในวัฏฏะท้ังหมด. 
         ยัญนั้นแหละคือทางยัญ   ในบทน้ีวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ผูนิรทุกข  ผูบูชายัญเหลาน้ันไมประมาทแลวในทางยัญ  ไดขามพนแลวซ่ึง 
ชาติชราบางหรือ.  ขอน้ีมีอธิบายวา    ผูบูชายัญเหลาน้ันไมประมาทแลวใน  
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ยัญ    ปรารถนายัญ  ไดขามพนทุกขในวัฏฏะบางหรือ.   บทวา  เยป  ยฺ  
ยชนฺติ  คือ  บูชายัญดวยการใหไทยธรรม.   บทวา  ปริจฺจชนฺติ คือ  สละ. 
         บทวา  อาสึสนฺติ   หวัง    คือปรารถนาไดรูปเปนตน.        บทวา 
โถมยนฺติ  ยนิดี   คือสรรเสริญยัญเปนตนโดยนัยมีอาทิวา   ทานท่ีใหแลว 
ยอมมีผล.   บทวา อภิชปฺปนฺติ ยอมชม  คือกลาววาจาเพ่ือไดลาภเปนตน. 
บทวา   ชุหนติฺ    คือ    ยอมบูชา.   บทวา   กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภ 
ชมกามเพราะอาศัยลาภ     คือชมกามท้ังหลายบอย ๆ     เพราะอาศัยการได 
รูปเปนตน    กลาววา   ไฉนหนอกามท้ังหลายจะพึงมีแกเราบาง.   อธิบายวา 
เพ่ิมพูนตัณหาในกามน้ัน.    บทวา  ยาชโยคา      ผูประกอบในการบูชา. 
คือนอมไปในการบูชา.     บทวา  ภวราครตฺตา    ยนิดีแลวดวย  ภวราคะ. 
คือยินดีแลวดวยภวราคะน่ันเอง  ดวยความหวังเปนตนเหลาน้ีอยางนี้ ชื่อวา 
เปนผูยินดีแลวในภวราคะ      กระทําความหวังเปนตนเหลาน้ี.         บทวา 
นาตรึสุ  คือ  ไมขามทุกขในวัฏฏะมีชาติเปนตนได. 
         บทวา  ยฺ  วา  โถเมนฺติ  คือ  ชนท้ังหลายยอมสรรเสริญการให. 
บทวา  ผล  วา   คือ   การไดมีรูปเปนตน.    บทวา   ทกขฺิเณยฺย  วา   คือ 
ทักขิไณยบุคคลผูสมบูรณดวยชาติเปนตน.  บทวา สุจิทินฺน  คือ   กระทํา 
ใหสะอาดแลวให.   บทวา  มนาป คือ  ยังใจใหเจริญ.   บทวา ปณีต  คือ 
มีรสอรอย.   บทวา  กาเลน   คือ  ในกาลอันถึงพรอมแลวน้ัน ๆ.    บทวา 
กปฺปย คือ เวนสิ่งท่ีเปนอกัปปยยะแลวให.   บทวา อนวชฺช  คือ  ไมมีโทษ. 
บทวา  อภิณหฺ  คือ   บอย ๆ.    บทวา  ทท  จิตฺต  ปสาทิต    เม่ือใหจิต 
ผองใส คือเมื่อให  จิตขณะบริจาคก็ผองใส   เพราะเหตุนั้น   จึงสรรเสริญ  
ชมเชย.   บทวา  กิตฺเตนฺติ  ยอมประกาศ  คือยอมทําคุณใหปรากฏ.   บทวา    
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วณฺเณนฺติ  คือ ยอมกลาวสรรเสริญ.   บทวา  ปสสนฺติ คือ ยอมใหถึงความ 
เลื่อมใส.   บทวา  อิโต นิทาน  คือ  เพราะใหแลวแตมนุษยโลกนี้เปนเหตุ. 
บทวา  อชฺฌยกา  คือ  รายมนต.   บทวา  มนฺตธรา คือ  ผูทรงไวซึ่งมนต. 
บทวา  ติณฺณ  เวนาน คือ ไตรเพท มีอิรุพเพท ยชุพเพท สามเพท. ชื่อวา 
ปารคู   เพราะเปนผูถึงฝงดวยกระทําใหกระทบริมฝปาก   พรอมดวยคัมภีร 
นิฆัณฑุศาสตร และเกฏภศาสดร.   บทวา  นิฆณฑฺุ   เปนศาสตร  บอกชื่อ 
ของตนไมเปนตน.    บทวา   เกฏภ   การกําหนดกิรยิามารยาท    อันเปน 
ศาสตรเพ่ือเปนอุปการะของกวีทั้งหลาย.   เปนประเภทอักขระ  พรอมดวย 
อักขระประเภท.   การศึกษา   และภาษา   ชื่อวา   อักขรประเภท.    บทวา 
อิติหาสปฺจมาน     มีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕.    ชื่อวา   อิติหาสปฺจโม 
เพราะมีคัมภีรอิติหาส (หนังสือประเภทประวัติศาสตรและประเพณีโบราณ) 
กลาวคือ   เรือ่งราวเกา ๆ ประกอบดวยคําพูดเชนนี้วา  อิติห   อาส  อิติห 
อาส  เปนที่ ๕  มีอาถรรพณเวทเปนท่ี ๔. ชื่อวา เปนผูเขาใจตัวบทเขาใจ 
ไวยากรณ  เพราะเรียนรูตัวบทและไวยากรณอันเหลือจากตัวบทนั้น.  ตํารา 
พูดใหคนหลงเชื่อ   เรียกวา   โลกายตนะ.   ตําราประมาณ ๑๒,๐๐๐ บท 
แสดงลักษณะของพระพุทธเจาเปนตน    ผูเปนพระมหาบุรุษ  ชื่อวา  มหา- 
ปุริสลักษณะ ไดชื่อวา  เปนพุทธมนตประมาณ ๑๖,๐๐๐ คาถา.  ธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลาย ประกอบดวยพระลักษณะน้ีดวยอํานาจแหงพุทธมนต 
ใด  ดวยพุทธมนตนี้  ยอมรูความตางกันวา  พระปจเจกพุทธเจา  พระอัคร- 
สาวก   พระอสีติมหาสาวก  พระพุทธมารดา  พระพุทธบิดา  อัครอุปฏฐาก 
อัครอุปฏฐายิกา พระราชา พระเจาจักรพรรดิ.  บทวา อนวยา ไมบกพรอง 
คือในคัมภีรโลกายตนะ    และคัมภีรมหาปุริสลักษณะไมพรอง     บริบรูณ   
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อธิบายวา  ไมขาดตกบกพรอง.   ผูใดไมสามารถทรงศาสตรเหลาน้ันไวได  
โดยอรรถและโดยคัณฐะ  (คัมภีร) ผูนัน้ชื่อวา  บกพรอง.    บทวา วีตราคา 
คือ ละราคะไดแลว.  ดวยบทน้ีทานกลาวถึงผูต้ังอยูในอรหัตผล.  ทานกลาว 
ถึงผูต้ังอยูในอรหัตมรรคดวยบทน้ีวา  ราควินยาย วา ปฏิปนฺนา   เปนผู 
ปฏิบัติเพ่ือกําจัดราคะ.    บทวา   วีตโทสา  ปราศจากโทสะ   คือดวยบทน้ี  
ทานกลาวถึงทานผูต้ังอยูในอนาคามิผล.   ทานกลาวถึงผูต้ังอยูในอนาคามิ- 
มรรคดวยบทน้ีวา  โทสวินยาย  ปฏิปนฺนา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือกําจัดโทสะ.  
บทวา  วีตโมหา  ปราศจากโมหะ  คือดวยบทน้ีทานกลาวถึงทานผูต้ังอยูใน 
อรหัตผล.    ทานกลาวถึงผูที่ต้ังอยูในอรหัตมรรคดวยบทน้ีวา โมหวินยาย 
ปฏิปนฺนา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือกาจัดโมหะ.  บทวา  สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติ- 
สมฺปนฺนา  ความวา เปนผูถึงพรอมดวยศีลเปนตน  อันเจือดวยโลกิยะและ 
โลกุตระ  ๔  เหลาน้ี  คือศีล  สมาธิ  ปญญาและวิมุตติ.    พึงทราบวา ทาน 
กลาวถึงผูถึงพรอมดวยปจจเวกขณญาณดวยบทน้ีวา  วิมุตฺติาณทสฺสน- 
สมฺปนฺนา   เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ.    ญาณนั้นเปนโลกิยะ 
อยางเดียว.    บทวา  อภิชปฺปนฺติ  ยอมชอบ  คือยอมปรารถนา.    บทวา 
ชปฺปนฺติ  คือ ยอมหวัง.  บทวา  ปชปฺปนฺติ  ยอมออนวอน  คือยอมหวัง 
อยางยิ่ง.     บทวา  ยาเค ยุตฺตา  ผูประกอบในการบูชายัญ  คือประกอบ 
ดวยการบูชาอยางยิ่งในไทยธรรมที่เขาบูชาให. 
         ทานปุณณกะทูลถามวา   อถ โก จรหิ    เมื่อเปนเชนนั้น    บัดนี ้
ใครเลาไดขามพนแลว.        บทวา  สงฺขาย  คือ  พิจารณาแลวดวยญาณ. 
บทวา  ปโรปรานิ  คือ  ฝงน้ีและฝงโนน.   อธิบายวา  ฝงนี้และฝงโนนมี 
อัตภาพของคนอ่ืน  และอัตภาพของตนเปนตน.  บทวา วิธูโม ปราศจาก  
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ควัน  คือปราศจากควันมีกายทุจริตเปนตน.  บทวา  อนิโฆ   คือ  ปราศจาก 
ทุกขมีราคะเปนตน.       บทวา  อตาริ  โส  คือ  พระอรหันตนั้นไดขาม 
ชาติและชราไดแลว.  บทวา สกรูปา คือ รูปของตน.   บทวา ปรรูปา คือ   
รูปของคนอ่ืน.   บทวา  กายทุจฺจริต วิธูมิต  กําจัดกายทุจริต  คือทําความ 
กําจัดกายทุจริต ๓ อยาง.   บทวา  วิธมติ  คือ  ทําใหพินาศไป. 
         บทวา  มาโน หิ เต พฺราหฺมณ ขาริภาโร ดูกอนพราหมณ  ทาน 
มีมานะเปรียบเหมือนดังเครื่องหาบ  คือยกมานะข้ึนอาศัยวัตถุเปนที่ต้ังแหง 
มานะ  มีชาติ โคตร ตระกลูเปนตน    ใหเกิดริษยาในมานะน้ัน ๆ  ยอมจม 
ในอบาย      เหมือนอยางแบกเครื่องหาบไป    แมต้ังอยูขางบนก็ยังสัมผัส 
แผนดินในที่เหยียบแลว  ๆ ฉะน้ัน.    ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา   ดูกอนพราหมณ  ทานมีมานะเปรียบเหมือนเครื่องหาบ.    บทวา 
โกโธ  ธูโม  คือ  ความโกรธเปรียบเหมือนควัน   เพราะอรรถวา เปนความ 
เศราหมองแหงไฟคือญาณของทาน.        ไฟคือญาณเศราหมองดวยความ 
โกรธเปรียบดังควันนั้น    ยอมไมไพโรจน.      บทวา  ภสฺมนิ  โมสวชฺช 
คือ  มีการพูดเท็จเปรียบเหมือนเถา  เพราะไมรุงเรือง    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงวา   เหมือนอยางวาไฟถูกเถาปกปดยอมไมรุงเรืองฉันใด   ญาณ 
ของทานถูกปกปดดวยการพูดเท็จก็ฉันนั้น.     บทวา  ชิวฺหา สชุา  มีลิ้น 
เปรียบเหมือนทัพพี    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ลิ้นพอท่ีจะใหเกิดการ 
บูชาธรรมของเราเปนทัพพี     เหมือนทัพพีเพื่อใหเกิดการบูชายัญที่ทําดวย 
ทองคา เงิน  โลหะ ไมและดินเหนียว    อยางใดอยางหน่ึงของทานฉะน้ัน. 
บทวา  หทย  โชติฏาน หทัยของสัตวทั้งหลายเปรียบเหมือนท่ีบูชายัญ คือ 
หทัยของสัตวทั้งหลายเปนที่บูชายัญ    เพราะเปนที่ใหเกิดการบูชาธรรมของ  
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เรา  เหมือนท่ีบูชายัญ ณ ฝงแมน้ําของทานฉะนั้น.   บทวา  อตฺตา คือ จิต.  
         บทวา  ชาติ  คือ  เปนกําเนิดดวยอํานาจแหงความเกิด.  บทน้ีเปน 
สภาพเฉพาะตัวในที่นี้.  สญัชาติ (ความเกิดพรอม)   ดวยอํานาจแหงความ 
เกิดรวมกัน.  เพ่ิมบทอุปสัค.  บทวา  โอกฺกนฺติ (ความกาวลง) ดวยอํานาจ 
แหงการหย่ังลง.      หรือชื่อวา   ชาติ   ดวยอรรถวาเกิด.      ความเกิดนั้น 
ประกอบดวยอายตนะยังไมครบ.   ชือ่วา สฺชาติ ดวยอรรถวาเกิดพรอม. 
สัญชาตินั้นประกอบดวยอายตนะครบ.   ชื่อวา  โอกฺกนฺติ  เพราะอรรถวา 
กาวลง.     โอกกันตินั้นยอมควรดวยอัณฑชะกําเนิด   (เกิดแตฟอง)  และ 
ชลาพุชะกําเนิด   (เกิดแตน้ํา).     เพราะสัตวเหลาน้ันกาวลงเขาไปสูฟองไข 
และชองมดลูกยอมถือปฏิสนธดิุจกาวลงเขาไป.    ชื่อวา  อภินพฺิพตฺติ (เกิด 
เฉพาะ)  เพราะอรรถวา  เกิดยิ่ง.   อภินิพพัตตินั้นยอมควรดวยสังเสทชะ- 
กําเนิด  (เกิดแตเหง่ือไคล)  และโอปปาติกะกําเนิด  (ผุดเกิดข้ึน).   จริงอยู 
สัตวเหลาน้ันเกิดปรากฏเปนตัวตนเลย.    นี้เปนเพียงสมมติกถา.    บัดนี้จะ 
พูดถึงปรมัตถกถา.   จริงอยู   โดยปรมัตถ  ขันธเทาน้ันปรากฏ  ไมใชสัตว 
ปรากฏ.  ในบทวา ขนฺธาน  พึงทราบการถือเอาขันธหน่ึงในเอกโวการภพ 
ภพที่มีขันธหน่ึง,    ขันธ ๔ ในจตุโวการภพภพที่มีขันธ๔,   ขันธ ๕ ใน 
ปญจโวการภพภพที่มีขันธ ๕. บทวา ปาตุภาโว  ความปรากฏ คือความเกิด. 
ในบทวา  อายตนาน  นี้  พึงทราบการสงเคราะหอายตนะอันเกิดข้ึนในขันธ 
นั้น ๆ.     บทวา  ปฏิลาโภ   การไดเฉพาะ   คือความปรากฏในปฏิสนธ ิ
นั่นเอง.    จรงิอยู   อายตนะเหลาน้ันเมื่อปรากฏอยู   เปนอันชือ่วาไดแลว. 
อน่ึง  ชาตินี้นั้นมีการเกิดครั้งแรกในภพน้ัน ๆ เปนลักษณะ  มีการมอบให 
เปนรส  มีการผุดข้ึนในภพนี้จากภพในอดีตเปนเครื่องปรากฏ  หรือมีความ  
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เปนผูเต็มไปดวยทุกขดวยอํานาจแหงผลเปนเครื่องปรากฏ.     บทวา  ชรา   
ความแก   เปนสภาพเฉพาะตน.   บทวา  ชิรณตา  ความเสื่อม  แสดงถึง 
อาการ.   บท ๓ บทมีอาทิวา  ขณฺฑิจฺจ  ความเปนผูมีฟนหักเปนตน  แสดง 
ถึงกิจในเม่ือลวงกาลผานวัยไป.      ๒ บทหลังแสดงถึงปกติ.      แสดงโดย 
ความเปนสภาพดวยบทน้ีวา  อย  หิ  ชรา   นี่แหละชรา.     นี้เปนสภาพ 
เฉพาะตนของชราดวยบทน้ัน.   แสดงโดยกิจ  คือการทําฟนและเล็บใหหัก 
ในเมื่อลวงกาลผานวัยไปดวยบทน้ีวา ขณฺฑิจฺจ ความเปนผูมีฟนหัก.  แสดง 
โดยกิจ  คือการทําใหผมและขนหงอก  ดวยบทน้ีวา ปาลิจฺจ ความเปนผูมี 
ผมหงอก.  แสดงโดยกิจ คือการทําใหเนื้อเห่ียวหนังยนดวยบทน้ีวา วลิตฺต- 
จตา  ความเปนผูมีหนังยน.   บท ๓ บทมีอาทิวา  ขณฺฑิจฺจ นี้.  แสดงกิจ 
ในเมื่อลวงกาลผานวัยไปแหงชราน้ัน.        ดวยบทเหลาน้ันทานแสดงชรา 
ปรากฏชัดดวยการเห็นความวิการเหลาน้ี.    เหมือนอยางวา ทางไปของนํ้า 
ลม ไฟ  หรือหญาตนไมเปนตนยอมปรากฏ    เพราะหักโคนลมหรือเพราะ 
ถูกไฟไหม   แตทางไปไมปรากฏ   น้ําเปนตนไมปรากฏ  ฉันใด   ทางไป 
ของชรายอมปรากฏโดยความเปนผูมีฟนหักเปนตน    แมลืมตาคอยจับความ 
เปนผูมีฟนหักเปนตนไมปรากฏ ชราก็ไมปรากฏฉันนั้น. เพราะชราไมพึงรู 
ดวยตา.   บทวา อายุโน สหานิ  อินฺทรฺยิาน  ปริปาโก  ความเส่ือมแหงอายุ 
ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย  ความวา ทานแสดงตามปกติ  กลาวคือความ 
เสื่อมแหงอายุและความแกแหงอินทรียมีจักขุนทรียเปนตน    เพราะรูเทาทัน 
ในเมื่อลวงกาลผานวัยไปดวยบทเหลานี้.  พึงทราบวา  สองบทหลังน้ีแสดง 
ถึงปกติของอายุนั้น.  ในบทน้ันเพราะเมื่อถึงชราอายุยอมเสื่อม ฉะน้ัน ชรา 
ทานกลาวดวยความใกลเคียงผลวา  ความเสื่อมแหงอายุ  ก็เพราะเม่ือยังเปน  
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หนุม  อินทรยีมีจักขุนทรียเปนตนแจมใสดี       สามารถจับวิสัยของตนแม   
ละเอียดออนไดโดยงาย    เมื่อถึงชราอินทรียก็แกหงอม  ขุนมัว  เศราหมอง 
ไมสามารถจะจับวิสัยของตนแมหยาบได ฉะน้ัน  ทานจึงกลาวโดยใกลเคียง 
ผลวา   อินฺทรฺิยาน  ปริปาโก  ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย. 
         ก็เม่ือไดแสดงถึงชราน้ันอยางนี้แลวจึงสรุปไดวา ชรามีสองอยาง คือ 
ชราปรากฏ  และชราปกปด.   ในชราทั้งสองน้ัน  ชราในรูปธรรม ชื่อวา 
ชราปรากฏ เพราะแสดงความมีฟนหักเปนตน. แตชราในอรูปธรรม ชื่อวา 
ชราปกปด  เพราะไมเห็นความวิการเชนนั้น.   ความเปนผูมีฟนหักเปนตน 
จักปรากฏเปนสีของฟนเปนตนเชนนั้น.   ครั้นเห็นสีนั้นดวยตา  คิดดวยใจ 
จึงรูชราวาขันธทั้งหลายถูกชรากําจัดเสียแลว.  ดุจแลดูจันทนเหลืองเปนตน 
ที่เขาผูกไวในท่ีมีน้ํา   แลวก็รูวาน้ํามีอยูขางลาง. 
         ชรายังมีอีกสองอยาง  คือ  อวิจิชรา ๑  สวิจิชรา ๑  ในชราสองอยาง 
นั้น   ชราชื่อวา  อวิจิชรา   เพราะรูในความแตกตางของสี  มีมณี  ทอง 
เงิน แกวประพาฬ ดวงจันทร ดวงอาทิตยเปนตนในระหวาง ๆ ไดยาก ดุจ 
ของสัตวมีชีวิต   ในบรรดาพระเจามันธาตุราชและทาวสักกะเปนตน  และ 
ดุจของส่ิงไมมีชีวิต   ในบรรดาดอกไม  ผลไม  และใบไมออนเปนตน. 
อธิบายวา   ชราตอเนื่อง.   ชราชื่อวา  สวิจิชรา  เพราะรูความแตกตางของ 
สิ่งในระหวาง ๆ ในสิ่งอ่ืนจากน้ันตามท่ีกลาวแลวไดงาย.  ในชราสองอยาง 
นั้น  สวิจิชราพึงแสดงอยางนี้ดวยอุปาทินนกะ.   เพราะวาเด็กเล็กฟนน้ํานม 
ข้ึนกอน แตไมมั่นคง.  เมื่อฟนน้ํานมหักฟนก็ข้ึนอีก.  ฟนเหลาน้ันตอนแรก 
ก็ขาว    ครั้นถึงคราวลมชรากระทบก็ดํา.      สวนผมตอนแรกก็แดงบางดํา 
บาง.    สวนผิวมีสีแดง  เมื่อเจริญเติบโตก็ปรากฏเปนผิวขาวผิวดํา.    ครั้น  
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ถึงคราวถูกลมชรากระทบก็เกิดรอยยน   เวลาอบดวยตนเองก็ขาว  ภายหลัง 
ก็เขียวแก.     ครั้นถูกลมชรากระทบก็ขาว.    ควรเปรียบดวยหนอมะมวง. 
อน่ึง  ชรานัน้มีความแกของขันธ  เปนลักษณะ.     มีการนําเขาไปสูมรณะ 
เปนรส  มีการหมดความเปนหนุมสาว  เปนเครื่องปรากฏ.   บทที่เหลือใน 
บททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงจบพระสูตรนี้ ลงดวยธรรมเปนยอด   คือ 
พระอรหัตดวยประการฉะน้ี. 
         เมื่อจบเทศนา  พราหมณพรอมดวยอันเตวาสิก ๑,๐๐๐  ก็ต้ังอยูใน 
พระอรหัต.    ธรรมจักษุเกิดข้ึนแลวแกชนเหลาอ่ืนหลายพัน.   บทที่เหลือ 
เชนกับที่ไดกลาวไวแลวน่ันแล. 
                    จบอรรถกถาปุณณกมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๓  
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                           เมตตคูมาณวกปญหานิทเทส   

                    วาดวยปญหาของทานเมตตคู 
         [๑๔๖]   (ทานเมตตคูทูลถามวา) 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถาม 
         ปญหานั้น    ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้น     แกขา- 
         พระองค   ขาพระองคยอมสําคัญซ่ึงพระองควาเปนผูจบ 
         เวท   มพีระองคอันใหเจริญแลว   ทุกขมีชนิดเปนอันมาก 
         เหลาใดเหลาหนึ่งน้ีในโลก   เกดิมาแตที่ไหนหนอ. 
         [๑๔๗]   การถามมี ๓ อยาง  คือ  อทฏิฐโชตนาปุจฉา ๑   ทิฏฐสัง- 
สันทนาปุจฉา ๑    วิมติเฉทนาปุจฉา ๑    ฯลฯ    (เหมือนในขอ ๑๒๒)   
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคขอทูลถาม 
ปญหานั้น    ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.   คําวา  อิติ 
ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู  เปนคําเชื่อมบท  ฯ ล ฯ  ชื่อวา  อิจฺจา- 
ยสฺมา  เมตฺตคู. 
         [๑๔๘]   คําวา  มฺามิ  ต  เวทคุ  ภาวิตตฺต   ความวา  ขาพระ- 
องคยอมสําคัญซ่ึงพระองควา    ผูจบเวท    ยอมสําคัญซึ่งพระองคอันอบรม 
แลว   คือ  ขาพระองคยอมสําคัญ  ยอมรู   ยอมรูทัว่  ยอมรูแจงเฉพาะ   ยอม 
แทงตลอดอยางนี้วา  พระองคเปนผูจบเวท  มีพระองคอันใหเจริญแลว. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเวทอยางไร  ฌาน  ปญญา  ปญญินทรีย 
ปญญาพละ     ธัมมวิจยสัมโพชฌงค     วิมังสา    วิปสสนา    สมัมาทิฏฐิ 
เรียกวา   เวท. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงถึงท่ีสุด   ทรงบรรลถุึงท่ีสุด   ทรงไปสูที่สุด  
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ทรงบรรลุซึ่งที่สุด   ทรงถงึสวนสุดรอบ  ถึงสวนสุดแลว  ทรงถงึความจบ  
ทรงบรรลุความจบแลว    แหงชาติ  ชรา  และมรณะ   ทรงถึงท่ีตานทาน 
ทรงบรรลถุึงที่ตานทาน   ทรงถึงท่ีเรน   ทรงบรรลถุงึท่ีเรน   ทรงถึงท่ีพ่ึง 
ทรงบรรลถุึงที่พ่ึง  ทรงถึงความไมมีภัย    ทรงบรรลถุึงความไมมีภัย   ทรง 
ถึงความไมเคลื่อน     ทรงบรรลุถึงความไมเคลื่อน     ทรงถึงความไมตาย  
ทรงบรรลถุึงความไมตาย   ทรงถึงนิพพาน  ทรงบรรลุนิพพาน  ดวยเวท 
เหลาน้ัน. 
         อีกอยางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาทรงถึงที่สุดแหงเวทท้ังหลาย  
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   เวทคู. 
         อีกอยางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาทรงถึงที่สุดดวยเวทท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เวทคู. 
         อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาไดชื่อวา   เวทคู  เพราะพระองค 
ทรงทราบแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ   คือทรงทราบสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส   ราคะ   โทสะ   โมหะ  มานะ   และพระองคทรงทราบ 
อกุศลธรรมอันลามก    อันทําใหเศราหมอง    ใหเกิดในภพใหม    มีความ 
กระวนกระวาย    มีวิบากเปนทุกข    เปนที่ต้ังแหงชาติ  ชรา   และมรณะ 
ตอไป. 
         (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสภิยะ๑) 
                บคุคลเลือกเวทเหลาใดท้ังส้ิน    เวทเหลาน้ัน    ของ 
         สมณพราหมณกม็ีอยู  บุคคลนั้นปราศจากราคะในเวทนา 
         ทั้งปวง  ลวงเวทท้ังปวงแลว  ชื่อวาเวทคู. 
๑.   ขุ.  สุ.  ๒๕/ขอ  ๓๖๙.  
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         พระผูมีพระภาคเจามีพระองคอันใหเจริญแลวอยางไร.  
         พระผูมีพระภาคเจามีพระกาย  มีศีล  มีจิต  มีปญญา มีสติปฏฐาน  มี 
สัมมัปปธาน  มีอิทธิบาท  มีอินทรีย  มพีละ  มีโพชฌงค  มีมรรค  อันใหเจริญ 
แลว   ทรงละกิเลสแลว   ทรงแทงตลอดอกุปปธรรมแลว   มีนโิรธอันทรง 
ทําใหแจมแจงแลว   พระองคทรงกําหนดรูทุกข   ทรงละสมุทัย   ทรงเจริญ 
มรรค  ทรงทําใหแจงนิโรธแลว  ทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมที่ควรรูยิ่ง   ทรงกําหนด 
รูธรรมที่ควรกําหนดรู   ทรงละธรรมท่ีควรละ  ทรงเจริญธรรมท่ีควรเจริญ 
ทรงทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง   พระองคมีธรรมไมนอย   มีธรรม 
มาก   มีธรรมลึก   มีธรรมประมาณไมได   มีธรรมยากท่ีจะหย่ังลงได   ม ี
ธรรมรัตนะมาก  เปรียบเหมือนทะเลหลวง  ทรงประกอบดวยฉฬังคุเบกขา. 
         พระองคทรงเห็นรูปดวยพระจักษุแลว   ไมดพีระทัย   ไมเสียพระทัย 
ทรงวางเฉย    มีสติสัมปชญัะอยู   ทรงไดยินเสียงดวยพระโสตแลว   ทรง 
ดมกลิ่นดวยพระฆานะแลว   ทรงลิ้มรสดวยพระชิวหาแลว    ทรงถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยพระกายแลว  ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัสแลว  ไมดี 
พระทัย   ไมเสียพระทัย   ทรงวางเฉย   มีสติสัมปชญัญะอยู. 
         ทรงเห็นรูปอันนาพอใจดวยพระจักษุแลว    ไมทรงติดใจ    ไมทรง 
รักใคร    ไมทรงยังราคะใหเกิด    พระองคมีพระกายคงท่ี    มพีระทัยคงที่ 
ดํารงอยูดวยดีในภายใน  พนวิเศษดีแลว   ทรงเห็นรูปนั้นอันไมเปนที่ชอบ 
ใจดวยพระจักษุแลว   ไมทรงเกอเขิน   มีพระทัยมไิดขัดเคือง    มีพระทัย 
ไมหดหู    มพีระทัยไมพยาบาท    พระองคมีพระกายคงท่ี    มพีระทัยคงที่ 
ดํารงอยูดวยดีในภายใน    พนวิเศษดีแลว   ทรงไดยินเสียงอันนาพอใจดวย 
พระโสตแลว   ทรงดมกลิ่นอันนาพอใจดวยพระฆานะแลว   ทรงลิ้มรสอัน  
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นาพอใจดวยพระชิวหาแลว   ทรงถูกตองโผฏฐัพพะอันนาพอใจดวยพระ-  
กายแลว     ทรงทราบธรรมารมณอันนาพอใจดวยพระมนัสแลว     ไมทรง 
ติดใจ    ไมทรงรักใคร    ไมทรงยังราคะใหเกิด    พระองคมีพระกายคงท่ี 
มีพระทัยคงท่ี      ดํารงอยูดวยดีในภายใน      พนวิเศษดีแลว     ทรงรูแจง 
ธรรมารมณอันไมเปนที่พอใจดวยพระมนัสแลว   ไมทรงเกอเขิน  มีพระทัย 
มิไดขัดเคือง  มีพระทัยไมหดหู   มีพระทัยไมพยาบาท   พระองคมีพระกาย 
คงที่   มีพระทัยคงที่  ดํารงอยูดวยดีในภายใน   พนวิเศษดีแลว. 
         ทรงเห็นรูปดวยพระจักษุแลว  มีพระกายคงท่ีในรูปทั้งท่ีชอบใจและ 
ไมชอบใจ  มีพระทัยคงท่ี  ดํารงอยูดวยดีในภายใน   พนวิเศษดีแลว   ทรง 
ไดยินเสียงดวยพระโสตแลว    ทรงดมกลิ่นดวยพระฆานะแลว    ทรงลิ้มรส 
ดวยพระชิวหาแลว     ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว    ทรงทราบ 
ธรรมารมณดวยพระมนัสแลว มีพระกายคงที่ในธรรมท้ังหลาย ทั้งท่ีชอบใจ 
และไมชอบใจ  มีพระทัยคงท่ีดํารงอยูดวยดีในภายใน  พนวิเศษดีแลว  ทรง 
เห็นรูปดวยพระจักษุแลว ไมทรงรักในรูปอันเปนที่ต้ังแหงความรัก ไมทรง 
ชังในรูปอันเปนที่ต้ังแหงความชัง  ไมทรงหลงในรูปอันเปนที่ต้ังแหงความ 
หลง  ไมทรงโกรธในรูปอันเปนที่ต้ังแหงความโกรธ   ไมทรงมัวเมาในรูป 
อันเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา ไมทรงเศราหมองในรูปอันเปนที่ต้ังแหงความ 
เศราหมอง   ทรงไดยินเสียงดวยพระโสตแลว   ทรงดมกลิ่นดวยพระฆานะ 
แลว   ทรงลิม้รสดวยพระชิวหาแลว  ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว 
ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัสแลว      ไมทรงรักในธรรมอันเปนที่ต้ัง 
แหงความรัก   ไมทรงขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง   ไม 
ทรงหลงในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความหลง ไมทรงโกรธในธรรมอันเปนที่  
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ต้ังแหงความโกรธ        ไมทรงมัวเมาในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา 
ไมทรงเศราหมองในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความเศราหมอง. 
         พระผูมีพระภาคเจาเปนแตเพียงทรงเห็นรูปที่ทรงเห็น   เปนแตเพียง 
ทรงไดยินในเสียงที่ทรงไดยิน       เปนแตเพียงทรงทราบในอารมณที่ทรง 
ทราบ    เปนแตเพียงทรงรูในธรรมารมณที่ทรงรูแจง    ไมทรงติดในรูปที่ 
ทรงเห็น   ในเสียงที่ทรงไดยิน   ในอารมณที่ทรงทราบ   ในธรรมารมณที ่
ทรงรูแจง  ไมทรงเขาถึง  ไมทรงอาศัย  ไมทรงเกีย่วของ  ทรงพนวิเศษแลว 
ไมทรงเกี่ยวของในรูปที่ทรงเห็น  มีพระทัยอันไมใหมีเขตแดนอยู   ไมทรง 
เขาถึง . . .  ไมทรงเกี่ยวของ   ในเสียงที่ทรงไดยิน   ในอารมณที่ทรงทราบ 
ในธรรมารมณที่ทรงรูแจง   มีพระทัยอันไมมีเขตแดนอยู. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระจักษุ    ทรงเห็นรูปดวยพระจักษุ    แต 
ไมทรงมีฉันทราคะ    มีพระทัยพนวิเศษดีแลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงมี 
พระโสต   ทรงสดับเสียงดวยพระโสต   แตไมทรงมีฉันทราคะ   มีพระทัย  
พนวิเศษดีแลว     พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระฆานะ    ทรงสูดกลิ่นดวย  
พระฆานะ    แตไมทรงมีฉันทราคะ    มีพระทัยพนวิเศษดีแลว    พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงมีพระชิวหา   ทรงลิม้รสดวยพระชิวหา   แตไมทรงมีฉันท- 
ราคะ   มีพระทัยพนวิเศษดีแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระกาย   ทรง 
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกาย   แตไมทรงมีฉันทราคะ   มีพระทัยพนวิเศษ 
ดีแลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระมนัส   ทรงรูแจงธรรมดวยพระมนัส 
แตไมทรงมีฉันทราคะ   มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงขม   ทรงคุมครอง   ทรงรักษา   ทรงสํารวม 
พระจักษุอันชอบใจในรปู  ยินดีในรปู   พอใจในรูป   และทรงแสดงธรรม  
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เพ่ือสํารวมจักษุนั้น  ทรงขม  ทรงคุมครอง  ทรงรกัษา  ทรงสํารวมพระ-  
โสตอันชอบใจในเสียง  ยินดีในเสียง  ทรงขม  ทรงคุมครอง   ทรงสํารวม 
พระฆานะอันชอบใจในกลิ่น  ยินดีในกลิ่น  ทรงขม  ทรงคุมครอง  ทรง 
รักษา  ทรงสาํรวมพระชิวหาอันชอบใจในรส   ยินดีในรส   ทรงขม  ทรง 
คุมครอง   ทรงรักษา   ทรงสํารวมพระกายอันชอบใจในโผฏฐัพพะ  พระ- 
มนัสอันชอบใจในธรรมารมณ  ยินดใีนธรรมารมณ  พอใจในธรรมารมณ 
และทรงแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจน้ัน. 
                ชนทั้งหลาย   ยอมนํายานท่ีตนฝกแลวไปสูที่ประชุม 
         พระราชา   ยอมทรงประทับยานที่สารถีฝกแลว   บุคคลที่ 
         ฝกแลวเปนผูประเสริฐในหมูมนษุย.  บุคคลใดยอมอดทน 
         คําท่ีลวงเกินได  บุคคลนั้นเปนผูประเสริฐ. 
                มาอัสดร มาอาชาไนย มาสินธพ ชางใหญคือกุญชร 
         ที่เขาฝกแลว   จึงประเสริฐ   บุคคลฝกตนแลว   ประเสริฐ 
         กวายานมีมาอัสดร   ที่สารถีฝกแลวเปนตนนั้น. 
                ใคร ๆ พึงไปสูทิศท่ีไมเคยไปดวยยานเหลาน้ี  เหมือน 
         บุคคลที่มีคนฝก    (ดวยความฝกอินทรีย)   ฝกดี    (ดวย 
         อริยมรรคภาวนา) ฝกแลว  ยอมไปสูทิศท่ีไมเคยไปฉะนั้น 
         หาไดไม. 
                พระขีณาสพท้ังหลาย   ยอมไมหว่ันไหว   ในเพราะ 
         มานะท้ังหลาย    ยอมเปนผูหลดุพนจากกรรมกิเลส   อนั 
         เปนเหตุใหเกิดบอย ๆ   บรรลุถึงภูมิที่ฝกแลว  (อรหัตผล)  
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         พระขณีาสพเหลาน้ัน     เปนผูมีความชนะในโลกอินทรีย 
         ทั้งหลาย. 
                พระขีณาสพใดใหเจริญแลว         อายตนะภายใน 
         อายตนะภายนอก  พระขีณาสพน้ัน  ทําใหหมดพยศแลว 
         พระขณีาสพน้ัน    ลวงแลวซ่ึงโลกน้ีและโลกอื่น     ในโลก 
         ทั้งปวง   มีธรรมอันใหเจริญแลว     ฝกดีแลว     ยอมหวัง 
         มรณกาล. 
          คําวา  เอว   ภควา   ภาวิตตฺโต   ความวา     ขาพระองคยอมสําคัญ 
ซึ่งพระองควา   จบเวท   มีพระองคอนัใหเจริญแลว. 
         [๑๔๙]  คําวา  กุโต  นุ  ในอุเทศวา " กุโต นุ ทกฺุขา สมุปาคตา- 
เม "   ความวา     เปนการถามดวยความสงสัย         เปนการถามดวยความ 
เคลือบแคลง        เปนการถามสองแง        ไมเปนการถามโดยสวนเดียววา 
เรื่องน้ี เปนอยางน้ีหรือหนอแล   หรือไมเปนอยางน้ี     เรื่องน้ีเปนไฉนหนอ 
หรือเปนอยางไร  เพราะฉะน้ัน    จึงชือ่วา   แตอะไรหนอ. 
         ชื่อวา  ทุกข  คือ  ชาติทุกข  ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทกุข  ทุกข 
คือ  ความโศก  ความร่ําไร  ความทุกขกาย   ความทุกขใจและความคับแคน 
ใจ ทุกขในนรก  ทุกขในดิรัจฉานกําเนิด  ทุกขในปตติวิสัย  ทุกขในมนุษย 
ทุกขมีการกาวลงสูครรภเปนมูล    ทุกขมีการต้ังอยูในครรภเปนมูล    ทุกข 
มีความออกจากครรภเปนมูล    ทุกขเนื่องแตสัตวผูเกิด    ทุกขเน่ืองแตผูอื่น 
แหงสัตวผูเกิด   ทุกขเกิดแตความเพียรของตน   ทกุขเกิดแตความเพียรของ 
ผูอื่น   ทุกขในทุกข  สังสารทุกข  วิปรณิามทุกข  โรคตา  โรคห ู โรคจมูก  
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โรคลิ้น   โรคกาย   โรคในศีรษะ  โรคที่หู  โรคในปาก  โรคฟน  โรคไอ 
โรคมองครอ    โรคริดสีดวงจมูก    โรครอนใน    โรคชรา    โรคในทอง 
โรคสลบ     โรคลงแดง    โรคจุกเสียด    โรคลงทอง    โรคเรื้อน    โรคฝ 
กลาก   โรคหืด   โรคลมบาหมู   หิดดาน  หิดเปอย   คุดทะราด  ลําลาบ 
คุดทะราดใหญ   โรครากเลือด   โรคดี   โรคเบาหวาน   โรคริดสีดวงทวาร 
โรคตอม    บานทะโรค    อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน    อาพาธมีเสมหะเปน 
สมุฏฐาน   อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน  อาพาธมีดีเปนตนประชุมกัน  อาพาธ 
เกิดเพราะฤดูแปรไป      อาพาธเกิดเพราะเปลี่ยนอิริยาบถไมสม่ําเสมอกัน 
อาพาธเกิดเพราะความเพียร      อาพาธเกิดเพราะผลกรรม     ความหนาว 
ความรอน  ความหิว   ความระหาย   ปวดอุจจาระ   ปวดปสสาวะ   ทุกขแต 
เหลือบยุง  ลม  แดด  และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน   ความตายของมารดา 
ก็เปนทุกข     ความตายของบิดาก็เปนทุกข     ความตายของพ่ีชายนองชาย 
ก็เปนทุกข      ความตายของพ่ีหญิงนองหญิงก็เปนทุกข      ความตายของ 
บุตรก็เปนทุกข  ความตายของธิดาก็เปนทุกข  ความฉิบหายแหงญาติก็เปน 
ทุกข   ความฉิบหายแหงโภคทรัพยก็เปนทุกข   ความฉิบหายแหงศีลก็เปน 
ทุกข    ความฉิบหายแหงทิฏฐิก็เปนทุกข     รูปาทิธรรมเหลาใดมีความเกิด 
ในเบื้องตนปรากฏ        รปูาทิธรรมเหลาน้ันก็มีความดับไปในเบ้ืองปลาย 
ปรากฏ  วิบากอาศัยกรรม   กรรมอาศัยวิบาก  รูปอาศัยนาม   นามก็อาศัย 
รูป    นามรูปไปตามชาติ  ชราก็ติดตาม   พยาธิก็ครอบงํา   มรณะก็ห้ําห่ัน 
ต้ังอยูในทุกข   ไมมีอะไรตานทาน   ไมมีอะไรเปนที่เรน     ไมมีอะไรเปน 
สรณะ  ไมมอีะไรเปนที่พ่ึง   เหลาน้ีเรียกวาทุกข.  
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         ทานพระเมตตคูยอมทูลถาม   ทลูวิงวอน   ทลูเชื้อเชิญ   ทลูใหทรง   
ประสาทซ่ึงมูล  เหตุ  นทิาน  เหตุเกิด  แดนเกิด  สมุฏฐาน  อาหาร  อารมณ 
ปจจัย  สมุทัย  แหงทุกขเหลาน้ี   ทกุขเหลาน้ีเขามาถึงพรอม  เกดิ  ประจักษ 
บังเกิด   บังเกิดเฉพาะ    ปรากฏแลวแตอะไร   มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไร 
เปนสมุทัย     มีอะไรเปนแดนเกิด    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ทุกขเหลาน้ัน 
เกิดมาแตที่ไหนหนอ. 
         [๑๕๐]  คําวา  เยเกจิ  ในอุเทศวา " เยเกจิ  โลกสฺมึ   อเนกรูปา " 
ความวา   ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง   ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง  ไมเหลือ 
มีสวนไมเหลือ.   บทวา   เยเกจิ  นี ้   เปนเครื่องกลาวรวมหมด. 
         คําวา  โลกสฺมึ   ความวา  ในอบายโลก   ในมนุษยโลก   ในเทวโลก 
ในขันธโลก   ในธาตุโลก   ในอายตนโลก. 
         คําวา  อเนกรูปา   ความวา    ทุกขทั้งหลายมีอยางเปนอเนก  คือ  ม ี
ประการตาง ๆ       เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ทุกขทั้งหลายมีชนิดเปนอเนก 
อยางใดอยางหนึ่งในโลก. 
         เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกราบทูลวา 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา       ขาพระองคขอทูลถาม 
         ปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค 
         ขาพระองคยอมสําคัญซ่ึงพระองควาเปนผูจบเวท   มีพระ- 
         องคอันใหเจริญแลว          ทุกขทั้งหลายมีชนิดเปนอันมาก 
         เหลาใดเหลาหนึ่งในโลก   เกิดมาแตที่ไหนหนอ.  
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         [๑๕๑]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนเมตตคู)  
                ทานถามถึงเหตุแหงทุกขกะเราแลว    เรารูอยูอยางไร 
         ก็จะบอกเหตุนั้นแกทาน     ทุกขทั้งหลายมชีนิดเปนอันมาก 
         อยางใดอยางหนึ่งในโลก   มีอุปธิเปนเหตุ   ยอมเกิดขึ้น. 
         [๑๕๒]  คําวา  ทุกฺขสฺส   ในอุเทศวา  " ทุกขฺสฺส   เว  ม  ปภว  
อปุจฺฉสิ "   ความวา  แหงชาติทุกข  ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข  ทุกข 
คือความโศก  ความร่ําไร  ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   ความคับแคนใจ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   แหงทุกข. 
         คําวา  เว  ม  ปภว  อปุจฺฉสิ  ความวา  ทานถาม  วิงวอน  เชื้อเชิญ 
ใหประสาทซ่ึงมูล   เหตุ   นิทาน   เหตุเกิด   แดนเกิด   สมุฏฐาน   อาหาร 
อารมณ  ปจจัย  สมุทัย  แหงทุกขกะเรา   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ทานถาม 
ถึงเหตุแหงทุกขกะเราแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา เมตตคู.  คําวา 
ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ   คําวา   ภควา   เปนสัจฉิกา- 
บัญญัติ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอน 
เมตตคู. 
         [๑๕๓]  คําวา   ตนฺเต  ปวกฺขาม ิ  ในอุเทศวา  " ตนฺเต  ปวกฺขาม ิ
ยถา   ปชาน "   ดังน้ี   ความวา  เราจักกลาว . . .  จักประกาศ  ซึง่มูล . . . 
สมุทัยแหงทุกข้ึนในแกทาน       เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เราจักกลาวซึ่งมูล 
แหงทุกขนั้นแกทาน. 
         คําวา  ยถา   ปชาน   ความวา    เรารูอยู  รูทั่ว  รูแจง  รูแจงเฉพาะ 
แทงตลอดอยางไร   จะบอกธรรมที่ประจักษแกตนท่ีเรารูเฉพาะดวยตนเอง  
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โดยจะไมบอกวา  กลาวกนัมาดังน้ี  ๆ   ไมบอกตามท่ีไดยินกันมา  ไมบอก 
ตามลําดับสืบ ๆ กันมา    ไมบอกโดยการอางตํารา    ไมบอกตามท่ีนึกเดา 
เอาเอง    ไมบอกตามท่ีคาดคะเนเอาเอง    ไมบอกดวยความตรึกตามอาการ 
ไมบอกดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
เรารูอยางไร. 
         [๑๕๔]  คําวา อุปธิ ในอุเทศวา " อุปธินิทานา  ปภวนฺติ  ทุกฺขา " 
ดังน้ี   ไดแกอุปธิ ๑๐ ประการ  คือ  ตัณหูปธิ  ทฏิูปธิ  กิเลสูปธิ  กมัมูปธ ิ
ทุจจริตูปธิ  อาหารูปธิ  ปฏิฆูปธิ  อุปธคืิออุปาทินนธาตุ ๔  อุปธคืิอ 
อายตนะภายใน ๖  อุปธิคือหมวดวิญญาณ ๖  ทุกขแมทั้งหมดก็เปน อุปธิ 
เพราะอรรถวา   ยากท่ีจะทนได  เหลาน้ีเรียกวาอุปธิ ๑๐. 
         คําวา  ทุกฺขา  คือ  ชาติทุกข  ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทกุข ฯ ล ฯ 
ไมมีอะไรเปนสรณะ     ไมมีอะไรเปนท่ีพ่ึง     เหลาน้ีเรียกวาทุกข    ทุกข 
เหลาน้ีมีอุปธิเปนนิทาน    มีอุปธิเปนเหตุ    มีอุปธิเปนปจจัย   มอุีปธิเปน 
การณะ  ยอมมี  ยอมเปน  เกิดข้ึน  เกิดพรอม  บังเกิด  ปรากฏ  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ทุกขทั้งหลายมีอุปธิเปนเหตุยอมเกิดข้ึน. 
         [๑๕๕]  คําวา  เยเกจิ  ในอุเทศวา " เยเกจิ  โลกสฺมึ อเนกรูปา "  
ดังน้ี    ความวา    ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง    ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง 
ไมเหลือ    มสีวนไมเหลือ.      คําวา   เยเกจิ   นี้เปนเครื่องกลาวรวมหมด. 
คําวา  โลกสฺมึ   ความวา  ในอบายโลก   ในมนุษยโลก   ในเทวโลก   ใน 
ธาตุโลก   ในอายตนโลก.      คําวา   อเนกรูปา   ความวา   ทุกขทั้งหลายมี 
อยางเปนอเนก   มีประการตาง ๆ   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ทุกขทั้งหลาย  
มีชนิดเปนอันมาก   อยางใดอยางหน่ึงในโลก.  
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         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   
                ทานไดถามเหตุแหงทุกขกะเราแลว     เรารูอยูอยางไร 
         ก็จะบอกเหตุนั้นแกทาน  ทุกขทั้งหลาย  มชีนิดเปนอันมาก 
         อยางใดอยางหนึ่งในโลก  มอีุปธิเปนเหตุ  ยอมเกิดขึ้น. 
         [๑๕๖]  ผูใดแลมิใชผูรู  ยอมทําอปุธิ  ผูนั้นเปนคนเขลา  ยอม 
         เขาถึงทุกขบอย ๆ   เพราะเหตุนั้น   บุคคลผูรูอยู   ไมพึง 
         ทําอุปธิ   เปนผูพิจารณาเหตุเกิดแหงทุกข. 
         [๑๕๗]  คําวา   โย   ในอุเทศวา  " โย เว  อวิทวฺา  อุปธึ  กโรติ " 
ดังน้ี    ความวา   กษัตริย  พราหมณ   แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต 
เทวดา    หรอืมนุษยผูใด  คือ  เชนใด   ควรอยางไร   ชนิดใด   ประการใด 
ถึงฐานะใด   ประกอบดวยธรรมใด. 
         คําวา  อวิทฺวา   ความวา  ไมรู   คือ   ไปแลวในอวิชชา   ไมมีญาณ 
ไมมีปญญาแจมแจง   มีปญญาทราม. 
         คําวา  อุปธึ   กโรติ  ความวา  กระทําซ่ึงตัณหูปธิ . . .   อุปธิ  คือ 
หมวดวิญญาณ ๖  คือ  ใหเกิด   ใหเกิดพรอม   ใหบงัเกิด   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   มิใชผูรูกระทําอุปธิ. 
         [๑๕๘]  คําวา  ปุนปฺปุน   ทุกขฺมุเปติ      ในอุเทศวา " ปุนปฺปุน 
ทุกฺขมุเปติ  มนฺโท "  ดังน้ี   ความวา ยอมถึง   คือ เขาถึง   เขาไปถึง  ยอม 
จับ  ยอมลูบคลํา  ยอมยึดมั่น     ซึ่งชาติทุกข  ชราทุกข   พยาธทุิกข  มรณ- 
ทุกข     ทกุขคือความโศก     ความร่ําไร     ความทุกขกาย      ความทุกขใจ 
ความคับแคนใจบอย ๆ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เขาถึงทุกขบอย ๆ.  
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         คําวา  มนฺโท   ความวา เปนคนเขลา  คือ เปนคนหลงมิใชผูรู    ไป 
แลวในอวิชชา   ไมมีญาณ   ไมมีปญญาแจมแจง   มีปญญาทราม   เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เปนคนเขลา   เขาถึงทุกขบอย ๆ. 
         [๑๕๙]  คําวา  ตสฺมา     ในอุเทศวา  " ตสฺมา  ปชาน  อุปธึ  น 
กยิรา "  ดังน้ี    ความวา  เพราะเหตุนั้น    คือ  เพราะการณ   เหตุ   ปจจัย 
นิทานน้ัน  บคุคลเมื่อเห็นโทษนี้ในอุปธิทั้งหลาย   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
เพราะเหตุนั้น. 
         คําวา  ปชาน   คือ รู   รูทั่ว   รูแจง   รูแจงเฉพาะ   แทงตลอด   คือ 
รู ...   แทงตลอดวา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ...   สงัขารทั้งปวงเปนทุกข ... 
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  ฯ ล ฯ    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. 
         คําวา  อุปธึ  น  กยริา     ความวา  ไมพึงกระทําตัณหูปธิ ...   อุปธิ 
คือ  อายตนะภายใน ๖     คือ  ไมพึงใหเกิด    ใหเกิดพรอม    ใหบังเกิด 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เพราะเหตุนั้น  รูอยู   ไมพึงทําอุปธิ. 
         [๑๖๐]  คําวา  ทุกฺขสฺส   ความวา เปนผูพิจารณาเห็นแดนเกิด  คือ 
เปนผูพิจารณาเห็นมูล   เหตุ   นิทาน  สมภพ  แดนเกิด  สมุฏฐาน  อาหาร 
อารมณ  ปจจัย   สมุทัย   แหงชาติทุกข  ชราทุกข  พยาธิทุกข  มรณทุกข 
ทุกข    คือความโศก   ความร่ําไร   ทกุขกาย   ทุกขใจ    ความคับแคนใจ 
ปญญา   คือ ความรูชัด   กิริยาที่รูชัด ฯ ล ฯ   ความไมหลง   ความเลือก 
เฟนธรรม  สมัมาทิฏฐิเรียกวา  อนุปสสนา  บุคคลเปนผูเขาไป   คือ เขาไป 
พรอม    เขามา    เขามาพรอม    เขาถึง    เขาถึงพรอม    ประกอบแลวดวย  
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ปญญาอันพิจารณาเห็นนี้    บุคคลน้ันเรียกวา   ผูพิจารณาเห็น  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ผูพิจารณาเห็นแดนเกิดแหงทุกข. 
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ผูใดแลมิใชผูรู      ยอมทําอุปธิ     ผูนั้นเปนคนเขลา 
         ยอมเขาถึงทุกขบอย ๆ  เพราะเหตุนั้น   บุคคลผูรูอยู   ไม 
         พึงทําอุปธิ  เปนผูพิจารณาเห็นแดนเกิดแหงทุกข. 
         [๑๖๑]   ขาพระองคไดทูลถามแลวซ่ึงปญหาใด พระองค 
         ไดตรัสบอกปญหานั้นแลวแกขาพระองค        ขาพระองค 
         ทั้งหลาย    จะขอทูลถามปญหาขออื่น    ขอพระองคโปรด 
         ตรัสบอกปญหานั้น          ธีรชนท้ังหลายยอมขามซึ่งโอฆะ 
         ชาติ   ชรา   โสกะและปริเทวะไดอยางไรหนอ      พระองค 
         เปนพระมุนี  ขอทรงโปรดแกปญหาแกขาพระองคทั้งหลาย 
         ดวยดี   แทจริง   ธรรมนั้น   อันพระองคทรงทราบแลว. 
         [๑๖๒]   คําวา  ยนฺต  อปุจฺฉมิฺห  อกิตฺตยี  โน  ความวา  ขาพระ- 
องคทั้งหลายไดทูลถาม   คือ ทูลวิงวอน  ทลูเชื้อเชญิ  ทลูใหทรงประสาท 
แลวซ่ึงปญหาใด. 
         คําวา  อกิตฺตยี โน   ความวา  พระองคไดตรัส   คือ  บอก ...   ทรง 
ทําใหงาย      ทรงประกาศแลว      ซึ่งปญหานั้นแลวแกขาพระองคทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขาพระองคทั้งหลายไดทูลถามปญหาใดแลว  พระ- 
องคไดตรัสแกปญหานั้นแลวแกขาพระองคทั้งหลาย.  
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         [๑๖๓]  คําวา  กถ  นุ  ในอุเทศวา " อฺ  ต  ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ 
พฺรูหิ  กถ  น ุ ธีรา  วิตรนฺติ  โอฑ  ชาติชฺชร  โสกปริเทวฺจ "    ดังน้ี 
ความวา เปนการถามดวยความสงสัย     เปนการถามดวยความเคลือบแคลง 
เปนการถามสองแง     ไมเปนการถามโดยสวนเดียววา    เรื่องน้ีเปนอยางนี้ 
หรือหนอแล     หรือไมเปนอยางนี้    เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล    หรือเปน 
อยางไร   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   อยางไรหนอ. 
         คําวา  ธีรา  คือ นักปราชญ  บัณฑิต  ผูมีปญญา  ผูมีความรู  มญีาณ 
มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส. 
         คําวา  โอฆ  คือ กาโมฆะ  ภโวฆะ  ทิฏโฐฆะ  อวิชโชฆะ   ความ 
เกิด    ความเกิดพรอม    ความกาวลง   ความบังเกิด    ความบังเกิดเฉพาะ 
ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย  ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ในหมู 
สัตวนั้น ๆ  แหงสัตวเหลาน้ัน ๆ  ชื่อวา ชาติ. 
         ความแก   ความเสื่อม  ความเปนผูมีฟนหัก   ความเปนผูมีผมหงอก 
ความเปนผูมีหนังยน   ความเสื่อมอายุ   ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย   ใน 
หมูสัตวนั้น  ๆ แหงสัตวเหลาน้ัน ๆ  ชือ่วา ชรา. 
         ความโศก    กริิยาท่ีโศก    ความเปนผูโศก    ความโศก ณ ภายใน 
ความกรมเกรียม ณ ภายใน     ความรอน ณ ภายใน     ความเรารอน ณ 
ภายใน  ความเกรียมกรอมแหงจิต  โทมนัส   ลูกศรคือความโศก   ของคน 
ที่ถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขา    หรือของคนท่ีถูกความฉิบหายแหง 
โภคะกระทบเขา  ของคนที่ถูกความฉิบหายเพราะโรคกระทบเขา หรือของ 
คนที่ถกูความฉิบหายแหงศีลกระทบเขา ของคนท่ีถูกความฉิบหายแหงทิฏฐิ 
กระทบเขา  ของคนท่ีประจวบกับความฉิบหายอยางใดอยางหน่ึง  หรือของ  
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คนที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบเขา   ชื่อวา   ความโศก. 
         ความรองไห   ความรําพัน   กริยิาที่รองไห   กิริยาที่รําพัน  ความ 
เปนผูรองไห   ความเปนผูรําพัน   ความพูดถึง   ความพูดเพอเจอ   ความ 
พูดบอย ๆ   ความร่ําไร  กิริยาที่ร่ําไร  ความเปนผูร่ําไร  ของคนท่ีถูกความ 
ฉิบหายแหงญาติกระทบเขา ...   หรือของตนท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยาง 
หน่ึงกระทบเขา   ชื่อวา ปริเทวะ. 
         คําวา  ธีรชนทั้งหลายยอมขามโอฆะ    ชาติ    ชรา    โสกะและ 
ปริเทวะไดอยางไรหนอ    ความวา ธีรชนทั้งหลายยอมขาม    คือ  ขามข้ึน 
ขามพน   กาวลวง   เปนไปลวงซึ่งโอฆะ  ชาติ  ชรา   โสกะและปริเทวะได 
อยางไร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ธรีชนท้ังหลายยอมขามโอฆะ  ชาติ  ชรา 
โสกะ   และปริเทวะไดอยางไรหนอ. 
         [๑๖๔]  คําวา  ต   ในอุเทศวา  " ตมฺเม  มุนี   สาธุ  วิยากโรหิ " 
ดังน้ี     ความวา ขาพระองคยอมทูลถาม   ทูลวิงวอน   ทลูใหทรงประกาศ 
ปญหาใด  ญาณ  ปญญา  ความรูทั่ว ฯ ล ฯ   ความไมหลง  ความเลือกเฟน 
ธรรม  สัมมาทิฏฐิ  ทานกลาววา  โมนะ  ในคําวา  มุนี   พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงประกอบดวยญาณน้ัน  จึงเปนมุนี   คือ ถึงความเปนพระมุนี  โมเนยยะ 
(ความเปนมุนี) ๓ ประการ    คือ กายโมเนยยะ    วจีโมเนยยะ    มโนโม- 
เนยยะ. 
         กายโมเนยยะเปนไฉน    การละกายทุจริต ๓ อยาง    เปนกายโม- 
เนยยะ    กายสุจริต ๓ อยาง     เปนกายโมเนยยะ    ญาณมีกายเปนอารมณ 
เปนกายโมเนยยะ  ความกําหนดรูกาย  เปนกายโมเนยยะ  มรรคอันสหรคต 
ดวยความกําหนดรู เปนกายโมเนยยะ  ความละฉันทราคะในกาย  เปนกาย-  
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โมเนยยะ   ความดับกายสังขาร   ความเขาถึงจตุตถฌาน   เปนกายโมเนยยะ 
นี้ชื่อวา กายโมเนยยะ. 
         วจีโมเนยยะเปนไฉน   การละวจีทุจริต ๔ อยาง   เปนวจีโมเนยยะ 
วจีสุจริต ๔ อยาง    เปนวจีโมเนยยะ    ญาณมีวาจาเปนอารมณ    เปนวจี- 
โมเนยยะ   การกําหนดรูวาจา   เปนวจีโมเนยยะ   มรรคอันสหรคตดวยการ 
กําหนดรู     เปนวจีโมเนยยะ      การละฉันทราคะในวาจาเปนวจีโมเนยยะ 
ความดับวจีสังขาร   ความเขาทุติยฌาน   เปนวจีโมเนยยะ   นีช้ื่อวา วจีโม- 
เนยยะ. 
         มโนโมเนยยะเปนไฉน  การละมโนทุจริต  ๓  อยาง  เปนมโนโม- 
เนยยะ    มโนสุจริต ๓ อยาง    เปนมโนโมเนยยะ    ญาณมีจิตเปนอารมณ 
เปนมโนโมเนยยะ   การกําหนดรูจิต  เปนมโนโมเนยยะ   มรรคอันสหรคต 
ดวยความกําหนดรู  เปนมโนโมเนยยะ   การละฉันทราคะในจิต  ความดับ 
จิตสังขาร  ความเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  นีช้ื่อวา มโนโมเนยยะ. 
                บณัฑิตท้ังหลายกลาวถึงมุนี  ผูเปนมุนีโดยกาย เปน 
         มุนีโดยวาจา   เปนมุนีโดยใจ   ผูไมมีอาสวะถึงพรอมดวย 
         ความเปนมุนีวา     เปนผูละอกุศลธรรมทั้งปวง     บัณฑติ 
         ทั้งหลายกลาวถึงมุนี  ผูเปนมุนีโดยกาย  เปนมนุีโดยวาจา 
         เปนมนุีโดยใจ   ผูไมมีอาสวะ   ถึงพรอมดวยความเปนมุนี  
         วา   เปนผูมีบาปอันลอยแลว. 
         มุนีผูประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนมุนีเหลาน้ี    เปนมนุี ๖ จําพวก 
คือ เปนอาคารมุนี ๑   อนาคารมุนี ๑   เสกขมุนี ๑  อเสกขมุนี ๑  ปจเจก-  
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มุนี ๑   มุนิมนุี ๑.   อาคารมุนีเปนไฉน  คฤหัสถผูครองเรือน  มีบทอันเห็น  
แลว   มีศาสนาอันรูแจง   นี้ชื่อวา อาคารมุนี. 
         อนาคารมุนีเปนไฉน   บรรพชิตผูมีบทอันเห็นแลว   มีศาสนาอันรู 
แจงแลว นี้ชื่อวา อนาคารมุนี. พระเสกขบุคคล ๗  จําพวก  ชื่อวา เสขมุนี. 
พระอรหันต ชื่อวา อเสกขมุนี. พระปจเจกสัมพุทธเจา ชื่อวา ปจเจกมุนี. 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ชื่อวา มุนมิุนี. 
                บคุคลยอมไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง เปนผูหลง 
         มิใชผูรู  ก็ไมเปนมนุี  สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต  ถือธรรม 
         อันประเสริฐ    เหมอืนบุคคลประคองตราชั่ง   ยอมละเวน 
         บาปท้ังหลาย  บุคคลนั้นเปนมุนี   โดยเหตุนั้น  บุคคลนั้น 
         เปนมนุี  บุคคลใดรูจักโลกทั้งสอง  บุคคลนัน้ทานเรียกวา 
         เปนมนุี    โดยเหตุนั้น  บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและ 
         ธรรมของสัตบุรุษในโลกท้ังปวง          ทั้งในภายในท้ังใน 
         ภายนอก  อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชาแลว  บุคคล 
         นั้นลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปนเครื่องของ       และตัณหา 
         ดังวาขาย   ชือ่วา เปนมุนี. 
         คําวา  สาธุ  วิยากโรหิ    ความวา ขอพระองคทรงตรัสบอก    คือ 
ทรงแสดง ...   ทรงประกาศดวยดี  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   พระองคเปน 
มุนี  ขอทรงโปรดแกปญหาน้ันแกขาพระองคดวยดี. 
         [๑๖๕]  คําวา  ตถา  หิ  เต  วิทิโต  เอส   ธมฺโม    ความวา จริง 
อยางนั้น      ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว     คือ ทรงรูแลว    ทรง 
เทียบเคียงแลว     ทรงพิจารณาแลว     ทรงใหเจริญแลว    ทรงแจมแจงแลว  
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เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    จริงอยางนั้น     ธรรมนีอั้นพระองคทรงทราบ 
แลว. 
         เพราะเหตุนั้น    พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาพระองคไดทูลถามแลวซ่ึงปญหาใด  พระองคได 
         ตรัสบอกปญหานั้นแลวแกขาพระองค           ขาพระองค 
         ทั้งหลายจะขอทูลถามปญหาขออืน่ ขอพระองคโปรดตรัส 
         บอกปญหานั้น     ธีรชนทั้งหลายยอมขามซึ่งโอฆะ    ชาติ 
         ชรา   โสกะ    และปริเทวะไดอยางไรหนอ     พระองคเปน 
         พระมนุี   ขอทรงโปรดแกปญหานั้นแกขาพระองคทั้งหลาย 
         ดวยดี   แทจริง   ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว. 
 
         [๑๖๖]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนเมตตคู) 
                เราจักบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแลว   อันประจักษ 
         แกตน   ที่บุคคลทราบแลว    เปนผูมีสติเท่ียวไป    พึงขาม 
         ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตาง ๆ ในโลกแกทาน. 
         [๑๖๗]  คําวา เราจักบอกธรรม ... แกทาน  ความวา เราจักบอก ... 
ประกาศซ่ึงพรหมจรรย   อันงามในเบ้ืองตน   งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด 
พรอมท้ังอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิ์   บรบิูรณสิ้นเชิง  และสติปฏ- 
ฐาน ๔   สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗ 
อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน   และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน   เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา   เราจักบอกธรรมแกทาน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณ 
นั้นโดยชื่อวา เมตตคู.  
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         [๑๖๘]   คําวา  ทิฏเ     ธมฺเม   ในอุเทศวา  " ทิฏเ  ธมฺเม  อน-ี   
ติห "   ดังน้ี    ความวา  ในธรรมที่เราเห็น   รู   เทียบเคียง   พิจารณา   ให 
เจริญแลว     ปรากฏแลว     คือ   ในธรรมอันเห็นแลว ...     ปรากฏแลววา 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   ฯ ล ฯ       สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา      แมดวยเหตุอยางนี้     ดังน้ี 
จึงชื่อวา   เราจักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง    ความวา เราจักบอกทุกขในทุกขที่เราเห็นแลว    จัก 
บอกสมุทัยในสมุทัยที่เราเห็นแลว        จักบอกมรรคในมรรคท่ีเราเห็นแลว 
จักบอกนิโรธในนิโรธที่เราเห็นแลว     แมดวยเหตุอยางนี้   ดังน้ี   จึงชื่อวา 
จักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง      ความวา     เราจักบอกธรรมที่จะพึงเห็นเอง      ไม 
ประกอบดวยกาล    ควรเรียกใหมาดู    ควรนอมเขามาในตน   อันวิญูชน 
พึงรูเฉพาะตน   ในธรรมท่ีเราเห็นแลว  แมดวยเหตุอยางนี้  ดังนี้  จึงชื่อวา 
เราจักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ในธรรม 
ที่เราเห็นแลว. 
         คําวา อนีติห  อวามวา เราจักบอกซึ่งธรรมอันประจักษแกตน ที่เรา 
รูเฉพาะดวยตนเอง   โดยไมบอกวากลาวกันมาอยางนี้   ไมบอกตามท่ีไดยิน 
กันมา  ไมบอกตามลําดับสืบ ๆ กันมา  ไมบอกโดยการอางตํารา  ไมบอก 
ตามท่ีนึกเดาเอาเอง      ไมบอกตามท่ีคาดคะเนเอาเอง     ไมบอกโดยความ 
ตรึกตรองตามอาการ        ไมบอกโดยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ในธรรมที่เราเห็นแลว   อันประจักษแกตน.  
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         [๑๖๙]   คําวา  ย  วทิิตฺวา  สโต  จร   ความวา กระทําใหรูแจง  คือ 
เทียบเคียง    พิจารณา    ใหเจริญ      ทาํใหแจมแจง    คือ  ทําใหรู ...   ทําให 
แจมแจงวา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯ ล ฯ   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. 
         คําวา  สโต     ความวา  มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ     คือ  มสีติเจริญ 
สติปฏฐานเปนเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย   ฯ ล ฯ      บุคคลน้ันเรียกวา 
มีสติ. 
         คําวา  จร    คือ เที่ยวไป   เที่ยวไปท่ัว    ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเปนไป 
รักษา   บํารุง   เยียวยา    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   รูธรรมใดแลว   เปนผูมี 
สติเที่ยวไป. 
         [๑๗๐]   ตัณหา   ราคะ  สาราคะ ฯ ล  ฯ   อภิชฌา   โลภะ  อกุศลมูล 
ทานกลาววา   วิสัตติกา   ตัณหาอันเกาะเก่ียวในอารมณตาง ๆ   ในอุเทศวา 
" ตเร  โลเก  วิสตฺติก. " 
         ชื่อวา  วิสัตติกา  ในคําวา  วิสตฺติกา  เพราะอรรถวา กระไร เพราะ 
อรรถวา แผไป  เพราะอรรถวา กวางขวาง  เพราะอรรถวา ซานไป เพราะ 
อรรถวา   ครอบงํา   เพราะอรรถวา  นาํไปผิด  เพราะอรรถวา  ใหกลาวผิด 
เพราะอรรถวา มีรากเปนพิษ  เพราะอรรถวา   มีผลเปนพิษ  เพราะอรรถวา 
มีการบริโภคเปนพิษ.    
         อน่ึง  ตัณหานั้นกวางขวาง  ซานไป  แผไป  แผซานไปในรูป  เสียง 
กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ  สกุล   คณะ   อาวาส   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ     สุข 
จีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   กามธาตุ   รูปธาตุ 
อรูปธาตุ   กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  สัญญาภพ  อสัญญาภพ  เนวสัญญา-  
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นาสัญญาภพ    เอกโวการภพ   จตุโวการภพ   ปญจโวการภพ   อดีตกาล 
อนาคตกาล   ปจจุบันกาล   ธรรม  คือ รูปที่เห็น  เสยีงที่ไดยิน  อารมณ 
ที่ไดทราบ   และธรรมที่รูแจง   เพราะเหตุนั้น   จึงชือ่วา วิสัตติกา. 
         คําวา  โลก   คือ  ในอบายโลก   มนุษยโลก   เทวโลก   ขันธโลก 
ธาตุโลก   อายตนโลก. 
         คําวา  ตเร  โลเก  วิสตฺติก   ความวา บุคคลน้ันเปนผูมีสติ   พึงขาม 
คือ ขามข้ึน  ขามพน  กาวลวง  เปนไปลวง     ซึ่งตัณหาอันเกาะเกี่ยวใน 
อารมณตางๆ ในโลก   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พึงขามตัณหาอันเกาะเก่ียว 
ในอารมณตาง ๆ ในโลก. 
         เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เราจักบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแลว  อันประจักษ 
         แกตนท่ีบุคคลทราบแลว     เปนผูมีสติเท่ียวไป     พึงขาม 
         ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตาง ๆ ในโลกแกทาน. 
         [๑๗๑]  ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ขาพระองค 
         ชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น      และธรรมอันสูงสุดท่ี  
         บุคคลทราบแลว   เปนผูมีสติเท่ียวไป    พึงขามพนตัณหา 
         อันเกาะเกี่ยวในอารมณตาง ๆ ในโลกได. 
         [๑๗๒]  คําวา  ต  ในอุเทศวา  " ตฺจาห  อภนินฺทามิ "   ความวา 
ซึ่งพระดํารัส  คือ ทางแหงถอยคํา  เทศนา   อนุสนธิ   ของพระองค. 
         คําวา  อภินนฺทามิ   คือ ขาพระองคยอมยินดี    ชอบใจ    เบิกบาน 
อนุโมทนา   ปรารถนา  พอใจ   ขอ   ประสงค  รักใคร   ติดใจ    เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ขาพระองคยอมชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น.  
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         [๑๗๓]   คําวา  มเหสี    ในอุเทศวา  มเหส ี  ธมฺมมุตฺตม    ดังน้ี   
ความวา ชื่อวา มเหสี   เพราะอรรถวากระไร.   ชือ่วา มเหสี เพราะอรรถวา 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสวงหา  เสาะหา  คนหาซ่ึงศีลขันธใหญ  ซึ่งสมาธิ- 
ขันธใหญ  ซึง่ปญญาขันธใหญ  ซึ่งวิมุตติขันธใหญ  ซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ 
ขันธใหญ.    ชื่อวา   มเหสี      เพราะอรรถวา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสวงหา  เสาะหา   คนหาแลวซ่ึงความทําลายกองมืดใหญ   ซึ่งความทําลาย 
วิปลาสใหญ    ซึ่งความถอนลูกศรคือตัณหาใหญ    ซึ่งความตัดความสืบตอ 
ทิฏฐิใหญ ซึง่ความใหมานะเปนเชนธงใหญตกไป  ซึ่งความระงับอภิสังขาร 
ใหญ     ซึ่งความสละโอฆะใหญ     ซึง่ความปลงภาระใหญ     ซึ่งความตัด 
สังสารวัฏใหญ     ซึ่งการใหความเรารอนใหญดับไป     ซึ่งความสงบระงับ 
ความเดือดรอนใหญ    ซึง่ความยกข้ึนซ่ึงธรรมเปนดังวาธงใหญ    ซึ่งสติ- 
ปฏฐานใหญ    ซึ่งสัมมัปปธานใหญ    ซึ่งอิทธิบาทใหญ   ซึ่งอินทรียใหญ 
ซึ่งพละใหญ    ซึ่งโพชฌงคใหญ    ซึง่อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ใหญ 
ซึ่งอมตนิพพานอันเปนปรมัตถใหญ. 
         อีกอยางหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา  มเหสี      เพราะอรรถวา 
อันสัตวทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญแสวงหา   เสาะหา   สบืหาวา      พระพุทธเจา 
ประทับ ณ ทีไ่หน   พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ ที่ไหน   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูเปนเทวดาลวงเทวดาประทับ ณ ที่ไหน     พระนราสภประทับ ณ 
ที่ไหน. 
         อมตนิพพาน    ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา   ความสํารอกตัณหา  ความดับตัณหา  ความออกจากตัณหา 
เปนเครื่องรอยรัด    ทานกลาววา   เปนธรรมอุดม   ในคําวา  ธมฺมมุตฺตม.  
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         คําวา  อุตฺตม    คือ ธรรมอันเลิศ   ประเสริฐ   วิเศษ   เปนประธาน 
สูงสุด   อยางยิ่ง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ...  ซึ่ง 
ธรรมอุดม.  
         [๑๗๔]  คําวา  ย  วทิิตฺวา  สโต  จร    ความวา ทําใหทราบ    คือ 
เทียบเคียงพิจารณา     ใหเจริญ     ทําใหแจมแจงแลว     คือ  ทาํใหทราบ ... 
ทําใหแจมแจงแลววา    สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯ ล ฯ    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. 
         คําวา  สโต    ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ     คือ  มสีติเจริญ 
สติปฏฐานเปนเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ ล ฯ    บุคคลน้ันทานกลาว 
วา   เปนผูมีสติ. 
         คําวา  จร   คือ เที่ยวไป   เที่ยวไปท่ัว ...  เยียวยา   เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา   รูแจงแลว   เปนผูมีสติเที่ยวไป. 
         [๑๗๕]  ตัณหา   ราคะ   สาราคะ ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
ทานกลาววา วิสัตติกา   ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตาง ๆ   ในอุเทศวา 
" ตเร  โลเก  วิสตฺติก. " 
         วิสัตติกา  ในบทวา  วิสตฺติกา   เพราะอรรถวากระไร ฯ ล ฯ   ซาน 
ไป   แผซานไปในรูป   เสียง   กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ ฯ ล ฯ   ธรรม  คือ 
รูปที่เห็น   เสียงที่ไดยิน    อารมณที่ไดทราบ    และธรรมท่ีรูแจง   เพราะ- 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา วิสัตติกา. 
         คําวา  โลเก   คือ ในอบายโลก ฯ ล ฯ   อายตนโลก. 
         คําวา  ตเร  โลเก  วสิตฺติก  ความวา บุคคลน้ันเปนผูมีสติ   พึงขาม 
คือ ขามข้ึน  ขามพน   กาวลวง    เปนไปลวงซึ่งตัณหา    อันเกาะเกี่ยวใน  
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อารมณตาง ๆ ในโลก   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พึงขามตัณหาอันเกาะเก่ียว 
ในอารมณตาง ๆ ในโลก. 
         เพราะเหตุนั้น    พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองค 
         ชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น     และธรรมอันสูงสุดท่ี 
         บุคคลทราบแลว   เปนผูมีสติเท่ียวไป    พึงขามตัณหาอัน 
         เกาะเกี่ยวในอารมณตาง ๆ ในโลกได. 
         [๑๗๖]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนเมตตคู) 
                 ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง 
         ชั้นตํ่า  และชั้นกลางสวนกวาง   ทานจงบรรเทาความยินดี  
         ความพัวพันและวิญญาณในธรรมเหลาน้ันเสีย    ไมพึงต้ัง 
         อยูในภพ. 
         [๑๗๗]   คําวา  ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ความวา  ทาน 
ยอมรู   คือ รูทั่ว   รูแจง   รูแจงเฉพาะ     แทงตลอดซ่ึงธรรมอยางใดอยาง 
หน่ึง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหน่ึง   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้น   โดยชื่อวา เมตตคู.   คําวา ภควา นี้  
เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ      คําวา  ภควา นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ดูกอนเมตตคู. 
         [๑๗๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนาตวา   ชั้นสูง      ในอุเทศวา 
" อุทฺธ  อโธ  ติริยฺจาป มชฺเฌ " ดังน้ี  ตรัสอดีตวา ชั้นตํ่า ตรัสปจจุบันวา   
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ชั้นกลางสวนกวาง.     ตรัสเทวโลกวา   ชั้นสูง    ตรัสนิรยโลกวา    ชั้นตํ่า 
ตรัสมนุษยโลกวา   ชั้นกลางสวนกวาง.    ตรัสกุศลธรรมวา   ชั้นสูง   ตรัส 
อกุศลธรรมวา   ชั้นตํ่า   ตรัสอพยากตธรรมวา   ชั้นกลางสวนกวาง.   ตรสั 
อรูปธาตุวา   ชั้นสูง    ตรสักามธาตุวา   ชั้นตํ่า    ตรสัรูปธาตุวา   ชั้นกลาง 
สวนกวาง.    ตรัสสุขเวทนาวา   ชั้นสงู    ตรัสทุกขเวทนาวา   ชัน้ตํ่า   ตรัส 
อทุกขมสุขเวทนาวา    ชัน้กลางสวนกวาง.   ตรัสสวนเบื้องบนตลอดถึงพ้ืน 
เทาวา   ชั้นสงู    ตรัสสวนเบื้องตํ่าตลอดถึงปลายผมวา  ชั้นตํ่า    ตรัสสวน 
กลางวา   ชั้นกลางสวนกวาง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ชั้นสูง  ชัน้ตํ่า  และ 
ชั้นกลางสวนกวาง. 
         [๑๗๙]  คําวา  เอเตสุ  ในอุเทศวา " เอเตสุ นนฺทิฺจ นิเวสนฺจ 
ปนุชฺช  วิฺาณ  ภเว  น   ติฏเ "  ดังน้ี   ความวา ในธรรมทั้งหลายท่ีเรา 
บอกแลว ...   ประกาศแลว  ตัณหา  ราคะ  สาราคะ ฯ ล ฯ   อภิชฌา  โลภะ 
อกุศลมูล   ตรัสวาความยินดี. 
         ความพัวพันในบทวา  นิเวสน    มี ๒ อยาง    คือ ความพัวพันดวย 
ตัณหา ๑  ความพัวพันดวยทิฏฐิ ๑  ความพัวพันดวยตัณหาเปนไฉน ความ 
ถือวาของเราอันทําใหเปนแดน ...   ดวยสวนตัณหาเทาใด  ฯ ล ฯ   นี้ชื่อวา 
ความพัวพันดวยตัณหา.  ความพัวพันดวยทิฏฐิเปนไฉน  สักกายทิฏฐิมีวัตถ ุ
๒๐  ฯ ล ฯ  นี้ชื่อวา ความพัวพันดวยทฏิฐิ. 
         คําวา  ปนุชฺช  วิฺาณ  ความวา  วิญญาณอันสหรคตดวยปุญญา- 
ภิสังขาร  วิญญาณอันสหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร  วิญญาณอันสหรคตดวย 
อเนญชาภิสังขาร  ทานจงบรรเทา   คือ จงสลัด  จงถอน  จงถอนทิ้ง  จงละ 
จงทาใหไกล   จงทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมีซึ่งความยินดี   ความพัวพัน  
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และวิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขารในธรรมเหลาน้ี     เพราะฉะนั้น    จึง 
ชื่อวา   ทานจงบรรเทาความยินดี    ความพัวพัน      และวิญญาณในธรรม 
เหลาน้ี. 
         ภพมี ๒  คือ กรรมภพ ๑  ภพใหมอันมีในปฏิสนธิ ๑  ชื่อวา ภพ 
ในอุเทศวา " ภเว  น  ติฏเ "     กรรมภพเปนไฉน    ปุญญาภิสงัขาร 
อปุญญาภิสังขาร    อเนญชาภิสังขาร    นี้เปนกรรมภพ.    ภพใหมอันมีใน 
ปฏิสนธิเปนไฉน  รูป   เวทนา   สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันมีในปฏิสนธ ิ
นี้เปนภพใหมอันมีในปฏสินธิ. 
         คําวา  ภเว  น  ติฏเ   ความวา เมื่อละขาด   บรรเทา   ทําใหสิ้นสุด 
ใหถึงความไมมีซึ่งความยินดี    ความพัวพัน     วิญญาณอันสหรคตดวยอภิ- 
สังขาร   กรรมภพ   และภพใหมอันมีในปฏิสนธิ  ไมพึงต้ังอยูในปฏิสนธ ิ
ไมพึงอยูในกรรมภพ     ไมพึงดํารงอยู     ไมพึงประดิษฐานอยูในภพใหม 
อันมีในปฏิสนธิ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ทานจงบรรเทา ...  วิญญาณไม 
พึงต้ังอยูในภพ   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
                ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนธรรมชั้น 
         สูง   ชัน้ตํ่า   และชัน้กลาง   สวนกวาง     ทานจงบรรเทา 
         ความยนิดี  ความพัวพัน    และวิญญาณในธรรมเหลาน้ัน 
         เสีย  ไมพึงต้ังอยูในภพ. 
         [๑๘๐]  ภิกษุผูมีปกติอยูอยางน้ี  มีสติ  ไมประมาท  มีความ 
         รูแจง   ละความยึดถือวาเปนของเราแลว  เท่ียวไป  พึงละ 
         ชาติ   ชรา    ความโศกและความรําพัน     อนัเปนทุกขใน 
         อัตภาพนี้เสียทีเดียว.  
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         [๑๘๑]  คําวา  เอววิหารี    ในอุเทศวา " เอววิหารี  สโต  อปฺป- 
มตฺโต "   ดังน้ี   ความวา ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมี  ซึ่ง 
ความยินดี   ความพัวพัน     วิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร   กรรมภพ 
และภพใหมอันมีในปฏิสนธิ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูมีปกติอยูอยางนี้. 
         คําวา  สโต    ความวา  มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ   คือ  มสีติเจริญ 
สติปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯล ฯ    ภิกษุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา   เปนผูมีสติ. 
         คําวา  อปฺปมตฺโต  ความวา ภิกษุเปนผูทําดวยความเต็มใจ   คือ ทํา 
เนือง ๆ  ทําไมหยุด  มีความประพฤติไมยอหยอน  ไมปลงฉันทะ  ไมทอด 
ธุระ  ไมประมาท  ในกุศลธรรม   คือ  ความพอใจ  ความพยายาม  ความ 
หม่ัน  ความเปนผูมีความหม่ัน   ความไมถอยหลัง   สติ  สัมปชญัญะ   ความ 
เพียรใหกิเลสรอนท่ัว   ความเพียรชอบ  ความต้ังใจ  ความประกอบเนืองๆ 
ใด   ในกุศลธรรมน้ันวา  เมื่อไร   เราพึงบําเพ็ญศีลขันธที่ยังไมบริบูรณให 
บริบูรณ      หรือพึงอนุเคราะหศีลขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรม 
นั้น  ...   เมื่อไร  เราพึงบําเพ็ญสมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบรบิูรณ   หรือ 
พึงอนุเคราะหสมาธิขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกศุลธรรมน้ัน ...    เมื่อไร 
เราพึงบําเพ็ญปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบรูณ      หรือพึงอนุเคราะห 
ปญญาขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกศุลธรรมน้ัน ...        เมื่อไร   เราพึง 
บําเพ็ญวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ      หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติ  
ขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมน้ัน ...        เมื่อไร   เราพึงบําเพ็ญ 
วิมุตติญาณทัสสนขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ       หรือพึงอนุเคราะห 
วิมุตติญาณทัสสนขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น     ความพอใจ  
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เปนตนนั้น   ชื่อวา ความไมประมาทในกุศลธรรม    ความพอใจ    ความ 
พยายาม ...  ความต้ังใจ    ความประกอบเนือง ๆ ใด   ในกุศลธรรมนั้นวา 
เมื่อไร     เราพึงกําหนดทุกขที่ยังไมกําหนดรู    เราพึงละกิเลสทั้งหลายท่ียัง 
ไมไดละ     เราพึงเจริญมรรคที่ยังไมเจริญ    หรือเราพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธ 
ที่ยังไมทําใหแจง  ความพอใจเปนตนน้ัน  ชื่อวา ความไมประมาทในกุศล- 
ธรรม     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา     ผูมีปกติอยูอยางนี้     เปนผูมีสติไม 
ประมาท. 
         [๑๘๒]  ภิกษุเปนกลัยาณปุถุชนก็ดี   ภิกษุเปนพระเสขะก็ดี  ชื่อวา 
ภิกษุ   ในอุเทศวา " ภิกฺข ุ จร  หิตฺวา  มมายิตานิ "   ดังน้ี. 
         คําวา  จร   ความวา เที่ยวไป   คือเท่ียวไป ... เยียวยา. 
         ความยึดถือวาของเราม ี๒  อยาง     คือ ความยึดถือวาของเรา    ดวย 
อํานาจตัณหา ๑   ความยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ๑ ฯ ล ฯ   นีช้ื่อวา 
ความยึดถือวาของเราดวยอํานาจตัณหา ฯ ล ฯ   นีช้ือ่วา  ความยึดถือวาของ 
เราดวยอํานาจทิฏฐิ    ชื่อวา ความยึดถือวาของเรา     ละความยึดถือวาของ 
เราดวยอํานาจตัณหา  สละคืนความยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ  ละ  สละ 
บรรเทา   ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมี  ซึ่งความยึดถือวาของเราทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา     ภิกษุ ... ละแลวซ่ึงความยึดถือวาของเราทั้งหลาย 
เที่ยวไป. 
         [๑๘๓]  ความเกิด   ความเกิดพรอม ...   ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะ 
ทั้งหลายในหมูสัตวนั้น ๆ   แหงสัตวเหลาน้ัน ๆ   ชื่อวา  ชาติ  ในอุเทศวา 
" ชาติชฺชร   โสกปริทฺเทวฺจ   อิเมว  วิทฺวา  ปชฺชเหยฺย  ทุกข "   ดังน้ี 
ความแก   ความเสื่อม ...   ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย    ชื่อวา  ชรา  
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ความโศก    กิริยาที่โศก ...    หรือของคนท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยาง  
หน่ึงกระทบเขา  ชื่อวา ความโศก.  ความรองไห  ความรําพัน ... หรือของ 
คนที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบเขา  ชื่อวา ปริเทวะ. 
         คําวา  อิธ   ความวา ในทิฏฐินี้  ฯ ล ฯ   ในมนษุยโลกนี้. 
         คําวา  วิทฺวา   ความวา ผูรูแจง   คือ ถึงความรูแจง  มีญาณ  มีความ 
แจมแจง   เปนนักปราชญ   ชาติทุกข ฯ ล ฯ  ทุกขคือโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส   และอุปายาส  ชื่อวา ทุกข. 
         คําวา  ชาติชฺชร  โสกปริทฺเทวฺจ  อิเธว  วิทวฺา ปชฺชเหยฺย  ทุกขฺ   
ความวา  ผูรูแจง   คือ ถึงความรูแจง   มีญาณ   มีความแจมแจงเปนปราชญ 
พึงละ  คือ บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมีซึ่งชาติ  ชรา  ความโศก 
และความร่ําไรในอัตภาพน้ีเทียว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูรูแจงพึงละชาติ 
ชรา  ความโศก    และความร่ําไรอันเปนทุกขในอัตภาพน้ีเทียว    เพราะ- 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา                                              
                ภกิษุผูมีปกติอยูอยางน้ี   มสีติ  ไมประมาท  มีความ 
         รูแจง   ละความยึดถือวาเปนของเรา  แลวเท่ียวไป  พึงละ 
         ชาติ    ชรา     ความโศก    และความรําพันอันเปนทุกขใน 
         อัตภาพนี้เสียทีเดียว. 
 
         [๑๘๔]  ขาแตพระโคดม ขาพระองคชอบใจพระดํารัส ของ 
         พระองค  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   ที่ตรัสไวดีแลว  เปน 
         ธรรมไมมีอปุธ ิ     พระผูมีพระภาคเจาทรงละทุกขไดแลว  
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         เปนแน    จริงอยางนั้น     ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบ  
         แลว. 
         [๑๘๕]   คําวา    เอต      ในอุเทศวา   " เอตาภินนฺทามิ    วโจ 
มเหสิโน "    ดังน้ี    ความวา  ถอยคํา   ทางถอยคํา   เทศนา   อนุสนธิของ 
พระองค. 
         คําวา  อภินนฺทามิ    ความวา  ยอมยินดี    คือ  ชอบใจ    เบกิบาน 
อนุโมทนา   ปรารถนา  พอใจ   ขอประสงค   รักใคร  ติดใจ. 
         คําวา  มเหสิโน   ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา  เสาะหา 
คนหา    ศลีขันธใหญ  ฯ ล ฯ    พระนราสภประทับที่ไหน    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา     ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองค     ผูแสวงหาคุณอัน 
ยิ่งใหญ. 
         [๑๘๖]   คําวา สุกิตฺติต  ในอุเทศวา " สุกิตฺติต  โคตม  นูปธีก " 
ดังน้ี    ความวา อันพระองคตรัสแลว   คือ  ตรัสบอก ...   ทรงประกาศแลว 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ตรัสดีแลว. 
         กิเลสทัง้หลายก็ดี    ขันธก็ดี    อภิสังขารก็ดี    ทานกลาววา   อุปธ ิ
ในอุเทศวา " โคตม  นูปธกี "  เปนธรรมท่ีละอุปธิ  คือ เปนที่สงบอุปธิ 
ที่สละคืนอุปธิ   ที่ระงับอุปธิ   อมตนิพพาน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ขาแต 
พระโคดม ...   ตรัสดีแลว   เปนธรรมไมมีอุปธิ. 
         [๑๘๗]   คําวา  อทฺธา    ในอุเทศวา " อทฺธา  หิ  ภควา  ปหาสิ 
ทุกฺข "   ดังน้ี     เปนเครื่องกลาวโดยสวนเดียว    เปนเครื่องกลาวโดยไมมี 
ความสงสัย    เปนเครื่องกลาวโดยไมมีความเคลือบแคลง   เปนเครื่องกลาว 
โดยไมเปนสองแง      เปนเครื่องกลาวแนนอน      เปนเครื่องกลาวไมผิด.  
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คําวา  อทฺธา นี้    เปนเครื่องกลาวแนแท.    คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่อง 
กลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ   คําวา  ภควา นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ. 
         คําวา  ปหาสิ  ทุกขฺ    ความวา พระองคทรงละ    คือ ทรงละขาด 
ทรงบรรเทา   ทรงทําใหสิน้สุด   ใหถึงความไมมี   ซึ่งชาติทุกข   ชราทุกข 
พยาธิทุกข   มรณทุกข    ทุกขคือความโศก    ความรําพัน   ความทุกขกาย 
ความทุกขใจ   และความคับแคนใจ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงละทุกขไดแลวเปนแน. 
         [๑๘๘]   คําวา  จริงอยางน้ัน   ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว  
ความวา  จริงอยางนั้น    ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว    คือ  ทรงรู 
ทรงเทียบเคียง   ทรงพิจารณา  ทรงใหแจมแจง  ปรากฏแลว  เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  จริงอยางนั้น  ธรรมน้ันอันพระองคทรงทราบแลว  เพราะเหตุนั้น 
พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระโคดม    ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของ 
         พระองค  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ที่ตรัสไวดีแลว  เปน 
         ธรรมไมมีอุปธ ิ    พระผูมีพระภาคเจาทรงละทุกขไดแลว 
         เปนแน     จริงอยางน้ัน    ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบ 
         แลว. 
 
         [๑๘๙]  พระองคเปนพระมุนีตรสัสอนชนเหลาใดบอย ๆ  ก็ 
         ชนแมเหลาน้ันพึงละทุกขไดเปนแน      ขาพระองคมาพบ 
         แลวซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ       จกัขอนมัสการ  
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         พระองค    ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสสอนขาพระองค 
         บอย ๆ. 
         [๑๙๐]   คําวา  เต  จาป      ในอุเทศวา  " เต  จาป  นูน ปชเหยฺยุ 
ทุกฺข " ดังน้ี   คือ กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต 
เทวดา   มนุษย   พึงละได. 
         คําวา  ทุกฺข   ความวา พึงละ   คือ พึงบรรเทา  ทําใหสิ้นสดุ  ใหถึง 
ความไมมีซึ่งชาติทุกข ...   ความคับแคนใจ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ก็แม 
ชนเหลาน้ันพึงละทุกขไดเปนแน. 
         [๑๙๑]   คําวา  เย   ในอุเทศวา  " เย  ตฺว  มุนี  อฏ ิต  โอวเทยฺย " 
ดังน้ี    คือ กษัตริย   พราหมณ  แพศย  ศูทร   คฤหัสถ  บรรพชติ  เทวดา 
มนุษย  เมตตคูพราหมณยอมกลาวกับพระผูมีพระภาคเจาวา  ตฺว. 
         ญาณ  เรียกวา โมนะ   ในคําวา   มุนี  ฯ ล ฯ    บุคคลนั้นลวงแลว 
ซึ่งราคาทิธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังวาขาย   ยอมเปนมุนี. 
         คําวา  อฏ ิต  โอวเทยฺย   ความวา ตรัสสอนโดยเอื้อเฟอ  คือ ตรัส 
สอนเนือง ๆ  ตรัสสอน   พร่ําสอนบอย ๆ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระ- 
องคเปนพระมุนีตรัสสอนชนเหลาใดบอย ๆ. 
         [๑๙๒]   เมตตคูพราหมณกลาวกับพระผูมีพระภาคเจาวา   ต     ใน 
อุเทศวา ตนฺต นมสฺสามิ  สเมจฺจ  นาค. 
         คําวา  นมสฺสามิ  ความวา ขาพระองคขอนมัสการ  คือ ขอสักการะ 
เคารพ    นับถือ    บชูาดวยกาย    ดวยจิต     ดวยขอปฏิบัติอันเปนไปตาม 
ประโยชน  หรือดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.  
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         คําวา  สเมจฺจ   ความวา  ขาพระองคมาพบ   คือ มาประสบ  มาหา 
มาเฝาแลว   ขอนมัสการพระองคเฉพาะพระพักตร. 
         คําวา  นาค   ความวา  ผูไมมีความชั่ว    พระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
ทําความชั่ว   เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระนามวา นาค  ไมเสด็จไปสูความชั่ว 
เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระนามวา นาค  ไมเสด็จมาสูความชั่ว  เพราะฉะนั้น 
จึงทรงพระนามวา นาค. 
         พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทําความชั่วอยางไร    เพราะฉะนั้น    จึง 
ทรงพระนามวา นาค.  อกุศลธรรมทัง้ปวงอันทําใหเศราหมอง   ใหเกิดใน 
ภพใหม   มีความกระวนกระวาย   มีทกุขเปนวิบาก  เปนที่ต้ังแหงชาติ  ชรา 
และมรณะตอไป  ทานกลาววา ความชั่ว. 
         บุคคลไมทําความชั่วนอยหน่ึงในโลก        สลัดแลวซ่ึงกิเลสเครื่อง 
ประกอบสัตวไวทั้งปวง    ซึ่งเครื่องผูกทั้งหลาย    เปนผูหลุดพนแลว    ไม 
เกี่ยวของในที่ทั้งปวง      บุคคลน้ันทานกลาววาเปนนาค    ผูคงที่     มีจิต 
อยางนั้น. 
         พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทําความชั่วอยางนี้   เพราะฉะน้ัน  จึงทรง 
พระนามวา นาค. 
         พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จไปอยางไร   เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระ- 
นามวา นาค     พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จไปสูฉันทาคติ      ไมเสด็จไปสู 
โทสาคติ  ไมเสด็จไปสูโมหาคติ   ไมเสด็จไปสูภยาคติ   พระองคไมเสด็จไป 
ดวยอํานาจราคะ   ไมเสด็จไปดวยอํานาจโทสะ  ไมเสด็จไปดวยอํานาจโมหะ 
ไมเสด็จไปดวยอํานาจทิฏฐิ   ไมเสด็จไปดวยอํานาจมานะ   ไมเสด็จไปดวย 
อํานาจอุทธัจจะ    ไมเสด็จไปดวยอํานาจวิจิกิจฉา    ไมเสด็จไปดวยอํานาจ 
อนุสัย   ไมดาํเนิน  ไมเสด็จออก   ไมถูกพัดไป  ไมถูกนําไป  ไมถูกเคลื่อน  
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ไปดวยธรรมอันเปนพวก   พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จไปอยางน้ี    เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงทรงพระนามวา นาค. 
         พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จมาอยางไร    เพราะฉะน้ัน   จึงทรงพระ- 
นามวา นาค    พระผูมีพระภาคเจาไมมาอีก   ไมยอนมา  ไมกลับมาสูกิเลส 
ทั้งหลาย    ทีพ่ระองคทรงละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค ... ดวยสกทาคามิ- 
มรรค ....   ดวยอนาคามิมรรค ...    ดวยอรหัตมรรค    พระผูมีพระภาคเจา 
ไมเสด็จมาอยางนี้    เพราะฉะน้ัน      จึงทรงพระนามวา นาค   เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ขาพระองคมาพบพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนาค   จึงขอนมัสการ 
พระองค. 
         [๑๙๓]   คําวา  อปฺเปว   ม  ภควา  อฏิ ิต  โอวเทยฺย   ความวา  ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสสอนขาพระองคบอย  ๆ  คือ โปรดตรัสสอนโดย 
เอ้ือเฟอ   ตรสัสอนเนือง ๆ    ตรัสสอน   พร่ําสอนบอย ๆ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา        ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสสอนขาพระองคบอย ๆ บาง 
เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                พระองคเปนพระมุนี   ตรัสสอนชนเหลาใดบอย ๆ  ก ็
         ชนแมเหลาน้ันพึงละทุกขไดเปนแน      ขาพระองคมาพบ 
         แลวซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ       จกัขอนมัสการ 
         พระองค    ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสสอนขาพระองค 
         บอย ๆ. 
 
         [๑๙๔]  บุคคลพึงรูจักผูใดวาเปนพราหมณ  ผูถึงเวท ไมมี  
         กิเลสเครื่องกังวล    ไมของเกี่ยวในกามภพ    ผูนั้นขามได  
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         แลวซ่ึงโอฆะน้ีโดยแท     และเปนผูขามถึงฝง     ไมมีเสา 
         เขื่อน   ไมมีความสงสัย. 
         [๑๙๕]  คําวา  พฺราหฺมณ      ในอุเทศวา   ย  พฺราหฺมณ   เวทคุ 
อภิชฺา   ความวา  ชื่อวาเปนพราหมณเพราะเปนผูลอยเสียแลวซึ่งธรรม 
๗ ประการ  เปนผูลอยสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลพัตตปรามาส  ราคะ  โทสะ 
โมหะ   มานะ   เปนผูลอยอกุศลบาปธรรมอันทําใหเศราหมอง   ใหเกิดใน 
ภพใหม   มีความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนวิบาก  เปนที่ต้ังแหงชาติ   ชรา 
และมรณะตอไป. 
                (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนสภิยะ๑)   พระ- 
         ผูมีพระภาคเจา       ลอยเสียแลวซึ่งธรรมอันลามกท้ังปวง 
         ปราศจากมลทิน    มีจิตต้ังมั่นดี    มีจิตคงท่ี    ลวงแลวซ่ึง 
         สงสาร  เปนผูบรบิูรณ    พระผูมพีระภาคเจานั้นอันตัณหา 
         และทฏิฐิไมอาศัย      เปนผูคงท่ี      บณัฑิตกลาววาเปนผู 
         ประเสริฐ. 
         ญาณในมรรค ๔ ตรัสวาเวท   ในคําวา  เวทคุ ฯ ล ฯ   พราหมณนั้น 
เปนเวทคู   เพราะลวงเสียซึ่งเวททั้งปวง. 
         คําวา   อภิชฺา    ความวา พึงรูจัก    คือ พึงรูทั่ว   รูแจง   รูแจง 
เฉพาะ   แทงตลอด   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   พึงรูจักผูใดวาเปนพราหมณ 
ผูถึงเวท. 
         [๑๙๖]  คําวา อกิฺจน    ในอุเทศวา   อกิฺจน  กามภเว  อสตฺต 
ดังน้ี   ความวา  เครื่องกังวล   คือ ราคะ   เครื่องกังวล  คือ โทสะ   โมหะ 
มานะ  ทิฏฐิ   กิเลส   ทุจรติ   เครื่องกังวลเหลาน้ีอันผูใดละขาดแลว    ตัด 
๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕/ขอ ๓๖๗.  
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ขาดแลว   สงบแลว   ระงับแลว   ทําไมใหอาจเกิดข้ึน     เผาเสียแลวดวยไฟ 
คือญาณ   ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ไมมีกิเลสเครื่องกังวล.  
         โดยอุทานวา  กาม   กามมี ๒  อยาง   คือ วัตถุกาม  ๑   กิเลสกาม  ๑ 
ฯ ล ฯ   เหลาน้ีตรัสวา  วัตถุกาม  ฯ ล ฯ   เหลาน้ีตรัสวา กิเลสกาม.  
         ชื่อวา  ภพ   คือ ภพ  ๒ อยาง    คือ กรรมภพ ๑    ภพใหมอันมีใน 
ปฏิสนธิ ๑ ฯ ล ฯ   นีช้ื่อวา ภพใหมอันมีในปฏิสนธ.ิ  
         คําวา  อกิฺจรน  กามภเว  อสตฺต     ความวา   ไมมีกิเลสเครื่องกังวล 
ไมของเกี่ยว   คือ ไมของแวะ  ไมเกาะเกี่ยว  ไมพัวพัน  ในกามภพ  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล   ไมของเกี่ยวในกามภพ.  
         [๑๙๗]   คําวา  อทฺธา   ในอุเทศวา  อทฺธา  หิ  โส  โอฆมมิ  อตาริ 
ดังน้ี   เปนเครื่องกลาวโดยสวนเดียว ฯ ล ฯ.    คําวา  อทฺธา   นี้เปนเครื่อง 
กลาวแนแท.   คาวา โอฆ   คือ กามโอฆะ  ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ  อวิชชา- 
โอฆะ.     คําวา  อตาริ   ความวา ขามแลว   คือ ขามข้ึนแลว   ขามพนแลว 
กาวลวงแลว    เปนไปลวงแลว   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ผูนั้นไดขามแลว 
ซึ่งโอฆะนี้โดยแท. 
         [๑๙๘]   คําวา  ติณฺโณ     ในอุเทศวา " ติณฺโณ  จ  ปาร  อขิโล 
อกงฺโข " ดังน้ี    ความวา ผูนั้นขามไดแลว   คือ ขามข้ึน  ขามพน   ลวงพน 
แลว   เปนไปลวงแลว   ซึ่งกามโอฆะ   ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ  อวิชชาโอฆะ 
มีความอยูจบแลว    มีจรณะอันประพฤติแลว   มีทางไกลอันถึงแลว   มีทิศ 
อันถึงแลว   มีที่สุดอันถึงแลว   มีพรหมจรรยอันรักษาแลว  ถึงแลวซ่ึงทิฏฐิ 
อันอุดม   มีมรรคอันเจริญแลว    มีกิเลสอันละแลว    มีอกุปปธรรมอันแทง 
ตลอดแลว   มีนิโรธอันทาํใหแจงแลว    ผูนั้นกําหนดรูทุกขแลว    ละสมุทยั  
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แลว   เจริญมรรคแลว    ทานิโรธใหแจมแจงแลว     รูยิ่งซึ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง 
แลว     กําหนดรูซึ่งธรรมท่ีควรกําหนดรูแลว     ละซึ่งธรรมที่ควรละแลว 
เจริญซ่ึงธรรมที่ควรเจริญแลว        ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงแลว 
ผูนั้นมีอวิชชาเพียงดังกลอนอันถอดออกแลว      มชีาติสงสารเพียงดังคูอัน 
กลบแลว   มตัีณหาเพียงดังเสาระเนียดอันถอนข้ึนแลว   ไมมีลิ่มสลัก   เปน 
ผูไกลจากกิเลสดังขาศึก    มีอัสมิมานะดังวาธงลมไปแลว    มภีาระปลงเสีย 
แลว      เปนผูไมเกี่ยวของ      ละนิวรณมีองค ๕ เสียแลว     ประกอบดวย 
อุเบกขามีองค ๖    มีสติเปนเครื่องรักษาอยางเอก   มีธรรมเปนที่พ่ึงพิง ๔ 
มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางหน่ึง ๆ      บรรเทาเสียแลว      มีความแสวงหาอัน 
ประเสริฐบริบูรณโดยชอบ    มีความดําริไมขุนมัว    มีกายสังขารระงับแลว 
มีจิตพนวิเศษดีแลว     มปีญญาพนวิเศษดีแลว     เปนผูบริบูรณ    อยูจบ 
พรหมจรรยแลว   เปนบุรุษอุดม    เปนบุรุษประเสริฐ   เปนผูถึงอรหัตผล 
อันประเสริฐ. 
         ผูนั้นยอมไมกอ    ไมทําลาย   ทําลายเสร็จแลวดํารงอยู    ไมตองละ 
ไมตองยึดถือ   ละเสร็จแลวดํารงอยู  ยอมไมเย็บ  ไมยก   ตัดเสรจ็แลวดํารง 
อยู   ไมตองกําจัด   ไมตองกอ   กอเสร็จแลวดํารงอยู   ชื่อวา  ดาํรงอยูแลว 
เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ    สมาธิขันธ   ปญญาขันธ   วิมุตติขันธ 
วิมุตติญาณทัสสนขันธ     อันเปนของพระอเสขะ  ยังอริยสัจทั้งปวงใหถึง 
เฉพาะแลวดํารงอยู    ลวงเสียอยางนี้แลวดํารงอยู    ดับไฟกิเลสแลวดํารงอยู 
ดํารงอยูในความเปนผูไมวนเวียน  ยึดถือความชนะเสร็จแลวดํารงอยู  ดํารง 
อยูในความสองเสพวิมุตติ   ดํารงอยูในเมตตา   กรณุา   มุทิตา   อุเบกขา 
อันบริสุทธิ์    ดํารงอยูในความบริสุทธิ์สวนเดียว     ดํารงอยูในความเปนผู  
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ไมมีกัมมัญญะ   (ตัณหา  ทฏิฐิ  มานะ)    ดํารงอยูเพราะความเปนผูพนวิเศษ 
แลว   ดํารงอยูเพราะความเปนผูมีจิตสงบ   ดํารงอยูในที่สุดแหงขันธ  ดํารง 
อยูในที่สุดแหงธาตุ    ดํารงอยูในที่สุดแหงอายตนะ    ดํารงอยูในที่สุดแหง  
คติ   ดํารงอยูในที่สุดแหงอุปบัติ    ดํารงอยูในที่สุดแหงปฏิสนธิ    ดํารงอยู 
ในที่สุดแหงภพ    ดํารงอยูในที่สุดแหงสังขาร    ดาํรงอยูในที่สุดแหงวัฏฏะ 
ดํารงอยูในภพอันมีในที่สุด    ดํารงอยูในอัตภาพอันมีในที่สุด    เปนพระ- 
อรหันตทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด. 
                พระขีณาสพน้ัน   มีภพน้ีเปนครั้งหลัง   มีอัตภาพนี้  
         และมสีงสาร  คือ ชาติ  ชรา   และมรณะเปนครั้งสุดทาย 
         ไมมีภพใหม. 
         เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เปนผูขามแลว. 
         อมตนิพพาน    ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา   ความสารอกตัณหา  ความดับตัณหา  ความออกจากตัณหา 
เปนเครื่องรอยรัด   ตรัสวา  ฝง   ในบทวา ปาร  ดังนี้.   ผูนั้นถึงแลวซ่ึงฝง 
คือ บรรลถุึงฝง   ไปสูสวนสุด   ถึงสวนสุด   ไปสูที่สุด   ถึงท่ีสดุ   ไปสูสวน 
สุดรอบ ถึงสวนสุดรอบ ไปสูที่จบ  ถึงท่ีจบ ไปสูที่ตานทาน ถึงท่ีตานทาน 
ไปสูที่เรน   ถึงท่ีเรน   ไปสูที่พ่ึง  ถึงท่ีพ่ึง  ไปสูที่ไมมีภัย  ถึงที่ไมมีภัย  ไปสู 
ที่ไมเคลื่อน ถึงท่ีไมเคลื่อน ไปสูอมตะ ถึงอมตะ ไปสูนิพพาน ถึงนิพพาน 
ผูนั้นมีพรหมจรรยอันเปนเครื่องอยูจบแลว      มีจรณะประพฤติแลว  ฯ ล ฯ 
ไมมีสงสาร   คือ ชาติ ชรา และมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
เปนผูขามแลวถึงฝง. 
         คําวา  ไมมีเสาเขื่อน    คือ ราคะเปนเสาเข่ือน    โทสะเปนเสาเข่ือน  
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โมหะเปนเสาเข่ือน   ความโกรธเปนเสาเข่ือน   ความผูกโกรธเปนเสาเข่ือน 
ฯ ล ฯ     อกสุลาภิสังขารท้ังปวงเปนเสาเข่ือน    ผูใดละเสาเข่ือนเหลาน้ีแลว 
ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทําไมใหอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
ผูนั้นตรัสวา   เปนผูไมมีเสาเข่ือน. 
         คําวา  ผูไมมีความสงสัย   คือ ความสงสัยในทุกข   ความสงสัยใน 
ทุกขสมุทัย     ความสงสัยในทุกขนิโรธ    ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  ความสงสัยในเง่ือนเบื้องตน  ความสงสัยในเง่ือนเบื้องปลาย ความ 
สงสัยในปฏิจจสมุปปนธรรม      คือ  ความเปนปจจัยแหงสังขาราทิธรรมนี้  
ความสงสัย  กิริยาที่สงสัย   ความเปนผูสงสัย   ความเคลือบแคลง   ความไม 
ตกลง   ความเปนสองแง   ความเปนสองทาง   ความลังเล   ความไมถือเอา 
โดยสวนเดียว   ความระแวง   ความระแวงรอบ   ความตัดสินไมลง   ความ 
มีจิตครั่นคราม   ความมีใจสนเทหเห็นปานน้ี   ผูใดละความสงสัยเหลาน้ี  ... 
เผาเสียแลวดวยไฟคือ  ญาณ   ผูนั้นตรสัวา   เปนผูไมมีความสงสัย   เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา    เปนผูขามแลวถึงฝง    ไมมีเสาเข่ือน    ไมมคีวามสงสัย 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                บคุคลพึงรูจักผูใดวาเปนพราหมณ ผูถึงเวท ไมมีกิเลส 
         เครื่องกังวล    ไมของเกี่ยวในกามภพ    ผูนั้นไดขามแลวซ่ึง 
         โอฆะนี้โดยแท    และเปนผูขามถึงฝง    ไมมเีสาเขื่อน    ไม 
         มีความสงสัย. 
 
   [๑๙๙]  นรชนใดในศาสนานี้    มีความรู   เปนเวทคู  สลัดแลว 
         ซึ่งบาปธรรมเปนเครื่องของน้ี           ในภพนอยและภพใหญ  
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         นรชนน้ันเปนผูปราศจากตัณหา   ไมมีทุกข   ไมมีความหวัง 
         เรากลาววา   นรชนนั้นไดขามแลวซ่ึงชาติและชรา. 
         [๒๐๐]  คําวา  วิทฺวา     ในอุเทศวา  " วิทฺวา  จ   โย  เวทคู  นโร 
อิธ " ดังน้ี   ความวา ไปแลวในวิชชา  มีญาณ   มปีญญาแจมแจง  มีปญญา 
ทําลายกิเลส. 
         คําวา  โย   ความวา ฯ ล ฯ   มนุษยใด   คือ เชนใด. 
         ญาณในมรรค ๔   ตรัสวา เวท   ในบทวา เวทคู  นรชนน้ัน  ชื่อวา 
เปนเวทคู   เพราะลวงเสียซึ่งเวททั้งปวง. 
         คําวา  นโร   ไดแก สัตว   นระ   มาณพ  ผูอันเขาเลี้ยง  บุคคลผูเปน 
อยู   ผูถึงชาติ   สัตวเกิด   ผูถึงความเปนใหญ   ชนผูเกิดแตพระมนู. 
         คําวา  อิธ    คือ ในทิฏฐินี้  ฯ ล ฯ    ในมนุษยโลกน้ี     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   นรชนใดในศาสนาน้ี   มีความรู   เปนเวทคู. 
         [๒๐๑]  คําวา  ภวาภเว    ในอุเทศวา " ภวาภเว   สงฺคมิม  วิสชฺช " 
ดังน้ี    ความวา ในภพนอยและภพใหญ   คือ ในกรรมภพ  (กรรมวัฏ)   ใน 
ปุนัพภพ   (วิปากวัฏ)   ในกามภพ   (กามธาตุ)  ในกรรมภพ   ในกามภพ 
ในปุนัพภพ  ในรูปภพ  ในกรรมภพ  ในรูปภพ  ในปุนัพภพ ในอรูปภพ 
ในกรรมภพ   ในวิปากวัฏอันใหเกิดใหม     ในอรูปภพ     ในภพบอย ๆ 
ในคติบอย ๆ     ในอุปบัติบอย ๆ    ในปฏิสนธิบอย ๆ    ในความเกิดแหง 
อัตภาพบอย ๆ.  บาปธรรมเปนเครื่องของ  ในบทวา สงฺค  มี ๗ อยาง  คือ 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ   ทฏิฐิ   กิเลส   ทุจรติ  เปนเครื่องของ. 
         คําวา  สละแลว      คือ   สลัดแลว      ซึ่งบาปธรรมเปนเครื่องของ 
ทั้งหลาย    อีกอยางหนึ่ง    ความวา เปลื้องปลอยบาปธรรมเปนเครื่องของ  
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ทั้งหลาย    คือ เปนเครื่องผูก    เครื่องพัน    เครื่องคลอง   เครื่องเกี่ยวของ 
เครื่องผูกพัน   เครื่องพัวพัน  เปรียบเหมือนชนทั้งหลายยอมทําความปลด. 
ปลอยยาน   คานหาม  รถ  เกวียน  หรอืลอเลื่อน  ยอมทําใหเสียไป   ฉันใด 
นรชนนั้น    สละสลัดบาปธรรมเปนเครื่องของเหลาน้ัน    หรอืปลดเปลื้อง 
บาปธรรมท้ังหลายเปนเครื่องของ  เปนเครื่องผูกไว   เปนเครื่องพัน   เปน 
เครื่องคลองไว   เปนเครื่องเกี่ยวของ   เปนเครื่องพัวพัน  เปนเคร่ืองผูกพัน 
ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สลัดแลวซ่ึงบาปธรรมเปนเครื่อง 
ของน้ี    ในภพนอยและภพใหญ. 
         [๒๐๒]  รูปตัณหา  สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ- 
ตัณหา  ธรรมตัณหา  ชื่อวา ตัณหา  ในอุเทศวา " โส วีตตณฺโห อนิโฆ 
นิราโส อตฺตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูม ิ" ดังน้ี   นรชนใดละตัณหาน้ีแลว... 
เผาเสียแลวดวยไฟคือ  ญาณ   นรชนน้ันตรัสวา   เปนผูปราศจากตัณหา  คือ 
เปนผูสละตัณหา    คายตัณหา    ปลอยตัณหา    ละตัณหา   สละคืนตัณหา 
ปราศจากราคะ   สละราคะ   คายราคะ   ปลอยราคะ  ละราคะ  สละคืนราคะ 
ไมมีความหิว   เปนผูดับ   เยือกเย็นแลว      เสวยสุขอยูดวยตนอันประเสริฐ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   นรชนนั้นเปนผูปราศจากตัณหา. 
         คําวา  อนิโฆ   ความวา ราคะ   โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูก 
โกรธ ฯ ล ฯ   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   เปนทุกข   นรชนใดละทุกขเหลาน้ี 
แลว ...   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   นรชนนั้นตรสัวา  ไมมีทุกข. 
         คําวา  ไมมีความหวัง     ความวา  ตัณหา   ราคะ   สาราคะ ฯ ล ฯ 
อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมลู   ตรัสวาความหวัง   นรชนใดละความหวัง   คือ  
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ตัณหานี้แลว...     เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    นรชนน้ันตรัสวา    ไมม ี
ความหวัง. 
         ความเกิด   ความเกิดพรอม ...   ความไดเฉพาะซ่ึงอายตนะทั้งหลาย 
ในหมูสัตวนั้น ๆ  แหงสัตวนั้น ๆ   ชื่อวา ชาติ.   ความแก   ความเสื่อม ... 
ความแกแหงอินทรียทั้งหลายในหมูสัตวนั้น ๆ  เเหงสัตวนั้น ๆ  ชื่อวา  ชรา. 
ความตาย   ความจุติ ...   ความทอดท้ิงซากศพ   ความขาดแหงชีวิตินทรีย 
ทั้งหลาย   จากหมูสัตวนั้น ๆ  แหงสัตวนั้น ๆ ชื่อวา มรณะ.  คําวา  นรชน 
นั้นเปนผูปราศจากตัณหา    ไมมีความทุกข  ไมมคีวามหวัง  เรากลาววา 
นรชนนั้นไดขามแลว ซึ่งชาติ ชรา  ความวา นรชนนั้นใดเปนผูปราศจาก 
ตัณหา  ไมมีทุกข  ไมมีความหวัง  เรากลาว  บอก ...   ประกาศวา   นรชน 
นั้นไดขามแลว   คือ  ขามพน   กาวลวง   เปนไปลวง   ซึ่งชาติ  ชราและ 
มรณะ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  นรชนนั้นเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข 
ไมมีความหวัง   เรากลาววา   นรชนน้ันไดขามแลว ซึ่งชาติและชรา   เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                นรชนใดในศาสนาน้ี   มีความรู  เปนเวทคู  สลัดแลว                  
         ซึ่งบาปธรรมเปนเครื่องของน้ี       ในภพนอยและภพใหญ 
         นรชนน้ันเปนผูปราศจากตัณหา  ไมมีทุกข  ไมมีความหวัง 
         เรากลาววานรชนนั้นไดขามแลวซึ่งชาติและชรา. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา    เมตตคูพราหมณ ฯ ล ฯ    นั่งประนม 
อัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคเจาประกาศวา       ขาแตพระองคผูเจริญ  
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พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวก  ดังนี้  
แล. 
                            จบเมตตคูมาณวกปญหานิทเทสที่  ๔ 
 
                       อรรถกถาเมตตคูมาณวกปญหานิทเทสที่   ๔ 
         พึงทราบวินิจฉัยใน เมตตคูสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  มฺามิ ต  เวทคุ  ภาวิตตฺต   คือ ขาพระองคยอมสําคัญซ่ึง 
พระองควาเปนผูจบเวท   มีพระองคอันใหเจริญแลว. 
         บทวา  อปริตฺโต   คือ ไมนอย.   บทวา  มหนฺโต  มาก   คือ  ไมเล็ก 
นอย.   บทวา คมฺภีโร   ลึกซ้ึง   คือไมงาย.   บทวา อปฺปเมยฺโย  ประมาณ 
ไมได   คือ ไมสามารถจะนับได.    บทวา  ทุปฺปริโยคาฬฺโห  คือ ยากท่ีจะ 
หยั่งลงได.     บทวา  พหุรตโน  สาครูปโม    มีธรรมรัตนะมาก    เปรียบ 
เหมือนทะเลหลวง    คือ มีธรรมรัตนะมาก    เพราะเปนบอเกิดของธรรม- 
รัตนะมาก  เชนกับสาคร  คือ ดุจสมุทรอันบริบูรณดวยรัตนะหลาย ๆ อยาง. 
บทวา  น  มงฺกุ  โหติ    ไมทรงเกอเขิน    คือ ไมทรงเสียหนา.       บทวา 
อปฺปติฏ ีนจิตฺโต     มีพระทัยมิไดขัดเคือง   คือ  มไิดมีพระทัยเปนไปดวย 
อํานาจโทสะ.  บทวา อทินมนโส๑   คือ มีพระทัยไมหดหู.  บทวา อพฺยา- 
ปนฺนเจตโส  มีพระทัยไมพยาบาท  คือ มิไดมีพระทัยประทุษราย.  บทวา 
ทิฏเ  ทิฏมตฺโต   เพียงแตทรงเห็นรูปที่ทรงเห็น  คือ  เปนแตเพียงเห็น 
รูปารมณอันเปนวิสัยของจักษุเทาน้ัน.      อารมณที่เห็นดวยจักษุเปนเพียงสี 
๑.  บาลีวา  อาทินมนโส.  ม. วา อลีนมนโส.  
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เทาน้ัน  ไมมีผูกระทําหรือผูใหกระทํา.   แมในเสียงท่ีไดยินเปนตนก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน. 
         อีกอยางหนึ่ง   บทวา ทิฏเ   ทานแสดงวรรณาตนะเพราะประกอบ 
ดวยการเห็น แสดงสัททายตนะเพราะประกอบดวยการฟง แสดงฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ   และกายายตนะ   เพราะประกอบดวยการทราบ.    ทานแสดง 
คันธะ   เปนอายตนะของฆานะ   แสดงรส   เปนอายตนะของชิวหา  แสดง 
โผฏฐัพพะ  คือ ปฐวี  เตโช  วาโย  เปนอายตนะของกาย   แสดงธัมมายตนะ 
เพราะประกอบดวยการรูแจง.   บทวา  ทิฏเ  อนูปโย   ไมทรงตดิในรูปที ่
ทรงเห็น  คือเวนจากการติดดวยราคะในรูปที่เห็นดวยจักษุวิญญาณ.   บทวา 
อนปฺปโย  คือ เวนจากความโกรธ  ไมมีปฏิฆะ.     บทวา  อนิสฺสิโต  ไม 
ทรงอาศัย  คือ ไมติดอยูดวยตัณหา.     บทวา  อปฺปฏิพทฺโธ   ไมทรงเกี่ยว 
ของ    คือ ไมเกี่ยวของผูกพันดวยมานะ.     บทวา   วิปฺปมุตฺโต   ทรงพน 
วิเศษแลว   คือพนจากอารมณทั้งปวง.    บทวา  วิสฺุโต   ทรงแยกออก 
แลว    คือแยกจากกิเลส  ดํารงอยู.     บทวา  สวิชฺชติ  ภควโต จกฺขุ   จักษุ 
ของพระผูมีพระภาคเจามีอยู    คือ พระผูมีพระภาคเจา     ทรงไดมังสจักษุ 
ตามปกติ.    บทวา ปสฺสติ  คือ ทรงเห็น  ทรงดู.    บทวา จกฺขุนา รูป 
ทรงเห็นรูปดวยจักษุ    คือ   ทรงเห็นรูปารมณดวยจักษุวิญญาณ.     บทวา 
ฉนฺทราโค   ฉันทราคะ  คือ ความพอใจในตัณหา. 
         บทวา  ทนต  นยนฺติ  สมิตึ   ชนท้ังหลายยอมนํายานท่ีตนฝกแลวไป 
สูที่ประชุม   คือ  ชนทั้งหลายผูไปสูทามกลางมหาชนในอุทยาน  และสนาม 
กีฬาเปนตน   ยอมเทียมโคหรือมาอาชาไนยที่ฝกแลว   เทียมในยานนําไป. 
บทวา  ราชา   คือ แมพระราชาเสด็จไปสูสถานที่เชนนั้น   ก็ประทับยานท่ี  
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สารถีฝกแลวนั่นเอง.   บทวา  มนุสฺเส  คือ  บุคคลท่ีฝกแลวหมดพยศ  เปน 
ผูประเสริฐที่สุดในหมูมนุษยดวยอริยมรรค ๔.   บทวา โยติวากฺย  ความวา 
บุคคลใดยอมอดทน  ไมกระสับกระสายไมเดือดรอนตอถอยคําลวงเกินเห็น 
ปานน้ี    แมเขาพูดอยูบอย ๆ  บุคคลเห็นปานน้ี   ชื่อวา เปนผูฝกแลว  เปน 
ผูประเสริฐที่สุด      บทวา  อสฺสตรา  มาอัสดร    คือ  มาที่เกิดจากแมมา 
พอลา.     บทวา  อาชานิยา   มาอาชาไนย  คือ มาท่ีสามารถรูเหตุที่สารถี 
ผูฝกใหทําไดโดยเร็ว.    บทวา สินฺะวา   มาสินธพ  คือ มาท่ีเกิดในแควน 
สินธพ.  บทวา  มหานาคา คือ ชางใหญจําพวกกุญชร.  บทวา อตฺตทนฺโต 
ฝกตนแลว   ความวา  มาอัสดรก็ดี   มาสินธพก็ดี   ชางกุญชรกด็ี  เหลาน้ัน 
ที่ฝกแลว   เปนสัตวประเสริฐ   ที่ยังมไิดฝก   เปนสัตวไมประเสริฐ   อน่ึง 
บุคคลใดฝกตนแลว  เพราะฝกตนดวยมรรค  ๔  เปนผูหมดพยศ   บุคคลน้ี  
เปนผูประเสริฐกวาบุคคลผูยังมิไดฝกตนนั้น       คือ  ประเสริฐยิง่กวายาน 
เหลาน้ันทั้งหมด.     บทวา น หิ  เอเตหิ  ยาเนห ิ บคุคลพึงไปสูทิศที่ไม 
เคยไปดวยยานเหลาน้ีหาไดไม   ความวา บุคคลไรๆ พึงไปสูทศิคือนิพพาน 
ที่ไมเคยไป   เพราะไมเคยไปแมแตฝนดวยยานอันสูงสุด   มียานชางเปนตน 
หาไดไม  โดยที่บุคคลผูมีปญญาหมดพยศฝกแลวดวยการฝกอินทรียในเบื้อง 
ตน    ภายหลังฝกดีแลวดวยอริยมรรคภาวนา  ยอมไปสูทิศที่ไมเคยไปน้ันได 
คือ ถึงภูมิที่ตนฝกแลว   เพราะฉะนั้น   การฝกตนนั่นแลประเสริฐกวา. 
         บทวา  วิธาสุ  น   วกิมฺปติ    คือ  พระขีณาสพทั้งหลายยอมไมหว่ัน 
ไหวในสวนของมานะ ๙ อยาง.     บทวา  วิปฺปมุตฺตา ปุนพฺภวา  พนจาก 
การเกิดอีก    คือ  พนดวยดีจากกรรมกิเลสดวยสมุจเฉทวิมุตติ.       บทวา 
ทนฺตภูมึ  อนปฺุปตฺตา    บรรลถุึงภูมิที่ฝกแลว    คือ บรรลุพระอรหัตผลต้ัง  
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อยูแลว.   บทวา  เต  โลเก  วิชิตาโน    พระขีณาสพเหลาน้ันเปนผูชนะ 
แลวในโลก    คือ พระขีณาสพดังกลาวแลวน้ัน   ชื่อวา เปนผูชนะแลวใน 
สัตวโลก.     บทวา  ยสฺสนฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ    พระขีณาสพเปนผูเจริญ  
อินทรียแลว     คือ พระขีณาสพเจริญอินทรีย ๕    มีสัทธินทรียเปนตนให 
บรรลถุึงอรหัตผล.     บทวา  อชฺฌติตฺจ  พหิทธฺา  จ   อายตนะภายใน 
อายตนะภายนอก     คือ  ทําอายตนะภายในมีจักขวายตนะเปนตน      และ 
อายตนะภายนอกมีรูปายตนะเปนตน    ใหหมดพยศ.     บทวา สพฺพโลเก 
ในโลกท้ังปวง  คือ ในโลกมีธาตุ ๓ ทั้งส้ิน.     บทวา นิพฺพิชฺฌ อิมฺจ 
ปรฺจ  โลก    พระขีณาสพน้ันลวงแลวซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืน    คือ พระ- 
ขีณาสพลวงอัตภาพนี้และอัตภาพในโลกอ่ืนต้ังอยูแลว.        บทวา    กาล 
กงฺขติ  ภาวิโต สุทนฺโต    มีธรรมอันใหเจริญแลว   ฝกแลวยอมหวังมรณ- 
กาล   คือ พระขีณาสพนั้น   ฝกแลวต้ังตนแตจักขวายตนะ   มีจิตเจริญแลว 
ยอมปรารถนามรณกาล. 
         บทวา  เยส  ธมมฺาน  อาทิโต  สมทุาคมน  ปฺายติ   ธรรมเหลา 
ใด  มีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตนปรากฏ   คือธรรมมีขันธเปนตนเหลาใด  ม ี
ความเกิดข้ึนปรากฏ.   บทวา  อตฺถงฺคมโต   นิโรโธ  คือ  ความไมมีธรรม 
เหลาน้ัน  ดวยอํานาจแหงการดับปรากฏ.  บทวา   ธมฺมสนฺนิสฺสิโต  วิปาโก 
วิบากอาศัยกรรม   คือวิบากอาศัยกุศลกรรมและอกุศลกรรม    ชื่อวาวิบาก 
อาศัยกรรม   เพราะไมปลอยกรรมเปนไป.     บทวา นามสนฺนิสสฺิต รูป 
รูปอาศัยนาม    คือ รูปทั้งหมดชื่อวาอาศัยนาม    เพราะยึดถือนามเปนไป. 
บทวา  ชาติยา  อนุคต   นามรูปไปตามชาติ   คือ นามรูปมีกรรมเปนตน  
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ทั้งหมด   เขาไปตามชาติ.   บทวา ชราย สนุสฏ ชราก็ติดตาม  คือถูกชรา   
ครอบงํา.   บทวา  พฺยาธินา  อภิภูต   พยาธิก็ครอบงํา   คือถูกพยาธิทุกข 
ย่ํายี.   บทวา  มรเณน อพฺภาหต คือ ถกูมรณะเบียดเบียน.   บทวา อตาณ 
ไมมีอะไรตานทาน   คือไมมีอะไรตานทาน   เพราะบุตรเปนตนก็ตานทาน 
ไมได   ไมมกีารรักษา    ไมไดรับความปลอดภัย.    บทวา  อเลณ   ไมมี 
อะไรเปนที่เรน  คือไมอาจหลีกเรนอาศัยอยู   คือทํากิจเปนที่หลีกเรนไมได. 
บทวา  อสรณ  ไมมีอะไรเปนสรณะ  คือผูอาศัยจะนําภัยออกไปก็ไมได  จะ 
ทําภัยใหพินาศไปก็ไมได.    บทวา อสรณีภูต    ไมมีอะไรเปนที่พ่ึง    คือ 
ไมมีที่พ่ึง      เพราะความไมมีของตนแตการเกิดในกาลกอน      อธิบายวา 
ไมมีอะไรเปนที่พ่ึงตลอดกาลที่เกิดนั่นเอง. 
         ศัพทวา  อ  ในบทวา  อปุจฺฉสิ  นี้    เปนนิบาต   ลงในอรรถวา  ทํา 
บทใหเต็ม   แปลวา   ยอมถามเทาน้ัน.    บทวา   ปวกฺขามิ  ยถา  ปชาน 
เราจะบอกตามท่ีเรารู    คือเรารูอยางใดก็จักบอกอยางนั้น.    บทวา  อุปธิ- 
นิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา   ทุกขทั้งหลายมีอุปธิเปนเหตุยอมเกิดข้ึน  คือทุกข 
พิเศษ    มชีาติทุกขเปนตน    มีอุปธิคือตัณหาเปนตนเปนเหตุยอมเกิดข้ึน. 
บทวา  ตณฺหูปธิ ความวา ตัณหานั้นแล ชื่อวา ตัณหูปธิ.  สัสสตทิฏฐิและ 
อุจเฉททิฏฐินั่นแล    ชื่อวา   ทิฏูปธ.ิ   กิเลสมีราคะเปนตนนั้นแล  ชื่อวา 
กิเลสูปธิ. กรรมมีบุญเปนตนนั่นแล ชือ่วา กัมมูปธ.ิ ทุจริต ๓ อยางนั่นแล 
ชื่อวา ทุจจริตูปธิ. อาหารมีกพฬีการาหารเปนตนนั่นแล ชื่อวา อาหารูปธิ. 
โทสะและปฏิฆะน่ันแล  ชื่อวา ปฏิฆปูธิ.  ธาตุ ๔ มีปฐวีธาตุเปนตนที่กรรม 
ถือเอา     มีกรรมเปนสมุฏฐานน่ันแล   ชื่อวา   อุปธิคืออุปาทินนธาตุ ๔. 
อายตนะภายใน ๖       มีจักขวายตนะเปนตนนั่นแล   ชื่อวา   อายตนูปธิ.  
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หมวดวิญญาณ ๖     มีจักขุวิญญาณเปนตนนั่นแล  ชื่อวา  อุปธิคือหมวด   
วิญญาณ ๖.   บทวา  สพฺพมฺป   ทุกฺข  ทุกฺขมนฏเน คือทุกขแมทั้งหมด 
อันเปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา อุปธิ  เพราะอรรถวา  ยากท่ีจะทนได. 
         เมื่อทุกขทั้งหลายเกิดข้ึนเพราะมีอุปธิเปนเหตุอยางนี้  พึงทราบคาถา 
มีอาทิวา  โย เว อวิทฺวา   ผูใดแลมิใชผูรูดังน้ีตอไป. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ปชาน   รูอยู     คือบุคคลผูรูอยูซึ่งสังขาร 
ทั้งหลายโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.    บทวา   ทุกขฺสฺส   ชาติปฺป- 
ภวานุปสฺสี   เปนผูพิจารณาเหตุแหงทุกข   คือพิจารณาวาอุปธิเปนเหตุเกิด 
แหงทุกขในวัฏฏะ  ในนิเทศแหงคาถาน้ีไมมีคําท่ีจะพึงกลาว. 
         บทวา  โสกปริทฺเทวฺจ   คือ   ความโศกและความร่ําไร.    บทวา 
ตถา   หิ   เต  วิทิโต   เอส   ธมฺโม      แทจริงธรรมนั้นอันพระองคทรง 
ทราบแลว       คือธรรมนัน้อันพระองคทรงทราบแลวดวยอํานาจแหงการ 
ดํารงอยูของญาณ    โดยอาการท่ีสัตวทั้งหลายรู.   ในบทเหลาน้ัน    บทวา 
ตรนฺติ  ยอมขาม  คือยอมขามทิฏโฐฆะดวยปฐมมรรค.  บทวา  อุตฺตรนฺติ 
ยอมขามข้ึน    คือยอมขามข้ึนดวยการทํากาโมฆะใหเบาบางดวยทุติยมรรค. 
บทวา  ปตรนฺติ   ยอมขามพน    คือขามกาโมฆะน่ันแลโดยพิเศษดวยตติย- 
มรรค   ดวยอํานาจแหงการละไมใหเหลือ.    บทวา  สมติกฺกมนฺติ    ยอม 
กาวลวง  คือกาวลวงโดยชอบดวยจตุตถมรรคดวยอํานาจแหงการละภโวฆะ 
และอวิชโชฆะ.   บทวา  วีติวตฺตนฺติ   ยอมเปนไปลวง  คือบรรลุผลต้ังอยู. 
         บทวา  กิตฺติยิสฺสามิ เต ธมฺม  เราจักบอกธรรมแกทาน   คือเราจัก 
แสดงนิพพานธรรม     และธรรมอันเปนปฏิปทาใหเขาถึงนิพพานแกทาน. 
บทวา  ทิฏเ   ธมฺเม   ในธรรมมีทุกขเปนตนที่เราเห็นแลว   คือในอัตภาพ  
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นี้.   บทวา  อนีติห  คือ  ประจักษแกตน.   บทวา  ย   วิทิตฺวา  รูชัดแลว 
คือพิจารณารูชัดธรรมใด   โดยนัยมีอาทิวา สพฺเพ สงฺขารา อนจิฺจา ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน     บทวา  อาทิกลฺยาณ   งามในเบื้องตน  คือเราแม 
ละแลวก็จักบอกธรรมอันเปนความสุขเกิดแตวิเวก   หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได 
แกทาน   เมือ่เราบอกธรรมนั้นนอยกต็าม    มากกต็าม   จักบอกประการมี 
ธรรมงามในเบื้องตนเปนตนแกทาน.   อธิบายวา   เราจักประกาศธรรมทํา 
ใหงามใหเจริญใหไมมีโทษในเบ้ืองตน   แมในทามกลาง   แมในท่ีสุด  เรา 
ก็จักประกาศธรรมทําใหเจริญ  ทําใหไมมีโทษเหมือนกัน. 
         จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแมคาถาหนึ่งใด     คาถาน้ัน  
งามในเบื้องตนดวยบาทแรกของธรรม      งามในทามกลางดวยบาทที่สอง 
ที่สาม       งามในท่ีสุดดวยบาทท่ีสี่        เพราะเปนคาถาที่เจริญครบถวน. 
พระสูตรที่มีอนุสนธิเปนอันเดียวกัน     งามในเบื้องตนดวยนิทาน    งามใน 
ที่สุดดวยบทสรุป   งามในทามกลางดวยบทท่ีเหลือ.    พระสูตรที่มีอนุสนธิ 
ตาง ๆ กัน   งามในเบื้องตนดวยอนุสนธิที่หน่ึง   งามในท่ีสุดดวยอนุสนธิ 
สุดทาย   งามในทามกลางดวยอนุสนธิที่เหลือ. 
         อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวางามในเบ้ืองตน    เพราะมีนิทานและมีเรื่องราว 
ที่เกิดข้ึน    ชือ่วางามในทามกลาง    เพราะมีอรรถไมวิปริต    และเพราะ 
ประกอบดวยการยกเหตุข้ึนมาอาง       โดยอนุรูปแกเวไนยสัตว.      ชื่อวา 
งามในท่ีสุด   เพราะทําใหผูฟงทั้งหลายไดเกิดศรัทธา   และเพราะบทสรุป.  
         จริงอยู    ศาสนธรรมท้ังส้ินงามในเบ้ืองตนดวยศีลอันเปนประโยชน 
ของตน   งามในทามกลางดวยสมถะ   วิปสสนา  มรรค   และผล   งามใน 
ที่สุดดวยนิพพาน.   หรืองามในเบ้ืองตนดวยศีลและสมาธิ  งามในทามกลาง  
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ดวยวิปสสนาและมรรค   งามในท่ีสุดดวยผลและนิพพาน.   หรือชื่อวางาม 
ในเบื้องตน        เพราะเปนการตรัสรูดขีองพระพุทธเจา       ชื่อวางามใน 
ทามกลาง    เพราะพระธรรมเปนธรรมดี   ชื่อวางามในท่ีสุด   เพราะเปน 
การปฏิบัติดีของสงฆ. 
         ชื่อวางามในเบ้ืองตน     เพราะอภิสัมโพธิญาณ    อันผูฟงธรรมนั้น 
ปฏิบัติ      เพ่ือความเปนอยางนั้นแลวพึงบรรลุ      ชื่อวางามในทามกลาง 
เพราะปจเจกโพธิญาณ   (รูเฉพาะตัว)   ชื่อวางามในท่ีสุด      เพราะสาวก 
โพธิญาณ.  ธรรมอันผูฟงนั้นยอมนําความงามมาใหแมดวยการฟง  เพราะ 
ขมนิวรณเสียได  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา   งามในเบื้องตน.   ธรรมอันผู 
ปฏิบัติอยู     ยอมนําความงามมาใหแมดวยการปฏบิัติ     เพราะนําความสุข 
อันเกิดแตสมถะและวิปสสนามาให   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา งามในทาม- 
กลาง.      เมือ่ผลแหงการปฏิบัติสําเร็จลงแลว     ยอมนําความงามมาใหแก 
ผูปฏิบัติอยางนั้น ๆ  แมดวยผลแหงการปฏิบัติ      เพราะนํามาซึ่งความเปน 
ผูคงที่    เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา   งามในท่ีสุด. 
         อน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงแสดงธรรมใด     ยอมประกาศ 
ศาสนพรหมจรรย   และมรรคพรหมจรรย   ยอมทรงแสดงโดยนัยตาง ๆ. 
ยอมทรงแสดงธรรมตามสมควร   คือพรอมท้ังอรรถ    เพราะสมบูรณดวย 
อรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  เพราะสมบูรณดวยพยัญชนะ  พรอมท้ังอรรถ 
เพราะประกอบพรอมดวยการชี้แจง   การประกาศ   เปดเผย   จําแนก   ทํา 
ใหงาย     บญัญัติและบทแหงอรรถ   พรอมท้ังพยัญชนะ   เพราะสมบูรณ 
ดวยบทอักษร   บทพยัญชนะ  ภาษา  และนิเทศ  พรอมท้ังอรรถ  เพราะ 
ลึกซ่ึงดวยอรรถ   ลึกซ้ึงดวยปฏิเวธ    พรอมท้ังพยัญชนะ    เพราะลึกซึ้ง  
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ดวยธรรม   ลึกซ้ึงดวยเทศนา   พรอมท้ังอรรถ  เพราะเปนวิสัยแหงอรรถ-   
ปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทา    พรอมทั้งพยัญชนะ    เพราะเปนวิสัย 
แหงธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา   พรอมท้ังอรรถ   เพราะเปนที่ 
เลื่อมใสแกชนผูตรวจสอบ    โดยความเปนผูฉลาด    พรอมท้ังพยัญชนะ 
เพราะเปนที่เลื่อมใสแกโลกิยชน   โดยความเปนผูเชื่อถือ    พรอมทั้งอรรถ 
โดยอธิบายไดลึกซ้ึง   พรอมท้ังพยัญชนะ   โดยบทที่ยาก  บริบูรณสิ้นเชิง 
เพราะไมมีขอท่ีควรนําเขาไปไดอีกโดยบริบูรณทุกอยาง.   บริสทุธิ์   เพราะ 
ไมมีขอท่ีควรตัดออกไปโดยความไมมีโทษ. 
         อีกอยางหนึ่ง     พรอมทั้งอรรถ    เพราะเฉียบแหลมในความสําเร็จ 
แหงการปฏิบัติ       พรอมท้ังพยัญชนะ      เพราะเฉียบแหลมในการศึกษา 
คัมภีรแหงปริยัติ     บรบิรูณสิ้นเชิง   เพราะประกอบดวยธรรมขันธ  ๕ ม ี
ศีลขันธเปนตน  บริสุทธิ ์  เพราะไมมีอุปกิเลส  เพราะเปนไปเพ่ือตองการ 
ขามไป   และเพราะไมเพงตอโลกามิส  ชื่อวาเปนพรหมจรรย   เพราะอัน 
ผูประเสริฐเปนดุจพรหมควรประพฤติ  และเพราะเปนธรรมท่ีควรประพฤติ 
เพราะกําหนดดวยไตรสิกขา. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงปริยัติธรรมอยางนี้แลว   บัดนี้เพ่ือ 
ทรงแสดงถึงโลกุตรธรรม  จึงตรัสวา จตฺตาโร สติปฏานา  ดังนีเ้ปนตน. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการแลว 
เพ่ือทรงแสดงโลกุตรธรรมอันเกิดข้ึนแลว   จึงตรัสวา  นิพฺพานฺจ    ดังน้ี  
เปนตน. 
         บทวา  นิพฺพานคามินิฺจ ปฏิปท  ปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เราจักบอกธรรมคือศีลสมาธิและวิปสสนาอันเปน  
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สวนเบื้องตน.   บทวา ทกฺุเข ทิฏเ  ทกุขในทุกขที่เราเห็นแลว   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา     เราจักบอกทุกขสัจในทุกขสัจท่ีเราเห็นแลว     พรอม 
ดวยรสและลกัษณะ.   แมในสมุทัยเปนตน   ก็มีนยันี้เหมือนกัน. 
         บทวา   ตฺจาห   อภินนฺทามิ     ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของ 
พระองคนั้น    เมตตคูทูลวา    ขาพระองคปรารถนาพระดํารัสของพระองค 
เพ่ือรูธรรมที่พระองคตรัสนั้น.  บทวา  ธมฺมมุตฺตม   ธรรมอันอุดม   คือ 
ขาพระองคชอบใจธรรมอันอุดมนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  มหโต ตโมกายสฺส ปทาลน  ทําลายกองมืด 
ใหญ   คือตัดอวิชชาใหญ.   แสวงหาดวยอนิจจลักษณะ    เสาะหาดวยทุกข- 
ลักษณะ  สืบหาดวยอนัตลักษณะโดยรอบ.   บทวา  มหโต  วิปลฺลาสสฺส 
ปเภทน คือ ทําลายวิปลาสใหญ ๑๒ อยาง  โดยมีอาทิวา  อสุเภ สุภ เห็นใน 
สิ่งไมงามวางามดังนี้.    บทวา   มหโต  ตณฺหาสลลฺสฺส  อพฺพูหน  ถอน 
ลูกศรคือตัณหาใหญ        คือถอนหนามคือตัณหาใหญเพราะเจาะแทงใน 
ภายใน.    บทวา   ทิฏ ิสงฺฆาฏสฺส  วนิิเวธน    ตัดความสืบตอทิฏฐิใหญ 
คือความสืบตอ   เพราะอรรถวา ติดตอกันไปโดยไมขาดสายแหงทิฏฐิ   การ 
กลับความสืบตอทิฏฐินั้น.   บทวา มานทฺธชสฺส  ปาตน   ใหมานะเปนธง 
ตกไป  คือใหมานะเปนเชนธงมีลักษณะเยอหยิ่ง   เพราะอรรถวา  ยกข้ึนตก 
ไป.    บทวา  อภิสงฺขารสฺส  วูปสม   ระงับอภิสังขาร   คือระงับอภิสังขาร 
มีปุญญาภิสังขารเปนตน.  บทวา  โอฆสฺส นิตฺถรณ  สละโอฆะใหญ   คือ 
ถอนซัดไปซ่ึงโอฆะมีกาโมฆะเปนตน     อันใหสัตวจมในวัฏฏะ.     บทวา 
ภารสฺส  นิกฺเขปน     ปลงภาระใหญ     คือซัดทิ้งภาระคือเบญจขันธมีรูป 
เปนตน.    บทวา สสารวฏฏสฺส อุปจฺเฉท    ตัดสังสารวัฏใหญ    คือตัด  
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สังสารวัฏอันเปนไปแลวดวยการทองเท่ียวไปตามลําดับ      มขัีนธเปนตน. 
บทวา สนฺตาปสฺส  นิพฺพาปน   ใหความเรารอนดับไป   คือดับความเรา- 
รอนคือกิเลส.  บทวา ปริฬาหสฺส ปฏิปสฺสทฺธึ  สงบระงับความเดือนรอน 
คือสงบระงับความเรารอนคือกิเลส.   บทวา   ธมมฺทฺธชสฺส  อสฺุสาปน   ยก 
ข้ึนซึ่งธรรมเปนดุจธง คือยกโลกุตรธรรม ๙ ประการต้ังไว. บทวา ปรมตฺถ 
อมต  นิพฺพาน  ซึ่งอมตนิพพานเปนปรมัตถ คือชื่อวา ปรมัตถะ  เพราะ- 
อรรถวา สูงสุด.  ชื่อวา  อมตะ  เพราะไมมีความตาย. ชื่อวา  อมตะ  เพราะ 
เปนยาหามพิษคือกิเลสบาง.   ชื่อวา  นพิพาน  เพราะดับความครอบงําใน 
สังสารทุกข.  ชื่อวา นิพพาน  เพราะไมมีเครื่องรอยรัดคือตัณหาในนิพพาน 
นี้บาง.   บทวา  มเหสกฺเขหิ  สตฺเตหิ   สัตวทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญ   คือทาว 
สักกะเปนตนผูมีอานุภาพใหญยิ่ง.   บทวา  ปริเยสิโต   คือ   แสวงหาแลว. 
บทวา กห  เทวเทโว  คือ  เทวดาผูยิ่งกวาเทวดาท้ังหลายอยูที่ไหน.   บทวา 
นราสโภ  คือ  บุรุษผูสูงสุด. 
         บทวา  อุทฺธ  ชั้นสูง   ในบทนี้วา  อุทฺธ  อโธ  ติริยฺจาป    มชฺเฌ  
ชั้นสูง    ชั้นตํ่า   ชั้นกลางสวนกวาง  ทานกลาวถึงทางยาวนานในอนาคต. 
บทวา อโธ  คือ  ทางยาวนานในอดีต.   บทวา ติริยฺจาป   มชฺเฌ  คือ 
ทางยาวนานในปจจุบัน.    บทวา   เอเตสุ นนฺทิฺจ  นิเวสนฺจ  ปนุชฺช    
วิฺาณ   ทานจงบรรเทาความยินดี     ความพัวพันและวิญญาณในธรรม 
เหลาน้ี คือทานจงบรรเทาตัณหาความพัวพัน   ความถือทิฏฐิ  และอภิสังขาร 
วิญญาณ  ในธรรมชั้นสูงเปนตนเหลานี้   ครั้นบรรเทาไดแลวไมต้ังอยูในภพ 
คือวาเม่ือเปนอยางนี้    ไมพึงต้ังอยูในภพแมสองอยาง.    ศัพทวา   ปนุชฺช   
พึงเชื่อมในอรรถวิกัปนี้วา ปนุเทหิ.   บทวา   ปนุทิตฺวา   ในอรรถวิกัปนี้   
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พึงเชื่อมความวา  ภเว  น  ติฏเ    ไมพึงต้ังอยูในภพ.    เอาความวา   ครั้น 
บรรเทาความยินดี   ความพัวพัน    และวิญญาณเหลาน้ีไดแลว  ไมพึงต้ังอยู 
ในภพแมสองอยาง. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา  กุสลา   ธมมฺา   ธรรมเปนกุศล  คือธรรมเปน 
กุศลตรัสวาชัน้สูง   เพราะละอบายแลวใหปฏิสนธิในเบ้ืองบน.   ธรรมเปน 
อกุศลตรัสวาชั้นตํ่า.    เพราะใหปฏิสนธิในอบายท้ังหลาย.    อัพยากตธรรม 
ตรัสวาชั้นกลางสวนกวาง.       เทวโลกพรอมดวยโอกาสโลกตรัสวาชั้นสูง.  
อบายโลกตรสัวาชั้นตํ่า.   มนุษยโลกตรัสวาชั้นกลาง.   สุขเวทนาตรัสวาชั้น  
สูง   ดวยใหเกิดอาพาธทางกายและจิต.   ทุกขเวทนาตรัสวาชั้นตํ่า   ดวยให 
ถึงทุกข.   อทุกขมสุขเวทนาตรัสวาชั้นกลาง   ดวยอํานาจแหงความไมทุกข 
ไมสุข.   อรปูธาตุตรัสวาชั้นสูง   ดวยอยูเบื้องบนธรรมท้ังปวง.    กามธาตุ 
ตรัสวาชั้นตํ่า     ดวยอยูชัน้ตํ่ากวาธรรมทั้งปวง.    รูปธาตุตรัสวาชั้นกลาง 
ดวยอยูระหวางธรรมท้ังสองน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงการกําหนด    ดวยอํานาจแหง 
อัตภาพ    จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา   อุทฺธนฺติ  อุทธ  ปาทตลา   ต้ังแต 
พ้ืนเทาถึงสวนเบื้องบนตรัสวาชั้นสูง. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา อุทธ  ปาทตลา  คือ  สวนเบื้องบนต้ังแตพ้ืน 
เทาข้ึนไป    บทวา  อโธ  เกสมตฺถกา   สวนเบื้องตํ่าต้ังแตปลายผมลงมา.  
บทวา   มชฺเณ    ชั้นกลางคือระหวางทั้งสอง.    บทวา   ปฺุาภิสงฺขาร- 
สหคต  วิฺาณ  วิญญาณสหรคตดวยปุญญาภิสังขาร    คือกรรมวิญญาณ 
อันสัมปยุตดวยปุญญาภิสังขาร ๑๓ ประเภท. บทวา อปฺุาภิสงฺขารสหคต 
วิฺาณ  วิญญาณสหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร  คือกรรมวิญญาณท่ีสัมปยุต 
ดวยอปุญญาภิสังขาร ๑๒ ประเภท. บทวาอเนฺชาภิสงฺขารสหคต วิฺาณ  
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วิญญาณสหรคตดวยอเนญชาภิสังขาร       คือกรรมวิญญาณอันสหรคตดวย   
อเนญชาภิสังขาร ๔ ประเภท.   บทวา   นุชฺช   จงบรรเทา   คือจงซัดไป. 
บทวา ปนุชฺช  คือ  จงสลัดไป.   บทวา นุท  คือ  จงดึงออก.   บทวา ปนุท 
คือจงถอนทิ้ง.   บทวา  ปชห   คือ   จงละ.   บทวา  วิโนเทหิ  คือ   จงทํา 
ใหไกล.   บทวา กมฺมภวฺจ  กรรมภพ  คือเจตนามีปุญญาภิสังขารเปนตน. 
บทวา ปฏิสนฺธิกฺจ  ปุนพฺภว    ภพใหมอันมีในปฏิสนธิ    คือภพใหมมี 
รูปภพเปนตนแหงปฏิสนธิ.    ละดวยปฐมมรรค.    บรรเทาดวยทุติยมรรค. 
ทําใหสิ้นไปดวยตติยมรรค.      ใหถึงความไมมีดวยจตุตถมรรค.     บทวา 
กมฺมภเว    น   ติฏเยฺย    ไมพึงต้ังอยูในกรรมภพ   คือ   ไมพึงต้ังอยูใน 
อภิสังขารมีปุญญาภิสังขารเปนตน. 
         ภิกษุนั้น     ครั้นบรรเทาความยินดี    ความพัวพัน      และวิญญาณ 
เหลาน้ันไดแลว.     ไมต้ังอยูในภพ.    พึงทราบคาถามีอาทิวา   เอว  วิหาร ี
ภิกษุมีปกติประพฤติอยูอยางนี้  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อิธ  คือ  ในศาสนานี้   หรือในอัตภาพนี้แล. 
นิเทศแหงคาถานี้มีความงายทั้งน้ัน. 
         บทวา  นูปธิก  เปนธรรมไมมีอุปธิ  ในบทนีว้า   สุกิตฺติต  โคตม 
นูปธิก   ขาแตพระโคดม   ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองคที่ตรัส 
ไวดีแลว     เปนธรรมไมมีอุปธิคือ  นิพพาน.    เมตตคูมาณพ    เมื่อจะทูล 
สนทนากะพระผูมีพระภาคเจา    หมายถึงนิพพานน้ัน   จึงทูลวา   สุกิตฺติต 
โคตม นูปธิกดังนี้เปนตน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้. ในบทเหลาน้ัน   บทวา กิเลสา จ 
คือ กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน    เพราะอรรถวา ทําใหเดือดรอน   เบญจ-  
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ขันธอันเปนวิบาก  เพราะอรรถวา  เปนกอง  และเจตนาคืออภิสังขารมีกุศล 
เปนตน     ทานเรียกวาอุปธิ.    ละอุปธิดวยตทังคปหาน.      สงบอุปธิดวย 
วิกขัมภนปหาน.   สละอุปธิดวยสมุจเฉทปหาน.   สงบอุปธิดวยผล. 
         มิใชละทุกขไดอยางเดียวเทาน้ัน   พึงทราบคาถาตอไปวา   เต   จาป  
ดังน้ีเปนตน.     ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อฏ ิต  คือ   โดยความเคารพหรือ 
โดยเอ้ือเฟอ.   บทวา  ตนตฺ  นมสฺสาม ิ คือ    เพราะฉะนั้น    ขาพระองค 
จักขอนมัสการพระองค.   บทวา  สเมจฺจ  คือ  เขาไปใกล.   เมตตคูมาณพ 
ทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวาพระนาคะ   ผูประเสริฐ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้.   บทวา  สเมจฺจ    คือ  รู  หรือ 
เปนอยูรวมกัน.     บทวา  อภิสเมจฺจ      คือ   รูแจงแทงตลอด.      บทวา 
สมาคนฺตวา   คือ   อยูพรอมหนากัน.   บทวา  อภิสมาคนฺตฺวา  คือ เขาไป 
ใกล.   บทวา  สมฺมขุา  คือ  ตอหนา.    บทวา  อาคุ  น  กโรติ  คือ   ไม 
กระทําบาป. 
         บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา   แมพราหมณนั้นรูอยางนี้วา    ความจริง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงละทุกขไดแนนอน   ก็ยังไมนอมตนเขาไป   เมื่อจะ 
ตรัสสอนพราหมณ     ดวยบุคคลผูละทุกขไดแลว     จึงตรัสคาถาวา     ย 
พฺราหฺมณ  ดงัน้ีเปนอาทิ. 
         บทนั้นมีความดังน้ี    บุคคลพึงรูจักผูใดวา  ผูนี้เปนพราหมณ  เพราะ 
ลอยบาปไดแลว     ชื่อวาเปนผูถึงเวท    เพราะไปดวยเวทท้ังหลาย     ชื่อวา 
เปนผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล     เพราะลวงกิเลสเครื่องกังวลไดแลว     ชื่อวา 
เปนผูไมของในกามภพ    เพราะไมติดอยูในกามและในภพดังน้ี    ผูนั้นได 
ขามโอฆะน้ี   และเปนผูขามถึงฝง    ไมมีเสาเข่ือนนี้   ไมมีความสงสัยโดยแท.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไปดังน้ี.   ในบทเหลาน้ัน บทวา  ราค- 
กิฺจน   เครื่องกังวลคือราคะ   ไดแกเครื่องหวงใยคือราคะ     แมในบทวา 
โทสกิฺจน   เปนอาทิ  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   ขามกาโมฆะไดดวยอนาคามิ- 
มรรค.      ขามทิฏโฐฆะไดดวยโสดาปตติมรรค.      ขามอวิชโชฆะไดดวย 
อรหัตมรรค.       ขามคลองแหงสงสารท้ังหมดไดดวยการตัดกุศลกรรมและ 
อกุศลกรรม.   ขามข้ึนไปไดดวยปฐมมรรค.  ขามออกไปไดดวยทุติยมรรค. 
กาวลวงไปดวยตติยมรรค.   กาวพนไปไดดวยจตุตถมรรค.  ลวงเลยไปแลว 
ดวยผล.   มีอะไรอีก.   มีซ.ิ   พึงทราบคาถามีอาทิวา  วิทฺวา จ โย   ผูใดมี 
ความรูดังน้ี.  ในบทเหลาน้ัน   บทวา อิธ  คือในศาสนาน้ีหรือในอัตภาพน้ี. 
บทวา  วิสชฺช  คือ   สละแลว. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป.  บทวา สชฺช   คือปลอย.   บทวา 
วิสชฺช  คือ   สละ.   บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้  ดวยธรรมเปนยอดแหง 
พระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี. 
         เมื่อจบเทศนา  ไดมีผูตรัสรูธรรมเชนกับที่ไดกลาวไวแลวน่ันแล. 
                   จบอรรถกถาเมตตคูมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๔  
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                               โธตกมาณวกปญหานิทเทส 

                       วาดวยปญหาของทานโธตกะ 
         [๒๐๓]   (ทานโธตกะทูลถามวา) 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคขอทูลถาม 
         ปญหานั้น      ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขา- 
         พระองค     ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมอนัใหญ     ขา- 
         พระองคยอมหวังพระวาจาของพระองค        บุคคลไดฟง 
         พระดํารัสของพระองคแลว  พึงศึกษานิพพานเพ่ือตน. 
         [๒๐๔]  คําถามในคําวา ปุจฺฉามิ  ในอุเทศวา  " ปุจฺฉาม ิต ภควา 
พฺรุหิ เม ต "    ดังน้ี    ม ี๓ อยาง  คือ  อทิฏฐโชตนาปุจฉา ๑    ทิฏฐ- 
สังสันทนาปุจฉา ๑   วิมติเฉทนาปุจฉา ๑   ฯ ล ฯ   ปุจฉา ๓ อยางนี้  ฯ ล ฯ 
ถามถึงนิพพาน. 
         คําวา  ปุจฺฉามิ  ต  ความวา  ขาพระองคขอทูลถาม  คือทูลวิงวอน 
ทูลเชื้อเชิญ      ทูลใหประสาทปญหานี้วา    ขอพระองคจงตรัสบอกปญหา 
นั้นแกขาพระองค  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ขาพระองคขอทูลถามปญหา 
นั้น. 
         คําวา  ภควา  นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ   คําวา  ภควา 
นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ. 
         คําวา  พฺรูหิ  เม  ต    ความวา    ขอพระองคโปรดตรัสบอก    คือ 
โปรดบอก . . .   ขอทรงโปรดประกาศ    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ขาแต  
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พระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถามปญหาน้ัน    ขอพระองคโปรด 
ตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         คําวา  อิจฺจ   ในอุเทศวา   " อิจจฺายสฺมา  โธตโก "   ดังน้ี   เปน 
บทสนธิ.   คําวา  อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.  คําวา  โธตโก 
เปนชื่อ   ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ทานพระโธตกะทูลถามวา. 
         [๒๐๕]   คําวา   ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมใหญ   ขาพระองค 
ยอมหวังพระวาจาของพระองค  มีความวา  ขาพระองคยอมหวัง  คือยอม 
จํานง   ปรารถนา   ยินดี   ประสงค  รักใคร   ชอบใจ   ซึ่งพระดํารัส   คือ 
คําเปนทาง   เทศนา   อนุสนธิ   ของพระองค. 
         คําวา  มเหสี    ความวา   ชื่อวามเหสี  เพราะอรรถวา  กระไร  ชื่อวา 
มเหสี   เพราะอรรถวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา   เสาะหา    คนหา 
ซึ่งศีลขันธใหญ  ฯ ล ฯ  พระนราสภประทับที่ไหน  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
มเหสี   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมใหญ    ขา- 
พระองคยอมหวังเฉพาะซึ่งพระวาจาของพระองค. 
         [๒๐๖]   คําวา  บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว  ความวา 
บุคคลไดฟง   คือ  ไดยิน  ศึกษา   เขาไปทรงจํา  เขาไปกําหนดแลว   ซึ่ง 
พระดํารัส   คือ   คําเปนทาง  เทศนา   อนุสนธิของพระองค  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว. 
         [๒๐๗]   สิกขา   ในคําวา  สิกฺเข    ในอุเทศวา " สิกฺเข  นิพฺพาน- 
มตฺตโน "   ดงัน้ี    มี  ๓  อยาง   คือ   อธิสีลสิกขา ๑      อธิจิตตสิกขา ๑ 
อธิปญญาสิกขา ๑  ฯ ล ฯ   นีช้ื่ออธิปญญาสิกขา.  
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         คําวา   นิพฺพานมตฺตโน   ความวา    พึงศึกษาแมอธิศีล    แมอธิจิต 
แมอธิปญญา   เพ่ือดับราคะ   โทสะ   โมหะ   โกธะ    อุปนาหะ   เพ่ือสงบ 
เพ่ือเขาไปสงบ   เพ่ือสงบวิเศษ   เพ่ือดับ   เพ่ือสละคืน  เพ่ือระงับ   ฯ ล ฯ 
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง    เมื่อนึกถึงสิกขา ๓ อยางนี้ก็พึงศึกษา   เมื่อรูก็พึง 
ศึกษา   เมื่อเห็นก็พึงศึกษา   เมื่อพิจารณาก็พึงศึกษา  เมื่ออธิษฐานจิตก็พึง 
ศึกษา   เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธาก็พึงศึกษา   เมื่อประคองความเพียรก็พึง 
ศึกษา   เมื่อเขาไปต้ังสติก็พึงศึกษา   เมื่อต้ังจิตก็พึงศึกษา  เมื่อรูดวยปญญา 
ก็พึงศึกษา   เมื่อรูยิ่งดวยปญญาอันรูยิ่งก็พึงศึกษา   เมื่อกําหนดรูดวยปญญา 
เครื่องกําหนดรูก็พึงศึกษา    เมื่อละธรรมท่ีควรละก็พึงศึกษา     เมื่อเจริญ 
ธรรมที่ควรเจริญก็พึงศึกษา     เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงก็พึง 
ศึกษา    สมาทานประพฤติ    สมาทานปฏิบัติไป    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
พึงศึกษานิพพานเพ่ือตน   เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้น  จึงกลาววา 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา        ขาพระองคขอทูลถาม 
         ปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค 
         ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมอันใหญ       ขาพระองคยอม 
         หวังพระวาจาของพระองค         บุคคลไดฟงพระดํารัสของ 
         พระองคแลว   พึงศึกษานิพพานเพ่ือตน. 
 
         [๒๐๘]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนโธตกะ) 
                ถาเชนนั้น    ทานจงเปนผูมีปญญา   มีสติ   ทําความ 
         เพียรในทิฏฐินี้นี่แหละ      บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว  
         พึงศึกษานิพพานเพ่ือตน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 164 

         [๒๐๙]   คําวา  ถาเชนนั้น   ทานจง . . . ทําความเพียร   ความวา   
ทานจงทําความเพียร  ทําความหมั่น  ทําความเปนผูมีความหม่ัน     ทําความ 
พยายาม  ทําความทรงจํา   ทําความเปนผูกลา   ยังฉันทะใหเกิด    ใหเกิด 
พรอม  ใหเขาไปต้ังไว   ใหบังเกิด   ใหบังเกิดเฉพาะ   เพราะฉะนั้น   จึง 
ชื่อวา  ถาเชนนั้น  ทานจง . . . ทําความเพียร. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา   โธตกะ   ใน 
อุเทศวา โธตกาติ ภควา. 
         คําวา  ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ   ฯ ล ฯ   คําวา  ภควา 
นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนโธตกะ. 
         [๒๑๐]   คําวา  อิธ   ในอุเทศวา " อิเธว  นิปฺปโก  สโต "    ดงัน้ี 
คือในทิฏฐินี้  ในความควรน้ี  ในความชอบใจนี้  ในความถือน้ี   ในธรรม 
นี้   ในวินัยนี ้ ในธรรมวินยันี้  ในปาพจนนี้  ในพรหมจรรยนี้   ในสัตถุ- 
ศาสนนี้  ในอัตภาพนี้   ในมนุษยโลกนี้. 
         คําวา  นิปโก   ความวา  เปนผูมีปญญา  คือ เปนบัณฑิต  มีความรู 
มีความตรัสรู  มีญาณ  มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส. 
         คําวา  สโต   ความวา  มีสติดวยเหตุ  ๔ ประการ  คือ  มีสติเจริญ 
สติปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย     ฯ ล ฯ     ผูนั้นตรัสวา   มีสติ 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   เปนผูมีปญญา  มีสติ . . .   ในทิฏฐินี้นี่แหละ.  
         [๒๑๑]   คําวา   ไดฟงคาแตปากเรานี้แลว    ความวา  ไดยิน   คือ 
ไดฟง   ศึกษา   เขาไปทรงจํา    เขาไปกําหนดแลวซ่ึงถอยคํา    คําเปนทาง  
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เทศนา   อนุสนธิ  ของเรา  แตปากเราน้ี    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บุคคล 
ไดฟงคําแตปากเราน้ีแลว. 
         [๒๑๒]   สิกขา  ในคําวา   สิกฺเข   ในอุเทศวา " สิกฺเข  นิพฺพาน- 
มตฺตโน "  ดงัน้ี  มี ๓ คือ  อธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา   อธิปญญาสิกขา 
ฯ ล ฯ นี ้  ชือ่วา อธิปญญาสิกขา. 
         คําวา  นิพฺพานมตฺตโน    ความวา  พึงศึกษาแมอธิศีล    แมอธิจิต 
แมอธิปญญา . . .     สมาทานปฏิบัติ     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   พึงศึกษา 
นิพพานเพ่ือตน  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ถาเชนนั้น   ทานจงเปนผูมีปญญา  มีสติ  ทําความ 
         เพียรในทิฏฐินี้นี่แหละ   บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว 
         พึงศึกษานิพพานเพ่ือตน. 
   [๒๑๓]  ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพ   ผูไมมีเครื่อง 
         กังวล    เปนพราหมณ    เท่ียวอยูในมนุษยโลก    ขาแต 
         พระองคผูมีพระสมนัตจักษุ       ขาพระองคขอนมัสการ 
         พระองคนั้น  ขาแตพระสักกะ ขอพระองคจงปลดเปลื้อง 
         ขาพระองค  จากความสงสัยท้ังหลาย. 
         [๒๑๔]   เทพ   ในคําวา  เทว    ในอุเทศวา " ปสฺสามห  เทว- 
มนุสฺสโลเก "  ดังนี้  มี ๓ คือ   สมมติเทพ ๑   อุปบัติเทพ  ๑   วิสุทธิ-  
เทพ ๑. 
         สมมติเทพเปนไฉน  พระราชา  พระราชกุมารและพระเทวี  เรียก 
วา สมมติเทพ.  
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         อุปบัติเทพเปนไฉน   เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา   เทวดาชั้นดาวดึงส 
เทวดาชั้นยามา   เทวดาชั้นดุสิต   เทวดาชั้นนิมมานรดี   เทวดาชั้นปรนิม- 
มิตวสวัตดี    เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม   และเทวดาในชั้นที่สูงกวานั้น 
เรียกวา อุปบัติเทพ. 
         วิสุทธิเทพเปนไฉน       พระอรหันตขีณาสพสาวกของพระตถาคต 
และพระปจเจกสัมพุทธเจา   เรียกวา วิสุทธิเทพ. 
         พระผูมีพระภาคเจาเปนเทพ  เปนเทพยิ่งกวาสมมติเทพ  กวาอุบัติ 
เทพ    และกวาวิสุทธิเทพท้ังหลาย    เปนเทพยิ่งกวาเทพ    เปนสีหะยิ่งกวา 
สีหะ   เปนนาคยิ่งกวานาค   เปนเจาคณะย่ิงกวาเจาคณะ   เปนมุนียิ่งกวามุนี 
เปนพระราชาย่ิงกวาพระราชา. 
         คําวา  ปสฺสามห  เทวมนุสฺสโลเก     ความวา  ขาพระองคยอมเห็น 
พระองคผูเปนเทพ   คือ ยอมเห็นพระองคผูเปนอติเทพ   ยอมเห็น   ยอมดู  
ยอมแลดู   ยอมเพงดู     ยอมเขาพิจารณาซึ่งพระองคผูเปนเทพยิ่งกวาเทพ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพ ...    ใน 
มนุษยโลก. 
         [๒๑๕]  คําวา   อกิฺจน     ในอุเทศวา  " อกิฺจน   พฺราหฺมณ 
อริยมาน " ดงัน้ี     ความวา ราคะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ   กิเลส 
ทุจริต    เปนเครื่องกังวล    เครื่องกังวลเหลาน้ัน   อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสรูแลว  ทรงละไดแลว   ตัดรากขาดแลว  ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 
ใหถึงความไมมี  ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว   จึงชื่อวา   ไมมีเครื่องกังวล.  
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         คําวา  พฺราหฺมณ   ความวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา เปนพราหมณ 
เพราะทรงลอยธรรม ๗ ประการแลว   คือ ทรงลอยสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพัตตปรามาส  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  และทรงลอยธรรมทั้งหลาย 
ที่เปนอกุศลอันลามก    อันทําใหเศราหมอง     ใหเกิดในภพใหม    มีความ 
กระวนกระวาย      มีทุกขเปนวิบาก     เปนที่ต้ังแหงชาติ     ชราและมรณะ 
ตอไป. 
         (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสภิยะ) 
                พระผูมีพระภาคเจา   ลอยเสียแลวซ่ึงธรรมอันลามก 
         ทั้งปวง  ปราศจากมลทิน  มีจิตต้ังมั่น  มีจิตคงท่ี  ลวงแลว  
         ซึ่งสงสาร  เปนผูบริบูรณ  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ตัณหา 
         และทฏิฐิไมอาศัยแลว   เปนผูคงท่ี   บัณฑิตกลาววา   เปน 
         ผูประเสริฐ. 
         คําวา อริยมาน  ความวา เที่ยวไป  เที่ยวไปท่ัว  ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
รักษา  เปนไป  เยียวยา   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูไมมีเครื่องกังวล  เปน 
พราหมณเที่ยวไป. 
         [๒๑๖]  โธตกพราหมณกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ต  ในอุเทศ 
วา  " ตนฺต นมสฺสามิ สมนฺตจกฺขุ "  ดังน้ี. 
         คําวา  นมสฺสามิ    ความวา ขาพระองคขอนมัสการดวยกาย    ดวย  
วาจา   ดวยจิต    ขอนมัสการดวยขอปฏิบัติอันเปนไปตามประโยชน   หรือ 
ขอนมัสการสักการะ   เคารพ   นับถือ     บูชาดวยการปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม.  
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         พระสัพพัญุตญาณเรียกวา  สมันตจักษุ     ในบทวา   สมนฺตจกฺขุ   
พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไป   เขาไปพรอม   เขามา   เขามาพรอม  เขาถึง 
เขาถึงพรอม  ประกอบดวยพระสัพพัญุตญาณน้ัน. 
                พระตถาคตพระองคนั้น ไมทรงเห็นอะไรๆนอยหน่ึง 
         ในโลกนี้   อนึ่ง ไมทรงรูอะไร ๆ  ที่ไมทรงรูแลว   ไมมีเลย 
         พระตถาคตทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมทั้งปวง    ธรรมชาติใดท่ีควร 
         แนะนํามีอยู      พระตถาคตทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมชาตินั้นแลว 
         เพราะฉะน้ัน   พระตถาคตจึงชื่อวา  มีพระสมันตจักษุ. 
         เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขาพระองค 
นมัสการพระองค. 
         [๒๑๗]  คําวา สกฺก  ในอุเทศวา " ปมฺุจ  ม  สกฺก  กถกถาหิ " 
ดังน้ี   ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชจากศากยสกุล แมเพราะเหตุนี้ 
จึงชื่อวา สักกะ   อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก 
นับวามีทรัพย   แมเพราะเหตุนี้  พระองคจึงชื่อวา สักกะ  พระองคมีทรัพย 
เหลาน้ี    คือ ทรัพยคือศรัทธา   ทรัพยคือศีล    ทรพัยคือหิริ    ทรัพยคือ 
โอตตัปปะ   ทรัพยคือสุตะ   ทรัพยคือจาคะ   ทรัพยคือปญญา   ทรัพยคือ 
สติปฏฐาน   ทรัพยคือสัมมปปธาน  ทรัพยคืออิทธิบาท  ทรัพยคืออินทรีย 
ทรัพยคือพละ  ทรัพยคือโพชฌงค  ทรัพยคือมรรค  ทรัพยคือผล  ทรัพย 
คือนิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  นับวามีทรัพย  ดวย 
รัตนทรัพยหลายอยางนี้    แมเพราะฉะน้ัน   พระองคจึงชื่อวา สักกะ    อีก 
อยางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอาจ    ผูองอาจ     อาจหาญ   มีความ 
สามารถ    ผูกลา    ผูแกลวกลา    ผูกาวหนา    ผูไมขลาด    ผูไมหวาดเสียว  
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ผูไมสะดุง  ผูไมหนี   ละความกลัวความขลาดเสียแลว    ปราศจากความเปน   
ผูขนลุกขนพอง  แมเพราะเหตุนี้    จึงชื่อวา สักกะ. 
         วิจิกิจฉา   คือ ความสงสัยในทุกข   ความสงสัยในทุกขสมุทัย  ความ 
สงสัยในทุกขนิโรธ    ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ความสงสัย 
ในเง่ือนเบื้องหนา     ความสงสัยในเง่ือนเบื้องปลาย    ความสงสัยทั้งในเง่ือน 
เบื้องตนและเงื่อนเบื้องปลาย    ความสงสัยในธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   คือ 
ความท่ีสังขาราทิธรรมนี้เปนปจจัยแหงกันและกัน    ความสงสัย    กริิยาท่ี 
สงสัย   ความเปนผูสงสัย   ความเคลือบแคลง    ความไมตกลง   ความเปน 
สองแง     ความเปนสองทาง    ความลังเล     ความไมถือเอาโดยสวนเดียว 
ความระแวง     ความระแวงโดยรอบ     ความตัดสินใจไมลง     ความท่ีจิต 
ครั่นคราม   ใจสนเทหเรียกวา กถังกถา. 
         คําวา  ขาแตพระสักกะ     ขอพระองคจงปลดเปล้ืองขาพระองค 
จากความสงสัยท้ังหลาย   ความวา ขอพระองคจงปลดเปลื้อง   จงปลอย 
จงถอนข้ึน  จงฉุดชัก   จงใหขาพระองคออกไปจากลูกศร   คือความสงสัย 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ขาแตพระสักกะ    ขอพระองคจงปลดปลอยขา- 
พระองคจากความสงสัยทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น   พราหมณจึงทูลวา 
                ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพเจา     ผูไมม ี
         เครื่องกังวล   เปนพราหมณเท่ียวอยูในมนุษยโลก   ขาแต 
         พระองคผูมีสมันตจักษุ    ขาพระองคขอนมัสการพระองค 
         นั้น   ขาแตพระสักกะ   ขอพระองคจงปลดเปลื้องขาพระ- 
         องค  จากความสงสัยท้ังหลาย.                                 



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 170 

   [๒๑๘]  ดูกอนโธตกะ  เราไมอาจปลดเปลื้องใครๆ ที่มีความ  
         สงสัยในโลกน้ีได      ก็แตทานเมือ่มารูธรรมอนัประเสริฐ 
         พึงขามโอฆะนี้ไดดวยความรูอยางน้ี. 
         [๒๑๙]   คําวา    เราไมอาจปลดเปลื้อง     ความวา  เราไมอาจปลด 
เปลื้อง   แก   ปลอย   ถอนข้ึน     ฉุดชกัทานใหออกจากลูกศร    คือความ 
สงสัยได   แมดวยเหตุอยางนี้   ดังน้ี    จึงชื่อวา   เราไมอาจปลดเปลื้อง. 
         อีกอยางหนึ่ง    เราไมอาจ    ไมสามารถ    ไมอุตสาหะ    ไมพยายาม 
ไมกระทําความหม่ัน    ไมกระทําความเปนผูมีความหมั่น    ไมกระทําเรี่ยว 
แรง    ไมทําความทรงจํา    ไมทําความเพียร   ไมยงัฉันทะใหเกิด    ใหเกิด- 
พรอม    ใหบังเกิด   ใหบังเกิดเฉพาะ      เพ่ือจะแสดงธรรมกะบุคคลผูไมมี 
ศรัทธา   ไมมีฉันทะ   ผูเกียจคราน    มีความเพียรเลว   ไมปฏิบติัตาม   แม 
ดวยเหตุอยางนี้    ดังน้ี   จึงชื่อวา   เราไมอาจปลดเปลื้อง. 
         อีกอยางหนึ่ง   ถาบุคคลน้ันพึงปลดเปลื้องได    ก็ไมตองมีใคร  ๆ อ่ืน 
ชวยปลดเปลือ้ง     บุคคลทั้งหลายเปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันชอบ     ปฏิปทา 
สมควร  ปฏปิทาอันเปนไปตามประโยชน  ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม 
ดวยเรี่ยวแรง   กําลัง   ความเพียร   ความบากบ่ัน   ของตน   ดวยเรี่ยวแรง 
ของบุรุษ   ดวยกําลังของบุรุษ  ดวยความเพียรของบุรุษ  ดวยความบากบ่ัน 
ของบุรุษ   อันเปนสวนของตนเอง   พึงปลดเปลื้องได   แมดวยเหตุอยางนี้ 
ดังน้ี   จึงชื่อวา   เราไมอาจปลดเปลื้อง. 
         สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ดกูอนจุนทะ 
บุคคลน้ันหนอ     เปนผูติดหลมอยูดวยตน    จักถอนข้ึนซึ่งบุคคลอ่ืนผูติด 
หลมได  ขอน้ีไมใชฐานะที่จะมีได   ดูกอนจุนทะ   บุคคลน้ันหนอ  ไมได  
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ฝก  ไมไดถกูแนะนํา  ไมดับรอบแลวดวยตนเอง  จักฝกจักแนะนําใหบุคคล   
อ่ืนใหดับรอบได    ขอน้ีไมใชฐานะที่จะมีได    แมดวยเหตุอยางนี้     ดังน้ี 
จึงชื่อวา   เราไมอาจปลดเปลื้องได. 
         สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                กรรมชั่วอันบุคคลทําดวยตนเองแลว   จกัเศราหมอง 
         ดวยตนเอง  กรรมชั่วอันบุคคลไมทําดวยตนเองแลว   ยอม 
         บริสุทธิ์ดวยตนเอง   ความบริสทุธิ์   ความไมบริสุทธิ์เฉพาะ 
         ตน  ผูอื่นจะชวยชําระผูอื่นใหบริสุทธิ์หาไดไม. 
         แมดวยเหตุอยางนี้    จึงชื่อวา   เราไมอาจปลดเปลื้อง. 
         สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนพราหมณ 
นิพพานก็ต้ังอยูอยางนั้นแหละ    หนทางนิพพานก็ต้ังอยู    เราผูแนะนําก็ต้ัง 
อยู   ก็เม่ือเปนอยางน้ี    สาวกทั้งหลายของเรา   เราก็ตักเตือนอยางนี้   พร่ํา 
สอนอยางนี้    บางพวกบรรลุนิพพานอันมีความสําเร็จสวนเดียว   บางพวก 
ก็ไมบรรล ุ   ดูกอนพราหมณ    ในเรื่องน้ี     เราจะทําอยางไรได    ดูกอน 
พราหมณ   ตถาคตเปนแตผูบอกทาง   ใครถามทางแลวก็บอกให   บุคคล 
ทั้งหลายปฏิบัติอยูดวยตน    พึงพนไดเอง    แมดวยเหตุอยางน้ี    จึงชื่อวา 
เราไมอาจปลดเปลื้อง. 
         [๒๒๐]   คําวา  ดูกอนโธตกะ ...   ใคร ๆ ผูมีความสงสัยในโลก 
ความวา  ซึ่งบุคคลผูมีความสงสัย      มีความเคลือบแคลง    มคีวามระแวง 
มีความเห็นเปนสองทาง   มีวิจิกิจฉา. 
         คําวา  กฺจิ   ความวา ใคร ๆ คือกษัตริย   พราหมณ  แพศย  ศูทร 
คฤหัสถ  บรรพชิต  เทวดา  หรือมนุษย.  
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         คําวา  โลเก     ความวา   ในอบายโลก   ฯ ล ฯ     ในอายตนโลก 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ดูกอนโธตกะ ...   ใคร  ๆ ผูมีความสงสัยในโลก. 
         [๒๒๑]   คําวา    กแ็ต ...   เมื่อมารูธรรมอันประเสริฐ     ความวา 
อมตนิพพาน   ความระงับสังขารทั้งปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง  ความ 
สิ้นตัณหา   ความสํารอกกิเลส   ความดับ    ความออกจากตัณหาเปนเครื่อง 
รอยรัด   ตรสัวาเปนธรรมอันประเสริฐ. 
         คําวา  เสฏ   ความวา อันเลิศ  คือ ประเสริฐ  วิเศษ  เปนประธาน 
อุดม. 
         คําวา  อาชานมาโน      ความวา รูทั่ว        คือ รูแจง    รูแจงเฉพาะ 
แทงตลอด   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ก็แต ...  รูทั่วธรรมอันประเสริฐ. 
         [๒๒๒]   คําวา    ทานพึงขามโอฆะนี้ดวยความรูอยางน้ี    ความวา 
ทานพึงขาม   คือ พึงกาวลวง   พึงเปนไปลวง   ซึ่งโอฆะคือกาม   โอฆะ 
คือภพ   โอฆะคือทิฏฐิ   โอฆะคืออวิชชา   ดวยความมารูอยางนี้   เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา    พึงขามพนโอฆะน้ีดวยความรูอยางนี้     เพราะเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนโธตกะ  เราไมอาจปลดเปลื้องใครๆ ที่มีความ 
         สงสัยในโลกน้ี   ก็แตทานเมื่อมารูธรรมอันประเสริฐ    พึง 
         ขามโอฆะนี้ไดดวยความมารูอยางน้ี. 
 
 [๒๒๓]  ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระ- 
         กรุณา     ตรัสสอนธรรมอันสงัดท่ีขาพระองคพึงรูได    ขา- 
         พระองคไมขัดของเหมือนอากาศ         เปนผูสงบอยูในท่ีนี้ 
         นี่แหละ  ไมอาศัยแลวพึงเท่ียวไป.  
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         [๒๒๔]   คําวา  อนุสาส  พฺรหฺเม   ในอุเทศวา " อนุสาส  พฺรหฺเม  
กรุณายมาโน "    ความวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ    ขอพระองคโปรด 
ตรัสสอน   คือ อนุเคราะห  เอ็นดู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขาแตพระองค 
ผูประเสริฐ   ขอพระองคโปรดตรัสสอน. 
         คําวา  กรุณายมาโน  ความวา โปรดกรุณา ปรานี  รักษา อนุเคราะห 
เอ็นดู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ขาแตพระองคผูประเสริฐ    ขอพระองค 
โปรดทรงพระกรุณาตรัสสอน. 
         [๒๒๕]   อมตนิพพาน ...    ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด 
ตรัสวาเปนธรรมอันสงัด  ในอุเทศวา " วิเวกธมมฺ ยมห วิชฺ. " 
         คําวา  ยมห  วิชฺ   ความวา   ที่ขาพระองคพึงรู    คือ  พึงรูแจง 
พึงรูแจงเฉพาะ   พึงแทงตลอด   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ธรรมอันสงัดที่ 
ขาพระองคพึงรูแจง. 
         [๒๒๖]   คําวา   ขาพระองคไมขัดของเหมือนอากาศ      ความวา 
ขาพระองคไมขัดของ   คือ ไมติด  ไมพัวพัน   เหมือนอากาศอันไมขัดของ 
คือ ไมติด  ไมพัวพัน    ดวยเหตุอยางน้ี    จึงชื่อวา   ขาพระองคไมขัดของ 
เหมือนอากาศ  ขาพระองคไมรัก   ไมชัง   ไมหลง   ไมมัวหมอง   เหมือน 
อากาศท่ีใคร ๆ ยอมดวยนํ้าครั่ง   น้ําขมิ้น   น้ําสีเขียว   น้ําสีฝาด   ไมได 
ฉะน้ัน    แมดวยเหตุอยางนี้    จึงชื่อวา    ขาพระองคไมขัดของ    เหมือน 
อากาศ   ขาพระองคไมโกรธ    ไมขัดเคือง    ไมหดหู    ไมกระทบกระท่ัง 
เหมือนอากาศ   ไมโกรธ   ไมขัดเคือง   ไมหดหู    ไมกระทบกระทั่ง   แม 
ดวยเหตุอยางนี้    ดังน้ี    จึงชื่อวา   ขาพระองคไมขัดของเหมือนอากาศ.  
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         [๒๒๗]  คําวา  อิเธว   สนฺโต    ในอุเทศวา   อิเธว   สนฺโต  อสิโต  
จเรยฺย    ความวา  เปนผูสงบอยูในที่นี้นี่แหละ     คือ  เปนผูนั่งอยูในท่ีนี้ 
นี่แหละ   เปนผูนั่งอยูแลว ณ อาสนะนี้นี่แหละ   เปนผูนั่งอยูแลวในบริษัท 
นี้นี่แหละ    แมเพราะเหตุอยางนี้    ดงัน้ี    จึงชื่อวา    เปนผูสงบอยูในท่ีนี้ 
นี่แหละ. 
         อีกอยางหนึ่ง   ขาพระองคสงบ   เขาไปสงบ   เขาไปสงบวิเศษ   ดับ 
ระงับแลวในที่นี้นี่แหละ    แมดวยเหตุอยางนี้    ดังนี้     จึงชื่อวา   เปนผูสงบ 
อยูในที่นี้นี่แหละ. 
         คําวา  อสิโต   ความวา นิสัยมี ๒ อยาง   คือ ตัณหานิสัย ๑   ทฏิฐิ 
นิสัย ๑ ฯ ล ฯ  นีช้ื่อวา ตัณหานิสัย ฯ ล ฯ  นีช้ื่อวา ทิฏฐินิสัย   ขาพระองค 
ละตัณหานิสัย   สละคืนทิฏฐินิสัย   ไมอาศัย   จักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา 
กาย  ใจ  ไมอาศัยรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ไมอาศัย 
สกุล   คณะ  อาวาส   ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  ไมอาศัยจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ   คิลานเภสัชบริขาร   ไมอาศัยกามธาตุ   รูปธาตุ   อรูปธาตุ   ไม 
อาศัยกามภพ รูปภพ  อรูปภพ ไมอาศัยสัญญาภพ  อสัญญาภพ เนวสัญญา- 
นาสัญญาภพ   ไมอาศัยเอกโวการภพ   จตุโวการภพ   ปญจโวการภพ   ไม 
อาศัยอดีต   อนาคต   ปจจุบัน   ไมอาศัย   ไมแอบ   ไมเขาถึง   ไมพัวพัน 
ไมนอมใจ  ออก  สละ   พนขาดแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น  เสียงที่ไดฟง  อารมณ 
ที่ไดทราบและธรรมที่พึงรูแจง มีจิตอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ไมอาศัย.                                                         
         คําวา  จเรยฺย  ความวา พึงเที่ยวไป เที่ยวไปท่ัว ผลัดเปลีย่นอิริยาบถ 
ประพฤติไป   เปนไป   เยยีวยา    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาพระองคเปน  
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ผูสงบอยูในท่ีนี้นี่แหละ ไมอาศัยแลว พึงเที่ยวไป  เพราะเหตุนั้น พราหมณ 
นั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูประเสริฐ        ขอพระองคโปรดทรง 
         พระกรณุาตรัสสอนธรรมอันสงัดท่ีขาพระองคพึงรูได  ขา- 
         พระองคไมขัดของเหมือนอากาศ        เปนผูสงบอยูในท่ีนี้  
         นี่แหละ    ไมอาศัยแลว    พึงเท่ียวไป. 
 
         [๒๒๘]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนโธตกะ) 
                เราจักบอกความสงบในธรรมที่เราเห็นแลว    อันประ- 
         จักษแกตนแกทาน  ที่บุคคลไดทราบแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป 
         พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกได. 
         [๒๒๙]   คําวา  เราจักบอกความสงบ ... แกทาน   ความวา  เราจัก 
บอก   คือ จักเลา ... จักประกาศซ่ึงความสงบราคะ  ความสงบโทสะ  ความ 
สงบโมหะ   ความสงบ  เขาไปสงบ  ความเขาไปสงบวิเศษ  ความดับ  ความ 
ระงับซึ่งความโกรธ   ความผูกโกรธ   ความลบหลู    ความตีเสมอ   ความ 
ริษยา   ความตระหน่ี   ความลวง   ความโออวด   ความหัวด้ือ  ความแขงดี 
ความถือตัว   ความดูหม่ินทาน   ความเมา   ความประมาท   กิเลสท้ังปวง 
ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวายท้ังปวง   ความเรารอนท้ังปวง   ความ 
เดือนรอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เราจัก 
บอกความสงบ ... แกทาน    พระผูมพีระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดย 
ชื่อวา  โธตกะ   ในอุเทศวา  โธตกาติ  ภควา ดังน้ี.  
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         คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ    คําวา  ภควา 
นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนโธตกะ. 
         [๒๓๐]  คําวา  ทิฏเ  ธมฺเม    ในอุเทศวา  ทิฏเ   ธมฺเม  อนีติห 
ดังน้ี     ความวา ในธรรมท่ีเราเห็นแลว    คือ ในธรรมท่ีเรารูแลว    เทียบ 
เคียงแลว   พิจารณาแลว   ปรากฏแลว   แจมแจงแลว   คือ   ในธรรมท่ีเรา 
เห็นแลว ...    แจมแจงแลว    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ฯ ล ฯ    สิง่ใดส่ิงหน่ึง 
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา     สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา 
แมดวยเหตุอยางนี้    ดังนี้    จึงชื่อวา   ในธรรมที่เราเห็นแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง   เราจักบอกทุกขในทุกขที่เราเห็นแลว   จักบอกสมุทัย 
ในสมุทัยที่เราเห็นแลว     จักบอกมรรคในมรรคท่ีเราเห็นแลว      จักบอก 
นิโรธในนิโรธท่ีเราเห็นแลว   แมดวยเหตุอยางนี้  ดังนี้  จึงชื่อวา  ในธรรม 
ที่เราเห็นแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง   เราจักบอกธรรมอันบุคคลผูบรรลุพึงเห็นเอง     ไม 
ประกอบดวยกาล   ควรเรียกใหมาดู   ควรนอมเขามาในตน   อันวิญูชน 
พึงรูเฉพาะตน   ในธรรมท่ีเราเห็นแลว   แมดวยเหตุอยางนี้  ดังนี้  จึงชื่อวา 
ในธรรมท่ีเราเห็นแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ในธรรมที่เราเห็นแลว. 
         คําวา ประจักษแกตน    ความวา  เราจักบอกซึ่งธรรมอันประจักษ 
แกตน  ที่เรารูเฉพาะดวยตนเอง   โดยไมบอกวากลาวกันมาดังนี้   ไมบอก 
ตามท่ีไดยินกันมา    ไมบอกตามลําดับสืบ ๆ กันมา    ไมบอกดวยอางตํารา 
ไมบอกตามท่ีนึกเดาเอาเอง    ไมบอกตามที่คาดคะเนเอาเอง    ไมบอกดวย  
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ความตรึกตามอาการ        ไมบอกดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ในธรรมที่เราเห็นแลว   อันประจักษแกตน. 
         [๒๓๑]  คําวา   ที่บคุคลรูแจงแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป     ความวา 
กระทําใหรูแจง    คือ  เทยีบเคียง    พิจารณา    เจริญ      ทําใหแจมแจงแลว 
คือ ทําใหรูแจง ...   แจมแจงแลววา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ฯ ล ฯ   สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา      สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปน 
ธรรมดา. 
         คําวา  เปนผูมีสติ    ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ    คือ มีสติ 
เจริญสติปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย  ฯ ล ฯ      บุคคลน้ันตรัสวา 
เปนผูมีสติ. 
         คําวา  เท่ียวไป  ความวา เที่ยวไป เที่ยวไปท่ัว  ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
ประพฤติ   รกัษา   บํารุง   เยียวยา    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ทีรู่แจงแลว 
เปนผูมีสติเที่ยวไป. 
         [๒๓๒]   ตัณหา  ราคะ   สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
ตรัสวา    ตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ    ในอุเทศวา " ตเร   โลเก 
วิสตฺติก." 
         คําวา  วิสตฺติกา ความวา ตัณหาชื่อวิสัตติกา  เพราะอรรถวา กระไร 
ฯ ล ฯ    เพราะอรรถวา    ซานไป    กวางขวาง    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา 
วิสัตติกา. 
         คําวา  โลเก    คือ  ในอบายโลก  ฯ ล ฯ    ในอายตนโลก.    คําวา 
พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก   ความวา พึงเปนผูม ี
สติขาม  คือ ขามข้ึน   ขามพน   กาวลวง   เปนไปลวง   ซึ่งตัณหาอันซาน  
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ไปในอารมณตาง ๆ ในโลกน้ัน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พึงขามตัณหา  
อันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก    เพราะฉะนั้น    พระผูมพีระภาคเจา 
จึงตรัสวา 
                เราจักบอกความสงบในธรรมที่เราเห็นแลวอันประจักษ 
         แกตน  แกทาน  ที่บคุคลไดทราบแลว   เปนผูมีสติเท่ียวไป 
         พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกได. 
 
  [๒๓๓]  ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ขาพระองค 
         ชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น       และสันติอันสูงสุดท่ี 
         บุคคลทราบแลว    เปนผูมีสติเท่ียวไป    พึงขามตัณหาอัน 
         ซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกนี้. 
         [๒๓๔]  คําวา  ต  ในอุเทศวา  ตฺจาห  อภินนฺทามิ   ความวา ซึ่ง 
พระดํารัส   คือ ทางแหงถอยคํา   เทศนา   อนุสนธขิองพระองค. 
         คําวา  อภินนฺทามิ  ความวา ขาพระองคยอมยินดี  ชอบใจ  เบิกบาน 
อนุโมทนา   พอใจ   ปรารถนา  รักใคร   ติดใจ    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ขาพระองคยอมชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น. 
         คําวา  มเหสี      ในอุเทศวา   มเหสี  สนฺติมุตฺตม  ดังนี้    ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา   เสาะหา   คนหาซึ่งศีลขันธใหญ  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา มเหสี.   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา  เสาะหา  คนหา 
ซึ่งสมาธิขันธใหญ  ฯ ล ฯ        พระผูมีพระภาคเจาเปนเทวดาลวงเทวดา 
ประทับอยู  ณ ที่ไหน    พระนราสภประทับอยู ณ ที่ไหน    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  มเหสี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 179 

         อมตนิพพาน    ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง  
ความส้ินตัณหา   ความสํารอกกิเลส   ความดับ    ความออกจากตัณหาเปน 
เครื่องรอยรัด   เรียกวา สนัติ   ในอุเทศวา " สนฺติมุตฺตม. " 
         คําวา  อุตฺตม  ความวา  เลิศ  ประเสริฐ  วิเศษ  เปนประธานสูงสุด 
อยางยิ่ง   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  มเหสี   สนฺติมตฺุตม. 
         [๒๓๕]   คําวา   ที่บุคคลรูแจงแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป    ความวา 
กระทําใหรูแจง     คือ  เทยีบเคียง   พิจารณา   เจริญ     ทําใหแจมแจงแลว 
คือ ทําใหรูแจง ...  แจมแจงแลววา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ฯ ล ฯ    สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา      สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปน 
ธรรมดา. 
         คําวา  เปนผูมีสติ    ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ    คือ มีสติ 
เจริญสติปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย   ฯ ลฯ    บุคคลนั้นเรียกวา 
เปนผูมีสติ. 
         คําวา  จร    ความวา  เที่ยวไป   เท่ียวไปท่ัว   ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
ประพฤติ   รกัษา   บํารุง   เยียวยา    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ที่รูแจงแลว 
เปนผูมีสติเที่ยวไป. 
         [๒๓๖]  ตัณหา  ราคะ  สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
เรียกวา ตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ     ในอุเทศวา   " ตเร   โลเก  
วิสตฺติก. " 
         คําวา  วิสตฺติกา ความวา ตัณหาชื่อวิสัตติกา  เพราะอรรถวา กระไร 
ฯ ล ฯ    เพราะอรรถวา   ซานไป    กวางขวาง     เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
วิสัตติกา.  
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         คําวา โลเก  คือ  ในอบายโลก  ฯ ล ฯ   ในอายตนโลก.  คําวา  พึง 
ขามตัณหาอนัซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก   ความวา  พึงเปนผูมีสติ 
ขาม  คือ ขามข้ึน  ขามพน    กาวลวง   เปนไปลวงซึ่งตัณหาอันซานไปใน 
อารมณตาง ๆ ในโลกน้ัน     เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พึงขามตัณหาอันซาน 
ไปในอารมณตาง ๆ ในโลก   เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ขาพระองค 
         ชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น       และสันติอันสูงสุดท่ี  
         บุคคลทราบแลว    เปนผูมีสติเท่ียวไป    พึงขามตัณหาอัน 
         ซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกได. 
 
         [๒๓๗]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนโธตกะ) 
                ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง 
         ชั้นตํ่า   และชั้นกลางสวนกวาง     ทานรูธรรมนี้วา     เปน 
         เครื่องของอยูในโลกแลว      อยาไดทําตัณหาเพ่ือภพนอย 
         และภพใหญ. 
         [๒๓๘]   คําวา  ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ความวา ทาน 
ยอมรู    คือ  ยอมรูแจง   รูแจงเฉพาะ    แทงตลอดธรรมอยางใดอยางหน่ึง 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหน่ึง   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้น   โดยชื่อวา โธตกะ  ในอุเทศวา " โธตกาติ 
ภควา. " 
         คําวา  ภควา นี้     เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ.   คําวา  ภควา  
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นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนโธตกะ. 
         [๒๓๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนาคตวา   ชั้นสูง     ในอุเทศวา 
" อุทฺธ อโธ  ติริยฺจาป  มชฺเฌ " ดังน้ี ตรัสอดีตวา ชั้นตํ่า  ตรัสปจจุบันวา 
ชั้นกลางสวนกวาง.    อีกอยางหนึ่ง   ตรัสสุขเวทนาวา   ชั้นสงู    ตรัสทุกข- 
เวทนาวา ชั้นตํ่า ตรัสอทุกขมสุขเวทนาวา  ชั้นกลางสวนกวาง.   ตรัสกุศล 
ธรรมวา ชั้นสูง ตรัสอกุศลธรรมวา ชัน้ตํ่า  ตรัสอัพยากตธรรมวา ชั้นกลาง 
สวนกวาง.   ตรัสเทวโลกวา  ชั้นสูง   ตรัสอบายโลกวา  ชั้นตํ่า  ตรัสมนุษย- 
โลกวา ชั้นกลางสวนกวาง.  ตรัสอรูปธาตุวา ชั้นสูง  ตรัสกามธาตุวา ชั้นตํ่า 
ตรัสรูปธาตุวา   ชั้นกลางสวนกวาง.    ตรัสสวนเบื้องบนตลอดถึงพ้ืนเทาวา 
ชั้นสูง   ตรัสสวนเบื้องตํ่าตลอดถึงปลายผมวา   ชัน้ตํ่า    ตรัสสวนกลางวา 
ชั้นกลางสวนกวาง.   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ชั้นสงู   ชั้นตํ่า   และชั้นกลาง 
สวนกวาง. 
         [๒๔๐]  คําวา  ทานรูแล ซึ่งธรรมนั้นวา    เปนเครื่องของในโลก 
ความวา รู   คือ ทราบ   เทียบเคียง   พิจารณา   ใหแจมแจง  ทําใหปรากฏ 
วา   ธรรมน้ีเปนเครื่องของ   ธรรมชาตินี้เปนเครื่องขัดของ   ธรรมชาตินี้  
เปนเครื่องผูกพัน   ธรรมน้ีเปนเครื่องกังวล  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  รูแลว 
ซึ่งธรรมนั้นวา   เปนเครื่องของในโลก. 
         [๒๔๑]  คําวา   อยาไดทําแลวซ่ึงตัณหาเพ่ือภพนอยและภพใหญ 
ความวา รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา 
ธรรมตัณหา. 
         คําวา  เพ่ือภพนอยและภพใหญ    ความวา  ทานอยาไดทํา    คือ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 182 

อยาใหตัณหาเกิด   อยาใหเกิดพรอม   อยาใหบังเกิด   อยาใหบังเกิดเฉพาะ  
จงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมีซึ่งตัณหา  เพ่ือภพนอยและภพ 
ใหญ คือ เพ่ือกรรมภพ (กรรมวัฏ) เพ่ือปุนัพภพ (วิปากวัฏ)  เพ่ือกามภพ 
(กามธาตุ)     เพ่ือกรรมภพ   (กรรมวัฏ)     เพ่ือกามภพ    เพ่ือปุนัพภพ 
(วิปากวัฏ)    เพ่ือรูปภพ    เพ่ือกรรมภพ    เพ่ือวิปากวัฏอันใหเกิดใหมใน 
รูปภพ    เพ่ืออรูปภพ    เพ่ือกรรมภพ    เพ่ือวิปากวัฏ     อันใหเกิดใหมใน 
อรูปภพ  เพ่ือภพบอย ๆ   เพ่ือคติบอย ๆ   เพ่ืออุบัติบอย ๆ  เพ่ือปฏิสนธ ิ
บอย ๆ   เพ่ือความเกิดแหงอัตภาพบอย ๆ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   อยา 
ไดทําตัณหาเพ่ือภพนอยและภพใหญ    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา 
                ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง 
         ชั้นตํ่า   และชั้นกลางสวนกวาง     ทานรูธรรมนี้วา     เปน 
         เครื่องของในโลกแลว     อยาไดทําตัณหาเพ่ือภพนอยและ 
         ภพใหญ. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯ ล ฯ   นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ประกาศวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา 
เปนศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก  ฉะนี้แล. 
                           จบโธตมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๕  
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                      อรรถกถาโธตกมาณวกปญหานิทเทสที่  ๕ 
         พึงทราบวินิจฉัยในโธตกสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  วาจาภิกงฺขามิ     คือ     ขาพระองคยอมหวังพระวาจาของ 
พระองค.  บทวา   สิกฺเข   นิพฺพานมตฺตโน   พึงศึกษานิพพานเพ่ือตน 
คือพึงศึกษาอธิศีลเปนตนเพ่ือดับราคะเปนตนของตน.     ในนิเทศไมมีบท 
ที่ไมเคยกลาว. 
         บทวา  อิโต    คือ    แตปากของเรา.     พึงทราบความในนิเทศ 
ตอไป.   บทวา   อาตปฺป   ความเพียร    คือความเพียรเผากิเลส.    บทวา 
อุสฺสาห  ทําความหม่ัน    คือไมสยิ้วหนา.  บทวา  อุสฺโสฬฺหึ   ทําความ 
เปนผูมีความหมั่น.   คือทําความเพียรมั่น.  บทวา   ถาม  ทําความพยายาม 
คือไมยอหยอน.   บทวา   ธิตึ  ทําความทรงจํา  คือทรงไว.   บทวา  วิริย 
กโรหิ    คือ  จงทําความเปนผูกาว     คือทําความกาวไปขางหนา.   บทวา 
ฉนฺท ชเนหิ  ยังฉันทะใหเกิด   คือใหเกิดความชอบใจ. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      โธตกะพอใจ   สรรเสรญิ 
พระผูมีพระภาคเจา     เมือ่จะทูลวิงวอนขอความปลดเปลื้องจากความสงสัย 
จึงกราบทูลคาถาวา   ปสฺสามห    ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา ปสฺสามห  เทวมนุสฺสโลเก   คือ ขาพระ- 
องคเห็นพระองคผูเปนเทพเที่ยวอยูในมนุษยโลก.  บทวา ตนฺต นมสฺสาม ิ
คือ ขาพระองคขอนมัสการพระองคนั้น.  บทวา ปมฺุจ คือ ขอพระองค 
จงทรงปลดเปลื้อง.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป.   บทวา  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   ชื่อวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจา      เพราะเปนผูตรัสรูอริยสัจดวยตนเอง      ถึงการ 
รูแจงแทงตลอดอารมณนั้น ๆ เฉพาะตัว.   บทวา   สีหสีโห   คือ   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนดังสีหะยิ่งกวาสีหะ    เพราะไมทรงหวาดสะดุง.    บทวา 
นาคนาโค  คือ  เปนดังนาคย่ิงกวานาค  เพราะไมมีกิเลส   หรือเพราะเปน 
ใหญ.   บทวา  คณิคณี    คือ  เปนเจาคณะย่ิงกวาเจาคณะท้ังหลาย.   บทวา 
มุนิมุน ี  เปนมุนียิ่งกวามุนี  คือ  มีความรูยิ่งกวาผูมีความรูทั้งหลาย.  บทวา 
ราชราชา  เปนพระราชาย่ิงกวาพระราชา  คือเปนพระราชาผูสูงสุด.  บทวา 
มฺุจ  ม คือ  ขอพระองคจงปลดเปลื้องขาพระองค. บทวา  ปมฺุจ  ม คือ 
ขอพระองคจงปลอยขาพระองคโดยวิธีตาง ๆ.  บทวา โมเจหิ ม  ขอพระ- 
องคจงปลดปลอยขาพระองค  คือทําใหหยอน.   บทวา  ปโมเจหิ  ม  คือ 
ขอพระองคจงทรงทําใหหยอนอยางยิ่ง.   บทวา  อทฺุธร ม   ขอพระองคจง 
ยกขาพระองคข้ึน    คือยกขาพระองคจากเปอกตม   คือสงสารแลวใหต้ังอยู 
บนบก.    บทวา  สมุทฺธร ม  ขอพระองคจงฉุดชัก    คือฉุดขาพระองค 
โดยชอบแลวใหต้ังอยูบนบก. บทวา  วุฏาเปหิ  คือ  ขอใหนําขาพระองค 
ออกจากลูกศรคือความสงสัย   แลวทําใหอยูตางหากกัน. 
         ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงความปลดเปลื้องจาก 
ความสงสัยอันยิ่ง    ดวยพระองคโดยหัวขอคือการขามโอฆะ   จึงตรัสคาถา 
วา  นาห  ดังนี้เปนอาทิ. 
         ในบทเหลานั้น บทวา  นาห สมสิฺสามิ  คือ  เราไมอาจไมสามารถ. 
อธิบายวา   เราจักไมพยายาม.   บทวา  ปโมจนาย   คือ  เพ่ือปลดเปลื้อง. 
บทวา  กถกถี   คือ  ความสงสัย.   บทวา  ตเรสิ  คือ  พึงขาม.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป. 
         บทวา  น  อหีามิ   เราไมอาจ   คือไมทําความขวนขวาย.    บทวา 
น  สมิหาม ิ ไมสามารถ  คือไมทําความขวนขวายยิ่ง.   บทวา  อสฺสทฺเธ  
ปุคฺคเล   กะบุคคลผูไมมีศรัทธา    คือกะบุคคลผูปราศจากศรัทธาในพระ- 
รัตนตรัย.   บทวา   อจฺฉนทฺิเก   ผูไมมฉัีนทะ   คือปราศจากความชอบใจ 
เพ่ือมรรคผล.   บทวา   กสุีเต   ผูเกียจคราน  คือผูปราศจากสมาธิ.  บทวา 
หีนวีริเย   ผูมีความเพียรเลว   คือผูไมมีความเพียร.   บทวา   อปฺปฏิปชฺช- 
มาเน   ผูไมปฏิบัติตาม   คือไมปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติ. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      โธตกะพอใจ      เมื่อจะ 
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา     ทูลวิงวอนขอคําสั่งสอน    จึงกลาวคาถามี 
อาทิวา   อนุสาส  พฺรหฺเม   ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   พฺรหฺเม   นี้   เปนคําแสดงถึงพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    วาเปนผูประเสริฐ.    ดวยเหตุนั้น   โธตกะเม่ือจะทูลกะพระผูมี 
พระภาคเจา    จึงทูลวา    อนุสาส  พฺรหฺเม   ขาแตทานผูประเสริฐ  ขอ 
พระองคจงทรงพร่ําสอน.   บทวา  วิเวกธมฺม  ธรรมอันสงัด  ไดแกธรรม 
คือนิพพานอันสงัดจากสังขารทั้งปวง.    บทวา    อพฺยาปชฺชมาโน    คือ 
ไมขัดของมีประการตาง ๆ.  บทวา อิเธว สนฺโต  เปนผูสงบในท่ีนี้นี่แหละ 
คือมีอยูในที่นี้.   บทวา   อสิโต   คือ ไมอาศัยแลว. 
         สองคาถาตอจากนี้ไป   มีนัยดังไดกลาวไวแลวในเมตตคูสูตรนั่นเอง 
ความตางกันมีอยูอยางเดียวในเมตตคูสูตรนั้นวา   ธมฺม  อิธ  สนตึฺ  ธรรม 
มีอยูในที่นี้ดังน้ี.     แมในคาถาที่ ๓ กึ่งคาถากอน     ก็มีนัยดังกลาวแลวใน  
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เมตตคูสูตรนั่นเอง.   บทวา  สงฺโค   ในกึ่งคาถาตอไป    ไดแกฐานะเปน 
เครื่องของ    อธิบายวา   ติดแลว.   บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ดวยธรรมเปนยอด    คือ 
พระอรหัต  ดวยประการฉะน้ี. 
         อน่ึง เมื่อจบเทศนา   ไดมีผูบรรลธุรรมเชนกับท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
                  จบอรรกถถาโธตกมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๕  
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                                อุปสวีมาณวกปญหานิทเทส   

                        วาดวยปญหาของทานอุปสีวะ 
         [๒๔๒]  (ทานอุปสีวะทูลถามวา) 
                ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ไมอาศัยแลว 
         ไมอาจขามโอฆะใหญได      ขาแตพระองคผูมีพระสมันต- 
         จักษ ุ         ขอพระองคจงตรัสบอกอารมณทีข่าพระองคได 
         อาศัยแลว   พึงขามโอฆะได. 
         [๒๔๓]   คําวา   เอโก   ในอุเทศวา  เอโก  อห  สกฺก  มหนฺตโมฆ 
ดังน้ี   ความวา  ขาพระองคไมมีบุคคลเปนเพ่ือน  หรือไมมีธรรมเปนเพ่ือน 
ขาพระองคอาศัยบุคคลหรืออาศัยธรรมแลว  พึงขาม  คือ  ขามข้ึน  ขามพน 
กาวลวง   เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ    ภวโอฆะ   ทฏิฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ 
ใหญได  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เปนผูเดียว. 
         คําวา  สกฺก  คือ  พระผูมีพระภาคเจาเปนศากยราช   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงผนวชจากศากยสกุล   แมเพราะเหตุนี้    จึงชื่อวา   สกักะ.       
         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก  นับวา 
มีทรัพย  แมเพราะเหตุนี้   พระองคจึงชื่อวาสักกะ   พระองคมีทรัพยเหลาน้ี 
คือทรัพยคือศรัทธา    ทรพัยคือศีล    ทรัพยคือหิริ    ทรัพยคือโอตตัปปะ 
ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ  ทรัพยคือปญญา ทรพัยคือสติปฏฐาน ฯ ล ฯ 
ทรัพยคือนิพพาน   พระผูมีพระภาคเจาม่ังค่ัง   มีทรัพยมาก   นบัวามีทรัพย 
ดวยทรัพยรตันะหลายอยางน้ี  แมเพราะฉะนั้น  พระองคจึงชื่อวา  สักกะ. 
         อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาผูอาจ   ผูองอาจ   มีความสามารถ 
อาจหาญ   ผูกลา   ผูมีความแกลวกลา   กาวหนา   ไมขลาด  ไมหวาดเสียว  
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ไมสะดุง   ไมหนี   ละความกลัวความขลาดเสียแลว     ปราศจากความเปนผู 
มีขนลุกขนพอง   แมเพราะเหตุนี้  จึงชื่อวา  เปนพระสักกะ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ขาแตพระสักกะ   ขาพระองคเปนผูเดียว...  โอฆะใหญได. 
         คําวา  อิติ   ในอุเทศวา   " อิจฺจายสฺมา  อุปสโีว "   ดังน้ี  เปน 
บทสนธิ.   คําวา   อายสฺมา  เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.  คําวา  อุปสีโว  
เปนชื่อ ฯ ลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น     เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ทานอุปสีวะทูลถามดังน้ี. 
         [๒๔๔]  คําวา  อนสิฺสิโต  ในอุเทศวา " อนสิฺสิโต โน วิสหาม ิ
ตาริตุ "    ดังน้ี    ความวา   ไมอาศัยบุคคลหรือไมอาศัยธรรมแลว. 
         คําวา  ไมอาจ   คือ  ไมอุตสาหะ   ไมอาจ   ไมสามารถ. 
         คําวา  ขาม   คือ  ขาม ขามข้ึน  ขามพน  กาวลวง  เปนไปลวงซึ่ง 
กามโอฆะ  ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ไมอาศัยแลวไมอาจขามได. 
         [๒๔๕]  คําวา  " อารมฺมณ พฺรุห ิ" ในอุเทศวา  " อารมมฺณ  พฺรหู ิ
สมนฺตจกฺขุ "   ความวา ขอพระองคตรัส  คือ  บอก... ประกาศซึ่งอารมณ 
คือ   ที่ยึดเหนี่ยว   ที่อาศยั  ที่เขาไปอาศัย   พระสพัพัญุตญาณ   เรียกวา 
สมันตจักษุ    ในคําวา    ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงเขา   เขาไปพรอม   เขามา  เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม 
ประกอบดวยพระสัพพัญุตญาณน้ัน. 
         พระตถาคตพระองคนั้น    ไมทรงเห็นอะไร ๆ  นอยหน่ึงในโลกนี ้ 
อน่ึง ไมทรงรูอะไร ๆ  ทีไ่มทรงรูแลว  ไมมีเลย  พระตถาคต     ทรงรูยิ่ง 
ซึ่งธรรมทั้งปวง    ธรรมชาติใดท่ีควรแนะนํามีอยู   พระตถาคต  ทรงรูยิ่ง  
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ซึ่งธรรมชาตินั้น  เพราะเหตุนั้น   พระตถาคตจึงชื่อวา   มีพระสมันตจักษุ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ    ขอพระองค 
ตรัสบอกอารมณ. 
         [๒๔๖]  คําวา  ย  นสิฺสิโต  ในอุเทศวา " ย  นสิฺสิโต โอฆมิม 
ตเรยฺย "  ดังน้ี   ความวา   อาศัยบุคคล   หรืออาศัยธรรมแลว. 
         คําวา  พึงขามโอฆะนี้ได  คือ  พึงขาม  ขามข้ึน  ขามพน   กาวลวง 
เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ  ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ  อวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   อาศัยอันใดแลวพึงขามโอฆะนี้ได    เพราะเหตุนั้น     พราหมณ 
นั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระสักกะ    ขาพระองคเปนผูเดียว   ไมอาศัย 
         แลวไมอาจขามโอฑะใหญได       ขาแตพระองคผูมีพระ- 
         สมันตจักษุ    ขอพระองคตรัสบอกอารมณที่ขาพระองคได 
         อาศัยแลว    พึงขามโอฆะนี้ได. 
 
         [๒๔๗]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนอุปสีวะ) 
                ทานจงเปนผูมีสติ     เพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
         อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา อะไร ๆ   นอยหน่ึงไมมีดังน้ีแลว 
         จงขามโอฆะเถิด   ทานจงละกามท้ังหลาย    เวนจากความ 
         สงสัยท้ังหลาย       พิจารณาดูความสิ้นไปแหงตัณหาตลอด 
         คืนและวันเถิด. 
         [๒๔๘]  คําวา  ทานจงเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
ความวา  พราหมณนั้นไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ  โดยปกติ   ไมรูวาเปนที่  
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อาศัยวา  สมาบัตินี้เปนที่อาศัยของเรา    พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสบอก 
สมาบัติเปนท่ีอาศัยและธรรมเปนทางท่ีออกย่ิงข้ึนไป     แกพราหมณนั้นวา 
ทานเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ     ออกจากสมาบัติแลว     จงเพงดู 
คือ  ตรวจดู   พินิจดู   พิจารณาดู  ซึ่งธรรม   คือจิต  และเจตสิกที่เกิดใน 
สมาบัตินั้น    โดยความเปนธรรม    ไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนโรค   เปนฝ 
เปนลูกศร   เปนความลําบาก   เปนอาพาธ    เปนของชํารุด    เปนเสนียด 
เปนอุบาทว  เปนของไมสําราญ    เปนภัย  เปนอุปสรรค  เปนของหว่ันไหว 
เปนของทําลาย   เปนของไมยั่งยืน  เปนของไมมีที่ตานทาน   เปนของไมมี 
ที่เรน     เปนของไมเปนสรณะ      เปนของไมเปนที่พ่ึง      เปนของวาง 
เปนของเปลา   เปนของสูญ   เปนอนัตตา  เปนโทษ   เปนวิปริณามธรรม 
เปนของไมมีแกนสาร     เปนมูลแหงทุกข     เปนของไมเจริญ     เปนของ 
มีอาสวะ   เปนดังเพชฌฆาต   เปนธรรมอันปจจัยปรุงแตง   เปนเหยื่อมาร 
เปนของมีชาติเปนธรรมดา   เปนของมีชราเปนธรรมดา  เปนของมีพยาธิ 
เปนธรรมดา     เปนของมีมรณะเปนธรรมดา      เปนของมีโสกะปริเทวะ 
ทุกขโทมนัสและอุปายาสเปนธรรมดา      เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา 
เปนของมีความดับเปนธรรมดา  เปนของไมนาพอใจ  เปนของมีอาทีนพ- 
โทษ  เปนของไมมีเครื่องสลัดออก. 
         คําวา  มีสติ  ความวา  ความระลึก   ความตามระลึก   ความระลึก 
เฉพาะ  ฯ ล ฯ   ความระลึกชอบ  นี้เรยีกวา  สติ. 
         พราหมณนั้นผูเขาไป   เขาไปพรอม    เขามา   เขามาพรอม   เขาถึง 
เขาถึงพรอม   ประกอบดวยสตินี้    ตรสัวา   มีสติ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ        พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก  
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พราหมณนั้นโดยชื่อวา    อุปสีวะ   ในอุเทศวา   อุปสีวาติ   ภควา   ดังน้ี.  
คําวา   ภควา   นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ   คําวา   ภควา   นี.้ 
เปนสัจฉิกาบัญญัติ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
ดูกอนอุปสีวะ. 
         [๒๔๙]  คําวา   อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา    อะไร  ๆ นอยหน่ึง 
ไมมีดังน้ีแลว   จงขามโอฆะเถิด ดังน้ี ความวา  อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เพราะอรรถวา อะไร ๆ นอยหน่ึงยอมไมมี  อากิญจัญญายตนสมาบัติ  เพราะ 
อรรถวา  อะไร ๆ นอยหนึ่งยอมไมมี   เพราะเหตุไร   พราหมณนั้นเปนผู 
มีสติ    เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ      ออกจากสมาบัตินั้นแลว      ไมยัง 
วิญญาณนั้นนั่นแหละใหเจริญ    ใหเปนแจง  ใหหายไป  ยอมเห็นวาอะไร ๆ 
นอยหน่ึงยอมไมมี     เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา    อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เพราะอรรถวา   อะไร ๆ นอยหน่ึงยอมไมมี  ทานจงอาศัย   คือเขาไปอาศัย 
สมาบัตินั้น  ทําใหเปนอารมณ   ใหเปนเครื่องหนวงเหน่ียว    แลวจงขาม 
ขามข้ึน  ขามพน  กาวลวง  เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ  ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ 
อวิชชาโอฆะเถิด    เพราะฉะนั้น      จึงชื่อวา     อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา 
อะไร ๆ นอยหน่ึงยอมไมมีดังนี้แลว  ขามโอฆะเถิด. 
         [๒๕๐]  โดยหัวขอวา   กามา   ในอุเทศวา   กาเม  ปหาย   วิรโต 
กถาหิ   ดังน้ี   ความวา   กามมี ๒   คือ  วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑  ฯ ล ฯ 
เหลาน้ีเรียกวา   วัตถุกาม  ฯ ล ฯ   เหลาน้ีเรียกวา   กิเลสกาม. 
         คําวา  ละกามท้ังหลาย   ความวา   กําหนดรูวัตถุกามท้ังหลาย   ละ 
สละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมีซึ่งกิเลสกามทั้งหลาย   เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา   ละกามท้ังหลาย.  
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         วิจิกิจฉาเรียกวา   ความสงสัย   ในอุเทศวา    วิรโต   กถาห ิ  ความ 
สงสัยในทุกข  ฯ ล ฯ   ความท่ีจิตครั่นคราม    ใจสนเทห  งด   เวน    ขาด 
ออก    สลัด    หลุดพน      ไมเกี่ยวของดวยความสงสัย     ยอมมีใจทําให 
ปราศจากเขตแดนอยู    แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวา     เวนจากความ 
สงสัยทั้งหลาย. 
         อีกอยางหนึ่ง   งด   เวน    เวนขาด  ออก   สลดั   หลุดพน   ไมเกี่ยว 
ของดวยดิรัจฉานกถา ๓๒ ประการ      ยอมมีใจทําใหปราศจากเขตแดนอยู 
แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี  จึงชื่อวา เวนจากความสงสัยทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ละกามท้ังหลายแลว    เวนจากความสงสัยทั้งหลาย. 
         [๒๕๑]  รูปตัณหา  สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏ- 
ฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา  ชื่อวา    ตัณหา  ในอุเทศวา  " ตณฺหกขฺย 
รตฺตมหาภิปสฺส"  ดังนี้. 
         กลางคืนชื่อวา     รตัตะ    กลางวันชื่อวา   อหะ    ทานจงดู    คือ 
พิจารณา    แลดู     ตรวจดู     พินิจ    พิจารณา     ซึ่งความส้ินไปแหง 
ตัณหา  คือ  ความสิ้นแหง   ราคะ   โทสะ   โมหะ  คติ   อุปบัติ  ปฏิสนธ ิ
ภพ   สงสาร   วัฏฏะ  ทั้งกลางคืนกลางวัน    เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   จง 
พิจารณาดูความสิ้นแหงตัณหาตลอดกลางคืนและกลางวัน      เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ทานจงเปนผูมีสติ    เพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
         อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา   อะไร  ๆ นอยหน่ึงไมมี    ดังน้ี  
         แลว  จงขามโอฆะเถิด   ทานจงละกามท้ังหลายแลว   เวน  
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         จากความสงสัยท้ังหลาย      พิจารณาดูความสิ้นไปแหง  
         ตัณหาตลอดคืนและวันเถิด. 
 
         [๒๕๒]   (ทานอุปสีวะทูลถามวา) 
                ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง  ละสมาบัติ 
         อื่น อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ    นอมใจไปในสัญญา- 
         วิโมกขอยางย่ิง       ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว       พึงดํารงอยู 
         ในอากญิจัญญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ.  
         [๒๕๓]  คําวา   สพฺเพสุ   ในอุเทศวา  " สพฺเพสุ   กาเมสุ   โย 
วีตราโค "   ดังน้ี   ความวา    ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง     ทัง้ปวงโดย 
ประการทั้งปวง  ไมเหลือไมมีสวนเหลือ.   คําวา  สพฺเพสุ  นี้   เปนเครื่อง 
กลาวรวม     โดยหัวขอวา    กาเมสุ.     กามมี ๒ อยาง   คือ   วัตถุกาม ๑  
กิเลสกาม ๑   ฯ ล ฯ   เหลาน้ีเรียกวา     วัตถุกาม   ฯ ล ฯ     เหลาน้ีเรียกวา 
กิเลสกาม. 
         คําวา  ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง   ความวา  ผูใด 
ปราศจากความกําหนัด   คือ   สละ   คาย   ปลอย   ละ  สละคืน   ขมความ 
กําหนัดในกามทั้งปวง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูใดปราศจากความกําหนัด 
ในกามทั้งปวง. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  อุปสีโว  เปนบทสนธิ.  คําวา 
อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.   คําวา   อปุสีโว  เปนชือ่ ฯ ล ฯ 
เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ทานอุปสีวะ 
ทูลถามวา.  
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         [๒๕๔]   คําวา     ละสมาบัติอ่ืน      อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ   
ความวา ละ  เวน   สละ  ลวง  กาวลวง   เปนไปลวงซึ่งสมาบัติ ๖ชั้นตํ่าแลว 
อาศัย คือ แอบอิง เขามา  เขามาพรอม ชอบใจ  นอมใจไปสูอากิญจัญญา- 
ยตนสมาบัติ   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ละสมาบัติอ่ืน    อาศัยอากิญจัญญา- 
ยตนสมาบัติ. 
         [๒๕๕]   คําวา    นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอยางย่ิง    ความวา 
สัญญาสมาบัติ ๗  ทานกลาววา  สัญญาวิโมกข.    บรรดาสัญญาสมาบัตินั้น 
อากิญจัญญายตนสมาบัติเปนวิโมกขเลิศ   ประเสริฐ   วิเศษ   เปนประธาน 
อุดมและอยางยิ่ง   นอมใจไป    ในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง   เลิศ   ประเสริฐ 
วิเศษเปนประธาน   อุดม   อยางยิ่ง  ดวยอธิมุตติวิโมกข   คือ  นอมใจไป 
ในสัญญาวิโมกขนั้น  ปลอยใจไปในสัญญาวิโมกขนั้น   ประพฤติในสัญญา- 
วิโมกข     มากอยูในสัญญาวิโมกข    หนักอยูในสัญญาวิโมกข   โอนไปใน 
สัญญาวิโมกข     เง้ือมไปในสัญญาวิโมกข      มีสญัญาวิโมกขนั้นเปนใหญ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  นอมใจไปในสัญญาวิโมกขเปนอยางยิ่ง. 
         [๒๕๖]   คําวา  ติฏเ  น ุ  ในอุเทศวา " ติฏเ   นุ   โส   ตตฺถ 
อนานุยายี "   ดังน้ี   เปนคําถามดวยความสงสัย   เปนคําถามสองแง    ไม 
เปนคําถามสวนเดียววา    เรื่องนั้นเปนอยางนี้หรือหนอแล     หรือไมเปน 
อยางนี้   เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล  หรอืเปนอยางไร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
พึงดํารงอยูหรือหนอ. 
         คําวา  ตตฺถ   คือ   ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ. 
         คําวา  อนานุยายี   ความวา  ไมหว่ันไหว   คือ  ไมพรั่นพรึง   ไม 
ไปปราศ     ไมอันตรธานไป    ไมเสื่อมไป     อีกอยางหน่ึง   ไมกําหนัด  
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ไมขัดเคือง   ไมหลง   ไมมัวหมอง   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ผูนั้นไมมี 
ความหว่ันไหว           พึงดํารงอยูในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ 
เพราะฉะนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง  ละสมาบัติ 
         อื่น  อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ   นอมใจไปในสัญญา- 
         วิโมกขอยางย่ิง     ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว      พึงดํารงอยูใน 
         อากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ. 
 
         [๒๕๗]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนอุปสีวะ) 
                ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง  สะสมาบติั 
         อื่น  อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ   นอมใจไปในสัญญา- 
         วิโมกขอยางย่ิง     ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว     พึงดํารงอยูใน 
         สัญญาวิโมกขนั้น. 
         [๒๕๘]  คําวา  สพฺเพสุ  ในอุเทศวา  " สพฺเพสุ  กาเมส ุ โย 
วีตราโค "   ดังน้ี    ความวา...   ไมมีสวนเหลือ.   คําวา   สพฺเพสุ  นี ้เปน 
เครื่องกลาวรวม. 
         โดยหัวขอวา   กาเมสุ กามมี ๒ อยาง คือ  วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑ 
ฯ ล ฯ   เหลาน้ีเรียกวา   วัตถุกาม     ฯ ล ฯ   เหลาน้ีเรียกวา  กิเลสกาม. 
         คําวา  ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง   ความวา  ผูใด 
ปราศจากความกําหนัด...   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ผูใดปราศจากความ 
กําหนัดในกามทั้งปวง.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา    อปุสีวะ   ใน 
อุเทศวา " อุปสีวาติ  ภควา "   ดังน้ี.  
         คําวา  ภควา   นี ้  เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ  คําวา  ภควา 
นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา  ดูกอนอุปสีวะ. 
         [๒๕๙]  คําวา  ละสมาบัติอื่น   อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
ความวา    ละเวน    นอมใจไปสูอากิญจัญญายตนสมาบัติ      เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ละสมาบัติอ่ืน   อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ. 
         [๒๖๐]  คําวา  นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอยางย่ิง    ความวา 
สัญญาสมาบัติ ๗    ทานกลาววา    สญัญาวิโมกข...    มีสัญญาวิโมกขนั้น 
เปนใหญ  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขเปนอยางยิ่ง. 
         [๒๖๑]  คําวา  ติฏเยฺย   ในอุเทศวา   " ติฏเยฺย   โส  ตตฺถ 
อนานุยายี "    ดังน้ี   ความวา   พึงต้ังอยูหกหม่ืนกัป.   คําวา   ตตฺถ   คือ 
ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ.   คําวา   อนานุยายี  ความวา  ไมหว่ันไหว... 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว     พึงดํารงอยูในอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัตินั้น    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา        
                ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง  ละสมาบัติ 
         อื่น    อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ      นอมใจไปแลวใน 
         สัญญาวิโมกขอยางย่ิง    ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว    พึงดํารง 
         อยูในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น.  
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   [๒๖๒]  ถาผูนั้นไมมีความหว่ันไหว  พึงดํารงอยูในสมาบัตินั้น 
         ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ   ผูนั้นเปนผูพนแลว     ม ี 
         ความเย็น  พึงมใีนสมาบัตินั้นนั่นแหละแมมากป  วิญญาณ 
         ของบคุคลเชนนั้นพึงมีหรือ. 
         [๒๖๓]   คําวา   ติฏเ  เจ  โส  ในอุเทศวา " ติฏเ เจ โส ตตฺถ 
อนานุยายี "   ดังน้ี  ความวา   ถาผูนั้นพึงดํารงอยูหกหมื่นกัป. 
         คําวา   ตตฺถ   คือ   ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ. 
         คําวา   อนานุยายี   ความวา  ไมหว่ันไหว...  ไมเศราหมอง  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา    ถาผูนั้นไมมีความหว่ันไหว    พึงดํารงอยู   ในอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัตินั้น. 
         [๒๖๔]  คําวา  ปูคมฺป    วสฺสาน  ในอุเทศวา " ปูคมฺป   วสฺสาน 
สมนฺตจกฺขุ "   ดังน้ี   ความวา    แมมากป   คือ   แมหลายป  หลายรอยป 
หลายพันป    หลายแสนป    หลายรอยกัป    หลายพันกัป   หลายแสนกัป. 
พระสัพพัญุตญาณ   เรียกวา   สมันตจักษุ    ในคําวา    ขาแตพระองค 
ผูมีพระสมันตจักษุ ฯ ล ฯ เหตุนั้น พระตถาคต จึงชื่อวา  มีพระสมันตจักษ ุ
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ...   แมมากป. 
         [๒๖๕]  คําวา  ผูนั้นเปนผูพนแลว  มีความเย็น  พึงมใีนสมาบัติ 
นั้นนั่นแหละ   วิญญาณของบุคคลเชนนั้นพึงมีหรือ  ความวา   ผูนั้นถึง 
ความเปนผูเย็น   ยั่งยืน    เปนผูเที่ยง    ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ในสมาบัตินั้นนั่นแหละ   พึงอยูในสมาบัตินั้นนั่นแหละเที่ยงแท. 
         อีกอยางหนึ่ง    พราหมณนั้นยอมถามถึงความเท่ียงแทและความขาด 
สูญของบุคคลผูบังเกิดในอากิญจัญญายตนภพวา        วิญญาณของผูนั้นพึง  
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เคลื่อนไป  พึงขาดสูญ   พินาศไป  ไมพึงมี  ปฏิสนธิวิญญาณไมพึงเกิดใน 
กามธาตุ   ในรูปธาตุ  หรือในอรูปธาตุดังนี้   หรือวายอมถามถึงปรินิพพาน 
และปฏิสนธขิองบุคคลผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพวา บุคคลน้ัน  ยอม 
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ      ในอากิญจัญญายตนภพนั้นนั่น 
แหละ      หรอืวาวิญญาณของบุคคลน้ันพึงเคลื่อนไป   ไมพึงเกิดปฏิสนธ-ิ 
วิญญาณในกามธาตุ   รูปธาตุ   หรืออรูปธาตุอีก. 
        คําวา  ตถาวิธสฺส  ความวา    ของบุคคลชนิดอยางนั้น  คือ   ของ 
บุคคลเชนนั้น      ผูดํารงอยูดังน้ัน     ผูมีประการดังน้ัน     ผูมีสวนดังนั้น 
ผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูนั้นเปนผูพน 
แลว    มีความเย็น   พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละ    วิญญาณของบุคคลเชน 
นั้นพึงมีหรือ   เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ถาผูนั้นไมมีความหว่ันไหว  พึงดํารงอยูในสมาบัตินั้น 
         ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ        ผูนั้นเปนผูพนแลว  
         มีความเย็น   พึงมใีนสมาบัตินั้นนั่นแหละแมมากป   วิญ- 
         ญาณของบุคคลเชนนั้นพึงมีหรือ.                             
 
         [๒๖๖]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนอุปสีวะ) 
                เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม   ยอมถึงความไมมี  
         ไมเขาถึงความนับ   ฉันใด  มุนพีนแลวจากนามกาย   ยอม 
         ถึงความไมม ี  ไมเขาถึงความนับ  ฉันนั้น. 
         [๒๖๗]   เปลวไฟตรัสวา  อัจจิ ในอุเทศวา " อจฺจิ ยถา วาตเวเคน 
ขิตฺต " ดังน้ี  ลมทิศตะวันออก  ลมทิศตะวันตก  ลมทิศเหนือ  ลมทิศใต  
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ลมมีธุล ี  ลมไมมีธุลี   ลมเย็น   ลมรอน   ลมแรง   ลมบาหมู  ลมแตปกนก 
ลมแตปกครุฑ   ลมแตใบตาล   ลมแตพัด    ชื่อวา   วาตา. 
         คําวา  ดับแลวเพราะกําลังลม  ความวา  ดับ   คือ  สูญหาย  หายไป 
สิ้นไป   หมดไป   หมดสิ้นไปแลวเพราะกําลังลม    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม...     ฉันใด.     พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกพราหมณนั้นโดย ชือ่วา   อุปสีวะ   ในอุเทศวา " อุปสีวาติ  ภควา " 
ดังน้ี. 
         คําวา  ภควา นี้  เปนเครื่องกลาวโดยความเคารพ ฯ ล ฯ พระนามวา 
ภควา นี้  เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา  ดูกอนอุปสีวะ. 
         [๒๖๘]   คําวา   อตฺถ   ปเลติ   ในอุเทศวา  อตฺถ ปเลติ  น  อุเปติ 
สงฺข  ดังน้ี   ความวา   ยอมดับไป   คือ  ถึงความส้ินไป   ถึงความหมดไป 
ดับไป  สงบไป  ระงับไป. 
         คําวา  ไมเขาถึงความนับ   ความวา   ไมเขาถึงความนับ   คือ   ไม 
เขาถึงความอาง    ความคาดคะเน   ความบัญญัติวา    เปลวไฟน้ันไปสูทิศ 
ชื่อโนนแลว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมถึงความไมมี ไมเขาถึงความนับ. 
         [๒๖๙]   คําวา เอว  ในอุเทศวา " เอว  มุนิ  นามกายา  วมิุตฺโต " 
ดังน้ี   เปนเครื่องยังอุปมาใหถึงพรอม.      
         ญาณ   ตรัสวา   โมนะ   ในคําวา   มุน ี   ฯ ล ฯ    มุนีนั้นลวงแลวซ่ึง 
ราคาทิธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังวาขาย. 
         คําวา  พนแลวจากนามกาย    ความวา     มุนนีั้นพนจากนามกาย 
และรูปกายกอนแลวโดยปกติ  คือ  มนุีนั้นละนามกายและรูปกายแลว    ดวย  
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การละ  คือความลวงและความขม ดวยองคนั้น ๆ อาศัยพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดอริยมรรค ๔    เพราะเปนผูไดอริยมรรค ๔    จึงกําหนดรูนามกาย 
และรูปกาย    เพราะเปนผูกําหนดรูนามกายและรูปกาย   จึงพน   คือ   พน 
วิเศษจากนามกายและรูปกายดวยความพนวิเศษสวนเดียว      เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   มุนีพนแลวจากนามกาย ...  ฉันนั้น.  
         [๒๗๐]   คําวา  ยอมถึงความไมมี    ในอุเทศวา  " อตฺถ ปเลติ  น 
อุเปติ สงฺข "   ดังน้ี   ความวา    มุนีนัน้ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ   คือ  ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
         คําวา  ยอมไมเขาถึงความนับ   ความวา  มุนีนั้นยอมไมเขาถึงความ 
นับ  คือ ไมเขาถึงความอาง  ความคาดคะเน  ความบัญญัติวา  เปนกษัตริย 
เปนพราหมณ  เปนแพศย  เปนศูทร   เปนคฤหัสถ   เปนบรรพชิต   เปน 
เทวดา   เปนมนุษย   เปนสัตวมีรูป    เปนสัตวไมมีรูป   เปนสัตวมีสัญญา 
เปนสัตวไมมีสัญญา    หรือวาเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช    มุน ี
นั้นไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย    ไมมีการณ   เครื่องใหถึงการนับ    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ยอมถึงความไมมี   ไมเขาถึงความนับ    เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม   ยอมถึงความไมมี  
         ไมเขาถึงความนับ   ฉันใด   มุนพีนแลวจากนามกาย   ยอม 
         ถึงความไมม ี  ไมเขาถึงความนับ   ฉันนั้น. 
 
  [๒๗๑]  มนุีนั้นเปนผูดับไปแลว  หรือมุนีนั้นยอมไมม ี หรือวา 
         มุนีนั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเท่ียง    ขอพระองคผู  
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         เปนพระมุนี    โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวย 
         ดี    พระองคทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง. 
         [๒๗๒]   คําวา   มนุีนั้นเปนผูดับไปแลว     หรือมุนีนั้นยอมไมม ี
ความวา  มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว  หรอืวามุนีนั้นยอมไมมี  คือ  มุนีนั้นดับ 
แลว   ขาดสูญแลว   หายไปแลว   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มุนีนัน้เปนผูดับ 
ไปแลว   หรอืมุนีนั้นยอมไมมี. 
         [๒๗๓]   คําวา  หรอืวามุนีนั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเท่ียง 
ความวา หรือวามุนีนั้นเปนผูยั่งยืน   คือ  เปนผูเที่ยง   ไมมีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา พึงต้ังอยูเที่ยงแทในอากิญจัญญายตนภพนั้นนั่นแหละ เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  หรือมุนีนั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเที่ยง. 
         [๒๗๔]   คําวา  ต   ในอุเทศวา  ตมฺเม  มุนี   สาธุ  วิยากโรหิ ดังน้ี 
ความวา ขาพระองคยอมทูลถาม   ทลูขอ  ทูลเชื้อเชิญ   ทลูใหทรงประสาท 
ปญหาใด. 
         ญาณ  ทานเรียกวา โมนะ   ในคําวา  มุนี  ฯ ล ฯ   มุนีนั้นลวงแลวซ่ึง 
ราคาทิธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังวาขาย. 
         คําวา  ขอพระองคจงตรัสบอก ... ดวยดี    ความวา ขอพระองคจง 
ตรัสบอก ...  ขอจงทรงประกาศดวยดี  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขอพระองค 
ผูเปนมุนีโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวยดี. 
         [๒๗๕]   คําวา  พระองคทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง   ความวา 
พระองคทรงทราบ   คือ ทรงรู    ทรงเทียบเคียง   ทรงพิจารณา   ทรงให 
แจมแจง    ทรงใหปรากฏแลวแทจริง    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   พระองค  
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ทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง      เพราะเหตุนั้น    พราหมณนั้นจึงกลาว 
วา 
                มนุีนั้นเปนผูดับไปแลว     หรือมุนีนั้นยอมไมม ี  หรอืวา 
         มุนีนั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเท่ียง    ขอพระองคผู 
         เปนพระมุนี โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวยดี 
         พระองคทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง. 
 
   [๒๗๖]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนอุปสีวะ) 
                บคุคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ ชนทั้งหลายพึง 
         วาบุคคลนั้นดวยกิเลสใด       กิเลสน้ันก็ไมมีแกบุคคลนั้น 
         เมื่อธรรมทั้งปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว     แมทางแหง 
         ถอยคําท้ังปวง   บุคคลน้ันก็ถอนเสียแลว. 
         [๒๗๗]   คําวา   บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมปีระมาณ    ความวา 
บุคคลผูดับไปแลว   คือ ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ยอม 
ไมมี    ยอมไมปรากฏ    ยอมไมประจักษประมาณแหงรูป    ประมาณแหง 
เวทนา   ประมาณแหงสัญญา   ประมาณแหงสังขาร   ประมาณแหงวิญญาณ 
ประมาณแหงรูปเปนตนน้ัน  อันบุคคลผูดับไปแลว  ละไดแลว  ตัดขาดแลว 
ใหสงบแลว   ระงับแลว   ทําใหไมอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   บคุคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา  อุปสีวะ 
ในอุเทศวา  อุปสีวาติ  ภควา ดังน้ี.   คําวา  ภควา นี้   เปนเครื่องกลาวโดย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 203 

เคารพ  ฯ ล ฯ.     คําวา  ภควา นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะนั้น     จึง 
ชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนอุปสีวะ. 
         [๒๗๘]   คําวา  ชนท้ังหลายพึงวาบุคคลนั้นดวยกิเลสใด    กิเลส 
นั้นก็ไมมีแกบุคคลน้ัน  ดงัน้ี      ความวา ชนทั้งหลายพึงวา  (บุคคลน้ัน) 
ดวยราคะ   ดวยโทสะ   ดวยโมหะ   ดวยมานะ   ดวยทิฏฐิ   ดวยอุทธัจจะ 
ดวยวิจิกิจฉา    ดวยอนุสัยใดวา    บุคคลน้ันเปนผูกําหนัด    เปนผูขัดเคือง 
เปนผูหลง    เปนผูมีมานะผูกพัน    เปนผูถือม่ัน    เปนผูถึงความฟุงซาน 
เปนผูถึงความไมตกลง    หรือวาเปนผูถึงกําลังอภิสังขารเหลาน้ัน    บุคคล 
นั้นละเสียแลว    เพราะบุคคลน้ันเปนผูละอภิสังขารเสียแลว     ชนทั้งหลาย 
พึงวาโดยคติดวยเหตุใดวา     บุคคลน้ันเปนผูเกิดในนรก     เปนผูเกิดใน 
กําเนิดดิรัจฉาน   เปนผูเกิดในปตติวิสัย    เปนมนุษย   เปนเทวดา   เปน 
สัตวมีรูป   เปนสัตวไมมีรูป  เปนสัตวมีสัญญา  เปนสัตวไมมีสัญญา  หรือวา 
เปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญากม็ิใช     บุคคลน้ันไมมีเหตุ     ไมมีปจจัย 
ไมมีการณะ   อันเปนเครื่องใหชนทั้งหลายพึงวา   พึงกลาว   พึงพูดถึงได 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ชนทั้งหลายพึงวาบุคคลน้ันดวยกิเลสใด   กิเลสนั้น 
ก็ไมมีแกบุคคลน้ัน. 
         [๒๗๙]   คําวา  เมื่อธรรมท้ังปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว  ความ 
วา เมื่อธรรมทั้งปวง   คือ เมื่อขันธ  อายตนะ  ธาตุ  คติ   อุปบัติ   ปฏิสนธ ิ
ภพ  สงสาร   วัฏฏะ  ทั้งปวง   อันบุคคลน้ันถอนข้ึนแลว    คือ  ถอนข้ึน 
พรอมแลว   ฉุดข้ึนแลว   ฉุดข้ึนพรอมแลว   เพิกข้ึนแลว   เพิกข้ึนพรอม 
แลว    ละขาดแลว     ตัดขาดแลว   สงบแลว   ระงับแลว    ทําไมใหอาจเกิด  
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ข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เมื่อธรรมทั้งปวง 
อันบุคคลน้ันถอนเสียแลว. 
         [๒๘๐]   คําวา  แมทางแหงถอยคําท้ังปวง    บคุคลนั้นก็ถอนเสีย 
แลว   ความวา  กิเลส   ขันธ   และอภิสังขาร   ตรัสวา   ถอยคํา   ทางแหง 
ถอยคํา  ชื่อ  ทางแหงชื่อ  นิรุตติ ทางแหงนิรุตติ  บัญญัติ   ทางแหงบัญญัติ 
อันบุคคลน้ันถอนข้ึนแลว   ถอนข้ึนพรอมแลว   ฉุดข้ึนแลว   ฉุดข้ึนพรอม 
แลว   เพิกข้ึนแลว   เพิกข้ึนพรอมแลว    ละขาดแลว  ตัดขาดแลว  สงบแลว 
ระงับแลว   ทําใหไมอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   แมทางแหงถอยคําท้ังปวง   บุคคลน้ันก็ถอนเสียแลว   เพราะเหตุ 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                บคุคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ  ชนท้ังหลายพึง 
         วาบุคคลนั้นดวยกิเลสใด       กิเลสน้ันก็ไมมีแกบุคคลนั้น 
         เมื่อธรรมทั้งปวง   อันบุคคลนั้นถอนเสียแลว   แมทางแหง 
         ถอยคําท้ังปวง   บุคคลน้ันก็ถอนเสียแลว. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ        นั่งประนมอัญชลีนมัสการ 
พระผูมีพระภาคเจา    ประกาศวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนพระศาสดาของพวกขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวก   ดังนี้. 
                            จบอุปสีมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๖  
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                      อรรถกถาอุปสีวมาณวกปญหานิทเทสที่ ๖ 
         พึงทราบวินิจฉัยใน อุปสีวมาณวกปญหานิทเทสที่  ๖  ดังตอไปนี้. 
         บทวา มหนฺตโอฆ  คือ โอฆะใหญ.    บทวา  อนิสฺสิโต  ไมอาศัย 
แลว   คือ ไมติดบุคคลหรือธรรม.    บทวา  โน  วิสหามิ   คือ ขาพระองค 
ไมอาจ.  บทวา อารมฺมณ  อารมณ คือนิสัย.    บทวา ย นิสฺสิโต  คือ 
อาศัยธรรมหรือบุคคลใด. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป. 
         บทวา  กาโมฆ    พึงขามกาโมฆะไดดวยอนาคามิมรรค     พึงขาม 
ภโวฆะไดดวยอรหัตมรรค    พึงขามทิฏโฐฆะไดดวยโสดาปตติมรรค    พึง 
ขามอวิชโชฆะไดดวยอรหัตมรรค.     บทวา สกฺยกุลา ปพฺพชิโต    ออก 
บวชจากตระกูลศากยะ   ทานกลาวดวยอํานาจการแสดงตระกูลสูงของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา.     บทวา อาลมฺพณ  คือ ที่ยึดเหน่ียว.     บทวา นิสฺสย 
ที่อาศัย   คือ ที่เกี่ยวเกาะ.   บทวา  อุปนิสฺสย   ที่เขาไปอาศัย   คือท่ีพ่ึง. 
         บัดนี้   เพราะพราหมณนั้นเปนผูไดอากิญจัญญายตนะ    จึงไมรูนิสัย 
แมมีอยูนั้น  ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงนิสัยนั้น  และ 
ทางออกไปใหยิ่งข้ึนแกพราหมณนั้น      จึงตรัสคาถาวา  อากิฺจฺ  ดังนี้  
เปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  เปกฺขมาโน   เพงดู   คือ มีสติเพงดูอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัตินั้น    ทั้งเขาและออกโดยมีความไมเที่ยงเปนตน.   บทวา 
นตฺถีติ  นิสฺสาย   อาศัยวาไมมี  คือ กระทําสมาบัติอันเปนไปแลววา  ไมมี 
อะไรดังนี้   ใหเปนอารมณ.       บทวา  ตรสฺสุ โอฆ  พึงขามโอฆะ  คือ  
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พึงขามโอฆะ ๔ อยาง      ตามสมควรแหงวิปสสนาอันเปนไปแลว   จําเดิม     
แตนั้น.    บทวา  กถาหิ   คือ จากความสงสัย.    บทวา  ตณฺหกขฺย  รตฺต- 
มหาภิปสฺส     จงพิจารณาดูความส้ินไปแหงตัณหาตลอดคืนและวัน     คือ 
จงพิจารณาดูทํานิพพานใหแจงตลอดคืนและวัน.     ดวยบทน้ี    พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสถึงสุขวิหารธรรมในปจจุบันแกพราหมณนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป. 
         บทวา  ตฺเว  วิฺาณ  อภาเวติ     ไมยังวิญญาณนั้นนั่นแลให 
เจริญ    คือ กระทําอากาสานัญจายตนะนั้นใหเปนท่ียึดเหน่ียว    แลวไมยัง 
วิญญาณอันเปนมหัคคตะอันเปนไปแลวใหเจริญ      คือ   ใหถึงความไมมี. 
บทวา  วิภาเวติ   ใหเปนแจง   คือ ใหถึงความไมมีหลาย ๆ อยาง.    บทวา 
อนฺตรธาเปติ  ใหหายไป   คือใหถึงความไมเห็น.      บทวา  นตฺถิ  กิฺจีติ 
ปสฺสติ  เห็นวา ไมมีอะไร   คือ เห็นวา  ไมมี   โดยที่สุดแมเพียงความแตก 
ดับของเราเอง. 
         บัดนี้   อุปสีวมาณพสดับแลววา   กาเม  ปหาย     ละกามท้ังหลาย 
เมื่อพิจารณาเห็นกามท้ังหลายที่ตนละแลวดวยการขมไว        จึงกลาวคาถา 
มีอาทิวา  สพฺเพสุ  ในกามทั้งปวงดังนี้. 
         บทวา  หิตฺวมฺ  ละสมาบัติอ่ืน  คือ ละสมาบัติ ๖ อยางอ่ืนเบื้องตํ่า 
จากน้ัน.      บทวา  สฺาวิโมกฺเข   ปรเม   นอมใจไปในสัญญาวิโมกข 
อยางยิ่ง    ไดแก   ในสัตตสัญญาวิโมกข    คือ  ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
อันสูงสุด.      บทวา  ติฏเ  น ุ โส  ตตฺถ  อนานุยายี     คือ บุคคลน้ันไม 
หว่ันไหวพึงดํารงอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกน้ันหรือหนอ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 207 

         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้. 
         บทวา  อเวธมาโน   ไมหว่ันไหว   คือ ไมของ.     บทวา  อวิคจฺฉ- 
มาโน   คือ ไมถึงความพลัดพราก.     บทวา  อนนฺตรธายมาโน   คือ  ไม 
ถึงความอันตรธาน.     บทวา   อปริหายมาโน   คือ  ไมถึงความเส่ือมใน 
ระหวาง. 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงรูตามถึงฐานะในท่ีสุดหก- 
หม่ืนกัปของอุปสีวมาณพน้ัน    จึงตรัสคาถาที่ ๓.   อุปสีวมาณพครั้นสดับ 
ถึงฐานะในสมาบัตินั้นของบุคคลน้ัน      บัดนี้   เมื่อจะทูลถามถึงความเปน 
สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิของบุคคลนั้น      จึงกลาวคาถามีอาทิวา   ติฏเ 
เจ   หากผูนัน้พึงดํารงอยูในสมาบัตินั้น  ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ปูคมฺป  วสฺสาน  แมมากป   ความวา นับป 
แมไมนอย. ปาฐะวา ปูคมฺป   วสฺสานิ บาง.  ในบทน้ันแปลงฉัฏฐีวิภัตติเปน 
ปฐมาวิภัตติ.   อีกอยางหน่ึง   บทวา  ปูค  แปลวา มีมาก.  อาจารยบางพวก 
กลาววา  ปูคานิ บาง.    ปาฐะแรกดีกวา.     บทวา  ตตฺเถว  โสสีติ  สิยา 
วิมุตฺโต   ผูนัน้เปนผูพนแลว   มีความเย็น  พึงมีในสมาบัตินั้น   คือ บุคคล 
นั้นพนแลวจากทุกขตาง ๆ ในอากิญจัญญายตนะน้ัน   พึงถึงความเปนผูเย็น 
อธิบายวา   เปนผูเที่ยงที่จะถึงนิพพานดํารงอยู.     บทวา  ภเวถ  วิฺาณ 
ตถาวิธสฺส     วิญญาณของผูนั้นพึงมีหรือ     หรือถามถึงความขาดสูญวา 
วิญญาณของผูนั้นพึงดับโดยไมยึดมั่นหรือ.      ยอมถามถึงแมปฏิสนธิของผู 
นั้นวา  พึงมีเพ่ือถือปฏิสนธหิรือ.  บทวา ตสฺส วิฺาณ  จเวยฺย วิญญาณ 
ของผูนั้นพึงเคลื่อนไป  คือวิญญาณของผูเกิดในอากิญจัญญายตนะน้ัน  พึง 
ถึงความเคลื่อนไป.   บทวา  อุจฺฉิชฺเชยฺย   คือ พึงขาดสูญ.   บทวา  วินสฺ-   
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เสยฺย    คือ พึงถึงความพินาศ.     บทวา  น  ภเวยฺย   คือ  ถึงความไมมี.  
บทวา  อุปฺปนฺนสฺส   คือ เกิดแลวดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงความดับ    โดย 
ไมยึดมั่นของพระอริยสาวก     ผูไมอาศัยอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิเกิดข้ึน 
แลว    ในทีน่ั้นจึงตรัสพระคาถา    มอีาทิวา  อจฺจิ  ยถา    เหมือนเปลวไฟ 
ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อตฺถ  ปเลติ   ยอมถึงซ่ึงอันต้ังอยูไมได  คือ 
ถึงความไมมี.      บทวา  น  อุเปติ  สงฺขย   ไมเขาถึงความนับ   คือ ไมถึง 
การพูดไปวา  ไปแลวสูทศิโนน.     บทวา  เอว  มนุิ  นามกายา  วมิุตฺโต 
มุนีพนแลวจากนามกาย   ฉันนั้น  คือ พระเสกขมุนีเกิดแลวในที่นั้น   ตาม 
ปกติเปนผูพนแลวจากรูปกายมากอน   ยังจตุตถมรรค   (อรหัตมรรค) ให 
เกิดในที่นั้นแลว     พนแมจากนามกายอีก     เพราะกําหนดรูนามกายเปน 
พระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุตติ   (พนทัง้สองสวน)   ยอมถึงการต้ังอยูไมได 
ยอมไมถึงการนับวาเปนกษัตริยหรือเปนพราหมณ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไปดังน้ี. 
         บทวา  ขิตฺตา   ซัดไป   คือ ดับ.   บทวา  อุกขฺตฺิตา   ซัดข้ึนไปแลว 
คือ สูญหาย.    บทวา  นุนนฺา   หายไป   คือ ไลออกไป.    บทวา ปนุนฺนา  
สิ้นไป   คือ ทําใหไกล.    บทวา ขมฺภติา  หมดไป  คือ ถอยไป.  บทวา 
วิกฺขมฺภิตา   หมดสิ้นไปแลว  คือ ไมเขาไปใกลอีกแลว. 
         บัดนี้   อุปสีวมาณพครั้นสดับวา   อตฺถ  ปเลติ   ถึงการต้ังอยูไมได 
มิไดกําหนดถึงการต้ังอยูไมไดโดยแยบคายของมุนีนั้น       จึงกลาวคาถาวา 
อตฺถงฺคโต  โส  มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว   ดังน้ีเปนตน.  
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         บทนั้นมีความดังน้ี  มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว  หรือมุนีนั้นไมมี หรือ 
มุนีนั้นเปนผูไมมีโรค    มคีวามไมปรวนแปรไปเปนธรรมดา    โดยความ 
เปนผูเที่ยง     ขอพระองคผูเปนมุนีโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค 
ดวยดี  พระองคทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไปดังน้ี. 
         บทวา  นิรุทฺโธ   ดับแลว   คือ ถึงความดับ.   บทวา อุจฺฉินฺโน  ขาด 
สูญแลว    คือ มีสันดานขาดสูญแลว.      บทวา  วนิฏโ   หายไปแลว   คือ 
ถึงความพินาศ. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงถึงถอยคําท่ีไมควร 
กลาวอยางนั้นแกอุปสีวมาณพ   จึงตรัส คาถาวา  อตฺถงฺคตสฺส  ผูดับไปแลว 
ดังน้ี   เปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อตฺถงฺคตสฺส    คือ ดับ    เพราะไมถือม่ัน. 
บทวา  น  ปมาณมตฺถิ   ไมมีประมาณ   คือ ไมมีประมาณในรูปเปนตน.  
บทวา  เยน  น    วชฺชุ   คือ  ชนทั้งหลายพึงวาบุคคลนั้นดวยกิเลส   มีราคะ 
เปนตนใด.     บทวา  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ     ไดแก  ธรรมมีขันธเปนตน 
ทั้งปวง. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไปน้ี. 
         บทวา  อธิวจนา  จ  ถอยคํายิ่ง   คือ ที่พูดทําใหยิ่งเพียงพูดวา   สิร-ิ 
วัฑฒกะ (เจริญดวยสิริ)   ธนวัฑฒกะ  (เจริญดวยทรัพย)  เปนตน   ชื่อวา 
อธิวจนา (ถอยคํายิ่ง). ทางแหงถอยคํายิ่ง  ชื่อวา อธวิจนปถา  ถอยคําท่ีพูด 
เจาะจงลงไปทําใหมีเหตุผลอยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะปจจัย 
ทั้งหลายปรุงแตง   ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  สังขาร  ดังนี้    ชื่อวา  นริุตติ.   ทาง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 210 

แหงนิรุตติ    ชื่อวา นิรุตติปถา.    ชื่อวา บัญญัติ    เพราะบัญญัติข้ึนโดย 
ประการนั้น ๆ   อยางนี้วา  ตกฺโก (ตรึก)   วิตกฺโก (การตรึก)  สงฺกปฺโป 
(ความดําริ).   ทางแหงบัญญัติทั้งหลาย   ชื่อวา  คลองแหงบัญญัติ.   บทที ่
เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตร  แมนี้ดวยธรรมเปนยอด  คือ 
พระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี. 
         เมื่อจบเทศนา   ไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับที่กลาวไวแลวน่ันแล. 
                       จบอรรถกถาอุปสีมาณวกนิทเทสท่ี  ๖  
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                           นันทมาณวกปญหานิทเทส  

                    วาดวยปญหาของทานนันทะ 
         [๒๘๑]  (ทานนันทะทูลถามวา) 
                ชนทั้งหลายยอมกลาวกันวา  มุนีทั้งหลายมีอยูในโลก 
         ขอนี้นัน้เปนอยาง        ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงบุคคลผู 
         ประกอบดวยญาณวาเปนมุนี  หรอืวายอมกลาวถึงบุคคล 
         ผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปนมุนี. 
         [๒๘๒]  คําวา  สนฺติ     ในอุเทศวา   สนฺติ  โลเก  มุนโย  ดงัน้ี  
ความวา ยอมมี   คือ ยอมปรากฏ  ยอมประจักษ. 
         คําวา  ในโลก  ความวา ในอบายโลก  ฯ ล ฯ  ในอายตนโลก. 
         คําวา  มุนีทั้งหลาย   ความวา อาชีวก  นิครนถ  ชฎลิ  ดาบส  ชื่อวา 
มุนี  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  มุนีทั้งหลายมีอยูในโลก. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา   นนฺโท  ดังน้ี     เปนบทสนธิ. 
คําวา  อายสฺมา    เปนเครือ่งกลาวดวยความรัก.    คําวา นนฺโท   เปนชื่อ 
ฯ ล ฯ  เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ทาน 
นันทะทูลถามวา. 
         [๒๘๓]  คําวา   ชนทั้งหลาย     ในอุเทศวา  ชนา  วทนฺติ  ตยิท 
กถสุ  ดังนี้    คือ  กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  บรรพชิต  เทวดา 
และมนุษย. 
         คําวา  ยอมกลาว   ความวา  ยอมกลาว   คือ  ยอมพูด   ยอมแสดง 
ยอมบัญญัติ.  
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         คําวา  ตยิท   กถสุ    เปนคําถามดวยความสงสัย     เปนคําถามดวย 
ความเคลือบแคลง      เปนคําถามสองแง      ไมเปนคําถามโดยสวนเดียววา 
เรื่องนี้เปนอยางนี้หนอแล    หรือไมเปนอยางนี้     เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล 
หรือเปนอยางไร     เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    ชนท้ังหลายยอมกลาวกัน  ... 
ขอน้ีนั้นเปนอยางไร. 
         [๒๘๔]  คําวา   ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวย 
ญาณวา  เปนมุนีหรือ  ความวา ชนทั้งหลายยอมกลาว  คือ ยอมพูด ยอม 
บอก    ยอมแสดง    ยอมบัญญัติซึ่งบุคคลผูเขาไป    เขาไปพรอม    เขามา 
เขามาพรอม    เขาถึง    เขาถึงพรอม     ประกอบดวยญาณอันสัมปยุตดวย  
สมาบัติ ๘    หรือดวยญาณ    คือ อภิญญา ๕   วาเปนมุนี   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ชนทั้งหลายยอมกลาวซึ่งบุคคลผูประกอบดวยญาณวา   เปนมุนี. 
         [๒๘๕]  คําวา   หรอืชนท้ังหลายยอมกลาวซึ่งบุคคลผูประกอบ 
ดวยความเปนอยูวาเปนมุนี       ความวา   หรือวาชนท้ังหลายยอมกลาว ... 
ประกอบดวยความเพียรของบุคคลผูเปนอยูเศราหมอง    ผูทํากจิท่ีทําไดยาก 
อยางยิ่งยวดหลายอยางวาเปนมุนี     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    หรือวาชน 
ทั้งหลายยอมกลาวซึ่งบุคคลผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปนมุนี    เพราะ- 
เหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ชนทั้งหลายยอมกลาวกันวา  มุนีทั้งหลายมีอยูในโลก 
         ขอนี้นัน้เปนอยางไร       ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงบุคคลผู 
         ประกอบดวยญาณวาเปนมุนี   หรือวายอมกลาวถึงบุคคล 
         ผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปนมุนี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 213 

   [๒๘๖]   ดูกอนนันทะ       ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผู   
         ประกอบดวยทิฏฐิ  ดวยสุตะ  ดวยญาณ  วาเปนมุนี  เรา 
         ยอมกลาววา  ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว  เปนผูไมม ี
         ทุกข  ไมมีความหวังเท่ียวไป  ชนเหลาน้ันเปนมุนี. 
         [๒๘๗]   คําวา น ทิฏ ิยา  ในอุเทศวา น ทิฏ ิยา น สุติยา น 
าเณน  ดังนี้      ความวา  ทานผูฉลาดยอมไมกลาวดวยความหมดจดดวย 
ความเห็น. 
         คําวา  น  สุติยา   ความวา ไมกลาวดวยความหมดจด  ดวยการฟง. 
         คําวา  น  าเณน   ความวา  ไมกลาวแมดวยญาณ  อันสัมปยุตดวย 
สมาบัติ  ๘   ไมกลาวดวยญาณอันผิด   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ยอมไมกลาว 
บุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิ  ดวยสุตะ  ดวยญาณ. 
         [๒๘๘]   คําวา กุสลา     ในอุเทศวา มุนีธ นนทฺ กุสลา วทนฺติ 
ดังน้ี   ความวา ทานผูฉลาดในขันธ   ทานผูฉลาดในธาตุ   ทานผูฉลาดใน 
อายตนะ  ทานผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ทานผูฉลาดในสติปฏฐาน  ทาน 
ผูฉลาดในสัมมปปธาน   ทานผูฉลาดในอิทธิบาท   ทานผูฉลาดในอินทรีย 
ทานผูฉลาดในพละ  ทานผูฉลาดในโพชฌงค  ทานผูฉลาดในมรรค  ทาน 
ผูฉลาดในผล    ทานผูฉลาดในนิพพาน    ทานผูฉลาดเหลาน้ัน    ยอมไม 
กลาว ...    ผูประกอบดวยความหมดจดดวยความเห็น    ดวยความหมดจด 
ดวยการฟง    ดวยความหมดจดดวยญาณอันสัมปยุตดวยสมาบัติ  ๘    หรือ 
ดวยญาณอันผิด  วาเปนมุนี  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ดูกอนนันทะ  ทาน 
ผูฉลาด  ยอมไมกลาว ... วาเปนมุนี. 
         [๒๘๙]   คําวา เรายอมกลาวชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว  เปน 
ผูไมมีความทุกข  ไมมีความหวัง  เท่ียวไป  ชนเหลาน้ันเปนมุนี  ความ  
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วา เสนามาร  ตรัสวา  เสนา   กายทุจริตเปนเสนามาร   วจีทุจริตเปนเสนา- 
มาร    มโนทจุริตเปนเสนามาร    ราคะเปนเสนามาร    โทสะเปนเสนามาร 
โมหะเปนเสนามาร  ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ความลบหลู  ความตีเสมอ 
ความริษยา    ความตระหน่ี    ความลวง    ความโออวด  ความกระดาง 
ความแขงดี   ความถือตัว    ความดูหม่ินทาน   ความเมา    ความประมาท 
กิเลสทั้งปวง   ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวายท้ังปวง   ความเรารอน 
ทั้งปวง  ความเดือนรอนท้ังปวง  อกุสลาภิสังขารท้ังปวงเปนเสนามาร. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                กามทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๑ ของทาน.  ความไม 
         ยินดีทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๒ ของทาน.    ความหิวและ 
         ความกระหายทานกลาววาเปนเสนาที่ ๓ ของทาน. ตัณหา 
         ทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๔ ของทาน.   ถีนมทิธะทานกลาว  
         วาเปนเสนาท่ี ๕ ของทาน.    ความขลาดทานกลาววาเปน 
         เสนาท่ี ๖ ของทาน.   วิจิกิจฉาทานกลาววาเปนเสนาท่ี  ๗ 
         ของทาน.    ความลบหลู     ความกระดางทานกลาววาเปน 
         เสนาท่ี ๘ ของทาน.  ลาภ  ความสรรเสริญ  สกัการะ  ยศ 
         ที่ไดมาผิด    ก็เปนเสนา.     ความยกตนและการขมผูอ่ืน 
         ก็เปนเสนา.   นี้เสนามารของทาน  (เปนมารไมปลอยทาน 
         ใหพนอํานาจไป)   เปนผูประหารทานผูมีธรรมดํา  คนไม 
         กลายอมไมชนะเสนานั้นได   คนกลายอมชนะได    ครัน้ 
         ชนะแลวยอมไดความสุข  ดังนี้. 
         เสนามารท้ังปวง  กิเลสทั้งปวง  ชนเหลาใดชนะแลว  ใหแพ  ทําลาย  
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กําจัด ใหเบือนหนาหนีแลวดวยอริยมรรค ๔   ในกาลใด   ในกาลน้ัน  ชน 
เหลาน้ัน   เรากลาววาผูกําจัดเสนาเสียแลว. 
         คําวา  อนิฆา   ความวา ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูก 
โกรธ  ฯ ล ฯ   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   เปนความทุกข  ความทุกขเหลาน้ัน 
ชนเหลาใดละ  ขาด  ตัดขาด  สงบ   ระงับแลว    ทาํไมใหอาจเกิดข้ึน   เผา 
เสียแลวดวยไฟคือญาณ  ชนเหลาน้ัน  ตรัสวา  ผูไมมีความทุกข. 
         ตัณหา  ราคะ  สาราคะ  ฯ ล ฯ   อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู  ตรัสวา 
ความหวัง   ในคําวา  นิราสา ดังน้ี    ความหวัง   คือ ตัณหานี้   ชนเหลาใด 
ละขาด ...   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    ชนเหลาน้ันตรัสวา   ผูไมมีความ 
หวัง. 
         คําวา  เรากลาววา   ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว    ไมมีทกุข 
ไมมีความหวัง  เท่ียวไป  ชนเหลาน้ันเปนมุนี    ความวา  เรายอมกลาว... 
ยอมประกาศวา  ชนเหลาใด   คือ พระอรหันตขีณาสพ  กําจัดเสนาเสียแลว 
ไมมีทุกข    ไมมีความหวัง    ยอมเทีย่วไป    คือ เปลี่ยนอิริยาบถ   เปนไป 
รักษา  บํารุง  เยียวยา  ชนเหลาน้ันเปนมุนีในโลก   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
เรายอมกลาววา    ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว    เปนผูไมมีทุกข    ไมม ี
ความหวัง  เที่ยวไป   ชนเหลาน้ันเปนมุนี   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนนันทะ       ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผู 
         ประกอบดวยทิฏฐิ  ดวยสุตะ  ดวยญาณ  วาเปนมุนี  เรา 
         ยอมกลาววา   ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว  เปนผูไมม ี
         ทุกข   ไมมีความหวัง  เท่ียวไป  ชนเหลาน้ันเปนมุนี.  
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         [๒๙๐]  (ทานพระนันทะทูลถามวา) 
                สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี   ยอมกลาวความ  
         หมดจด  ดวยการเห็นและการสดับบาง  ดวยศีลและวัตร 
         บาง    ดวยมงคลหลายชนิดบาง (ขาแตพระผูมีพระภาค- 
         เจา)     ผูนิรทุกข      สมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูสํารวม 
         แลว      ประพฤติอยูในทิฏฐินั้น     ไดขามแลวซึ่งชาติและ 
         ชราบางหรือ   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอ 
         ทูลถามปญหานั้น  ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแก 
         ขาพระองคเถิด. 
         [๒๙๑]   คําวา  เยเกจิ  ในอุเทศวา   เยเกจิเม  สมณพฺราหมฺณาเส 
ดังน้ี    ความวา    ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง    ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง 
ไมเหลือ  ไมมีสวนเหลือ.    คําวา    เยเกจิ    นี ้เปนเครื่องกลาวรวมหมด 
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเขาถึงการบวช       คือถึงพรอมดวยการบวชภายนอก 
พุทธศาสนาน้ี   ชื่อวา สมณะ.   ชนเหลาใดเหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ 
ชื่อวา พราหมณ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สมณพราหมณ. 
         บทวา  อิติ  ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา นนฺโท   ดงัน้ี   เปนบทสนธิ. 
คําวา   อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.   คําวา   นนฺโท   เปนชื่อ 
ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ทาน 
พระนันทะทูลถามวา. 
         [๒๙๒]   คําวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟง 
บาง   ความวา   ยอมกลาว  คือ  ยอมพูด   ยอมบอก   ยอมแสดง    ยอม 
บัญญัติความหมดจด  คือ  หมดจดวิเศษ  ความบริสุทธิ์   ความพน  ความ  
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พนวิเศษ   ความพนรอบ   ดวยการเห็นบาง . . . ดวยการสดับบาง . .. ดวย  
การเห็นและการสดับบาง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ยอมกลาวความหมดจด 
ดวยการเห็นและดวยการสดับบาง. 
         [๒๙๓]  คําวา    ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง 
ความวา   ยอมกลาว . . .   ยอมบัญญัติความหมดจด . . .  ความพนรอบดวย  
ศีลบาง . . .  ดวยวัตรบาง . . .  ดวยท้ังศีลและวัตรบาง    เพราะฉะน้ัน     จึง 
ชื่อวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง. 
         [๒๙๔]  คําวา      ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด 
ความวา   ยอมกลาว . . . ยอมบัญญัติความหมดจด . . .    ความพนรอบดวย 
มงคลคือวัตรและความต่ืนขาวมากอยาง       เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ยอม 
กลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด. 
         [๒๙๕]  คําวา  กจฺจสิฺส   ในอุเทศวา    กจฺจิสสฺ เต  (ภควา)   ตตฺถ 
ยตา  จรนฺตา  ดังนี้   เปนการถามดวยความสงสัย   เปนการถามดวยความ 
เคลือบแคลง   เปนการถามสองแง   ไมเปนการถามสวนเดียววา   เรื่องนั้น 
เปนอยางนี้หรือหนอแล  หรือไมเปนอยางนี้   เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล  หรอื 
เปนอยางไร   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   บางหรือ. 
         คําวา  เต  คือ  พวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐิเปนคติ. 
         คําวา  ภควา นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ. คําวา ภควา นี้  
เปนสัจฉิกาบัญญัติ.    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
พวกสมณพราหมณนั้น . .. บางหรือ. 
         คําวา  ตตฺถ    ในอุเทศวา  ตตฺถ  ยตา  จรนฺตา  ดังนี้    ความวา   ใน  
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ทิฏฐิของตน    ในความควรของตน    ในความชอบใจของตน    ในลัทธิ  
ของตน. 
         คําวา  ยตา   ความวา   สํารวม   สงวน   คุมครอง   รักษา  ระวัง. 
         คําวา  เท่ียวไป  ความวา เที่ยวไป  เที่ยวไปท่ัว  ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
เปนไป   รกัษา  บํารุง   เยียวยา   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   (ขาแตพระผูมี- 
พระภาคเจา)   สมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูสํารวมแลวประพฤติอยูในทิฏฐิ 
นั้น. . . บางหรือ. 
         [๒๙๖]   คําวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข . . .  ไดขามแลวซ่ึงชาติ 
และชรา   ความวา   ไดขามแลว   คือ  ขามข้ึน   ขามพน   กาวลวง   เปน 
ไปลวงแลวซ่ึงชาติชราและมรณะ. 
         คําวา  มาริส  เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.  คําวา มาริส  นี้   เปน 
เครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง         เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข. . .   ไดขามแลวซ่ึงชาติและชรา. 
         [๒๙๗]   คําวา  ปุจฺฉามิ  ต   ในอุเทศวา   ปุจฺฉามิ ต ภควา  พฺรหู ิ
เม ต ดังน้ี   ความวา   ขาพระองคขอทูลถาม  ทูลขอ   ทูลเชื้อเชิญ   ทลู 
ใหประสาทซ่ึงปญหานั้นวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาพระองคขอทูลถามปญหาน้ัน. 
         คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ.   คําวา  ภควา 
นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ. 
         คําวา  ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค   ความวา 
ขอพระองคจงตรัส . . .   จงประกาศ   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ขาแตพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น    ขอพระองคโปรดตรัส 
บอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด   เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา  
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                สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี  ยอมกลาวความ 
         หมดจด   ดวยการเห็นและการสดับบาง   ดวยศีลและวัตร 
         บาง    ดวยมงคลหลายชนิดบาง  (ขาแตพระผูมีพระภาค- 
         เจา)   ผูนิรทุกข   สมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูสํารวมแลว 
         ประพฤติอยูในทิฏฐินั้น      ไดขามแลวซ่ึงชาติและชราบาง 
         หรือ    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถาม 
         ปญหานั้น        ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขา- 
         พระองคเถิด.                                                         
 
         [๒๙๘]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนนันทะ) 
                สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี  ยอมกลาวความ 
         หมดจด   ดวยการเห็นและดวยการสดับบาง  ดวยศีลและ 
         วัตรบาง  ดวยมงคลหลายชนิด   เรายอมกลาววา   สมณ- 
         พราหมณเหลาน้ัน       ถึงแมเปนผูสํารวมแลวประพฤติอยู 
         ในทิฏฐินั้น  แตกข็ามซ่ึงชาติและชราไปไมได. 
         [๒๙๙]  คําวา เยเกจิ ความวา  ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง  ทั้งปวง 
โดยประการทั้งปวง   ไมเหลือ   ไมมีสวนเหลือ.   คําวา   เยเกจิ  นี้   เปน 
เครื่องกลาวรวมหมด  ชนเหลาใดเหลาหน่ึงเขาถึงการบวช   ถึงพรอมดวย 
การบวชภายนอก    พุทธศาสนานี้    ชือ่วาสมณะ     ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
อางวาตนมีวาทะเจริญ   ชือ่วาพราหมณ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    สมณ-  
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พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี.   พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสเรียกพราหมณ  
นั้นโดยชื่อวา นันทะ  ในอุเทศวา  นนฺทาติ ภควา  ดังน้ี. 
         คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ.   คําวา  ภควา 
นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนนันทะ. 
         [๓๐๐]  คําวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟง 
บาง   ความวา   ยอมกลาว   ยอมพูด   ยอมบอก   ยอมแสดง   ยอมบัญญัติ 
ซึ่งความหมดจด   ความหมดจดวิเศษ  ความบริสุทธิ์  ความพน  ความพน- 
วิเศษ   ความพนรอบ  ดวยการเห็นบาง. . . ดวยการสดับบาง . . .  ดวยการ 
เห็นและสดับบาง   เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยการ 
เห็นและดวยการสดับบาง. 
         [๓๐๑]  คําวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง 
ความวา   ยอมกลาว . . .  ยอมบัญญัติความหมดจด . . .  ความพนรอบดวย 
ศีลบาง . . .   ดวยวัตรบาง . . . ดวยศีลและวัตรบาง  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง. 
         [๓๐๒]  คําวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด 
ความวา   ยอมกลาว . . . ยอมบัญญัติดวยมงคลคือวัตรและความต่ืนขาวมาก 
อยาง  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด. 
         [๓๐๓]  คําวา   กิจฺาป   ในอุเทศวา   กิฺจาป    เต   ตตฺถ   ยตา 
จรนฺติ   เปนบทสนธิ   เปนบทเกี่ยวเนื่อง   เปนเครื่องทําบทใหเต็ม   เปน 
ความพรอมเพรียงแหงอักขระ.  เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ.   บทวา 
กิฺจาป  นี้  เปนไปตามลําดับบท.  คําวา  เต คือ  พวกสมณพราหมณผูมี  
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ทิฏฐิ.  คําวา  ตตฺถ   ความวา  ในทิฏฐิของตน   ในความควรของตน   ใน 
ความชอบใจของตน  ในลัทธิของตน.  คําวา  ยตา  ความวา  เปนผูสํารวม 
สงวน   คุมครอง   รักษา   ระวัง. 
         คําวา  จรนฺติ   ความวา   เที่ยวไป ...  เยียวยา   เพราะฉะนั้น      จึง 
ชื่อวา     ถึงแมสมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูสํารวมแลว     ประพฤติอยูใน 
ทิฏฐินั้น. 
         [๓๐๔]  คําวา    เรายอมกลาววา . . .  ขามชาติและชราไปไมได 
ความวา   เรายอมกลาว . . .  ยอมประกาศวา    ขาม    ขามข้ึน    ขามพน 
กาวลวง   เปนไปลวงซึ่งชาติ   ชราและมรณะไปไมได  คือ   ไมออก   ไม 
สละ   ไมกาวลวง   ไมเปนไปลวงจากชาติ    ชราและมรณะ   ยอมวนเวียน 
อยูภายในชาติ  ชราและมรณะ   วนเวียนอยูภายในทางสงสาร  ไปตามชาติ 
ชราก็แลนตาม  พยาธิก็ครอบงํา  มรณะก็ห้ําห่ัน  ไมมีที่ตานทาน  ไมมีที่เรน 
ไมมีสรณะ  ไมมีที่พ่ึง   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   เรายอมกลาววา   ขามชาติ 
และชราไปไมได  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี    ยอมกลาวความ 
         หมดจด   ดวยการเห็นและดวยการสดับบาง    ดวยศีลและ 
         วัตรบาง   ดวยมงคลหลายชนิด   เรายอมกลาววา    สมณ- 
         พราหมณเหลาน้ัน     ถึงแมเปนผูสํารวมแลวประพฤติอยูใน 
         ทิฏฐินัน้   แตก็ขามซึ่งชาติและชราไปไมได. 
 
         [๓๐๕]  (ทานพระนันทะทูลถามวา) 
                สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี     ยอมกลาวความ  
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         หมดจด   ดวยการเห็นและการสดับบาง   ดวยศีลและวัตร 
         บาง   ดวยมงคลหลายชนิดบาง   ถาพระองคผูเปนพระมุน ี
         ตรัสสมณพราหมณเหลาน้ันวา        ขามโอฆะไปไมไดแลว 
         ขาแตพระองคผูนิรทุกข    เมื่อเปนอยางน้ัน     บัดน้ีใครเลา 
         ในเทวโลกและมนุษยโลก          ขามชาติและชราไปไดแลว 
         ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น 
         ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
         [๓๐๖]   คําวา   เยเกจิ   ในอุเทศวา    เยเกจิ  เม  สมณพฺราหฺม- 
ณาเส ดังน้ี ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง 
ไมเหลือ    ไมมีสวนเหลือ.    คําวา  เยเกจิ  นี้   เปนเครื่องกลาวรวมหมด. 
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเขาถึงการบวช   คือ    ถึงพรอมดวยการบวชภายนอก 
พุทธศาสนาน้ี    ชื่อวา  สมณะ   ชนเหลาใดเหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ 
ชื่อวาพราหมณ เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้. 
         คําวา  อิติ   ในอุเทศวา   อิจฺจายสฺมา  นนฺโท  ดังน้ี    เปนบทสนธิ. 
คําวา   อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.   คําวา   นนฺโท   เปนชื่อ 
ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ทาน 
พระนันทะทูลถามวา. 
         [๓๐๗]   คําวา    ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟง 
บาง   ความวา   ยอมกลาว   ยอมพูด   ยอมบอก   ยอมแสดง   ยอมบัญญัติ 
ความหมดจด   คือ   ความหมดจดวิเศษ   ความบรสิุทธิ์   ความพน   ความ 
พนวิเศษ   ความพนรอบ  ดวยการเห็นบาง . . . ดวยการสดับบาง  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการสดับบาง.      
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         [๓๐๘]  คําวา    ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง 
ความวา   ยอมกลาว . . .  ยอมบัญญัติความหมดจด . . .   ความพนรอบดวย 
ศีลบาง . . . ดวยวัตรบาง . . .   ดวยท้ังศีลและวัตรบาง    เพราะฉะน้ัน   จึง 
ชื่อวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง. 
         [๓๐๙]  คําวา     ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด 
ความวา     ยอมกลาว . . .    ยอมบัญญติัดวยมงคลคือวัตรและความต่ืนขาว 
มากอยาง   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลาย 
ชนิด. 
         [๓๑๐]  คําวา  เต  เจ  ในอุเทศวา  เต เจ  มุนี  พฺรูสิ อโนฆติณฺเณ 
ดังน้ี    ความวา   พวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐิเปนคติ.    ญาณ  ทานกลาววา 
โมนะ  ในบทวา  มุนี  ฯ ล ฯ   พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ลวงแลวซ่ึงราคาทิ- 
ธรรมเปนเครื่องของ   และตัณหาเปนดังวาขาย   เปนมุนี. 
         คําวา  ยอมตรัสวา . . .  ขามโอฆะไปไมไดแลว   ความวา   ขาม 
ไมไดแลว   คือ   ขามข้ึนไมไดแลว    ขามลวงไมไดแลว   กาวลวงไมไดแลว 
เปนไปลวงไมไดแลวซ่ึงกามโอฆะ   ภวโอฆะ   ทฏิฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ 
วนเวียนอยูภายในชาติชราและมรณะ    วนเวียนอยูภายในทางสงสาร    ไป 
ตามชาติ    ชราก็แลนตาม     พยาธิก็ครอบงํา     มรณะก็ห้ําห่ัน     ไมมีที่ 
ตานทาน  ไมมีที่ซอนเรน   ไมมีสรณะ  ไมมีที่พ่ึง. 
         คําวา  ยอมตรัส   คือ   ยอมตรัส. . . ยอมประกาศ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ถาพระองคผูเปนมุนียอมตรัสวาสมณพราหมณเหลานั้นขามโอฆะ 
ไปไมไดแลว. 
         [๓๑๑]  คําวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข  เมื่อเปนดังน้ัน    ในบัดนี้   
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ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก   ขามชาติและชราไปได  ความวา    เม่ือ 
เปนดังน้ัน  ใครน้ันในโลกพรอมท้ังเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   ใน 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ขามไดแลว  คือ  ขาม 
ข้ึนแลว    ขามพนแลว    ลวงแลว    กาวลวงแลว    เปนไปลวงแลวซ่ึงชาติ 
ชราและมรณะ. 
         คําวา  มาริส   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาวดวย 
ความเคารพ.  คําวา  มารสิ นี้    เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ 
และความยําเกรง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ขาแตพระองคผูนิรทุกข   เมื่อ 
เปนดังน้ัน    ในบัดนี้    ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลกขามชาติและชรา 
ไปไดแลว. 
         [๓๑๒]  คําวา  ปุจฺฉามิ  ต    ในอุเทศวา   ปุจฺฉามิ  ต  ภควา  พฺรหู ิ
เม   ต  ดังนี้    ความวา   ขาพระองคขอทูลถาม   คือ   ทลูขอ  ทูลเชื้อเชิญ 
ทูลใหประสาทซ่ึงปญหาน้ันวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระ- 
องค  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. 
         คําวา  ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ  คําวา  ภควา นี้  
เปนสัจฉิกาบัญญัติ. 
         คําวา  ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคความวา 
ขอพระองคโปรดตรัส . . . โปรดประกาศ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาแต- 
พระผูมีพระภาคเจา    ขาพระองคขอทูลถามปญหาน้ัน    ขอพระองคโปรด 
ตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค  เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี  ยอมกลาวความ 
         หมดจด   ดวยการเห็นและการสดับบาง   ดวยศีลและวัตร  
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         บาง  ดวยมงคลหลายชนิดบาง  ถาพระองคผูเปนพระมุนี  
         ตรัสพราหมณเหลาน้ันวา   ขามโอฆะไปไมไดแลว  ขาแต 
         พระองคผูนิรทุกข   เมื่อเปนอยางน้ัน    บัดน้ี    ใครเลาใน 
         เทวโลกและมนุษยโลก         ขามชาติและชราไปไดแลว 
         ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น 
         ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. 
 
         [๓๑๓]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนนันทะ) 
                เรายอมไมกลาววา  สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอัน 
         ชาติและชราหุมหอแลว   เรายอมกลาววา   นรชนเหลาใด 
         ละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น     เสียงท่ีไดยิน    อารมณที่ไดทราบ 
         ศีลและวัตรท้ังปวง   ทั้งละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังหมด 
         กําหนดรูตัณหาแลว  เปนผูไมมอีาสวะ  นรชนเหลาน้ันแล 
         เปนผูขามโอฆะไดแลว. 
         [๓๑๔]   คําวา   เรายอมไมกลาววา    สมณพราหมณทั้งหมดเปนผู 
อันชาติและชราหุมหอแลว    ความวา   ดูกอนนันทะ    เรายอมไมกลาววา 
สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติและชรารอยไวแลว   หุมไวแลว    คลุม  
ไวแลว   ปดไวแลว    บังไวแลว   ครอบไวแลว    เรายอมกลาว    คือ   ยอม 
บอก . . . ทําใหต้ืนวา    สมณพราหมณเหลาใด    ละชาติ    ชราและมรณะ 
แลว   ตัดรากขาดแลว    ทําใหไมมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน    ใหถึงความไมมี 
มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  สมณพราหมณเหลาน้ันมีอยู   เพราะ-  
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ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เรายอมไมกลาววา    สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติ 
และชราหุมหอไวแลว. 
         [๓๑๕]   คําวา      นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรปูท่ีไดเห็น  เสียงท่ี 
ไดยิน    อารมณที่ไดทราบ   ศีลและวตัรท้ังปวง   ความวา  นรชนเหลาใด 
ละแลว   คือ   สละแลว   บรรเทาแลว   ทําใหสิ้นสดุแลว    ใหถงึความไมมี 
แลว   ซึ่งความหมดจดดวยการเห็นทั้งปวง . . . ซึ่งความหมดจดดวยการฟง 
ทั้งปวง . . .  ซึ่งความหมดจดท้ังดวยการเห็นและการฟงท้ังปวง . . .  ซึ่งความ  
หมดจดดวยการไดทราบท้ังปวง . . .     ซึ่งความหมดจดดวยศีลทั้งปวง . . . 
ซึ่งความหมดจดดวยวัตรทั้งปวง . . .     ซึ่งความหมดจดท้ังดวยศีลและวัตร 
ทั้งปวง      เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปที่ไดเห็น 
เสียงที่ไดยิน   อารมณที่ไดทราบ   หรอืแมศีลและวัตรทั้งปวง. 
         [๓๑๖]   คําวา    ทั้งละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดท้ังปวง      ความวา 
ละแลว   คือ   ละขาดแลว     บรรเทาแลว    ทําใหสิน้สุดแลว    ใหถึงความ 
ไมมีแลว    ซึง่ความหมดจด  คือ  ความหมดจดวิเศษ   ความบรสิุทธิ์  ความ  
พน  ความพนวิเศษ     ความพนรอบ   ดวยมงคลคือวัตรและความต่ืนขาว 
มากอยาง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ทั้งละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังปวง. 
         [๓๑๗]   คําวา   ตณฺห   ในอุเทศวา   ตณฺห  ปริฺาย   อนาสวา 
เย  เต  เว  นรา    โอฆติณณฺาติ  พฺรูม ิ ดังน้ี   ไดแก รูปตัณหา  สัททตัณหา 
คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา. 
        คําวา   กําหนดรูแลว   ความวา  กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหาดวยปริญญา 
๓  คือ    ญาตปริญญา   ตีรณปริญญา   ปหานปริญญา.  
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         ญาตปริญญาเปนไฉน  นรชนยอมรูชัด   คือ    ยอมรู    ยอมเห็น 
ตัณหาวา   นีรู้ปตัณหา   นี้สัททตัณหา   นี้คันธตัณหา   นี้รสตัณหา   นี้  
โผฏฐัพพตัณหา  นี้ธรรมตัณหา  นี้ชื่อวา  ญาตปริญญา. 
         ตีรณปริญญาเปนไฉน     นรชนทําตัณหาที่ตนรูอยางนี้แลว   ยอม 
พิจารณาตัณหา   คือ    พิจารณาโดยความไมเที่ยง    เปนทุกข   เปนโรค 
เปนฝ  ฯ ล ฯ  โดยความไมใหสลัดออก  นีช้ื่อวา  ตีรณปริญญา. 
         ปหานปริญญาเปนไฉน   นรชนพิจารณาอยางนี้แลว   ละ  บรรเทา 
ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมีซึ่งตัณหา   สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันทราคะในตัณหาใด  ทาน 
ทั้งหลายจงละฉันทราคะน้ันเสีย   เมื่อเปนอยางนี้    ตัณหานั้นจักเปนธรรม 
อันทานทั้งหลายละแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 
ถึงความไมมี    มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดังน้ี  นีช้ื่อวา ปหาน- 
ปริญญา.  
         กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหาดวยปริญญา ๓ นี ้    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
กําหนดรูซึ่งตัณหา. 
         คําวา  เปนผูไมมีอาสวะ    ความวา    อาสวะ  ๔  คือ    กามาสวะ 
ภวาสวะ    ทฏิฐาสวะ    อวิชชาสวะ     นรชนเหลาใดละอาสวะเหลาน้ีแลว 
ตัดรากขาดแลว  ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน  ใหถึงความไมมี   มีความ 
ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  นรชนเหลาน้ันตรัสวาเปนผูไมมีอาสวะ. 
         คําวา  เหลาใด   คือ  พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย. 
         คําวา  เรายอมกลาววา   นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว  เปน 
ผูไมมีอาสวะ   นรชนเหลาน้ันแล    ขามโอฆะไดแลว    ความวา    เรา  
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ยอมกลาววา ...    ยอมประกาศวา    นรชนเหลาใด    กําหนดรูตัณหาแลว 
เปนผูไมมีอาสวะ   นรชนเหลาน้ัน  ขามแลวซ่ึงกามโอฆะ  ภวโอฆะ  ทิฏฐิ- 
โอฆะ   อวิชชาโอฆะ  คือ  ขาม   ขามข้ึน   ขามออก   ลวง   กาวลวง   เปน 
ไปลวงแลวซ่ึงทางแหงสังสารวัฏท้ังปวง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    เรายอม 
กลาววา    นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว     เปนผูไมมีอาสวะ    นรชน 
เหลาน้ันแล  ขามโอฆะไดแลว  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เรายอมไมกลาววา  สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอัน 
         ชาติและชราหุมหอแลว   เรายอมกลาววา   นรชนเหลาใด 
         ละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น     เสียงท่ีไดยิน    อารมณที่ไดทราบ 
         ศีลและวัตรท้ังปวง   ทั้งละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังหมด 
         กําหนดรูตัณหาแลว     เปนผูไมมีอาสวะ    นรชนเหลาน้ัน 
         แล   เปนผูขามโอฆะไดแลว. 
 
 [๓๑๘]  ขาแตพระโคดม   ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจา 
         นั้น    อันพระองคผูเปนพระมเหสี  (ผูแสวงหาธรรมใหญ) 
         ตรัสดีแลว   ไมมีอปุธิ   แมขาพระองคก็กลาววา    นรชน 
         เหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น    เสียงท่ีไดยิน     อารมณที ่
         ไดทราบ ศีลและวัตรท้ังปวง ท้ังละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิด 
         ทั้งหมด    กําหนดรูตัณหาแลว   เปนผูไมมีอาสวะ   นรชน 
         เหลาน้ันแล   เปนผูขามโอฆะไดแลว. 
         [๓๑๙]   เอต   ในอุเทศวา   เอตาภินนฺทามิ  วโจ  มเหสิโน   ดังน้ี 
ความวา   ขาพระองคยอมยินดี    คือ    ยินดียิ่ง    เบิกบาน    อนุโมทนา  
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ปรารถนา  พอใจ   ประสงค  รักใคร   ติดใจ  พระวาจา  คือ   ทางแหง 
ถอยคํา  เทศนา  อนุสนธิ   ของพระองค. 
         คําวา  อันพระองคผูเปนพระมเหสี   ความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ผูเปนพระมเหสี  ทรงแสวงหา  คือ  ทรงเสาะหา   ทรงคนหา   ซึ่งศีลขันธ 
ใหญ  เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา มเหสี  ฯ ล ฯ   พระผูมีพระภาค- 
เจาผูเปนเทวดาลวงเทวดาประทับที่ไหน        พระนราสภประทับที่ไหน 
เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระนามวา  มเหสี    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ขา- 
พระองคยอมชอบใจในพระวาจานั้น  อันพระองคผูเปนพระมเหสี. 
         [๓๒๐]  คําวา   สุกิตฺติต   ในอุเทศวา   สุกิตฺติต  โคตม  นปูธีก 
ดังน้ี    ความวา   ตรัสบอกดีแลว  คือ  ทรงแสดงดีแลว    ทรงบัญญัติดีแลว 
ทรงแตงต้ังดีแลว   ทรงเปดเผยดีแลว   ทรงทําใหต้ืนดีแลว    ทรงประกาศ 
ดีแลว. 
         กิเลส  ขันธ และอภิสังขาร  ทานกลาววา  อุปธิ  ในอุเทศวา โคตม 
นูปธีก ดังน้ี   การละอุปธิ   ความสงบอุปธิ   ความสละคืนอุปธิ   ความ 
ระงับอุปธิ  อมตนิพพาน   ทานกลาววา   ธรรมไมมีอุปธิ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ขาแตพระโคดม ... ตรัสดีแลว   เปนธรรมไมมีอุปธิ. 
         [๓๒๑]  คําวา    นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น     เสียงท่ี 
ไดยิน  อารมณที่ไดทราบ  ศีลและวัตรท้ังปวง   ความวา นรชนเหลาใด 
ละแลว  คือ  สละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมีซึ่งความหมดจด 
ดวยการเห็นทั้งปวง . . .    ซึ่งความหมดจดดวยการฟงท้ังปวง     ซึ่งความ 
หมดจดดวยการเห็นและการฟงท้ังปวง . . .     ซึ่งความหมดจดดวยการได 
ทราบท้ังปวง . . .   ซึ่งความหมดจดดวยศีลทั้งปวง . . . ซึ่งความหมดจดดวย   
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วัตรทั้งปวง . . .   ซึ่งความหมดจดท้ังดวยศีลและวัตรทั้งปวง    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา    นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปที่ไดเห็น  เสียงที่ไดยิน  อารมณที่ได 
ทราบ   ศลีและวัตรทั้งปวง. 
         [๓๒๒]   คําวา   ละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังปวง   ความวา   ละ 
คือ  ละขาด   บรรเทา   ทาํใหสิ้นสุด    ใหถึงความไมมีซึ่งความหมดจด  คือ 
ความหมดจดวิเศษ   ความบริสุทธิ์   ความพน   ความพนวิเศษ   ความพน 
รอบ   ดวยมงคลคือวัตรและความต่ืนขาวมากอยาง   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ทั้งละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดทั้งปวง. 
         [๓๒๓]   คําวา   ตณฺห  ในอุเทศวา   ตณฺห   ปริฺาย   อนาสวา 
เย  อหมฺป  เต  โอฆติณฺณาติ  พฺรูม ิ ดังน้ี   คือ   รูปตัณหา   สัททตัณหา 
คันธตัณหา  รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา. 
         คําวา   กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหา    ความวา    กาํหนดรูแลวซ่ึงตัณหา 
ดวยปริญญา ๓  คือ   ญาตปริญญา   ตีรณปริญญา   ปหานปริญญา. 
         ญาตปริญญาเปนไฉน    นรชนยอมรูซึ่งตัณหา  คือ  ยอมรู  ยอมเห็น 
วา  นี้รูปตัณหา  นี้สัททตัณหา  นี้คันธตัณหา   นี้รสตัณหา   นี้โผฏฐัพพ- 
ตัณหา  นี้ธรรมตัณหา  นี้ชื่อวา  ญาตปริญญา.     
         ตีรณปริญญาเปนไฉน    นรชนทําตัณหาที่ตนรูอยางนี้แลว     ยอม 
พิจารณาตัณหา   คือ   พิจารณาโดยความไมเที่ยง  เปนทุกข  ฯ ล ฯ    โดย 
ความไมใหสลัดออก   นีช้ื่อวา   ตีรณปริญญา. 
         ปหานปริญญาเปนไฉน   นรชนพิจารณาอยางนี้แลว   ละ  บรรเทา 
ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมีซึ่งตัณหา   นี้ชื่อวา  ปหานปริญญา.  กาํหนด   
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รูแลวซ่ึงตัณหานั้นดวยปริญญา ๓ นี้     เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   กําหนดรู 
แลวซ่ึงตัณหา. 
         คําวา  เปนผูไมมีอาสวะ    ความวา    อาสวะ  ๔  คือ    กามาสวะ 
ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ  นรชนเหลาใดละอาสวะเหลาน้ีแลว  ตัด 
รากขาดแลว  ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถงึความไมมี   มีความไม 
เกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา     นรชนเหลาน้ันตรัสวา      เปนผูไมมีอาสวะ.  
คําวา  เหลาใด   คือ   พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย. 
         คําวา  แมขาพระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว 
เปนผูไมมีอาสวะ    นรชนเหลาน้ันเปนผูขามโอฆะแลว   ความวา   แม 
ขาพระองคก็กลาว   คือ   พูดวา   นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว   เปน 
ผูไมมีอาสวะ    นรชนเหลาน้ัน    เปนผูขามแลวซ่ึงกามโอฆะ    ภวโอฆะ 
ทิฏฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ   ขามแลว   ขามข้ึนแลว  ขามออกแลว  ลวงแลว 
กาวลวงแลว   ซึ่งทางสงสารท้ังปวง  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  แมขาพระองค 
ยอมกลาววา  นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว  เปนผูไมมีอาสวะ  นรชน 
เหลาน้ันเปนผูขามโอฆะแลว   เพราะเหตุนั้น    พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระโคดม ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจาน้ัน 
         อันพระองคผูเปนพระมเหสีตรัสดีแลว      ไมมีอุปธิ      แม 
         ขาพระองคก็กลาววา   นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น 
         เสียงท่ีไดยิน   อารมณที่ไดทราบ   ศีลและวตัรท้ังปวง   ทั้ง 
         ละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังหมด      กําหนดรูตัณหาแลว 
         เปนผูไมมีอาสวะ   นรชนเหลาน้ันเปนผูขามโอฆะไดแลว.  
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         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ    นั่งประนมมืออัญชลีนมัสการ 
พระผูมีพระภาคเจาประกาศวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจา 
เปนพระศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก   ดังน้ี. 
                          จบนันทมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๗ 
   
                      อรรถกถานันทมาณวกปญหานิทเทสที่   ๗    
         พึงทราบวินิจฉัยในนันทสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         พึงทราบความคาถาตนตอไป    ชนทั้งหลายมีกษัตริยเปนตนในโลก 
ยอมกลาวกันวา     มุนีทัง้หลายมีอยูในโลก     หมายถึงอาชีวกและนิครนถ 
เปนตน     ขอน้ีเปนอยางไร    ชนทั้งหลายยอมกลาวผูประกอบดวยญาณวา 
เปนมุนี   เพราะเปนผูประกอบดวยญาณ  หรือยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบ 
ดวยความเปนอยู     กลาวคือมีความเปนอยูเศราหมองมีประการตาง ๆ  วา 
เปนมุนี. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไปดังน้ี. 
         บทวา  อฏสมาปตฺติาเณน  วา   คือ  ดวยญาณอันสัมปยุตดวย 
สมาบัติ ๘  มีปฐมฌานเปนตน.   บทวา ปฺจาภิฺาาเณน วา  ดวย  
ญาณในอภิญญา ๕  คือ  หรือดวยญาณ  คือการรูขันธปญจกท่ีอาศัยอยูใน 
ชาติกอนเปนตน. 
         ลําดับนั้น          พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงหามแมทั้งสองอยางของ 
นันทมาณพน้ัน เมื่อจะทรงแสดงความเปนมุนี  จึงตรัสคาถาวา น ทิฏ ิยา  
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ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิวาเปนมุนี  ดังนี้เปนตน. 
         บัดนี้   นันทมาณพเพ่ือละความสงสัยในวาทะของผูกลาวอยูวา ความ 
บริสุทธิ์ยอมมีดวยทิฏฐิเปนตน     จึงทูลถามวา   เยเกจิเม   สมณพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง   ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน     บทวา  อเนกรูเปน   ดวยมงคลหลายชนิด   คือดวย 
มงคลมีโกตุหลมงคล      (มงคลเกิดจากการต่ืนขาว)    เปนตน.     บทวา 
ตตฺถ  ยตา  จรนฺตา    สํารวมแลวประพฤติอยูในทิฏฐินั้น   คือคุมครองอยู 
แลวในทิฏฐิของตนน้ัน. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงแสดงความไมมีความ 
บริสุทธิ์อยางนั้น   จึงตรัสคาถาที่  ๔. 
         นันทมาณพครั้นสดับวา     สมณพราหมณเหลาน้ันขามไมไดอยางนี้ 
แลว     บัดนี ้   ประสงคจะฟงถึงผูที่ขามไดแลว     จึงทูลถามวา   เยเกจิเม 
ดังน้ีเปนตน. 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงถึงผูที่ขามชาติชรา 
ไดดวยหัวขอวา ผูขามโอฆะไดแลว   แกนันทมาณพนั้น   จึงตรัสคาถาที่ ๖. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  นิวุตา  คือ  เปนผูอันชาติและชราหุมหอแลว 
รึงรัดแลว.   บทวา  เยสีธ  ตัดบทเปน   เย สุ อธิ.    บทวา  สุ  เปนเพียง 
นิบาต.        บทวา  ตณฺห  ปริฺาย  คือ  กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหาดวย 
ปริญญา ๓.   บทที่เหลือในบทท้ังปวงชัดดีแลว   เพราะมีนัยดังกลาวมาแลว 
ในบทกอน. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอด        คือพระ- 
อรหัตดวยประการฉะน้ี.  
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         เมื่อจบเทศนา   นันทมาณพพอใจพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา 
ยิ่งนัก   จึงกลาวคาถาวา    เอตาภินนฺทามิ   ขาพระองคยอมพอใจพระวาจา 
นั้นดังน้ีเปนตน.    ไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับที่กลาวไวแลว     แมในนิเทศ 
นี้และนิเทศกอนน่ันแล. 
                   จบอรรถกถานันทมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๗  
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                                เหมกมาณวกปญหานิทเทส  

                        วาดวยปญหาของทานเหมกะ 
         [๓๒๔]  (ทานเหมกะทูลถามวา) 
                ในกาลอ่ืนกอนแตศาสนาของพระโคดม พวกอาจารย 
         เหลาน้ีพยากรณวา     เรื่องน้ีมีแลวดังน้ี      เรือ่งน้ีจักมีดังน้ี  
         คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา         คําท้ังหมดนั้น 
         เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ        ขาพระองคไมยินดีใน 
         คําน้ัน. 
         [๓๒๕]  คําวา   เย   ในอุเทศวา   เยเม   ปุพฺเพ   วิยากสุ   ดงัน้ี  
ความวา    พาวรีพราหมณและพราหมณอ่ืน      ซึง่เปนอาจารยของพาวรี- 
พราหมณ   พยากรณแลว คือ บอกแลว . . . ประกาศแลว  ซึ่งทิฏฐิของตน 
ความควรของตน   ความชอบใจของตน   ลัทธิของตน    อัธยาศัยของตน 
ความประสงคของตน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ในกาลอ่ืนกอน . . .  พวก 
อาจารยเหลานี้พยากรณแลว. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา   อิจฺจายสฺมา เหมโก  ดงัน้ี   เปนบทสนธิ 
ฯลฯ  คําวา  อิติ นี้   เปนไปตามลําดับบท. 
         คําวา  อายสฺมา    เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาว 
ดวยความเคารพ.     คําวา   อายสฺมา นี้    เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวย 
ความเคารพและความยําเกรง. 
         คําวา  เหมโก   เปนชื่อ  ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทานเหมกะทูลถามวา.  
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         [๓๒๖]  คําวา  ในกาลอ่ืนแตศาสนาของพระโคดม  ความวา  ใน   
กาลอ่ืนแตศาสนาของพระโคดม  คือ   อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม   กอน 
กวาศาสนาของพระโคดม    กวาศาสนาของพระพุทธเจา    กวาศาสนาของ 
พระชินเจา      กวาศาสนาของพระตถาคต     กวาศาสนาของพระอรหันต 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ในกาลอ่ืนแตศาสนาของพระโคดม. 
         [๓๒๗]  คําวา  เรื่องน้ีมีแลวดังน้ี  เรื่องน้ีจักมีดังน้ี   ความวา  ได 
ยินวา   เรื่องนี้มีแลวอยางนี้    ไดยินวา   เรื่องนี้จักมีอยางนี้     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   เรื่องนี้มีแลวดังน้ี    เรื่องนี้จักมีดังน้ี. 
         [๓๒๘]  คําวา  คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา  ความวา 
คําท้ังปวงน้ันเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา  คือ  อาจารยเหลาน้ัน    กลาวธรรม 
อันไมประจักษแกตน   ที่ตนมิไดรูเฉพาะเอง    โดยบอกตามท่ีไดยินกันมา 
บอกตามลําดับสืบ ๆ กันมา   โดยอางตํารา   โดยเหตุที่นึกเดาเอาเอง   โดย  
เหตุที่คาดคะเนเอาเอง   ดวยความตรึกตามอาการ  ดวยความชอบใจวาตอง 
กับลัทธิของตน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบ ๆ 
กันมา. 
         [๓๒๙]  คําวา  คําท้ังหมดนั้นเปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ 
ความวา    คําท้ังปวงน้ันเปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ    คือ เปนเครื่องยัง 
วิตกใหเจริญ      เปนเครื่องยังความดําริใหเจริญ      เปนเครื่องยังกามวิตก 
พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตกใหเจริญ    เปนเครื่องยังความตรึกถึงญาติใหเจริญ 
เปนเครื่องยังความตรึกถึงชนบทใหเจริญ   เปนเครื่องยังความตรึกถึงเทวดา 
ใหเจริญ    เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอ่ืนใหเจริญ    เปน 
เครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภสักการะ        และความสรรเสริญใหเจริญ  
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เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความปรารถนามิใหใครดูหม่ินใหเจริญ  
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  คําท้ังหมดน้ันเปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ. 
         [๓๓๐]   คําวา  ขาพระองคไมยินดียิ่งในคําน้ัน ความวา  ขาพระ- 
องคไมรู   ไมเขาถึง   ไมไดเฉพาะ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาพระองค 
ไมยินดีในคําน้ัน   เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ในกาลอ่ืนกอนแตศาสนาของพระโคดม พวกอาจารย  
         เหลาน้ีพยากรณวา     เรื่องน้ีมีแลวดังน้ี      เรือ่งน้ีจักมีดังน้ี 
         คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา         คําท้ังหมดนั้น 
         เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ        ขาพระองคไมยินดีใน 
         คําน้ัน. 
 
 [๓๓๑]   ขาแตพระมุนี    ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปน 
         เครื่องกําจัดตัณหา   ที่บุคคลรูแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป   พึง 
         ขามตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ   ในโลกแกขาพระ- 
         องคเถิด. 
         [๓๓๒]   พราหมณนั้นกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา   ขอพระองค 
ในอุเทศวา  ตฺวฺจ  เม  ธมฺมมกฺขาห ิ ดังน้ี. 
         คําวา  ธมฺม  ในอุเทศวา  ธมฺมมกฺขาหิ ดังน้ี ความวา  ขอพระองค 
โปรดตรัส . . .  โปรดทรงประกาศพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน    งามใน 
ทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสทุธิ์บริบูรณ 
สิ้นเชิง สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕  พละ ๕ 
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และขอปฏิบัติอันใหถงึนิพพาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 238 

เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรม ... แกขาพระองค. 
         [๓๓๓]  รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ- 
ตัณหา  ธรรมตัณหา  ชื่อวาตัณหา   ในอุเทศวา   ตณฺหานิคฺฆาตน  มุน ิ
ดังน้ี. 
         คําวา   เปนเครื่องกําจัดตัณหา   ความวา   เปนเครื่องปราบตัณหา 
เปนเครื่องละตัณหา      เปนเครื่องสงบตัณหา     เปนเครื่องสละคืนตัณหา 
เปนเครื่องระงับตัณหา   เปนอมตนิพพาน. 
         ญาณ  ทานกลาววา  โมนะ  ในคําวา  มุนิ  ฯ ล ฯ   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังวาขาย  จึง 
เปนมุนี    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาแตพระมุนี . . .  เครื่องกําจัดตัณหา. 
         [๓๓๔]  คําวา    ทีบุ่คคลรูแลว     เปนผูมีสติเท่ียวไป    ความวา 
บุคคลทําธรรมใดใหทราบแลว  คือ   เทียบเคียงแลว    พิจารณา    ใหเจริญ  
ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหทราบแลว . . .  ทําใหแจมแจงแลววา  สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  ฯ ล ฯ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไป 
เปนธรรมดา. 
         คําวา   เปนผูมีสติ  คือ  เปนผูมีสติดวยอาการ ๔ อยาง   คือเปนผูมี 
สติเจริญสติปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ ล ฯ ผูนั้นทานกลาววา 
เปนผูมีสติ. 
         คําวา   เท่ียวไป  คือ  เที่ยวไป   เทีย่วไปท่ัว   ผลัดเปลี่ยนอิรยิาบถ 
เปนไป   รกัษา   เยียวยา   ใหเยียวยา   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทีบุ่คคล 
ทราบแลว   เปนผูมีสติเที่ยวไป.  
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         [๓๓๕]   ตัณหา  ราคะ  สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
ทานกลาววา  ตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในอุเทศวา   ตเร  โลเก 
วิสตฺติก ตัณหาชื่อวาวิสัตติกา  เพราะอรรถวากระไร ฯ ล ฯ  เพราะอรรถวา 
แผไป  ซานไป  ฉะนั้น  จึงชื่อวา   วิสัตติกา. 
         คําวา  ในโลก  คือ   ในอบายโลก  มนุษยโลก   เทวโลก   ขันธโลก 
ธาตุโลก   อายตนโลก. 
         คําวา  พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก ความวา 
พึงเปนผูมีสติขาม คือ  ขามข้ึน  ขามพน  กาวลวง   ซึ่งตัณหาอันซานไป 
ในอารมณตาง ๆ ในโลก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงขามตัณหาอันซาน 
ไปในอารมณตาง ๆ ในโลก   เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระมุนี     ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปน 
         เครื่องกําจัดตัณหาที่บุคคลรูแลว   เปนผูมีสติเท่ียวไป   พึง 
         ขามตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก     แกขา- 
         พระองคเถิด. 
 
  [๓๓๖]   ดูกอนเหมกะ  บทนิพพานเปนที่บรรเทาฉันทราคะใน 
         ปยรูปท้ังหลาย     ที่ไดเห็น    ที่ไดยินและที่ไดทราบ    (ทีรู่ 
         แจง)   เปนที่ไมเคลื่อน. 
         [๓๓๗]   คําวา  ทิฏ   ในอุเทศวา  อิธ  ทิฏสุตมุต  วิฺาเตสุ  
ดังน้ี   ความวา  ที่ไดเห็นดวยจักษุ.     คําวา  สุต  ความวา  ที่ไดยินดวยหู. 
คําวา  มุต  ความวา  ที่ทราบ   คือท่ีสูดดวยจมูก  ลิม้ดวยลิ้น  ถกูตองดวย   
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กาย.  คําวา   วิฺาต  คือ  ที่รูดวยใจ   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา . . .  ที่เห็น 
ที่ไดยิน  ที่ไดทราบ  ที่รูแจง.  
         [๓๓๘]   คําวา   ดูกอนเหมกะ . . .   ในปยรูปทั้งหลาย   ความวา 
สิ่งอะไรเปนปยรูป (เปนที่รัก) สาตรปู (เปนที่ยินดี) ในโลก.  จักษุ โสตะ 
ฆานะ  ชิวหา   กาย  ใจ   เปนปยรูปสาตรูปในโลก  รูป   เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  เปนปยรูปสาตรูปในโลก  จักษุวิญญาณ  โสต- 
วิญญาณ  ฆานวิญญาณ   ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  เปน 
ปยรูปสาตรูปในโลก   จักษุสัมผัส   โสตสัมผัส   ฆานสัมผัส   ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส  มโนสัมผัส   เปนปยรูปสาตรูปในโลก   จักษุสัมผัสสชาเวทนา 
โสตสัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กาย- 
สัมผัสสชาเวทนา   มโนสมัผัสสชาเวทนา   เปนปยรูปสาตรูปในโลก   รูป- 
สัญญา  สัททสัญญา  คันธสัญญา รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา  ธรรมสัญญา 
เปนปยรูปสาตรูปในโลก   รูปสญัเจตนา   สัททสญัเจตนา   คันธสัญเจตนา 
รสสัญเจตนา  โผฏฐัพพสัญเจตนา   ธรรมสัญเจตนา  เปนปยรปูสาตรูปใน 
โลก รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรม- 
ตัณหา  เปนปยรูปสาตรูปในโลก   รปูวิตก   สัททวิตก  คันธวิตก  รสวิตก 
โผฏฐัพพวิตก   ธรรมวิตก   เปนปยรปูสาตรูปในโลก  รูปวิจาร  สัททวิจาร 
คันธวิจาร  รสวิจาร  โผฏฐัพพวิจาร  ธรรมวิจาร  เปนปยรูปสาตรูปในโลก 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ในปยรูปทั้งหลาย.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
พราหมณนั้นโดยชื่อวาเหมกะ. 
         [๓๓๙]   ความพอใจในกาม  ความกําหนัดในกาม   ความเพลินใน 
กาม  ตัณหาในกาม   ความสิเนหาในกาม  ความเรารอนเพราะกาม ความ  
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หลงในกาม  ความชอบใจในกาม  ในกามท้ังหลาย  กามโอฆะ  กามโยคะ 
กามุปาทาน กามฉันทนิวรณ ชื่อวา ฉนัทราคะ  ในอุเทศวา ฉนฺทราควิโน- 
ทน  ดังนี้.   คําวา  เปนที่บรรเทาฉันทราคะ  ความวา  เปนที่ละฉันทราคะ 
เปนที่สงบฉันทราคะ     เปนที่สละคืนฉันทราคะ     เปนที่ระงับฉันทราคะ 
เปนอมตนิพพาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เปนที่บรรเทาฉันทราคะ. 
         [๓๔๐]  คําวา บทนิพพาน... ไมเคลื่อน ความวา บทนิพพาน คือ 
บทที่ตานทาน  บทที่เรน  บทที่ยึดหนวง  บทที่ไมมีภัย.  คําวา  ไมเคลื่อน 
คือ  เที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคง  เปนธรรมไมแปรปรวน   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
บทนิพพาน . . .  ไมเคลื่อน   เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนเหมกะ  บทนิพพานเปนที่บรรเทาฉนัทราคะใน 
         ปยรูปท้ังหลาย   ที่ไดเห็น   ที่ไดยิน  และที่ไดทราบ   (ที ่
         รูแจง)   เปนที่ไมเคลื่อน. 
   [๓๔๑]  พระอรหันตขณีาสพเหลาใด    รูทั่วถึงบทนิพพานน้ัน 
         แลว   เปนผูมีสติ   มีธรรมอันเห็นแลว   ดับแลว   พระ- 
         อรหันตขีณาสพเหลาน้ัน     เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมยั 
         เปนผูขามแลวซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ    ใน 
         โลก. 
         [๓๔๒]  คําวา   เอต  ในอุเทศวา   เอตทฺาย  เย  สตา  ดังน้ี 
คือ  อมตนิพพาน    ความสงบสังขารท้ังปวง    ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา  ความคลายกาหนัด  ความดับตัณหา ความออกจากตัณหา 
เปนเครื่องรอยรัด.  
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         คําวา  รูทั่วถึง   ความวา  รูทั่ว  คือ  ทราบ  เทียบเคียง   พิจารณา 
เจริญ    ทําใหแจมแจง  คือ  รูทั่ว  ทราบ . . .  ทําใหแจมแจงแลววา   สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง  สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  ฯ ล ฯ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไป 
เปนธรรมดา.  คําวา เย  คือ  พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย. 
         คําวา  เปนผูมีสติ  ความวา   เปนผูมีสติดวยเหตุ  ๔ ประการ   คือ 
มีสติเจริญสติปฏฐาน     คือพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ ล ฯ  พระอรหันต- 
ขีณาสพเหลาน้ันตรัสวา  เปนผูมีสติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พระอรหันต- 
ขีณาสพเหลาใด  รูทั่วถึงบทนิพพานน้ี  เปนผูมีสติ. 
         [๓๔๓]   คําวา  มีธรรมอันเห็นแลว   ดับแลว   ความวา  มีธรรม 
อันเห็นแลว  คือ  มีธรรมอันรูแลว   มธีรรมอันเทียบเคียงแลว  มีธรรมอัน 
พิจารณาแลว    มีธรรมอันแจมแจงแลว    มีธรรมอันปรากฏแลว    มีธรรม 
อันเห็นแลว . . .  มีธรรมอันปรากฏแลววา    สังขารท้ังปวงไมเที่ยง   ฯ ล ฯ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไป 
เปนธรรมดา. 
         คําวา  ดับแลว   ความวา ชื่อวาดับแลว  เพราะเปนผูยังราคะ  โทสะ 
โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ   ฯ ล ฯ   อกุสลาภิสังขารท้ังปวงใหดับ 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  มีธรรมอันเห็นแลว   ดับแลว. 
         [๓๔๔]   คําวา  เขาไปสงบแลว   ในอุเทศวา  อุปสนฺตา จ เต สทา 
ดังน้ี   ความวา  ชื่อวาเขาไปสงบแลว คือ  สงบแลว   เขาไปสงบแลว   เขาไป 
สงบวิเศษแลว   ดับแลว   ระงับแลว   เพราะความท่ีราคะ   โทสะ   โมหะ 
ความโกรธ   ความผูกโกรธ  ฯ ล ฯ  อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนธรรมชาติ  
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สงบแลว  ถึงความสงบแลว  ไหมแลว  ดับแลว   ปราศจากไปแลว   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เปนผูเขาไปสงบแลว.     คําวา  เต  คือ  พระอรหันต- 
ขีณาสพท้ังหลาย. 
         คําวา  ทุกสมัย คือ ทุกเม่ือ ในกาลท้ังปวง  สิ้นกาลทั้งปวง  สิ้นกาล 
เปนนิตย  กาลย่ังยืน   เนือง ๆ   ติดตอ  ไมเจือกับเหตุอ่ืนสืบตอโดยลําดับ 
เหมือนระลอกนํ้ามิไดวางสืบตอไมขาดสาย     กาลมีประโยชน    กาลท่ีถูก 
ตอง   กาลเปนปุเรภัต   กาลเปนปจฉาภัต   ยามตน   ยามกลาง  ยามหลัง 
ขางแรม   ขางข้ึน   คราวฝน  คราวหนาว   คราวรอน   ตอนวัยตน    ตอน 
วัยกลาง  ตอนวัยหลัง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน 
เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย. 
         [๓๔๕]  ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯ ล ฯ   อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล 
ทานกลาววา   วิสัตติกา   ในอุเทศวา  ติณฺณา โลเก  วิสตฺติก  ดังนี้. 
         ตัณหา   ชื่อวา  วิสัตติกา  ในคําวา  วิสตฺติก  เพราะอรรถวากระไร 
เพราะอรรถวา   ฯ ล ฯ   แผไป   ซานไป  ฉะนั้น   จึงชื่อวา   วิสัตติกา. 
         คําวา  ในโลก   คือ  ในอบายโลก  มนุษยโลก  เทวโลก  ขันธโลก 
ธาตุโลก   อายตนโลก. 
         คําวา  เปนผูขามแลว. . .ในโลก   ความวา  เปนผูขามแลว   คือ 
ขามข้ึน  ขามพน  กาวลวง   กาวพน  เปนไปลวงแลว   ซึ่งตัณหาอันซาน 
ไปในอารมณตาง ๆ ในโลก   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เปนผูขามแลวซ่ึง 
ตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 244 

                พระอรหันตขณีาสพเหลาใด  รูทั่วถึงบทนิพพานน้ัน 
         แลว    เปนผูมีสติ    มีธรรมอันเห็นแลว    ดับแลว    พระ- 
         อรหันตขีณาสพเหลาน้ัน     เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมยั 
         เปนผูขามแลวซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตาง ๆ    ใน 
         โลก. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ     พระเหมกะนั่งประนมอัญชล ี
นมัสการพระผูมีพระภาคเจาประกาศวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมี- 
พระภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวกฉะนี้แล.  
                          จบเหมกมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๘ 
 
                     อรรถกถาเหมกมาณวกปญหานิทเทสที่  ๘  
         พึงทราบวินิจฉัยในเหมกสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  เยเม  ปุพฺเพ   วิยากสุ     ในกาลกอนพวกอาจารยเหลาน้ี  
พยากรณแลว  คือในกาลกอนพาวรีพราหมณเปนตนพยากรณลัทธิของตน 
แกขาพระองค.   บทวา  หรุ โคตมสาสนา  คือ  กอนแตศาสนาของพระ- 
โคดม.   บทวา  สพฺพนฺต   ตกฺกวฑฺฒน  คือ คําท้ังหมดน้ันเปนเครื่องยัง 
ความวิตกมีกามวิตกเปนตนใหเจริญ. 
         บทวา  เย  จฺเ  ตสฺส  อาจริยา   พราหมณพวกอ่ืนและอาจารย 
ของพาวรีพราหมณ   คือพราหมณพวกอ่ืนและอาจารยผูใหพาวรีพราหมณ 
นั้นศึกษาถึงมารยาท.  บทวา  เต สก ทิฏ ึ  คือ อาจารยเหลาน้ันบอกถึง 
ทิฏฐิของตน ๆ.     บทวา  สก ขนฺตึ   คือ  ความอดทนของตน.  บทวา  
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สก รุจึ  คือ ความชอบใจของตน.    บทวา  วิตกฺกวฑฺฒน  ยังความตรึก 
ใหเจริญ       คือยังวิตกมีกามวิตกเปนตนใหเกิดข้ึน    คือใหเปนไปบอย ๆ. 
บทวา สงฺกปฺปวฑฺฒน คือ ยังความดําริมีความดําริถึงกามเปนตนใหเจริญ. 
สองบทเหลานั้น  ทานกลาวรวมวิตกท้ังหมด. 
         บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา       เม่ือจะทรงแสดงถึงกามวิตกเปนตน 
โดยสรุป   จึงทรงแสดงวิตกท้ังหลาย ๙ อยางโดยนัยมีอาทิวา  กามวิตกฺก- 
วฑฺฒน  ยังกามวิตกใหเจริญ   ดังน้ี.  บทวา  ตณฺหานิคฺฆาตน  เปนเครื่อง 
กําจัดตัณหา  คือยังตัณหาใหพินาศ. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เมื่อจะทรงบอกธรรมนั้นแกเหมก- 
มาณพน้ัน  จึงตรัสสองคาถาวา   อิธ   ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  เอตทฺาย เย สตา  พระขีณาสพเหลาใด 
รูทั่วถึงบทนิพพานน้ันแลวเปนผูมีสติ   คือพระขีณาสพเหลาใดรูเห็นแจงถึง 
บทนิพพานน้ันอันไมจุติแลวโดยนัยมีอาทิวา   สพฺเพ   สงฺขารา  อนิจฺจา 
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงดังน้ีโดยลําดับ เปนผูมีสติดวยกายานุปสสนา- 
สติปฏฐานเปนตน.  บทวา ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา   มีธรรมอันเห็นแลวดับ 
แลว   คือ   ชือ่วามีธรรมอันเห็นแลว   เพราะเปนผูรูแจงธรรม   และชื่อวา 
ดับแลว  เพราะดับกิเลสมีราคะเปนตน.  บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงพระสูตรแมนี้ดวยธรรมเปนยอด คือ 
พระอรหัต  ดวยประการฉะน้ี. 
         อน่ึง   เม่ือจบเทศนา  ไดมีผูบรรลุธรรมเชนกบัที่กลาวแลวในกอน 
นั่นแล. 
                    จบอรรถกถาเหมกมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๘  
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                            โตเทยยมาณวกปญหานิทเทส 

                    วาดวยปญหาของทานโตเทยยะ 
         [๓๔๖]  (ทานโตเทยยะทูลถามวา) 
                กามท้ังหลายยอมไมมีอยูในผูใด  ตัณหายอมไมมีแก 
         ผูใด     และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว     วิโมกข 
         ของผูนั้นเปนเชนไร. 
         [๓๔๗]  คําวา   กามท้ังหลายยอมไมมีอยูในผูใด  ความวา  กาม 
ทั้งหลายยอมไมอยู   คือ  ไมอยูรวม  ไมมาอยูในผูใด. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา   อิจฺจายสฺมา   โตเทยฺย    ดังน้ี    เปนบท 
สนธิ ฯ ล ฯ  คําวา  อิติ  นี ้  เปนไปตามลําดับบท. 
         คําวา  อายสฺมา    เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาว 
โดยเคารพ.   คําวา   อายสฺมา   นี้    เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความ 
เคารพยําเกรง.  คําวา  โตเทยฺย  เปนชื่อ  ฯ ล ฯ เปนคํารองเรียกพราหมณ 
นั้น   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ทานโตเทยยะทูลถามวา. 
         [๓๔๘]  คําวา   ตัณหายอมไมมแีกผูใด    ความวา    ตัณหายอม 
ไมมี  คือ ไมปรากฏ   ไมประจักษ  แกผูใด  คือ  ตัณหาอันผูใดละไดแลว 
สงบแลว    ระงับแลว     ทําไมใหอาจเกิดข้ึน.    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ตัณหายอมไมมีแกผูใด. 
         [๓๔๙]  คําวา   และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว ความวา 
ผูใดขามแลว    คือ  ขามข้ึนแลว    ขามพน     ลวงแลว   กาวลวงแลว     เปน  
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ไปลวงแลวจากความสงสัย   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    และผูใดขามพนจาก 
ความสงสัยไดแลว. 
         [๓๕๐]  คําวา   วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร  ความวา  พราหมณ 
นั้นยอมทูลถามวิโมกขวา    วิโมกขของผูนั้นเปนอยางไร   คือ   มีสัณฐาน 
เชนไร มีประการอยางไร  มีสวนเปรียบอยางไร อันบุคคลน้ันพึงปรารถนา 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา     วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร     เพราะเหตุนั้น 
พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                กามท้ังหลายยอมไมมีอยูในผูใด  ตัณหายอมไมมีแก 
         ผูใด     และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว      วิโมกข 
         ของผูนั้นเปนเชนไร. 
 
         [๓๕๑]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนโตเทยยะ) 
                กามท้ังหลายยอมไมมีอยูในผูใด      ตัณหายอมไมมี  
         แกผูใด   และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว    วิโมกข 
         อยางอ่ืนของผูนั้นยอมไมม.ี 
         [๓๕๒]  คําวา   ยสฺมึ   ในอุเทศวา   ยสฺม ึ กามา  น  วสนติฺ  ดังน้ี 
คือ   ในพระอรหันตขีณาสพ   โดยหัวขอวา   กามา   กามมี ๒ อยาง  คือ 
วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑   ฯ ล ฯ   เหลาน้ีเรียกวาวัตถุกาม  ฯ ล ฯ   เหลาน้ี 
เรียกวากิเลสกาม. 
         คําวา  ยอมไมม ี ความวา   กามท้ังหลายยอมไมมีอยู   คือ  ยอมไม 
อยูรวม  ไมมาอยูในผูใด    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  กามท้ังหลายยอมไมมี  
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อยูในผูใด  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้น  โดยชื่อวา โตเทยยะ 
ในอุเทศวา  โตเทยฺยาติ  ภควา   ดังนี้. 
         คําวา  ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.   คําวา ภควา  นี้  เปน 
สัจฉิกาบัญญัติ      เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
ดูกอนโตเทยยะ. 
         [๓๕๓]  รูปตัณหา สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา โผฏฐัพพ- 
ตัณหา ธรรมตัณหา ชื่อวา ตัณหา  ในอุเทศวา ยสฺส  น  วิชฺชติ ดังน้ี. 
         คําวา  ยสฺส  คือ  แกพระอรหันตขีณาสพ. 
         คําวา  ตัณหายอมไมมีแกผูใด    ความวา    ตัณหายอมไมมี   คือ 
ไมปรากฏ  ไมประจักษแกผูใด   คือ  ตัณหานั้นอันผูใดละแลว    สงบแลว 
ระงับแลว   ทําไมใหอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ตัณหายอมไมมีแกผูใด. 
         [๓๕๔]  วิจิกิจฉา   คือ   ความสงสัยในทุกข   ฯ ล ฯ   ความท่ีจิต 
หวาด ใจสนเทห เรียกวา  กถังกถา  ในอุเทศวา  กถงฺกถา  จ  โย  ติณฺโณ 
ดังน้ี. 
         คําวา  โย  คือ  พระขีณาสพน้ันใด. 
         คําวา  และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว    ความวา   ผูใด 
ขามแลว   คือ   ขามข้ึน   ขามพน   ลวง   กาวลวง    เปนไปลวงจากความ 
สงสัยไดแลว    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา     และผูใดขามพนจากความสงสัย 
ไดแลว. 
         [๓๕๕]  คําวา     วิโมกขอยางอ่ืนของผูนั้นยอมไมม ี    ความวา 
วิโมกขอยางอ่ืนอันเปนเครื่องใหหลุดพนไดของผูนั้นยอมไมมี    ผูนั้นควร  
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ทํากิจดวยวิโมกขอยางไร     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  วิโมกขอยางอ่ืนของ 
ผูนั้นยอมไมมี   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                กามท้ังหลายยอมไมมีอยูในผูใด  ตัณหายอมไมมีแก 
         ผูใด  และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว    วิโมกข 
         อยางอ่ืนของผูนั้นยอมไมม.ี 
 
   [๓๕๖]  ผูนั้นไมมีความหวังหรอืยงัมีหวังอยู  มีปญญาหรือมี  
         ความกอ    (ตัณหาทิฏฐิ)   ดวยปญญา     ขาแตพระสักกะ 
         ขาพระองคจะพึงรูจักมุนีไดอยางไร        ขาแตพระผูมีพระ- 
         ภาคเจาผูมีสมันตจักษุ      ขอพระองคตรัสบอกใหแจงซ่ึง 
         ปญญาน้ัน  แกขาพระองค. 
         [๓๕๗]  คําวา ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีความหวังอยู ความวา 
ผูนั้นไมมีตัณหาหรือยังมีตัณหา  คือ  ยอมหวัง  จํานง   ยินดี  ปรารถนา 
รักใคร    ชอบใจ  ซึ่งรูป  เสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   สกลุ   คณะ 
อาวาส    ลาภ    ยศ    สรรเสริญ      สขุ   จีวร    บณิฑบาต    เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    กามธาตุ    รูปธาตุ     อรูปธาตุ   กามภพ 
รูปภพ  อรูปภพ  สัญญาภพ  อสัญญาภพ   เนวสัญญานาสัญญาภพ  เอก- 
โวการภพ   จตุโวการภพ   ปญจโวการภพ  อดีต  อนาคต   ปจจุบัน  รูปที ่
ไดเห็น     เสียงที่ไดยิน     อารมณที่ทราบ     และธรรมารมณทีพึ่งรูแจง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู. 
         [๓๕๘]  คําวา  ผูมปีญญา   ในอุเทศวา   ปฺาณวา  โส   อุท  
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ปฺกปฺป  ดังน้ี   ความวา   เปนบัณฑิต  มีปญญา   มีความรู   มีญาณ 
มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส. 
         คําวา  หรือมีความกอ (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ความวา หรือวา 
ยอมกอตัณหาทิฏฐิ    คือ   ยังตัณหาหรือทิฏฐิใหเกิด    ใหเกิดพรอม   ให 
บังเกิด  ใหบังเกิดเฉพาะ   ดวยญาณในสมาบัติ ๘   ดวยญาณคืออภิญญา ๕ 
หรือดวยญาณอันผิด   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูนั้นมีปญญาหรือมีความกอ 
(ตัณหาทิฏฐิ)  ดวยปญญา. 
         [๓๕๙]  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาสักกะ   ในคําวา สกฺก 
ในอุเทศวา  มุนี   อห  สกกฺ  ยถา  วิชฺ   ดังน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชจากศากยสกุล    แม 
เพราะเหตุดังนี้    จึงชื่อวาพระสักกะ. 
         อีกอยางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูมั่งค่ัง    มีทรัพยมาก 
นับวามีทรัพย  แมเพราะเหตุดังน้ี    จึงชื่อวาพระสักกะ. 
         พระองคมีทรัพยเหลาน้ี คือ  ทรพัยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล  ทรัพย 
คือหิริ   ทรัพยคือโอตตัปปะ   ทรัพยคือสุตะ    ทรพัยคือจาคะ   ทรัพยคือ 
ปญญา  ทรัพยคือสติปฏฐาน   ทรัพยคือสัมมัปปธาน   ทรัพยคืออิทธิบาท 
ทรัพยคืออินทรีย   ทรัพยคือพละ   ทรพัยคือโพชฌงค    ทรัพยคือมรรค 
ทรัพยคือผล     ทรัพยคือนิพพาน.    พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูมั่งค่ัง 
มีทรัพยมาก   นับวามีทรพัย   ดวยทรพัยเปนดังวาแกวหลายอยางเหลาน้ัน 
แมเพราะเหตุดังน้ี   พระองคจึงชื่อวาสักกะ. 
         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูอาจ   องอาจ   สามารถ  
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ผูกลา   ผูแกลวกลา   ผูกาวหนา   ผูไมขลาด   ผูไมหวาดเสียว    ผูไมสะดุง 
ผูไมหนี     ละความกลัวความขลาดเสียแลว   ปราศจากความเปนผูมีขนลุก 
ขนพอง   แมเพราะเหตุนี้    พระองคจึงชื่อวาพระสักกะ. 
         คําวา  ขาแตพระสักกะ  ขาพระองคจะพึงรูจักมุนีไดอยางไร ความ 
วา   ขาแตพระสักกะ   ขาพระองคจะพึงรูจัก   คือ   พึงรูแจง   รูแจงเฉพาะ 
รูประจักษ  ซึ่งมุนีไดอยางไร     เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ขาแตพระสักกะ 
ขาพระองคจะพึงรูจักมุนีไดอยางไร. 
         [๓๖๐]  คําวา   ต   ในอุเทศวา   ตมฺเม    วิยาจิกฺข    สมนตฺจกฺขุ 
ดังน้ี    ความวา    ขาพระองคขอทูลถาม    ทูลวิงวอน   เชื้อเชญิ     ขอให 
ประสาท  ซึ่งปญหาใด. 
         คําวา  ขอโปรดตรัสบอกใหแจง    ความวา     ขอจงตรัสบอก... 
ขอจงประกาศ     พระสัพพัญุตญาณ    เรียกวา    สมันตจักษุ  ในคําวา 
สมนฺตจกฺขุ ฯ ล ฯ  เพราะฉะนั้น  พระตถาคตจึงชื่อวา  มีพระสมันตจักษุ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ    ขอพระองค 
โปรดตรัสบอกใหแจงซ่ึงปญหานั้นแกขาพระองค เพราะเหตุนั้น พราหมณ 
นั้นจึงกลาววา 
                ผูนั้นไมมีความหวังหรอืยงัมีหวังอยู  มีปญญาหรือม ี
         ความกอ   (ตัณหาทิฏฐิ)   ดวยปญญา    ขาแตพระสักกะ 
         ขาพระองคจะพึงรูจักมุนีไดอยางไร      ขาแตพระผูมีพระ- 
         ภาคเจาผูมีสมันตจักษุ    ขอพระองคโปรดตรัสบอกใหแจง 
         ซึ่งปญหานั้น   แกขาพระองค.  
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   [๓๖๑]  ผูนั้นไมมีความหวัง     ไมหวังอยู    มปีญญาและไมม ี 
         ความกอ  (ตัณหาทฏิฐิ)  ดวยปญญา     ดูกอนโตเทยยะ 
         ทานจงรูจักมุนี      ผูไมมีเครื่องกงัวล      ผูไมของในกาม 
         และภพแมอยางน้ี. 
         [๓๖๒]  คําวา   ผูนัน้ไมมีความหวัง  ไมหวังอยู   ความวา   ผูนั้น 
ไมมีตัณหา   ไมเปนไปกับดวยตัณหา   คือ   ไมหวัง   ไมจํานง    ไมยินด ี
ไมปรารถนา    ไมรักใคร   ไมชอบใจ   ซึ่งรูป  เสียง   กลิ่น  ฯ ล ฯ   รูปที ่
ไดเห็น    เสียงที่ไดยิน    อารมณที่ไดทราบ    และธรรมารมณที่พึงรูแจง 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูนั้นไมมีความหวัง   ไมหวังอยู. 
         [๓๖๓]  คําวา   ผูนัน้มีปญญา   ในอุเทศวา  ปฺาณวา   โส   น 
จ   ปฺกปฺป  ดังนี้  ความวา    ผูนั้นเปนบัณฑิต   มีปญญา   มคีวาม 
ตรัสรู   มีญาณ   มีปญญาแจมแจง   มปีญญาทําลายกิเลส. 
         คําวา  ไมมีความกอ (ตัณหาทิฏฐิ)  ดวยปญญา   ความวา   ผูนั้น 
ยอมไมกอซ่ึงตัณหาหรือทิฏฐิ   คือ  ไมยังตัณหาหรือทิฏฐิใหเกิด    ใหเกิด 
พรอม  ใหบงัเกิด   ใหบังเกิดเฉพาะ   ดวยญาณในสมาบัติ ๘    ดวยญาณ  
คืออภิญญา ๕  หรือดวยญาณอันผิด เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูนั้นมีปญญา 
ไมมีความกอ  (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. 
         [๓๖๔]  ญาณ  ทานกลาววา   โมนะ   ในคําวา  มุนี   ในอุเทศวา 
เอวมฺป   โตเทยฺย  มุน ึ  วชิาน  ดังนี้ ฯ ล ฯ   บุคคลน้ันลวงแลวซ่ึงธรรม 
เปนเครื่องของและตัณหาเปนดังขาย   ยอมเปนมนุี. 
         คําวา  ดูกอนโตเทยยะ  ทานจงรูจักมุนี ...   แมอยางนี้   ความวา  
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ดูกอนโตเทยยะ ทานจงรูจัก รูแจง  รูประจักษซึ่งมุนีอยางนี้   เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา   ดูกอนโทเทยยะ   ทานจงรูจักมุนี...  แมอยางนี้. 
         [๓๖๕]   คําวา   อกิฺจน   ในอุเทศวา  อกิจฺน  กามภเว  อสตฺต 
ดังน้ี   ความวา   เครื่องกังวลคือราคะ   เครื่องกังวลคือโทสะ   เครื่องกังวล 
คือโมหะ   เครื่องกังวลคือมานะ  เครื่องกังวลคือทิฏฐิ  เครื่องกังวลคือกิเลส 
เครื่องกังวลคือทุจริต    เครื่องกังวลเหลาน้ีอันมุนีใดละไดแลว   ตัดขาดแลว 
สงบแลว    ระงับแลว     ทําไมใหอาจเกิดข้ึน     เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
มุนีนั้นตรัสวา ไมมีเครื่องกังวล  โดยหัวขอวา  กามา  ในอุเทศวา  กามภเว 
ดังน้ี     กามมี ๒ อยาง   คือ   วัตถุกาม ๑    กิเลสกาม ๑   ฯ ล ฯ    เหลาน้ี 
เรียกวาวัตถุกาม ฯ ล ฯ   เหลาน้ี เรียกวากิเลสกาม   โดยอุเทศวา  ภพ  ภพม ี
๒ อยาง  คือ กรรมภพ ๑  ปุนภพอันมีในปฏิสนธิ ๑  ฯ ล ฯ  นี้เปนปุนภพ 
อันมีในปฏิสนธิ. 
         คําวา   ผูไมมีเครื่องกังวล      ผูไมของในกามและภพ     ความวา 
ผูไมมีเครื่องกังวล  ไมของ  คือ  ไมเกีย่ว  ไมเกี่ยวของ  ไมพัวพัน  ออกไป 
สลัดออก   หลุดพน  ไมประกอบในกามและภพ    มีใจอันทําใหปราศจาก 
เขตแดนอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ผูไมมีเครื่องกังวล   ผูไมของในกาม 
และภพ   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ผูนั้นไมมีความหวัง  ไมหวังอยู   มีปญญาและไมมี 
         ความกอ  (ตัณหาทฏิฐิ)   ดวยปญญา    ดูกอนโตเทยยะ 
         ทานจงรูจักมุนีผูไมมีเครื่องกังวล  ผูไมของในกามและภพ 
         แมอยางนี้.  
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         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ   ขาแตพระองคผูเจริญ     พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระองค          ขาพระองคเปนสาวก 
ฉะน้ีแล. 
                          จบโตเทยยมาณวกปญหานิทเทสที่  ๙ 
 
                      อรรถกถาโตเทยยมาณวกปญหานิทเทสที่  ๙ 
         พึงทราบวินิจฉัยในโตเทยยสูตรที่  ๙   ดังตอไปนี้. 
         บทวา   วิโมกฺโข    ตสฺส   กีทิโส     วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร 
โตเทยยมาณพทูลถามวา      วิโมกขของผูนั้นพึงปรารถนาเชนไร.      บัดนี ้
พระผูมีพระภาคเจา          เมื่อจะทรงแสดงความไมมีวิโมกขอ่ืนแกโตเทยย-  
มาณพน้ัน    จึงตรัสคาถาท่ี  ๒. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  วิโมกฺโข    ตสฺส   นาปโร   คือ  วิโมกข 
อยางอ่ืนของผูนั้นไมมี.   แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ความสิ้นตัณหา 
นั้นแลเปนวิโมกข   โตเทยยมาณพก็มิไดเขาใจความน้ัน     จึงทูลถามอีกวา 
นิราสโส  โส   อุท  อาสสาโน  ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อุท  ปฺกปฺป   หรอืมีความกอดวยปญญา 
คือกอตัณหาหรือทิฏฐิดวยญาณมีสมาปตติญาณเปนตน. 
         ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงบอกความน้ัน แกโตเทยย- 
มาณพน้ัน    จึงกลาวคาถาท่ี ๔. 
         ในบทเหลาน้ัน     บทวา   กามภเว   คือ  ในกามและในภพ.   บทวา 
รูเป นาสึสติ  ไมหวังในรูป  คือไมปรารถนาในรูปารมณอันมีสมุฏฐาน ๔.  
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แมในเสียงเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   ราคะน้ันเปนเครื่องกังวล     เพราะ 
อรรถวา   หวงใย   หรือเครื่องกังวลคือราคะ   เพราะอรรถวา มัวเมา.   แม 
ในเครื่องกังวลคือโทสะเปนตน     กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.     บทที่เหลือในบท 
ทั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้     ดวยธรรมเปนยอดคือ 
พระอรหัต. 
         อน่ึง  เมื่อจบเทศนา  ไดมีผูบรรลุธรรมเชนครั้งกอนน้ันแล. 
                   จบอรรถกถาโตเทยยมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๙  
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                                 กัปปมาณวกปญหานิทเทส 

                         วาดวยปญหาของทานกัปปะ 
         [๓๖๖]   (ทานกัปปะทูลถามวา) 
                ขาแตพระองคผูนฤทุกข  ขอพระองคโปรดตรัสบอก 
         ธรรมอนัเปนที่พ่ึงแกสัตวทั้งหลาย    ผูต้ังอยูในทามกลาง 
         สงสาร   เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว   เมื่อภัยใหญมีแลว  ผูอัน 
         ชราและมัจจุราชถึงรอบแลว   อนึ่ง  ขอพระองคโปรดตรัส 
         บอกธรรมเปนที่พ่ึงแกขาพระองค           ทุกขนี้ไมพึงมีอกี 
         อยางไร. 
         [๓๖๗]   สงสาร      คือ   การมา    การไป    ทัง้การมาและการไป 
กาลมรณะ   คติ    ภพแตภพ  จุติ   อุปบัติ   ความบังเกิด  ความแตก   ชาติ 
ชราและมรณะ  ทานกลาววา  สระ    ในอุเทศวา   มชฺเฌ  สรสมฺึ   ติฏต 
ดังน้ี. 
         แมที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏ         แมที่สุดขางปลายแหง 
สงสารก็ไมปรากฏ    สัตวทั้งหลายต้ังอยู      ต้ังอยูเฉพาะ    พัวพัน     เขาถึง 
ติดอยู  นอมใจ   ไปแลว    ในทามกลางสงสาร. 
         ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร   วัฏฏะเปนไปแลวส้ิน 
ชาติเทาน้ี   พนจากน้ันยอมไมเปนไป  ยอมไมมอียางนั้น  ที่สุดขางตนแหง 
สงสารยอมไมปรากฏแมอยางนี้    วัฏฏะเปนไปแลวส้ินรอยชาติเทาน้ี    พน 
จากน้ันยอมไมเปนไป   ยอมไมมีอยางนั้น   ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไม 
ปรากฏแมอยางนี้      วัฏฏะเปนไปแลวส้ินพันชาติเทาน้ี  ...     สิ้นแสนชาติ  
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เทาน้ี  ...   สิน้โกฏชิาติเทาน้ี  ...   สิ้นรอยโกฏชิาติเทาน้ี ...  สิ้นพันโกฏิชาติ 
เทาน้ี  ...   สิน้แสนโกฏชิาติเทาน้ี  ...   สิ้นปเทาน้ี ...   สิ้นรอยปเทาน้ี  ...  สิ้น 
พันปเทาน้ี  ...     สิ้นแสนปเทาน้ี  ...     สิ้นโกฏิปเทาน้ี ...    สิ้นรอยโกฏิป 
เทาน้ี   ...   สิน้พันโกฏิปเทาน้ี ...   สิ้นแสนโกฏิปเทาน้ี ...    สิน้กัปเทาน้ี  ... 
สิ้นรอยกัปเทาน้ี  ...   สิน้พันกัปเทานี้  ...   สิ้นแสนกัปเทาน้ี ...   สิ้นโกฏกิัป 
เทาน้ี  ...   สิน้รอยโกฏกิปัเทาน้ี  ...  สิน้พันโกฏิกัปเทาน้ี  ...  สิน้แสนโกฏิกปั 
เทาน้ี    พนจากน้ันยอมไมเปนไป   ยอมไมมีอยางนี้  ที่สุดขางตนแหงสงสาร 
ยอมไมปรากฏแมอยางนี้. 
         สมจริงดังพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สงสารน้ีมีที่สุดอันรูไมได  ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวทั้งหลายมีอวิชชาเปนเครื่องกั้นไว   มีตัณหาเปน 
เครื่องประกอบไว   วนเวียนทองเที่ยวไป   เสวยความทุกขความพินาศเปน 
อันมากตลอดกาลนาน  มากไปดวยปาชา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนี้  
แหละ   จึงสมควรจะเบื่อหนาย   ควรจะคลายกําหนัด   ควรจะหลุดพนใน 
สังขารทั้งปวง   ดังนี้.  ที่สดุขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏแมอยางนี้. 
         ที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร      วัฏฏะจักเปนไป 
สิ้นชาติเทาน้ี    พนจากน้ันจักไมเปนไป   ยอมไมมีอยางนั้น  ที่สุดขางปลาย 
แหงสงสารยอมไมปรากฏแมอยางนี้      วัฏฏะจักเปนไปส้ินรอยชาติเทาน้ี ... 
สิ้นพันชาติเทาน้ี ...   สิ้นแสนชาติเทานี้ ...   สิ้นโกฏิชาติเทาน้ี ...   สิ้นรอย 
โกฏชิาติเทานี้  ...   สิ้นพันโกฏชิาติเทาน้ี ...   สินแสนโกฏชิาติเทาน้ี ...  สิ้น 
ปเทาน้ี ... สิน้รอยปเทาน้ี...  สิ้นพันปเทาน้ี ... สิ้นแสนปเทาน้ี... สิ้นโกฏ ิ 
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ปเทาน้ี ...   สิน้รอยโกฏิปเทาน้ี  ...   สิน้พันโกฏิปเทาน้ี  ...   สิน้แสนโกฏิป  
เทาน้ี...   สิ้นกัปเทาน้ี ...  สิ้นรอยกัปเทาน้ี  ...  สิ้นพันกัปเทาน้ี  ...  สิ้นแสน 
กัปเทาน้ี  ...   สิ้นโกฏิกัปเทาน้ี ...   สิ้นรอยโกฏกิัปเทาน้ี ...   สิ้นพันโกฏิกัป 
เทาน้ี ...   วัฏฏะจักเปนไปส้ินแสนโกฏกิัปเทาน้ี     พนจากน้ันจักไมเปนไป 
ยอมไมมีอยางนี้     ที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏแมอยางนี้      แม 
ที่สุดขางตน   แมที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางน้ี. 
         สัตวทั้งหลายต้ังอยู   ต้ังอยูเฉพาะ  พัวพัน   ติดอยู    นอมใจไปแลว 
ในทามกลางสงสาร     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา     ผูต้ังอยูในทามกลาง 
สงสาร. 
         คําวา  อิติ    ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  กปฺโป  ดังนี้    เปนบทสนธิ 
ฯ ล ฯ   คําวา  อิติ นี ้  เปนไปตามลําดับบท.   คําวา  อายสฺมา  เปนเครื่อง 
กลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.   คําวา  อายสฺมา นี้  เปน 
เครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.      คําวา   กปฺโป 
เปนชื่อ  ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ทานกปัปะทูลถามวา. 
         [๓๖๘]   คําวา  เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว   เมื่อภัยใหญมีแลว  ความ 
วา เมื่อกามโอฆะ   ภวโอฆะ   ทิฏฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ   เกิดแลว   คือ 
เกิดพรอม  บงัเกิด  บังเกิดเฉพาะ   ปรากฏแลว.     คําวา  เมื่อภัยใหญมี  
แลว   ความวา เมื่อชาติภัย   ชราภัย   พยาธิภัย   มรณภัย   มีแลว   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว   เมื่อภัยใหญมีแลว. 
         [๓๖๙]   คําวา  ผูอันชราและมัจจถึุงรอบแลว    ความวา  ผูอันชรา 
ถูกตอง    ถึงรอบ    ต้ังลง   ประกอบแลว    อันมัจจุราชถูกตอง   ถึงรอบ  
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ต้ังลง   ประกอบแลว    อันชาติไปตาม   ชราก็แลนตาม   พยาธิก็ครอบงํา 
มรณะก็ห้ําหั่น     ไมมีที่ตานทาน    ไมมีที่ซอนเรน     ไมมีอะไรเปนที่พ่ึง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ผูอันชราและมัจจุราชถึงรอบแลว. 
         [๓๗๐]  คําวา   ขาแตพระองคผูนฤทุกข   ขอพระองคโปรดตรัส 
บอกธรรมเปนที่พ่ึง    ความวา  ขอพระองคโปรดตรัสบอก ...    ขอจงทรง 
ประกาศซ่ึงธรรมเปนที่พ่ึง  คือ ธรรมเปนที่ตานทาน  ธรรมเปนที่ซอนเรน 
ธรรมเปนสรณะ  ธรรมเปนคติที่ไป. 
         คําวา  มาริส   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาวโดย 
เคารพ.   คําวา  มาริส นี้    เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและ 
ความยําเกรง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูนฤทุกข  ขอพระ- 
องคโปรดตรัสบอกธรรมเปนที่พ่ึง. 
         [๓๗๑]  พราหมณนั้นกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระองค ใน 
อุเทศวา ตฺวฺจ  เม  ทีปมกฺขาห ิดังน้ี. 
         คําวา  ขอจงตรัสบอกธรรมเปนที่พ่ึง    ความวา  ขอจงตรัสบอก ...  
ขอจงประกาศซ่ึงธรรมเปนที่พ่ึง    คือ ธรรมเปนที่ตานทาน   ธรรมเปนที่ 
ซอนเรน    ธรรมเปนสรณะ   ธรรมเปนคติที่ไป   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
อน่ึง  ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนที่พ่ึงแกขาพระองค. 
         [๓๗๒]  คําวา  ทุกขนี้ไมพึงมีอกีอยางไร    ความวา ทุกขนี้พึงดับ 
คือ พึงสงบ    พึงถึงความต้ังอยูไมได    พึงระงับไปในภพนี้นี่แหละ    คือ 
ทุกขอันมีในปฏิสนธิไมพึงบังเกิดอีก    คือ  ไมพึงเกิด    ไมพึงเกิดพรอม 
ไมพึงบังเกิด   ในกามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  
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สัญญาภพ   อสัญญาภพ   เนวสัญญานาสัญญาภพ   เอกโวการภพ  จตุโว- 
การภพ   ปญจโวการภพ   ในคติใหม   อุปบัติใหม   ปฏิสนธิใหม   ภพ 
สงสารหรือในวัฏฏะ  พึงดับ  สงบ   ถงึความต้ังอยูไมได   ระงับไปในภพ 
นี้นี่แหละ   อยางไร    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ทุกขนี้ไมพึงมีอีกอยางไร. 
เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูนฤทุกข   ขอพระองคจงตรัสบอก 
         ธรรมเปนที่พ่ึง      แกสัตวทั้งหลายผูต้ังอยูในทามกลาง 
         สงสาร       เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว      เมื่อภัยใหญมีแลว 
         ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว    อนึ่ง  ขอพระองคจงตรัส 
         บอกธรรมเปนที่พ่ึงแกขาพระองค        ทุกขนี้ไมพึงมีอีก 
         อยางไร. 
 
         [๓๗๓]   (พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนกัปปะ) 
                เราจะบอกธรรมเปนที่พ่ึง  แกสัตวทั้งหลายผูที่ต้ังอยู 
         ในทามกลางสงสาร   เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว  เมื่อภัยใหญ 
         มีแลว   ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว   ดูกอนกัปปะ   เรา 
         จะบอกธรรมเปนที่พ่ึงแกทาน. 
         [๓๗๔]   สงสาร     คือ  การมา    การไป    ทั้งการไปและการมา 
กาลมรณะ   คติ    ภพแตภพ    จุติ    อุปบัติ    ความบังเกิด    ความแตก 
ชาติ  ชราและมรณะ    ทานกลาววา  สระ    ในอุเทศวา  มชฺเฌ  สรสฺม ึ
ติฏต ดังน้ี.  
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         แมที่สุดขางตน    แมที่สุดขางปลายแหงสงสาร  ยอมไมปรากฏ ฯ ล ฯ 
ก็สัตวทั้งหลายต้ังอยู  ต้ังอยูเฉพาะ  พัวพัน    เขาถึง  ติดอยู   นอมใจไปแลว 
ในทามกลางสงสาร    ที่สดุขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร ฯลฯ 
ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏแมอยางนี้    ที่สุดขางปลายแหงสงสาร 
ยอมไมปรากฏอยางไร  ฯ ล ฯ    ที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏแม 
อยางนี้     แมที่สุดขางตน     แมที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏแม 
อยางนี้    สัตวทั้งหลายต้ังอยู   ต้ังอยูเฉพาะ   พัวพัน  เขาถึง   ติดอยู   นอม 
ใจไปแลวในทามกลางสงสาร   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูต้ังอยูในทามกลาง 
สงสาร. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา   กปัปะ     ใน 
อุเทศวา  กปฺปาติ  ภควา ดังน้ี. 
         คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ.   คําวา  ภควา 
นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนกัปปะ. 
         [๓๗๕]   ขอวา  เมือ่หวงกิเลสเกิดแลว  เมือ่ภัยใหญมีแลว  ความ 
วา  เมื่อกามโอฆะ  ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ  อวิชชาโอฆะ  เกิดแลว  คือ เกิด 
พรอม  บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ  ปรากฏแลว. 
         คําวา  เมื่อภัยใหญมแีลว   ความวา เมื่อชาติภัย   ชราภัย  พยาธิภัย 
มรณภัย    มแีลว    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว   เมื่อภัย 
ใหญมีแลว. 
         [๓๗๖]   ขอวา  ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว   ความวา  ผูอันชรา 
ถูกตอง  ถึงรอบ  ต้ังลง  ประกอบแลว  อันมัจจุถูกตอง  ถึงรอบ   ต้ังลง  
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ประกอบแลว   อันชาติไปตาม   ชราก็แลนตาม  พยาธิก็ครอบงํา   มรณะ 
ก็ห้ําห่ัน    ไมมีที่ตานทาน  ไมมีที่ซอนเรน   ไมมีอะไรเปนสรณะ  ไมมีอะไร 
เปนที่พ่ึง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว. 
         [๓๗๗]   ขอวา  ดูกอนกัปปะ     เราจะบอกธรรมเปนที่พ่ึงแกทาน 
ความวา  เราจะบอก ...  จะประกาศ   ซึ่งธรรมเปนที่พ่ึง   คือ  ธรรมเปนที่  
ตานทาน    ธรรมเปนที่ซอนเรน    ธรรมเปนสรณะ    ธรรมเปนคติที่ไป 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   เราจะบอกธรรมเปนที่พ่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา   กปัปะ     ใน 
อุเทศวา  กปฺป  เต ดังน้ี  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ดกูอนกัปปะ  เราจะบอก 
ธรรมเปนที่พ่ึงแกทาน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เราจะบอกธรรมเปนที่พ่ึงแกสัตวทั้งหลาย   ผูที่ต้ังอยู 
         ในทามกลางสงสาร   เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว   เมื่อภัยใหญ 
         มีแลว    ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว   ดูกอนกัปปะ   เรา 
         จะบอกธรรมเปนที่พ่ึงแกทาน. 
 
  [๓๗๘]   เราขอบอกนิพพานอันไมมีกิเลสเครื่องกังวล  ไมมี  
         ตัณหาเครื่องถือมั่น   ไมใชธรรมอยางอื่น    เปนที่สิ้นไป 
         แหงชราและมัจจุนีน้ั้นวา   ธรรมเปนที่พ่ึง. 
         [๓๗๙]   คําวา   ไมมีกิเลสเครื่องกังวล      ในอุเทศวา   อกิฺจน 
อนาทาน   ดงัน้ี   ความวา ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  กิเลสทุจริต 
เปนเครื่องกังวล  อมตนิพพานะเปนที่ละ  เปนที่สงบ  เปนที่สละคืน  เปน  
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ที่ระงับแหงกิเลสเครื่องกังวล    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ไมมกีิเลสเครื่อง 
กังวล. 
         คําวา  ไมมีตัณหาเครี่องถือมั่น   ความวา  ตัณหา   ราคะ   สาราคะ 
ฯ ล ฯ   อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมูล   ตรัสวา  เครื่องถือม่ัน    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ไมมีกิเลสเครื่องกังวล   ไมมีตัณหาเครื่องถือมั่น. 
         [๓๘๐]   คําวา  เปนที่พ่ึง   ไมใชธรรมอยางอืน่     ความวา  เปนที ่
พ่ึง  คือ เปนที่ตานทาน  เปนที่ซอนเรน   เปนสรณะ  เปนคติที่ไป. 
         คําวา  ไมใชธรรมอยางอื่น  คือ ที่พ่ึงอ่ืน  คือ อยางอ่ืนจากนิพพาน 
นั้นมิไดมี   โดยท่ีแทที่พ่ึงนั้นนั่นแหละเปนที่พ่ึงอันเลิศ   ประเสริฐ  วิเศษ 
เปนประธานสูงสุด    และอยางยิ่ง   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   ทีพ่ึ่งน้ีไมใช 
อยางอ่ืน. 
         [๓๘๑]   ตัณหา  ราคะ  สาราคะ  ฯ ล ฯ   อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
ตรัสวา วานะ  ในอุเทศวา นิพฺพาน  อติิ  น  พฺรูม ิดงัน้ี. 
         อมตนิพพานเปนที่ละ  เปนที่สงบ  เปนที่สละคืน   เปนที่ระงับแหง 
ตัณหาเครื่องรอยรัด. 
         คําวา  อิติ  เปนบทสนธิ  ฯ ล ฯ   บทวา  อิติ นี้   เปนไปตามลําดับ. 
         คําวา  เราขอบอก   คือ  เราขอบอก ...   ขอประกาศ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  เราขอบอกนิพพานนั้น. 
         [๓๘๒]   คําวา  เปนที่สิ้นชราและมัจจุ     ความวา   อมตนิพพาน 
เปนที่ละ     เปนที่สงบ    เปนที่สละคืน    เปนที่ระงับแหงชราและมรณะ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เปนที่สิ้นชราและมัจจุ   เพราะเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  
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                เราขอบอกนิพพานอันไมมีกิเลสเครื่องกังวล        ไมม ี
         ตัณหาเครื่องถือมั่น   ไมใชธรรมอยางอื่น  เปนที่สิ้นไป 
         แหงชราและมัจจุนีน้ั้นวา   ธรรมเปนที่พ่ึง. 
 
         [๓๘๓]  พระอรหันตขีณาสพเหลาใด  รูทั่วถึงนิพพานน้ันแลว  
         เปนผูมีสติ   มีธรรมอันเห็นแลว    ดับแลว    พระอรหันต- 
         ขีณาสพเหลาน้ัน  เปนผูไมไปตามอํานาจแหงมาร   ไมไป 
         บํารุงมาร. 
         [๓๘๔]  คําวา  เอต    ในอุเทศวา   เอตทฺาย  เย  สตา  ดังน้ี 
คือ อมตนิพพาน     ความสงบสังขารท้ังปวง     ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา   ความคลายกําหนัด  ความดับ   ความออกจากตัณหาเครื่อง 
รอยรัด. 
         คําวา  อฺาย   คือ รูทั่วถึง   ทราบ   เทียบเคียง   พิจารณา  เจริญ 
ทําใหแจมแจง    คือ  รูทั่วถึง ...   ทําใหแจมแจงวา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง 
ฯ ล ฯ   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา   สิง่น้ันทั้งมวลลวนมีความดับ 
ไปเปนธรรมดา. 
         คําวา  เหลาใด  คือ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย. 
         คําวา  เปนผูมีสติ   ความวา  มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ  คือ   มีสติ 
เจริญสติปฏฐาน    เครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย  ฯ ล ฯ    เพราะเหตุนั้น 
พระอรหันตขีณาสพท้ังหลายจึงตรัสวา    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    พระ- 
อรหันตขีณาสพเหลาใด   รูทั่วถึงนิพพานน้ันแลวเปนผูมีสติ. 
         [๓๘๕]  คําวา  มีธรรมอันเห็นแลว   ดับแลว   ความวา  มีธรรม  
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อันเห็นแลว    คือ  มีธรรมอันรูแลว      มีธรรมอันเทียบเคียงแลว    มีธรรม 
อันพิจารณา   มีธรรมอันเจริญแลว   มธีรรมอันแจมแจงแลว. 
         คําวา  ดับแลว   ความวา  ชื่อวาดับแลว  ระงับแลว  เพราะเปนผูดับ 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ   ฯ ล ฯ   อกุสลาภิสังขาร 
ทั้งปวง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มีธรรมอันเห็นแลว   ดับแลว. 
         [๓๘๖]  ผูประกอบมหาชนไวในบาปธรรมแลวใหตาย   ผูประกอบ 
มหาชนไวในธรรมดํา   เปนผูใหญ   ผูมีในสวนสุดแหงอกุศลธรรม   ผูไม 
ปลอยมหาชน   ผูเปนพวกพองของคนประมาท    ชื่อวา มาร   ในอุเทศวา 
น  เต  มารวสานุคา ดังน้ี. 
         คําวา  พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน  เปนผูไมไปตามอํานาจมาร 
ความวา  พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน   ยอมไมเปนไปในอํานาจมาร   แม 
มารก็ยังอํานาจใหเปนไปในพระอรหันตขีณาสพเหลาน้ันไมได        พระ- 
อรหันตขีณาสพเหลาน้ันครอบงํา  ขมข่ี  ทวมทับ  กําจัด  ย่ํายีซึ่งมาร  พวก 
ของมาร   บวงมาร   เบ็ดมาร   เหยื่อมาร   วิสัยมาร   ที่อยูแหงมาร    โคจร 
แหงมาร   เครื่องผูกแหงมาร   ยอมอยู    ดําเนิน   เปนไป   รกัษา   บารุง 
เยียวยา    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน   เปนผูไม 
ไปตามอํานาจมาร. 
         [๓๘๗]  คําวา  พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน     ไมไปบํารงุมาร 
ความวา พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน   ไมไปบํารุง   เที่ยวบํารุง   บําเรอ 
รับใชมาร      พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน     เปนผูบํารุง     เที่ยวบํารุง 
บําเรอ    รับใชพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  
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พระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน   ไมไปบํารุงมาร   เพราะเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                พระอรหันตขณีาสพเหลาใด   รูทั่วถึงนิพพานน้ันแลว 
         เปนผูมีสติ   มีธรรมอันเห็นแลว    ดับแลว    พระอรหันต- 
         ขีณาสพเหลาน้ัน   เปนผูไมไปตามอํานาจแหงมาร  ไมไป 
         บํารุงมาร. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ   ขาแตพระองคผูเจรญิ   พระผู- 
มีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวกฉะนี้แล. 
                         จบกัปปมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๑๐ 
    
                      อรรถกถากัปปมาณวกปญหานิทเทสที่  ๑๐ 
         พึงทราบวินิจฉัยใน กัปปสุตตนิทเทสนี้  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  มชฺเฌ  สรสมฺึ  ทานอธิบายวา   ในสงสารอันเปนทามกลาง 
เพราะไมมีความปรากฏท่ีสุดในเบ้ืองตนและเบื้องปลาย.     บทวา   ติฏต 
คือ แกสัตวทั้งหลายผูต้ังอยู.    บทวา  ยถยิท  นาปร  สิยา   คือ ทกุขนี้ไม 
พึงมีอีกอยางไร. 
         บทวา  อาคมน   การมา    คือ  การมาในท่ีนี้แตเบื้องตนและที่สุด. 
บทวา คมน  การไป  คือ  การไปสูโลกอื่นจากโลกน้ี.     บทวา คมนา- 
คมน    การไปและการมา    ทานกลาวไวแลวดวยอํานาจท้ังสองอยางนั้น.  
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บทวา  กาล  คือ กาลมรณะ.       บทวา  คติ   คือ การบังเกิด.      บทวา 
ภวาภโว   คือ ภพแตภพ.   บทวา  จุติ  จ   คือ การเคลื่อนจากภพ.   บทวา 
อุปปตฺติ  จ   คือ การอุบัติตอจากการจุติ.     บทวา  นิพฺพตฺติ  จ   ความ 
บังเกิด    คือ  ความปรากฏ.     บทวา  เภโท  จ   คือ  ความทําลายขันธ. 
บทวา  ชาติ  จ   คือ ความเกิด.   บทวา  ชรา  จ   คือ  ความเส่ือมแหงขันธ 
ทั้งหลาย.   บทวา  มรณจฺ   ความตาย   คือ   การสละชีวิตินทรยี.  บทวา 
ปุริมาป  โกฏ ิ น  ปฺายติ    ที่สุดแมเบ้ืองตนก็ไมปรากฏ    คือ  ไมมี. 
ที่สุดแมเบ้ืองปลายก็เหมือนอยางนั้น.    บทวา  เอตฺตกา  ชาติโย   คือ สิ้น 
ชาติประมาณเทาน้ี.     บทวา    วฏฺฏ  วตฺติ  วัฏฏะเปนไปแลว     คือ  ความ 
เปนไปแหงสงสารเปนไปแลว.   บทวา  ตโต  ปร  น  วตฺตติ  คือ พนจาก 
นั้นแลวไมเปนไป.   บทวา  เหว  นตฺถิ   คือ ไมมอียางนี้.   ห ิศัพท   เปน 
นิบาต. 
         บทวา  อนมตคฺโคย  คือ สงสารน้ีมีที่สุดอันรูไมได.  บทวา  อวิชฺชา 
นีวรณาน    คือ สัตวทั้งหลายอันอวิชชากั้นไว.        บทวา   ตณหฺาสฺ- 
โชนาน    มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว    คือ มตัีณหา    กลาวคือกาม 
ราคะผูกพันไว.     บทวา  สนฺธาวต   คือ  วนเวียนไปบอย ๆ ในกามธาตุ. 
บทวา  สสรต   คือ ทองเท่ียวไปในรูปธาตุและอรูปธาตุ.     บทวา  ทุกฺข 
ปจฺจนุภูต  เสวยความทุกขอันเปนไปทางกายและทางจิต.  บทวา ติพฺพ คือ 
มาก.  บทวา พฺยสน  คือ ไมมีความเจริญ  พินาศ.  บทวา กฏสีววฑฺฒิต 
คือ มากไปดวยปาชา.     บทวา  อลเมว  คือ สมควรแท.  บทวา  สพฺพ- 
สงฺขาเรสุ คือ ในสังขารอันเปนไปในภูมิ ๓.  บทวา นิพฺพินฺทิตุ เพ่ือความ 
เบื่อหนาย   คือ เพ่ือความกระสัน.   บทวา  วิรชฺชตุิ   คือ เพ่ือใหเกิดความ  
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คลายกําหนัด.  บทวา วิมจฺุจิตุ คือ เพ่ือหลุดพน.  บทวา วฏฏ วตฺติสฺสติ 
วัฏฏะจักเปนไป  คือ วัฏฎะเปนไปในภูมิ ๓   อันเปนไปแลวในสงสาร จัก 
เปนไปในอนาคต.     บทวา  ตโต ปร น วตฺติสฺสติ    พนจากน้ันจักไม 
เปนไป   คือ ความเปนไปในสงสารในอนาคต   พนจากน้ันจักไมเปนไป. 
บทวา  ชาติภเย   คือ ภัยอาศัยชาติเกิดข้ึน    แมในชราเปนตน     ก็มีนัยนี้  
เหมือนกัน. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงพยากรณความน้ันแก 
กัปปมาณพ     จึงไดตรัสคาถาทั้งหลายตอ ๆ ไป.    คาถาท่ี ๒   มีความได 
กลาวไวแลว. 
         พึงทราบความคาถาท่ี ๓ ตอไป.   บทวา  อกิจฺน  ไมมีกิเลสเครื่อง 
กังวล    คือ ตรงกันขามกับกิเลสเครื่องกังวล.     บทวา  อนาทาน    ไมม ี
ตัณหาเครื่องถือม่ัน    คือ  ตรงกันขามกับตัณหาเคร่ืองถือม่ัน.    อธิบายวา 
เขาไปสงบกิเลสเครื่องกังวลและตัณหาเครื่องถือม่ัน.   บทวา  อนาปร  ไม 
ใชธรรมอยางอ่ืน  คือ เวนจากธรรมที่เสมอกันเชนกัน    อยางอ่ืน.  อธิบาย 
วา   เปนธรรมประเสริฐที่สุด. 
         พึงทราบความในคาถาท่ี ๔.  บทวา น  เต  มารสฺส ปฏคู  พระ- 
ขีณาสพเหลาน้ันไมไปบํารุงมาร    คือ ไมเที่ยวบํารุง   บําเรอ   รับใชมาร. 
ชื่อวา  มาร     เพราะประกอบมหาชนไวในบาปแลวใหตาย.      ชื่อวา  มี  
ธรรมดํา  เพราะเปนผูประกอบในอกุศลกรรม.  ชือ่วา  ผูเปนใหญ  เพราะ 
เปนใหญในเทวโลกทั้ง ๖.     ขอวา  อนฺตคู     เพราะเปนผูไปสูที่สุดแหง 
อกุศลกรรม.   ชื่อวา  นมุจ ิ เพราะไมปลอยมหาชน.  ชื่อวา เปนพวกพอง  
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ของคนประมาท   เพราะเปนญาติโดยเปนที่นับถือกันของคนประมาท   คือ 
อยูปราศจากสติ.    บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้       ดวยธรรมเปนยอด 
คือพระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี. 
         เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับครั้งกอน. 
                       จบอรรถกถากัปปมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๐  
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                            ชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทส  

                     วาดวยปญหาของทานชตุกัณณี 
         [๓๘๘]  (ทานชตุกณัณีทูลถามวา) 
                ขาแตพระองคผูแกลวกลา     ขาพระองคไดฟงแลววา 
         พระองคไมมีความใครกาม   ลวงพนหวงกิเลส    จึงมาเพ่ือ 
         จะทูลถามพระองคผูไมมีกาม    ขาแตพระองคผูมีญาณดัง 
         ดวงตาอันเกิดพรอมกับความตรัสรู        ขอพระองคจงตรัส 
         บอกสนัติบท    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระองคจง 
         ตรัสบอกธรรมอันแทจริงน้ันแกขาพระองค. 
         [๓๘๙]  คําวา ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววา 
พระองคไมมีความใครกาม   ความวา   ขาพระองคไดยิน  ไดฟง   ศึกษา 
ทรงจํา  เขาไป  กําหนดวา  แมเพราะเหตุนี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นเปนพระอรหันต    ฯ ล ฯ     เปนผูเบิกบานแลว     เปนผูจําแนกธรรม 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ขาพระองคไดฟงแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงกลา   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   วรีะ.   ทรงมี 
ความเพียร เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา วีระ. ทรงองอาจ  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
วีระ. ใหผูอ่ืนมีความเพียร  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ.  ผูสามารถ  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  วีระ.  ผูแกลวกลา  ผูกาวหนา  ผูไมขลาด  ผูไมหวาดเสียว 
ผูไมสะดุง    ผูไมหนี   ละความกลัวความขลาดแลว     ปราศจากความเปน 
ผูขนลุกขนพอง  เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงเปนผูแกลวกลา.  
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                พระผูมีพระภาคเจา ทรงเวนแลวจากบาปธรรมทั้งปวง 
         ในโลกนี้      ลวงเสยีแลวซ่ึงทุกขในนรก     ทรงอยูดวยความ 
         เพียร   พระองคทรงมีวิริยะ  มีปธาน    ทรงแกลวกลา    เปน 
         ผูคงท่ี   ทานกลาววามีพระหฤทัยเปนอยางน้ัน. 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา      ขาแตพระองคผูแกลวกลา     ขาพระองคไดฟง 
แลววา. 
         โดยหัวขอวา  กาม   ในอุเทศวา   อกามกามี   ดังน้ี    กามมี  ๒  คือ 
วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑   ฯ ล ฯ    เหลาน้ีทานกลาววา  วัตถุกาม   ฯ ล ฯ 
เหลาน้ีทานกลาววากิเลสกาม. 
         พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     ทรงกําหนดรูวัตถุกาม     ทรงละ 
กิเลสกาม      เพราะทรงกําหนดรูวัตถุกาม       เพราะทรงละกิเลสกามแลว 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงใครกาม  ไมทรงยินดกีาม   ไมทรงติดใจกาม 
ทั้งหลายวา   กามท้ังหลายประเสริฐ   เพราะเหตุนั้น     พระพุทธเจาจึงไมมี 
กาม   ออกจากกามแลว    มีกามอันทรงสละแลว    สํารอกแลว    ปลอยแลว 
ละแลว   สละคืนแลว   ปราศจากราคะ   มรีาคะหายไปแลว   มรีาคะอันทรง 
สละแลว    สํารอกแลว   ปลอยแลว   สละคืนแลว   ทรงหายหิวแลว   ดับแลว 
เย็นแลว   เปนผูเสวยสุข  มีพระองคอันประเสริฐอยู  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ขาแตพระองคผูแกลวกลา   ขาพระองคไดฟงแลววาพระองคไมมีความใคร 
กาม. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  ชตุกณฺณ ี  ดังน้ี     เปนบท 
สนธิ  ฯ ล ฯ  บทวา อิติ  นี้   เปนไปตามลําดับบท.  
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         คําวา  อายสฺมา    เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาว  
เปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. 
         คําวา  ชตุกณฺณี  เปนโคตร ฯ ล ฯ  เปนคําบัญญัติเรียกของพราหมณ 
นั้น  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ทานชตุกัณณีทูลถามวา. 
         [๓๙๐]   คําวา   ผูลวงพนหวงกิเลสแลว   ในอุเทศวา    โอฆาติค 
ปุฏุมกามมาคม   ดังน้ี    ความวา   ผูลวงพนหวงกิเลส   คือ   ผูกาวลวง 
กาวลวงพรอม   เปนไปลวง    ซึ่งหวงกิเลส    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ผู 
ลวงพนหวงกิเลสแลว. 
         คําวา  เพ่ือจะทูลถาม   ความวา  เพ่ือจะทูลถาม    คือ    สอบถาม 
ทูลวิงวอน  ทูลเชิญ   ทูลใหทรงประสาท. 
         คําวา  จึงมา ... พระองคผูไมมีกาม   ความวา  ขาพระองคมา  คือ 
เปนผูมา   เขามา   ถึงพรอม   สมาคมกับพระองค  เพ่ือจะทูลถามพระองค 
ผูไมมีกาม    คือ    ผูออกแลวจากกาม     มีกามอันสละแลว     สาํรอกแลว 
ปลอยแลว   ละแลว   สละคืนแลว   ปราศจากราคะ   มรีาคะอันสละ   สํารอก 
ปลอย   ละ   สละคืนแลว    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ...   ผูลวงพนหวงกิเลส 
แลว   จึงมาเพ่ือทูลถามพระองคผูไมมีกาม. 
         [๓๙๑]   สันติก็ดี  สนัติบทก็ดี  ยอมมีโดยอาการเดียวกัน  สันติบท 
นั้นนั่นแหละ   เปนอมตนิพพาน   ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืน 
อุปธิทั้งปวง  ความส้ินตัณหา  ความคลายกําหนัด   ความดับ   ความออก 
จากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด   ชื่อวา  สันติ  ในอุเทศวา   สนฺติปท   พฺรูห ิ
สหาชเนตฺต ดังน้ี. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  บทนี้สงบ  
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บทนี้ประณีต   คือ    ความสงบสังขารท้ังปวง    ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา   ความคลายกาหนัด   ความดับ    ความออกจากตัณหาเปน 
เครื่องรอยรัด. 
         โดยอาการอีกอยางหน่ึง   ธรรมเหลาใด  ยอมเปนไปเพ่ือบรรลุความ 
สงบ   เพ่ือถกูตองความสงบ  เพ่ือทําใหแจงความสงบ  ธรรมเหลาน้ัน  คือ 
สติปฏฐาน ๔   สัมมัปปธาน ๔    อิทธิบาท ๔    อินทรีย ๕    พละ ๕ 
โพชฌงค ๗    อริยมรรคมีองค ๘    ธรรมเหลาน้ีทานกลาววา    สันติบท 
ขอพระองคจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซ่ึงสันติบท  คือ   บทที่ตานทาน 
บทที่ซอนเรน  บทที่เปนสรณะ  บททีไ่มมีภัย  บทที่ไมมีความเคลื่อน  บท 
อมตะ    บทนิพพาน   สพัพัญุตญาณทานกลาววา   ญาณเปนดังดวงตา 
ในคําวา  สหาชเนตฺต    ดงัน้ี     ญาณเปนดังดวงตาและความเปนพระชินเจา 
เกิดข้ึนแลวแกพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    ในขณะเดียวกัน     ไมกอน 
ไมหลังกันที่ควงไมโพธิพฤกษ  เพราะเหตุนั้น  พระพุทธเจา  จึงชื่อวา  มี 
ญาณเปนดังดวงตาอันเกิดพรอมกับความตรัสรู     เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ขาแตพระองคผูมีญาณเปนดังดวงตาอันเกิดพรอมกับความตรัสรู  ขอพระ- 
องคจงตรัสบอกสันติบท. 
         [๓๙๒]   อมตนิพพาน   คือ   ความสงบสังขารทั้งปวง   ความสละ- 
คืน  อุปธิทั้งปวง   ความส้ินตัณหา  ความคลายกําหนัด   ความดับ    ความ 
ออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด     ทานกลาววา   ยถาตจฺฉ    ในอุเทศวา 
ยถาตจฺฉ  ภควา  พฺรูห ิเมต  ดังนี้. 
         คําวา ภควา นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ  คําวา ภควา นี้  
เปนสัจฉิกาบัญญัติ.  
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         คําวา  ขอพระองคจงตรัสบอกนิพพานน้ันแกขาพระองค ความวา  
ขอพระองคจงตรัสบอก ฯ ล ฯ   ขอจงทรงประกาศ  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอพระองคจงตรัสบอกนิพพานน้ันแกขาพระ- 
องค  เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา        
                ขาแตพระองคผูแกลวกลา  ขาพระองคไดฟงแลววา 
         พระองคไมมีความใครในกาม        ลวงพนหวงกิเลสแลว 
         จึงมาเพ่ือจะทูลถามพระองคผูไมมีกาม     ขาแตพระองค 
         ผูมีญาณดังดวงตา      อันเกิดพรอมกับความตรัสรู     ขอ 
         พระองคจงตรัสบอกสันติบท     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
         ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมอนัแทจริงน้ันแกขาพระองค.  
   [๓๙๓]  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีเดช  ทรงประกอบดวยเดช 
         ทรงครอบงํากามท้ังหลายแลวดําเนินไป       เหมือนพระ- 
         อาทิตยอันมีแสงสวาง   ประกอบดวยเดช    ยอมสองแสง 
         ปกคลุมท่ัวปฐพี  ขอพระองคผูมีปญญากวางขวางดุจแผน 
         ดิน โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องละชาติและชราในภพนี้   ที่ 
         ขาพระองคพึงทราบได แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด. 
         [๓๙๔]  คําวา  ภควา ในอุเทศวา  ภควา หิ กาเม อภิภุยฺย อริิยติ 
ดังน้ี  เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ    คําวา   ภควา นี้  เปนสัจฉิกา- 
บัญญัติ. 
         โดยหัวขอวา กาม  ในคําวา กาเม   กามมี ๒ คือ  วัตถุกาม ๑  กิเลส- 
กาม ๑ ฯ ล ฯ   เหลาน้ีทานกลาววา  วัตถุกาม ฯ ล ฯ   เหลาน้ีทานกลาววา  
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กิเลสกาม   พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดรูวัตถุกาม ทรงละ ทรงครอบงํา 
ทรงปกคลุม  ทรงทวมทับ  ทรงกาจัด   ทรงย่ํายีแลว   ซึ่งกิเลสกาม   เสด็จ 
เที่ยวไป   ดําเนินไป   เปนไป   รักษา  บํารุง   ทรงเยียวยา   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครอบงํากามท้ังหลายแลวดําเนินไป. 
         [๓๙๕]   พระอาทิตย ทานกลาววา อาทิจฺโจ ในอุเทศวา อาทิจฺโจว 
ปฐวึ  เตชี  เตชสา  ดังน้ี. 
         ชรา๑  ทานกลาววา  ปพี    พระอาทิตยมีแสงสวาง    ประกอบดวย  
เดช  คือ   รัศมี   สองแผปกคลุมครอบปฐพี   ใหรอน   เลื่อนลอยไปใน 
อากาศท่ัวไป     กําจัดมืด     สองแสงสวางไปในอากาศอันวางเปนทางเดิน 
ฉันใด    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีเดชคือพระญาณ    ประกอบดวยเดชคือ 
พระญาณ   ทรงกําจัดแลวซ่ึงสมุทัยแหงอภิสังขารท้ังปวง  ฯ ล ฯ   ความมืด 
คือกิเลส    อันธการคืออวิชชา   ทรงแสดงแสงสวางคือญาน   ทรงกําหนด 
รูซึ่งวัตถุกาม  ทรงละ   ทรงครอบงํา   ทรงปกคลุม   ทรงทวมทับ   ทรง 
กําจัด   ทรงย่าํยี   ซึ่งกิเลสกาม    ยอมเสด็จเที่ยวไป    ดําเนินไป    รักษา 
บํารุง   เยียวยา  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เหมือนพระ-  
อาทิตยมีแสงสวาง   ประกอบดวยเดช   ยอมสองแสงปกคลุมทั่วปฐพี. 
         [๓๙๖]   คําวา   มีพระปญญาสรางขวางดุจแผนดิน. . .    แกขา- 
พระองคผูมีปญญานอย    ความวา   ขาพระองคผูมีปญญานอย    คือ    ม ี
ปญญาทราม   มีปญญาตํ่า   สวนพระองคมีพระปญญาใหญ    มพีระปญญา 
มาก   มีพระปญญาราเริง   มีพระปญญาแลน   มีพระปญญากลาแข็ง    ม ี
พระปญญาทําลายกิเลส. 
         ปฐพี   ทานกลาววา  ภูร ิ พระองคทรงประกอบดวยพระปญญาอัน 
๑.  ม.  ชคตี   แปลวา  แผนดนิ.  
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ไพบูลย  กวางขวาง  เสมอดวยแผนดิน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  มีพระ-  
ปญญากวางขวางดุจแผนดิน ... แกขาพระองคผูมีปญญานอย. 
         [๓๙๗]  คําวา  ขอจงตรัสบอกธรรม  ในอุเทศวา  อาจิกฺข  ธมมฺ 
ยมห   วชิฺ   ดังน้ี     ความวา   ขอจงตรัสบอก ...    ขอจงประกาศซ่ึง 
พรหมจรรยอันงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   พรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยญัชนะ  บริสทุธิ์   บริสุทธิส์ิ้นเชิง  คือ   สติปฏฐาน ๔  ฯ ล ฯ 
นิพพาน  และขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขอจงตรัส 
บอกธรรม. 
         คําวา  ที่ขาพระองคพึงทราบได ความวา  ที่ขาพระองคพึงรู  คือ 
พึงรูแจง  พึงรูแจงเฉพาะ  พึงแทงตลอด  พึงบรรลุ   พึงถูกตอง   พึงทํา 
ใหแจง     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    ขอจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคพึง 
ทราบได. 
         [๓๙๘]  คําวา   เครือ่งละชาติและชราในภพน้ี    ความวา    ธรรม 
เปนเครื่องละ  เครื่องสงบ   เครื่องสละคืน   เครื่องระงับ   ซึ่งชาติ   ชรา 
และมรณะในภพนี้แล  คือ   อมตนิพพาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เครื่อง 
ละชาติและชราในภพนี้   เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจาทรงมีเดช  ทรงประกอบดวยเดช 
         ทรงครอบงํากามท้ังหลายแลวดําเนินไป        เหมือนพระ- 
         อาทิตยอันมีแสงสวาง    ประกอบดวยเดช    ยอมสองแสง 
         ปกคลุมท่ัวปฐพี   ขอพระองคผูมีพระปญญากวางขวางดุจ 
         แผนดิน         โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องละชาติและชราใน  
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         ภพน้ี   ที่ขาพระองคพึงทราบได แกขาพระองคผูมีปญญา 
         นอยเถิด. 
         [๓๙๙]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนชตุกัณณี) 
                ทานเห็นแลวซ่ึงเนกขัมมะโดยความเกษม    จงกําจัด 
         ความกาํหนัดในกามท้ังหลายเสีย  กิเลสเครื่องกังวลท่ีทาน 
         ยึดไว  ควรสลัดเสีย   อยาไดมีแกทานเลย. 
         [๔๐๐]   โดยหัวขอวา   กาเมส ุ   ในอุเทศวา   กาเมสุ   วินยเคธ  
ดังน้ี     กาม  มี ๒    คือ    วัตถุกาม ๑    กิเลสกาม ๑   ฯ ล ฯ    เหลาน้ี  
ทานกลาววาวัตถุกาม ฯ ล ฯ   เหลาน้ีทานกลาววากิเลสกาม  ตัณหา  ราคะ 
สาราคะ   ฯ ล ฯ   อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมูล  ทานกลาววา  ความกําหนัด 
ในคําวา   เคธ. 
         คําวา   จงกําจัดความกําหนัดในกามท้ังหลายเสีย   ความวา  ทาน 
จงกําจัด   คือ   จงปราบปราม  จงละ    จงบรรเทา    จงทําใหสิ้นสุด   ให 
ถึงความไมมี   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทานจงกําจัดความกําหนัดในกาม 
ทั้งหลายเสีย        พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยโคตรวา 
ชตุกัณณี. 
         คําวา   ภควา  นี้   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ   คําวา ภควา 
นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา  ดูกอนชตุกัณณี. 
         [๔๐๑]   คําวา   ซึ่งเนกขัมมะ  ในอุเทศวา  เนกฺขมมฺ  ทฏุ  เขมโต 
ดังน้ี   ความวา  เห็น  คือ  เห็นแจง  เทียบเคียง  พิจารณา   เจริญ   ทํา  
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ใหแจงแลว    ชิงความปฏิบัติชอบ    ความปฏิบัติสมควร    ความปฏิบัติไม   
เปนขาศึก    ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน   ความปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม     ความทําใหบริบูรณในศลีทั้งหลาย     ความคุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลาย    ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ   การประกอบความ 
เพียรในความเปนผูต่ืน   สติสัมปชัญญะ    สติปฏฐาน ๔   สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔    อินทรีย ๕  พละ ๕    โพชฌงค ๗    อริยมรรคมีองค ๘ 
นิพพานและขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน    โดยความเกษม    คือ    โดยเปนที่ 
ตานทาน   โดยเปนที่ซอนเรน   โดยเปนสรณะ   โดยเปนที่พ่ึง  โดยไมมีภัย 
โดยความไมเคลื่อนไหว    โดยความไมตาย   โดยเปนธรรมออกจากตัณหา 
เครื่องรอยรัด   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา    เห็นแลวซ่ึงเนกขัมมะ    โดยความ 
เกษม. 
         [๔๐๒]   คําวา   ที่ทานยึดไว  ในอุเทศวา   อุคฺคหิต   นริตฺต    วา 
ดังน้ี    ความวา  ที่ทานยึด   คือจับตอง    ถือม่ัน    ติดใจ    นอมใจไปดวย 
สามารถตัณหา   ดวยสามารถทิฏฐิ. 
         คําวา   ควรสลัดเสีย   ความวา   ควรสลัด   คือ  ควรปลอย  ควรละ 
ควรบรรเทา   ควรทําใหสิ้นสุด    ควรใหถึงความไมมี   เพราะฉะน้ัน   จึง 
ชื่อวา  ที่ทานยึดไว  ควรสลัดเสีย. 
         [๔๐๓]   คําวา      กิเลสเครื่องกังวลอยาไดมีแกทาน      ความวา 
กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ   กิเลส   ทุจริต 
กิเลสเครื่องกังวลน้ีอยาไดมี   คือ    อยาไดประจักษ   อยาไดปรากฏ   คือ 
ทานจงละ  จงบรรเทา  จงทําใหสิ้นสุด  จงใหถึงความไมมี  เพราะฉะนั้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 279 

จึงชื่อวา      กิเลสเครื่องกังวล       อยาไดมีแลวแกทาน       เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ทานเห็นแลวซ่ึงเนกขัมมะโดยความเกษม    จงกําจัด 
         ความกาํหนัดในกามท้ังหลายเสีย  กิเลสเครื่องกังวลท่ีทาน 
         ยึดไว  ควรสลัดเสียอยาไดมีแกทานเลย. 
  [๔๐๔]   กิเลสชาติใดในกาลกอน  ทานจงเผากิเลสชาตินั้นให 
         เหือดแหงไป   กิเลสเครื่องกังวลในภายหลัง   อยาไดมีแลว  
         แกทาน   ถาทานจักไมถือ    (รปูาทิสังขาร)    ในทามกลาง 
         ทานจักเปนผูสงบแลวเท่ียวไป. 
         [๔๐๕]   คําวา   กิเลสชาติใดในกาลกอน   ทานจงเผากิเลสชาติ 
นั้นใหเหือดแหงไป     ความวา     กิเลสเหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะปรารภถึง 
สังขารทั้งหลายในอดีตกาล    ทานจงเผากิเลสเหลานั้นใหเหือดไป    คือให    
แหงไป   ใหเกรียม   ใหกรอบ   จงทําใหไมมีพืช   จงละ   จงบรรเทา    จง 
ทําใหสิ้นสุด    จงใหถึงความไมมี    แมเพราะเหตุอยางนี้      ดงัน้ีจึงชื่อวา 
กิเลสชาติใด  ในกาลกอน  ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป. 
         อน่ึง   กรรมาภิสังขารสวนอดีตเหลาใด   อันใหผลแลว    ทานจงเผา 
กรรมาภิสังขารเหลาน้ันใหเหือดไป   คือ   ใหแหงไป   ใหเกรียม  ใหกรอบ 
จงทําใหไมมีพืช  จงละ   จงบรรเทา   จงทําใหสิ้นสุด   จงใหถึงความไมมี 
แมเพราะเหตุอยางนี้    ดงัน้ีจึงชื่อวา   กิเลสชาติใดในกาลกอน   ทานจงเผา 
กิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป.  
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         [๔๐๖]   คําวา   กิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน  
ความวา   กิเลสเครื่องกังวลในอนาคต    ตรัสวา    กิเลสเครื่องกังวลในภาย 
หลัง   กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ   โทสะ    โมหะ   มานะ   ทฏิฐิ   กิเลส 
ทุจริต     พึงเกิดข้ึนเพราะปรารภสังขารท้ังหลายในอนาคต    กิเลสเครื่อง 
กังวลน้ี   อยาไดมีมาแลวแกทาน   คือ   ทานจงอยายังกิเลสเครื่องกังวลน้ัน 
ใหเกิด   อยาใหเกิดพรอม   อยาใหบังเกิด   จงละ    จงบรรเทา    จงทําให 
สิ้นสุด   จงใหถึงความไมมี   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   กิเลสเครือ่งกังวลใน 
ภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน. 
         [๔๐๗]   คําวา   ถาทานจักไมถือ   (รูปาทิสังขาร)   ในทามกลาง 
ความวา   รูป   เวทนา   สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  อันเปนปจจุบัน  ตรัสวา 
ทามกลาง ทานจักไมถือ  คือ จักไมยึดถือ  จักไมลบูคลํา  จักไมเพลิดเพลิน 
จักไมติดใจ    ซึ่งสังขารอันเปนปจจุบันดวยสามารถตัณหา    ดวยสามารถ 
ทิฏฐิ   คือจักละ   จักบรรเทา    จักทําใหสิ้นสุด    จักใหถึงความไมมี    ซึ่ง 
ความยินดี  ความชอบใจ   ความยึด   ความถือ  ความถือม่ัน  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ถาทานจักไมถือ (รูปาทิสังขาร)   ในทามกลาง.  
         [๔๐๘]   คําวา   จักเปนผูสงบแลวเท่ียวไป   ความวา   ชื่อวา   จัก 
เปนผูสงบ   เขาไปสงบ   เขาไปสงบวิเศษ  ดับ  ระงับ   เพราะความท่ีราคะ 
โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ฯ ล ฯ  อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
สงบแลว   ถงึความสงบแลว    สงบวิเศษ   เผาเสียแลว   ใหดับไปแลว    จัก 
เที่ยวไป   เที่ยวไปท่ัว   เปนไป   รักษา    บํารุง   เยียวยา    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   จักเปนผูสงบแลวเที่ยวไป    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  
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                กิเลสชาติใดในกาลกอน   ทานจงเผากิเลสชาตินั้นให 
         เหือดแหงไป      กิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอยาไดมีแลว 
         แกทาน   ถาทานจักไมถือ   (รูปาทิสังขาร)    ในทามกลาง 
         ทานจักเปนผูสงบแลวเท่ียวไป. 
 
   [๔๐๙]  ดูกอนพราหมณ    อาสวะท้ังหลายอันเปนเหตุใหถึง 
         อํานาจแหงมัจจุ      ยอมไมมแีกพระอรหันตขีณาสพ     ผู 
         ปราศจากความกําหนัดในนามรูปโดยประการท้ังปวง.  
         [๔๑๐]   คําวา  โดยประการท้ังปวง   ในอุเทศวา  สพฺพโส  นาม- 
รูปสฺมึ     วีตเคธสฺส    พฺราหฺมณ  ความวา    ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง 
ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง   ไมเหลือ   มีสวนไมเหลือ. 
         คําวา  สพฺพโส นี้  เปนเครื่องกลาวรวมหมด.  อรูปขันธ ๔ ชื่อวา 
นาม   มหาภูตรูป ๔  และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔  ชือ่วา  รูป.  ตัณหา  ราคะ 
สาราคะ  ฯ ล ฯ   อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมูล    ตรัสวา  ความกําหนัด. 
         คําวา  ดูกอนพราหมณ. . .    ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป 
โดยประการท้ังปวง    ความวา    ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป   คือ 
มีความกําหนัดในนามรูปไปปราศแลว  มีความกําหนัดอันสละแลว  สํารอก 
แลว    ปลอยแลว   ละแลว    สละคืนแลว   ปราศจากความยินดี   คือมีความ 
ยินดีไปปราศแลว      มีความยินดีอัน สละแลว     สํารอกแลว     ปลอยแลว 
ละแลว   สละคืนแลว     ในนามรูป     โดยประการท้ังปวง    เพราะฉะน้ัน  
จึงชื่อวา    ดกูอนพราหมณ. . .    ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูปโดย 
ประการทั้งปวง.  
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         [๔๑๑]   อาสวะ   ในคําวา   อาสวา    ในอุเทศวา    อาสวสฺส   น 
วิชฺชนฺติ  ดังน้ี    ม ี๔ คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ. 
         คําวา   อสฺส  คือ  พระอรหันตขีณาสพ. 
         คําวา   ยอมไมม ี คือ  อาสวะเหลาน้ียอมไมมี   ไมมีอยู  ไมปรากฏ 
ไมประจักษ   แกพระอรหันตขีณาสพเหลาน้ัน    คืออาสวะเหลาน้ีอันพระ- 
อรหันตขีณาสพนั้นละไดแลว   ตัดขาดแลว  สงบแลว    ระงับแลว    ทําไม 
ใหอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา อาสวะ 
ทั้งหลาย . . .   ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพนั้น. 
         [๔๑๒]   คําวา   เปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ   ความวา   บุคคล 
พึงถึงอํานาจแหงมัจจุ      พึงถึงอํานาจแหงมรณะ     หรือพึงถึงอํานาจแหง 
พวกของมารดวยอาสวะเหลาใด    อาสวะเหลาน้ันยอมไมมี    ไมมีอยู    ไม 
ปรากฏ    ไมประจักษแกพระอรหันตขีณาสพน้ัน     คืออาสวะเหลาน้ันอัน 
พระอรหันตขีณาสพน้ันละไดแลว     ตัดขาดแลว     สงบแลว     ระงับแลว 
ทําไมใหอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนพราหมณ   อาสวะท้ังหลายอันเปนเหตุใหถึง 
         อํานาจแหงมัจจุ    ยอมไมมแีกพระอรหันตขณีาสพ     ผู 
         ปราศจากความกําหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวง. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯ ล ฯ  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมี- 
พระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวก ฉะน้ีแล. 
                      จบชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๑  
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                    อรรถกถาชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทสที่   ๑๑ 
         พึงทราบวินิจฉัยในชตุกัณณีสูตรที่ ๑๑  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  สุตฺวานห  วรี   อกามกามึ    ขาแตพระองคผูแกลวกลา    ขา- 
พระองคไดฟงแลววาพระองคไมมีความใครกาม   คือขาพระองคไดฟงแลว 
วาพระพุทธองคไมมีความใครกาม    เพราะไมประสงคกามท้ังหลาย    โดย 
นัยมีอาทิวา   อิติป  โส  ภควา    ดังน้ี.   บทวา  อกามมาคม  ผูไมมีกาม คือ 
ขาพระองคมาเพ่ือจะทูลถามพระผูมีพระภาคเจาผูไมมีกาม.    บทวา  สหา- 
ชเนตฺต    คือ    ผูมีญาณดังดวงตาอันเกิดพรอมกับการตรัสรู.        บทวา 
ยถาตจฺฉ    คือ    ธรรมอันแทจริง.     ชตุกัณณีมาณพทูลวิงวอนอยูอีกวา 
ขอพระองคจงทรงบอกแกขาพระองคเถิด.  เพราะวาชตุกัณณีมาณพควรจะ 
ทูลวิงวอนอยูแมพันครั้ง   จะกลาวพูดไปทําไมถึงสองครั้ง. 
         ความแหงบทท้ังหลายน้ีวา  อิติป  โส  ภควา อรห สมฺมาสมพฺุทฺโธ 
ไดกลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง. 
         พระผูมีพระภาคเจาเปน วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  เพราะเปนผูถึงพรอม 
แลวดวยวิชชาและจรณะ.   ในบทนั้น   บทวา  วิชฺชา  ไดแกวิชชา ๓ บาง 
วิชชา  ๘  บาง.     วิชชา  ๓      พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในภยเภรวสูตร 
นั่นแล.   วิชชา ๘  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในอัมพัฏฐสูตร.   ในบทวา 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  นั้น    ทานกลาววิชชา ๘     กาํหนดเอาอภิญญา ๖ 
พรอมดวยวิปสสนาญาณและมโนมยิทธิ.   พึงทราบธรรม ๑๕  อยางเหลานี้ 
คือ   การสํารวมในศีล   ๑        ความเปนผูมีทวารคุมครองแลวในอินทรีย 
ทั้งหลาย ๑   ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค ๑  การประกอบความ  
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เพียร ๑   สัทธรรม ๗   รปูาวจรฌาน ๔  ชื่อวา  จรณะ.   เพราะพระอริย-   
สาวกยอมเที่ยวไปสูทิศอันเปนอมตะดวยธรรม ๑๕ อยางเหลานี้       ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาววา  จรณะ.     สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ดูกอน 
มหานาม    อริยสาวกในศาสนาน้ีเปนผูมีศีล.    บททัง้ปวงพึงทราบโดยนัย 
ที่กลาวแลวในมัชฌิมปณณาสก.        พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวย 
วิชชาทั้งหลายเหลาน้ี  และดวยจรณะนี้  ดวยเหตุนี้  จึงเรียกวา  วิชฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโน.  ในบทน้ัน   การถึงพรอมดวยวิชชา   ยังพระสัพพัญุตญาณ 
ของพระผูมีพระภาคเจาใหบริบูรณดํารงอยู.   การถึงพรอมดวยจรณะ   ยัง 
ความเปนผูมีพระมหากรุณาใหบริบูรณดํารงอยู.          พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น        ทรงทราบถึงประโยชนและมิใชประโยชนของสรรพสัตว 
เพราะพระสัพพัญุตญาณ    ทรงเวนสิ่งไมเปนประโยชน    ประกอบส่ิงที่ 
เปนประโยชน     เพราะพระองคมีพระมหากรุณา    สมกับที่พระองคเปน 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน.    ดวยเหตุนั้น  สาวกของพระองคเปนผูปฏิบัติชอบ 
มิใชปฏิบัติไมชอบ   ดุจสาวกของผูปฏิบัติผิดในวิชชาและจรณะมีการทําตน 
ใหเรารอนเปนตน. 
         พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สุคโต   เสด็จไปดีแลว  เพราะเสด็จ 
ไปงาม    เสด็จไปสูฐานะอันดี    เสด็จไปโดยชอบ     และเพราะตรัสชอบ. 
จริงอยู   แมการไปก็เรียกวา  คต   ไปแลว.    การเสด็จไปของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน   งามบริสุทธิ์ไมมีโทษ.   ก็นั่นเพราะอะไร.    เพราะอริยมรรค. 
ดวยเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น           เสด็จไปไมติดขัดยังทิศอัน 
เกษมดวยการเสด็จไป  เพราะเหตุนั้น  จึงมีพระนามวา สุคโต  เพราะเสด็จ 
ไปงาม.   อนึง่  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เสด็จไปสูฐานะอันดี   คือ  
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อมตนิพพาน    เพราะเหตุนั้น   จึงมีพระนามวา  สุคโต    เพราะเสด็จไปสู 
ฐานะอันดี.   อน่ึง   พระองคเสด็จไปแลวโดยชอบ   ไมทรงกลบัมาหากิเลส 
ที่พระองคทรงละไดแลว       ดวยมรรคน้ัน    ๆ.     สมดังท่ีทานกลาวไววา 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สุคโต  เพราะไมกลับไปหากิเลสที่พระองค 
ละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค   ฯ ล ฯ   พระนามวา  สุคโต  เพราะไมกลับ 
ไปหากิเลสที่พระองคละไดแลวดวยอรหัตมรรค.    หรือวาพระองคเสด็จไป 
แลวโดยชอบ   ทรงบําเพ็ญประโยชนสุขเทาน้ันแกสรรพโลก   ดวยการทรง 
ปฏิบัติชอบบริสุทธิ์     เพราะทรงบําเพ็ญบารมีครบ ๓๐    จําเดิมแตบาทมูล 
ของพระทีปงกรพุทธเจา     ตราบเทาถึงโพธิมณฑล     ไมทรงเขาถึงท่ีสุด 
เหลาน้ี     คือกามสุขและการทําตนใหลําบาก    อันเปนสัสสตทิฏฐิ    และ 
อุจเฉททิฏฐิ  เสด็จไปแลว  เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงมีพระนามวา สุคโต 
เพราะเสด็จไปโดยชอบ.    อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ดํารัส 
ชอบ     ตรัสพระวาจาอันสมควร    ในฐานะท่ีเหมาะสม     เพราะเหตุนั้น 
พระองคจึงมีพระนามวา สุคโต   เพราะพระดํารัสชอบ.   ยกตัวอยางพระ- 
สูตรตอไปนี้   พระตถาคตทรงทราบวาจาใด  ไมจริง   ไมแท  ไมประกอบ 
ดวยประโยชน  วาจานั้นไมเปนที่รัก   ไมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืน   พระ- 
ตถาคตจะไมตรัสวาจานั้น     พระตถาคตทรงทราบวาจาแมใด   จริง    แท 
ไมประกอบดวยประโยชน  วาจานั้นไมเปนที่รัก   ไมเปนที่ชอบใจของคน 
อ่ืน  พระตถาคตจะไมตรัสวาจาแมนั้น   อน่ึง   พระตถาคตทรงทราบวาจา 
ใด   จริง   แท  ประกอบดวยประโยชน   วาจาน้ันไมเปนที่รัก   ไมเปนที่ 
ชอบใจของคนอ่ืน    พระตถาคตเปนผูรูจักกาลในขอน้ัน    เพ่ือทําใหแจง 
วาจานั้น   พระตถาคตทรงทราบวาจาใด   ไมจริง    ไมแท   ไมประกอบ  
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ดวยประโยชน  แตวาจาน้ันเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจของคนอ่ืน  พระตถาคต 
จะไมตรัสวาจาแมนั้น     อน่ึง    พระตถาคตทรงทราบวาจาใด   จริง   แท 
ประกอบดวยประโยชน   และวาจานั้นเปนที่รัก    เปนที่ชอบใจของคนอ่ืน 
พระตถาคตเปนผูรูจักกาลในขอน้ัน   เพ่ือทําใหแจงวาจานั้นฉะน้ีแล.   พึง 
ทราบวา  พระผูมีพระภาคเจามีพระนามวา สุคโต   เพราะมีพระดํารัสชอบ 
ดวยประการฉะน้ี. 
         อน่ึง    พระผูมีพระภาคเจามีพระนามวา   โลกวิทู   เพราะทรงรูแจง 
โลกดวยประการท้ังปวง.   จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ได 
ทรงรูทั่วทรงแทงตลอดโลกดวยประการท้ังปวง    คือโดยสภาวะ   โดยเหตุ 
เกิด   โดยดับเหตุ   โดยอุบายดับเหตุ.   สมดังท่ีพระองคตรัสไววา   ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย      เราไมกลาววาควรรูควรเห็นควรถึงท่ีสุดโลกดวยการไป 
ของผูที่ไมเกิด  ไมแก  ไมตาย  ไมจุติ ไมอุบัติ  ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  เรายัง 
ไมบรรล ุ  จะไมกลาวถึงที่สุดโลก    การทําท่ีสุดทุกข   อน่ึง  ดูกอนอาวุโส 
ทั้งหลาย   เราจะไมบัญญัติโลก    เหตุเกิดโลก   การดับโลก    และปฏิปทา 
ใหถึงการดับโลก  ในเพราะซากอันมีสัญญา  มใีจประมาณวาหน่ึงน้ีเทาน้ัน. 
                แตไหนแตไรมาบุคคลพึงถึงท่ีสุดของโลกดวยการเดิน 
         ทางได    แตจะไมมกีารพนจากทุกข     เพราะยังไมถึงท่ีสุด 
         ของโลก   เพราะฉะนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาเปนผูรูแจง 
         โลก     ทรงมีปญญาดีถึงท่ีสุดโลก     อยูจบพรหมจรรยแลว 
         เปนผูมีความสงบ     ทรงรูที่สุดของโลก      ไมทรงหวังโลกน้ี 
         และโลกหนา.  
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         อน่ึง  โลกมี ๓ อยาง  คือสังขารโลก ๑  สัตวโลก ๑   โอกาสโลก ๑ 
ในโลกท้ัง ๓ นั้น   พึงทราบสังขารโลกในอาคตสถานวา  โลกหน่ึงคือสัตว 
ทั้งหลายท้ังปวงต้ังอยูไดดวยอาหาร.     พึงทราบสัตวโลกในอาคตสถานวา 
โลกเท่ียงหรอืโลกไมเที่ยง.   พึงทราบโอกาสโลกในอาคตสถานวา 
                พระจันทรและพระอาทิตยยังบริหารโลก    แสงสวาง 
         ยังหมนุไปทั่วทิศตราบใด        ตราบนั้นอํานาจของทานยัง 
         เปนไปในโลกน้ีต้ังพันสวน. 
         พระผูมีพระภาคเจา     ไดทรงรูแมโอกาสโลกนี้ดวยประการทั้งปวง. 
จริงดังน้ัน   โลก ๑  คือสัตวทั้งหลายต้ังอยูไดดวยอาหาร  โลก ๒  คือนาม 
และรูป      โลก ๓ คือเวทนา ๓       โลก  ๔   คืออาหาร ๔    โลก ๕  คือ 
อุปาทานขันธ ๕   โลก ๖ คืออายตนะภายใน ๖     โลก  ๗ คือวิญญาณ- 
ฐิติ ๗     โลก ๘ คือโลกธรรม  ๘    โลก ๙  คือสัตตาวาส ๙    โลก ๑๐ 
คืออายตนะ ๑๐    โลก ๑๒ คืออายตนะ ๑๒   โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘   แม 
สังขารโลกน้ี    พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบดวยประการทั้งปวง.    อน่ึง 
เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงรูอัธยาศัย  ทรงรูความประพฤติ 
อันนอนเน่ืองอยูในสันดาน        ทรงรูอารมณของสัตวทั้งหลายแมทั้งหมด 
ทรงรูสัตวทั้งหลายมีกิเลสเพียงดังธุลีนอย       มกีิเลสเพียงดังธุลีมาก      ม ี
อินทรียกลา  มีอินทรียออน  มีอาการดี  มีอาการช่ัว  ใหรูไดงาย ใหรูไดยาก 
ควรตรัสรู ไมควรตรัสรู ฉะน้ัน พระองคทรงรูแจงแมสัตวโลกดวยประการ 
ทั้งปวง.   แมโอกาสโลก  ก็ทรงรูแจงเหมือนสัตวโลก. จริงดังน้ัน    โอกาส- 
โลกนั้น เปนจักรวาลหนึ่ง โดยยาว โดยกวาง  โดยรอบ หน่ึงลานสองแสน 
สี่รอยหาสิบโยชน๑ 

๑.  ม.  ทวาทส  สตสหสฺสานิ  จตุตึส  สตานิ  จ  ปฺาสฺจ  โยชนานิ  แปลวา ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน.   
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      จักรวาลทั้งหมดมีปรมิณฑล         สามลานหกแสน 
หน่ึงหมื่นสามรอยหาสิบโยชน. 
ในโอกาสโลกนั้น    
      มีแผนดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยชน  น้ํารองแผนดิน 
สี่แสนแปดหมื่นโยชน   ต้ังอยูบนลม. 
ลมที่รองน้ําแมนั้น 
      ลมพุงขัน้สูทองฟา   เกาแสนหกหมื่นโยชน    นี้เปน 
การต้ังอยูของโลก. 
เมื่อสัณฐานโลกเปนอยูอยางนี้    
      ภูเขาสิเนรุหย่ังลงในหวงนํ้าใหญโผลขึ้นสูงแปดหมื่น 
สี่พันโยชน.         รัตนะวิจิตรนานาชนิดลวนเปนของทิพย 
มีอยูที่ภูเขาสิเนรุในสวนท่ีหย่ังลงและโผลขึ้น   ตามลําดับ 
ประมาณสวนละครึ่งหนึ่ง ๆ. 
      ภูเขาหินลวนเปนภูเขาใหญ ๗ ลูก คือยุคนธระ อิสิน- 
ธระ  กรวิกะ  สุทัสสนะ  เนมินธระ   วนิตกะ   อัสสกัณณะ 
ต้ังอยูรอบภูเขาสิเนรุ   เปนที่อยูของทาวมหาราช   เทวดา 
และยักษอาศัยอยู. 
      ภูเขาหิมวันต ๕ ลูก    สูงรอยโยชน    ยาวและกวาง 
สามพันโยชน   ประดับดวยยอดแปดหมื่นสี่พันยอด. 
      ภูเขาลอมรอบโคน     สามสิบหาโยชน    ความกวาง 
ของสาขาที่โคนหาสิบโยชน  ต้ังอยูโดยรอบ. 
      ตนชมพูขึ้นเต็มแผไปรอยโยชน   ดวยความหนาแนน 
ของตนชมพูนั้น   จึงเรียกวา   ชมพูทวีป.  
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         ก็ขนาดของตนชมพูนี้เทาใด    ของตนแคฝอยของพวกอสูร     ของ 
ตนง้ิวของพวกครุฑ ของตนกระทุมในอมรโคยานทวีป ของตนกัลปพฤกษ 
ในอุตตรกุรุทวีป    ของตนซีก  ในปพุพวิเทหทวีป    ของตนปาริฉัตตกะ 
ในดาวดึงส   ก็มีขนาดเทาน้ันเหมือนกัน. 
         ดวยเหตุนั้นโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                ตนแคฝอย  ตนง้ิว  ตนชมพู  ตนไมปาริฉัตตกะ   ของ 
         พวกเทวดา ตนกระทุม ตนกัลปพฤกษ ตนซีกท้ัง ๗ นี้   เกิด 
         ขึ้นดวยสิริ.   การกอตัวขึ้นของหินจักรวาล    หย่ังลงในหวง 
         น้ําใหญ    ผุดขึ้นแปดหม่ืนสองพันโยชน    ลอมโลกธาตุนั้น 
         ทั้งหมดต้ังอยู. 
ในจักรวาลน้ัน      จันทมณฑล       สีส่ิบเกาโยชน     สุริยมณฑล 
หาสิบโยชน  ดาวดึงสพิภพ  หน่ึงหมื่นโยชน    อสุรพิภพ  อเวจีมหานรก 
และชมพูทวีปก็เหมือนกัน อมรโคยานทวีป เจ็ดพันโยชน  ปุพพวิเทหทวีป 
ก็เหมือนกัน   อุตตรกุรุทวีป  แปดพันโยชน.  ในจักรวาล  มหาทวีปหน่ึงๆ 
มีทวีปนอย   ทวีปละหารอยเปนบริวาร.    จักรวาลหน่ึงทั้งหมดน้ัน    เปน 
โลกธาตุเดียว   โลกันตรกินรก   อยูในระหวางโลกธาตุนั้น.   ดวยประการ 
ฉะน้ี   พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงรู  ทรงรูทั่วถึง  ทรงแทงตลอดจักรวาล 
อันไมมีที่สุด  โลกธาตุอันไมมีที่สุด   ดวยพระพุทธญาณอันไมมีที่สุด.  แม 
โอกาสโลก     พระองคก็ทรงรูแจงดวยประการทั้งปวงอยางนั้น.     พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  เปน  โลกวิทู   เพราะทรงรูแจงดวยประการทั้งปวง   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    อนุตฺตโร    เพราะไมมี 
ใคร ๆ ประเสริฐกวาดวยพระคุณของพระองค   คือไมมีผูยอดเยี่ยม.  จริง  
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ดังน้ัน      พระผูมีพระภาคเจา     ยอมทรงครอบงําสรรพโลก     ดวยคุณ   
คือศีลบาง   ดวยคุณคือสมาธิ    ปญญา   วิมุตติ   วิมุตติญาณทัสสนะบาง. 
พระผูมีพระภาคเจาไมมีผูเสมอ     สมกับเปนผูไมมีผูเสมอ    ไมมีผูเปรียบ 
ไมมีผูแมน   หาบุคคลเปรียบมิได   ดวยคุณคือศีลบาง    ดวยคุณคือสมาธิ 
ปญญา  วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะบาง. สมดังท่ีพระองคตรัสไววา ก็เรายัง 
ไมเห็นผูที่ถึงพรอมดวยศีลยิ่งกวาตน   ในพวกเทวดาในเทวโลกและมนุษย 
ในโลกเลย.   พึงทราบความพิสดารตอไป.  พึงยังอัคคัปปสาทสูตรเปนตน 
และยังคาถาท้ังหลายมีอาทิวา        อาจารยของเราไมมีดังน้ี         ใหพิสดาร 
ดวยประการฉะน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    ปุริสทมฺมสารถิ   เพราะทรง 
ฝกคนท่ีควรฝกได.   อธิบายวา ฝกคือแนะนํา.  บทวา ปุริสทมฺม  ในบทวา 
ปุริสทมฺมสารถิ  นั้น  คือคนฝกไมได เปนดิรัจฉานบุรุษก็ดี  มนษุยบุรุษ 
ก็ดี  อมนุษยบุรุษก็ดี  ควรฝกได.  จริงดังน้ัน  แมดิรัจฉานบุรุษ  เปนตนวา 
อปลาลนาคราช     จูโฬทรนาคราช    มโหทรนาคราช    อัคคิสิขนาคราช 
ธูมสิขนาคราช  อารวาฬนาคราช  และชางชื่อวา ธนปาลกะ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาก็ทรงฝกได   ทําใหหมดพยศได   และใหต้ังอยูในสรณะและศีลได. 
แมมนุษยบุรุษ  เปนตนวาสัจจกนิคัณฐบุตร  อัมพัฏฐมาณพ   โปกขรสาติ- 
พราหมณ  โสณทัณฑพราหมณ  กูฏทนัตพราหมณ  พระองคก็ทรงฝกได 
ทําใหหมดพยศได    และใหต้ังอยูในสรณะและศีลได.     แมอมนุษยบุรุษ 
เปนตนวาอาฬวกยักษ   สจิูโลมยักษ   ขรโลมยักษ   และทาวสักกเทวราช 
พระองคก็ยังทรงฝกได         ทรงแนะนาดวยอุบายเปนเครื่องแนะนาอยาง 
วิจิตรได.   ในบทน้ีพึงใหพิสดารดวยพระสูตรนี้วา  ดูกอนเกสี  เราแนะนํา  
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คนที่ควรฝกดวยถอยคําไพเราะบาง   หยาบบาง    ทั้งไพเราะและหยาบบาง  
ดังน้ี.  อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะตรัสบอกปฐมฌานเปนตน   แกผูมีศลี 
บริสุทธิ์เปนตน  และมรรคปฏิทาอันยิ่งแกพระโสดาบันเปนตน  ชื่อวา ยอม 
ทรงฝกแมคนท่ีฝกแลว.   อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อนตฺุตโร  ปุริสทมฺมสารถิ 
เปนสารถีฝกคนท่ีพึงฝกไดอยางยอดเยี่ยมนี้  เปนบทมีความเปนอันเดียวกัน 
นั่นเอง.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกคนท่ีควรฝกได   โดยประการ 
ที่คนทั้งหลายนั่งอยูโดยบัลลังกเดียวกัน    แลนไปไมติดทิศทั้ง ๘. 
         บทวา  ปหุ   คือ   ผูสามารถ.   บทวา   วิสวิ     ใหผูอ่ืนมีความเพียร 
คือยังความเพียรใหเกิดในสันดานของผูอ่ืน. บทวา  อลมตฺโต  คือ  มีความ 
สามารถ.     บทวา    วริโต   คือ   ทรงเวนจากบาปท้ังปวงดวยอริยมรรค. 
ไมมีปฏิสนธิตอไป   เพราะเวนไดดวยอริยมรรค.   บทวา   นิรยทุกฺขมติจฺจ 
คือ  ลวงเสียซึ่งทุกขในนรก   เพราะไมมีปฏิสนธิตอไป.   บทวา  วิริยวาโส 
คือ   ทรงอยูดวยความเพียร.   บทวา   โส  วิริยวา   พระองคมีวิริยะ   คือ 
พระองคเปนผูสิ้นอาสวะ   ยอมสมควรซ่ึงความเปนผูอันบุคคลควรกลาววา 
วิริยวา.   บทวา   ปธานวา  วีโร   ตาที   มีปธานะ   ทรงแกลวกลา  เปนผู 
คงที่  นี้เปนคํายกยองพระองค.   เพราะพระองคชื่อวามีปธานะ    เพราะมี 
ปธานะในมรรคและฌาน      ชื่อวาทรงแกลวกลา       เพราะสามารถกําจัด 
ขาศึกคือกิเลสได.    ชื่อวาเปนผูคงที่   เพราะไมมีวิการ.   บทวา.  ปวุจฺจเต 
ตถตฺตา       ทานกลาววามีพระองคเปนอยางนั้น        คือทานกลาวผูเปน 
อยางนั้นวา   วิริยวา.   
         บทวา  เต  กามกามิโน   ชนเหลาน้ันเปนผูใครกาม  คือปรารถนา 
วัตถุกามมีรูปเปนตน.    บทวา  ราคราคิโน  คือ  กาํหนัดดวยราคะ. บทวา  
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สฺสฺ ิโน คือ มีความสําคัญในราคสัญญา.  บทวา น  กาเม  กาเมติ 
คือ  ไมปรารถนาวัตถุกามมีรูปเปนตน. บทวา  อกาโม  คือ  เวนจากกาม. 
บทวา นิกฺกาโม คือ ออกจากกาม. บทวา สพฺพฺุตาณ พระพุทธเจา 
พระนามวา  สพฺพฺู   เพราะทรงรูทางที่ควรแนะนําท้ังปวงใหถึงความ 
เจริญ.  ความเปนแหง  สัพพัญู  นั้น  ชื่อวา  สพฺพฺุตา.  ญาณคือ 
ความเปนแหงสัพพัญู   ชื่อวา   สพฺพฺุตาณ.    ดวงตาคือสัพพัญ- 
ุตญาณและความเปนผูชนะ        เพราะยังกิเลสทั้งหลายพรอมดวยวาสนา 
ใหแพแลวชนะ  เกิดข้ึนแลวในขณะเดียวกัน     ในกาลเดียวกัน     ไมกอน 
ไมหลัง.  ชื่อวาเกิดข้ึนแลว   เพราะถึงในเบ้ืองสูงจากสวนสุดในเบ้ืองตน. 
         บทวา  เตชี   เตชสา   พระผูมีพระภาคเจามีเดช    ทรงประกอบ 
ดวยเดช คือทรงประกอบดวยเดช ครอบงําดวยเด.  บทวา ยมห  วชิฺ 
ชาติชราย  อชิธ    วิปฺปหาน   โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องละชาติชราในภพ 
นี้ที่ขาพระองคพึงทราบได  คือขาพระองคพึงทราบธรรมเปนเครื่องละชาติ 
และชราในภพนี้. 
         บทวา  ชคติ   คือ   แผนดิน.  บทวา  สพฺพ   อากาสคต   คือ 
เลื่อนลอยแผไปในอากาศท่ัวไป.   บทวา  ตมคต  ความมืดนั่นแล  ชื่อวา 
ตมคต   คือ   ไปในความมืด   เหมือนไปในคูถในมูตรฉะน้ัน.    บทวา 
อภิวิหจฺจ  เลืล่นลอยไป คือหายไป. บทวา  อนฺธการ  วิธมิตฺวา กําจัดมืด 
คือทําลายความมืดอันหามการเกิดแหงจักขุวิญญาณ.     บทวา      อาโลก 
ทสฺสยิตฺวา    คือ   สองแสงสวางของดวงอาทิตย.   บทวา  อากาเส  คือ 
ในอากาศอันไมรกชัฎ.   บทวา   อนฺตลิกฺเข  คือ   ในอากาศอันวางเปลา  
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ไมสามารถจะขีดเขียนได.   บทวา  คมนปเถ   เปนทางเดิน  คือไปในทาง 
เดินของพวกเทวดา. 
         บทวา  สพฺพ    อภิสงฺขารสมุทย    สมุทัยแหงอภิสังขารท้ังปวง. 
คือสมุทัยแหงกรรมทั้งส้ิน.   อธิบายวา  ตัณหาทําใหเกิด.  บทวา  กิเลสตม 
อวิชฺชนฺธการ  วิธมิตฺวา  ทรงกําจัดความมืดคือกิเลส  ความมืดคือ  อวิชชา 
คือทรงนําความไมรูอันไดแกความมืดคือกิเลส   ความมืดคืออวิชชาออกให 
พินาศไป แลวทรงแสดงแสงสวางคือพระญาณ แสงสวางคือปญญา.  บทวา 
วตฺถุกาเม   ปริชานิตฺวา   ทรงกําหนดรูวัตถุกาม    คือทรงรูวัตถุกามมีรูป 
เปนตน  ดวยญาตปริญญา (กําหนดรูดวยการรู) ติรณปริญญา   (กําหนด 
รูดวยการพิจารณา).   บทวา   กิเลสกาเม  ปหาย   ทรงละกิเลสกาม   คือ 
อันไดแกทําความเดือนรอนดวยปหานปริญญา  (กําหนดรูดวยการละ). 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสบอกธรรมน้ันแกชตุกัณณี 
มาณพ  จึงไดตรัสคาถาตอ ๆ ไป. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา เนกฺขมมฺ ทุฏุ  เขมโต ทานเห็นเนกขัมมะ 
โดยความเกษม   คือเห็นนิพพานและปฏิปทาอันทําใหถึงนิพพานวา   เปน 
ความเกษม.   บทวา    อุคฺคหิต    คือ   กิเลสเครื่องกังวลท่ีทานยึดไวดวย 
อํานาจแหงทิฏฐิ.    บทวา    นิรตฺต   วา   คือ  ควรสลัดเสีย.   อธิบายวา 
พึงปลอยเสีย.   บทวา   มา  เต   วิชฺชิตฺถ  คือ  อยาไดมีแกทานเลย.   บทวา 
กิฺจน  คือ เครื่องกังวลมีราคะเปนตน.   กิเลสเครื่องกังวลแมนั้นก็อยาได 
มีแกทานเลย.   บทวา   มฺุจิตพฺพ    คือ   ควรปลอยเสียไมควรยึดถืออีก. 
บทวา ปชหิตพฺพ  ควรละ  คือควรเวน.  บทวา  วโินเทตพฺพ  ควรบรรเทา 
คือควรซัดไป.   บทวา   พฺยนฺติกาตพฺพ   ควรทําใหสิ้นสุด   คือควรทํา  
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กิเลสเครื่องกังวลน้ันใหปราศจากไป.  บทวา  อนภาว  คเมตพฺพ   ควรให 
ถึงความไมมีแมแตนอย. 
         บทวา  ปุพฺเพ   กิเลสชาติในกาลกอน     คือกิเลสอันเกิดข้ึนปรารภ 
สังขารในอดีต.  พระผูมีพระภาคเจาทรงเรียกชตุกัณณีมาณพวา พฺราหฺมณ 
ดูกอนพราหมณ.  บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงพระสูตรแมนี้     ดวยธรรมเปนยอด 
คือพระอรหัต. 
         เมื่อจบเทศนา  ไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับคราวกอนน่ันเอง. 
               จบอรรถกถาชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๑๑  
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                              ภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทส 

                      วาดวยปญหาของทานภัทราวุธะ 
         [๔๑๓]  (ทานภัทราวุธะทูลถามวา)  
                ขาพระองคขออาราธนาพระองคผูละความอาลัย  ตัด 
         ตัณหาเสียได      ไมมีความหว่ันไหว      ละความเพลินเสีย 
         ขามโอฆะแลว   พนวิเศษแลว    ละความดําริ    มีปญญาดี  
         ชนท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระองค       ผูเปนนาคแลว  
         จักหลกีไปแตที่นี้. 
         [๔๑๔]   คําวา ผูละความอาลัย ในอุเทศวา โอกฺชห ตณฺหจฺฉิท 
อเนช   ดังน้ี    ความวา  ความพอใจ   ความกําหนัด   ความเพลิน   ความ 
ทะยานอยาก  ความเขาไปยึดถือดวยตัณหา  ทิฏฐิและอุปาทาน  อันเปนที่ต้ัง 
เปนที่ผูกพันและเปนอนุสัยแหงใจในรูปธาตุ    กิเลสชาติมีความพอใจเปน 
ตนเหลาน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว    ตัดรากขาด 
แลว   ทรงทาํไมใหมีที่ต้ัง   ดังตาลยอดดวน   ทรงใหถึงความไมมี    ไมให 
เกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
จึงชื่อวา   ผูละความอาลัย   ความพอใจ   ความกําหนัด  ...  ในเวทนาธาตุ 
ในสัญญาธาตุ    ในสังขารธาตุ    ในวิญญาณธาตุ   กิเลสชาติมคีวามพอใจ 
เปนตนเหลานั้น         พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว        ทรงละไดแลว 
ตัดรากขาดแลว     ทรงทาํไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน     ใหถึงความไมมี 
ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา     เพราะฉะนั้น    พระผูมพีระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา   ผูละความอาลัย.  
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         รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา   
ธรรมตัณหา  ชื่อวา   ตัณหา   ในคําวา   ตณฺหจฺฉิท  ดังนี้    ตัณหานั้น 
อันพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    ทรงตัดแลว    ตัดขาดแลว     ตัดขาด 
พรอมแลว   สงบแลว   ระงับแลว    ทาํไมใหอาจเกิดข้ึน     เผาเสียแลวดวย   
ไฟคือญาณ     เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    จึงชื่อวา 
ทรงตัดตัณหา. 
         ตัณหา  ความกําหนัด    ความกําหนัดนัก  ฯ ล ฯ   อภิชฌา   โลภะ 
อกุศลมูล  ทานกลาววา  ความหว่ันไหว   ในคําวา    ผูไมมีความหว่ันไหว 
ตัณหาอันเปนความหว่ันไหวนั้น   อันพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ทรง 
ละไดแลว   ตัดรากขาดแลว     ทรงทาํไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึง 
ความไมมี    ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา    เพราะเหตุนั้น    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา   ผูไมมีความหว่ันไหว. 
         พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   ชื่อวาผูไมมีความหว่ันไหว   เพราะ 
พระองคทรงละความหว่ันไหวเสียแลว  พระผูมีพระภาคเจาไมสะทกสะทาน 
ไมทรงหว่ัน  ไมทรงไหว  ไมพรั่น   ไมพรึง   แมในเพราะลาภ    แมใน 
เพราะความเส่ือมลาภ    แมในเพราะยศ     แมในเพราะความเส่ือมยศ   แม 
ในเพราะความสรรเสริญ       แมในเพราะความนินทา      แมในเพราะสุข 
แมในเพราะทุกข   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวจึงชื่อวา 
ไมมีความหว่ันไหว    เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา   พระองคผูละความอาลัย 
ตัดตัณหาเสียได  ไมมีความหว่ันไหว. 
         คําวา  อิติ   ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  ภทรฺาวุโธ   ดังน้ี    เปนบท 
สนธิ ฯ ล ฯ  คําวา อิติ นี้  เปนไปตามลําดับบท.  
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         คําวา  อายสฺมา    เปนเครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาว 
โดยเคารพ.   คําวา   อายสฺมา   นี้   เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความ 
เคารพและความยําเกรง. 
         คําวา  ภทฺราวุโธ    เปนชื่อ   ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณ 
นั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทานภัทราวุธะทูลถามวา. 
         [๔๑๕]  ตัณหา  ความกําหนัด  ความกําหนัดนัก ฯ ล ฯ  อภิชฌา 
โลภะ  อกุศลมูล  ทานกลาววา    ความเพลิน    ในอุเทศวา   นนฺทิฺชห 
โอฆติณฺณ  วมิุตฺต ดังน้ี ตัณหาอันเปนความเพลินนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   ทรงละไดแลว   ตัดรากขาดแลว    ทรงทําไมใหมีที่ต้ังดังตาล 
ยอดดวน   ใหถึงความไมมี   ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา    เพราะ 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวจึงชื่อวา  ผูละความเพลินเสีย. 
         คําวา  ขามโอฆะแลว    ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงขามแลว 
ซึ่งกามโอฆะ   ภวโอฆะ   ทฏิฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ    ทรงขามแลว   คือ 
ทรงขามข้ึนแลว    ทรงขามพนแลว    ทรงกาวลวงแลว   ทรงลวงเลยไปแลว 
ซึ่งคลองแหงสงสารท้ังปวง    พระผูมีพระภาคเจานั้น    มีธรรมเปนเครื่อง 
อยูอันพระองคอยูจบแลว  มีจรณะทรงประพฤติแลว  ฯ ล ฯ   มิไดมีสงสาร 
คือชาติ  ชรา   และมรณะ  ไมมีภพใหม   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ทรงละ 
ความเพลินเสีย    ทรงขามโอฆะแลว. 
         คําวา  พนวิเศษแลว     คือ   พระผูมีพระภาคเจามีพระทัยพนแลว 
พนวิเศษแลว    พนวิเศษดีแลว    จากราคะ   โทสะ   โมหะ    ความโกรธ 
ความผูกโกรธ  ฯ ล ฯ   อกุสลาภิสังขารท้ังปวง     เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ทรงละความเพลินเสีย  ทรงขามโอฆะแลว   พนวิเศษแลว.  
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         [๔๑๖]  ความดําริ    ในคําวา     กปฺป   ในอุเทศวา    กปฺปฺชห  
อภิยาเจ    สุเมธ   ดังน้ี    มี๒ อยาง   คือ  ความดําริดวยอํานาจตัณหา ๑ 
ความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ ๑ ฯ ล ฯ นี้เปนความดําริดวยอํานาจตัณหา ฯ ล ฯ 
นี้เปนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว      ทรงละความดําริดวยอํานาจตัณหา 
ทรงสละคืนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิแลว   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
ชื่อวาทรงละความดําริ    เพราะพระองคทรงละความดําริดวยอํานาจตัณหา 
เพราะพระองคทรงสละคืนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ. 
         คําวา  ขออาราธนา    คือ   ทลูอาราธนา    ทลูเชื้อเชิญ       ทูลยินด ี
ปรารถนา  รกัใคร   ชอบใจ  (คําของพระองค). 
         ปญญา  ความรู  กริยิาที่รู  ฯ ล ฯ   ความไมหลง    ความเลือกเฟน 
ธรรม  สัมมาทิฏฐิ   ทานกลาววา   เมธา    ในคําวา   สุเมธ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไป   เขาไปพรอม   เขามา   เขามาพรอม 
เขาถึง      เขาถึงพรอม    ประกอบดวยปญญาชื่อเมธาน้ี     เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวามีปญญาดี   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขาพระองค 
ขออาราธนา ...  ละความดําริ   มีปญญาดี. 
         [๔๑๗]  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา  เปนนาค   ในคําวา   นาคสฺส 
ในอุเทศวา  สุตฺวาน   นาคสฺส   อปนมิสฺสนฺติ   อิโต   ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาไมทรงกระทําความชั่ว     เพราะฉะนั้น  จึงทรง 
พระนามวา     นาค     ไมเสด็จไปสูความชั่ว       เพราะฉะน้ัน      จึงทรง 
พระนามวา  นาค  ไมเสด็จมาสูความชั่ว    เพราะฉะนั้น  จึงทรงพระนาม  
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วา   นาค  ฯ ล ฯ   พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จมาสูความชั่วอยางนี้   เพราะ   
ฉะน้ัน   จึงทรงพระนามวา นาค.                                               
         ขอวา     ชนท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระองคผูเปนนาคแลว  
จักหลีกไปแตที่นี้    ความวา    ชนเปนอันมาก  ไดยิน    ไดฟง    ศึกษา 
ทรงจํา   เขาไปกําหนดแลว  ซึ่งพระดาํรัส  คือ  พระดํารัสที่เปนทางเทศนา 
อนุสนธิ   ของพระองคแลว    จักหลกี    จักเลี่ยงไปแตที่นี้   คือ   จักไป 
สูทิศใหญและทิศนอย   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   ชนทั้งหลายไดฟงพระ- 
ดํารัสของพระองคผูเปนนาคแลว       จักหลีกไปแตที่นี้      เพราะเหตุนั้น 
พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาพระองคขออาราธนาพระองคผูละความอาลัย   ตัด 
         ตัณหาเสียได   ไมมคีวามหว่ันไหว    ละความเพลินเสีย 
         ขามโอฆะแลว    พนวิเศษแลว   ละความดําริ   มีปญญาดี  
         ชนท้ังหลายไดฟงคําของพระองคผูเปนนาคแลว     จักหลีก 
         ไปแตที่นี้. 
 [๔๑๘ ]   ขาแตพระองคผูกลา ชนตาง ๆ  มาแตชนบทท้ังหลาย 
         ประชมุกันแลว    หวังอยูซึ่งพระดํารัสของพระองค    ขอ 
         พระองคทรงพยากรณดวยดีแกชนเหลาน้ัน      เพราะวา 
         ธรรมนั้นพระองคทรงทราบแลวอยางแทจริง. 
         [๔๑๙]   กษัตริย  พราหมณ  แพศย   ศูทร  คฤหัสถ    บรรพชิต 
เทวดา  และมนุษย  ชื่อวา   ชนตางๆ ในอุเทศวา  นานาชนา  ชนปเทหิ 
สงฺคตา ดังน้ี.  
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         คําวา  มาแตชนบทท้ังหลายประชุมกันแลว    คือ   มาแตอังคะ 
มคธะ   กาสี   โกสละ   วัชช ี  มัลละ   เจตียะ   สาคระ๑   ปญจาละ   อวันตี 
โยนะ   และกัมโพชะ. 
         คําวา  ประชุมกันแลว    คือ  ถึงพรอม   มาพรอม  มารวมประชุม 
กันแลว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ชนตาง ๆ มาแตชนบทท้ังหลาย  ประชุม 
กันแลว. 
         [๔๒๐]   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูกลา  จึงชื่อวา วีระ  ในอุเทศ 
วา ตว  วีร  วากฺย  อภิกงฺขมานา ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีความเพียร 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา วีระ   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูองอาจ    เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา วีระ  พระผูมีพระภาคเจาทรงใหผูอ่ืนมีความเพียร   เพราะ- 
ฉะน้ัน     จึงชื่อวา  วีระ     พระผูมีพระภาคเจาผูสามารถ     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   วีระ.     พระผูมพีระภาคเจาปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพอง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  วรีะ. 
                พระผูมีพระภาคเจา ทรงเวนแลวจากบาปธรรมทั้งปวง 
         ในโลกนี้   ลวงเสียแลวซ่ึงทุกขในนรก  ทรงอยูดวยความ 
         เพียร    พระองคทรงมีวิริยะ     มีปธาน    ทรงแกลวกลา 
         เปนผูคงท่ี    ทานกลาววา     พระหฤทัยเปนอยางน้ัน. 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขาแตพระองคผูกลา. . .   ของพระองค. 
         คําวา  หวังอยูซึ่งพระดํารัส   ความวา   พระดํารัส   ทางแหงพระ 
ดํารัส   เทศนา  อนุสนธิ   ของพระองค. 
         คําวา  หวังอยู   คือ   มุง    หวัง    ปรารถนา   ยินดี     ประสงค 
๑.   ม.  กุรุ.  
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รักใคร   ชอบใจ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ขาแตพระองคผูกลา   หวังอยู  
ซึ่งพระดํารัสของพระองค. 
         [๔๒๑]  คําวา   เตส    ในอุเทศวา   เตส   ตุว  สาธุ  วิยากโรห ิ
ดังน้ี    คือ กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชติ  เทวดา 
มนุษย  เหลาน้ัน     พราหมณนั้นยอมทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ตุว. 
         คําวา  ขอพระองคทรงพยากรณดวยดี    คือ  ขอพระองคตรัสบอก 
. . .    ขอทรงประกาศดวยดี    เพราะฉะน้ัน    จึงชือ่วา    ขอพระองคทรง 
พยากรณดวยดี. 
         [๔๒๒]  คําวา เพราะวาธรรมนัน้อันพระองคทรงทราบแลวอยาง 
แทจริง   ความวา  เพราะวาธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบ  ทรงรู  ทรง 
เทียบเคียง   ทรงพิจารณา  เจริญ     ใหแจมแจงแลว  อยางแทจริง   เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา   เพราะวา  ธรรมนัน้อันพระองคทรงทราบแลวอยางแท 
จริง  เพราะเหตุนั้น     พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระองคผูกลา  ชนตาง ๆมาแตชนบทท้ังหลาย 
         ประชมุกันแลว     หวังอยูซึ่งพระดํารัสของพระองค     ขอ 
         พระองคทรงพยากรณดวยดีแกชนเหลาน้ัน        เพราะวา 
         ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลวอยางแทจริง. 
 
         [๔๒๓]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนภัทราวุธะ) 
         หมูสัตวพึงนําเสียซ่ึงตัณหาเครื่องยึดถือท้ังหมด    ทั้ง 
         เบื้องบน   ทั้งเบื้องตํ่า   หรือแมชั้นกลางสวนกวาง    เพราะ 
         วาสัตวทั้งหลายยอมเขาไปถือรูปาทิขันธใด ๆ  ในโลก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 302 

         มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขาร      คือกรรมนัน้ 
         นั่นแล. 
         [๔๒๔]  ตัณหาในรปู   ตรัสวา  ตัณหาเครื่องยึดถือ   ในอุเทศวา 
อาทานตณฺห   วินเยถ   สพฺพ   ดังนี้. 
         เหตุไร ตัณหาในรูปจึงตรัสวา  ตัณหาเครื่องยึดถือ  เพราะตัณหานั้น 
สัตวทั้งหลายจึงยึดถือ    เขาไปยึดถือ    ยึดไว   จับตอง    ถือม่ัน   ซึ่งรูป 
เวทนา   สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  คติ  อุปบัติ   ปฏสินธิ  ภพ  สงสาร 
วัฏฏะ   เพราะเหตุนั้น   ตัณหาในรูปจึงตรัสวา   ตัณหาเครื่องยึดถือ. 
         คําวา  พึงนําเสียซ่ึงตัณหาเครื่องยึดถือท้ังหมด   ความวา  พึงนํา 
เสีย   ปราบเสีย    ละเสีย   บรรเทาเสีย    พึงทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมี 
ซึ่งตัณหา    เครื่องยึดถือท้ังส้ิน    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    พึงนําเสียซึ่ง 
ตัณหาเครื่องยึดถือท้ังหมด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา ภัทราวุธะ  ใน 
อุเทศวา   ภทฺราวุธาติ   ภควา   ดังน้ี. 
         คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯ ล ฯ   คําวา ภควา นี้  
เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบ 
ดังน้ีวา   ดูกอนภัทราวุธะ. 
         [๔๒๕]  อนาคต ตรัสวา เบื้องบน  ในอุเทศวา  อุทฺธ  อโธ  ติริย 
วาป    มชฺเฌ  ดังนี้   อดีต   ตรัสวา  เบือ้งตํ่า   ปจจุบัน    ตรัสวา  ชั้นกลาง 
สวนกวาง.   กุศลธรรม  ตรัสวา เบื้องบน    อกุศลธรรม   ตรัสวา  เบื้องตํ่า 
อัพยากตธรรม  ตรัสวา  ชัน้กลางสวนกวาง.    เทวโลก   ตรัสวา  เบื้องบน 
อบายโลก    ตรัสวา  เบื้องตํ่า    มนุษยโลก   ตรัสวา   ชั้นกลางสวนกวาง.  
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สุขเวทนา  ตรัสวา เบื้องบน   ทุกขเวทนา  ตรัสวา  เบื้องตํ่า   อทุกขมสุข- 
เวทนา  ตรัสวา  ชั้นกลางสวนกวาง.  อรูปธาตุ  ตรสัวา เบื้องบน   กามธาตุ 
ตรัสวา  เบื้องตํ่า    รูปธาตุ  ตรัสวา  ชัน้กลางสวนกวาง.     เบื้องบนต้ังแต 
พ้ืนเทาข้ึนไป    ตรัสวา   เบื้องบน     เบ้ืองตํ่าต้ังแตปลายผมลงมา    ตรัสวา 
เบื้องตํ่า   ทามกลาง  ตรัสวา  ชั้นกลางสวนกวาง.   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ทั้งเบื้องบน  เบ้ืองตํ่า  หรือแมชั้นกลางสวนกวาง. 
         [๔๒๖]   คําวา     สตัวทั้งหลายยอมเขาไปยึดถือรูปาทิขันธใด ๆ 
ในโลก   ความวา  สัตวทั้งหลายยอมยึดถือ   คือ  เขาไปยึดถือ  ถอืไว จับ 
ตอง   ถือม่ัน  ซึ่งรูป   เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณใด ๆ. 
         คําวา   ในโลก   คือ  ในอบายโลก  ฯ ล ฯ   อายตนโลก   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   สัตวทั้งหลายยอมเขาไปยึดถือรูปาทิขันธใด ๆ ในโลก.  
         [๔๒๗]   คําวา  มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขาร    คือ 
กรรมน้ันนั่นแล    ความวา   ขันธมาร   ธาตุมาร   อายตนมาร   คติมาร 
อุปบัติมาร   ปฏิสนธิมาร  ภวมาร  สังสารมาร  วัฏฏมาร   อันมใีนปฏิสนธ ิ
ยอมไปตาม   คือตามไป   เปนผูติดตามไป   ดวยอํานาจอภิสังขารคือกรรม 
นั้นนั่นแล. 
         คําวา   ชนฺตุ    คือ  สัตว  นระ   มาณพ  บุรุษ  บุคคล  ชีวชน 
ชาตุชน   ชันตุชน   อินทคูชน   ผูเกิดจากพระมนู  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขารคือกรรมนั้นนั่นแล  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                หมูสัตวพึงนาเสียซ่ึงตัณหาเครื่องยึดถือท้ังหมด    ทัง้ 
         เบื้องบน   เบื้องตํ่า   หรือแมชั้นกลางสวนกวาง    เพราะวา  
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         สัตวทั้งหลายยอมเขาไปถือรูปาทิขันธใด ๆ ในโลก   มาร  
         ยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขารคือกรรมนั้นนั่นแล. 
 
     [๔๒๘]  เพราะเหตุนั้น    ภิกษุรูอยู    เมื่อเห็นซึ่งหมูสัตวนี้  
         ผูของอยูในบวงแหงมัจจุวา    เปนผูติดอยูในรูปาทิขันธ 
         เครื่องยึดถือ     พึงเปนผูมีสติไมเขาไปยึดถืออะไร ๆ ใน 
         โลกท้ังปวง.    
         [๔๒๙]  คําวา   เพราะเหตุนั้น . . .    เมื่อรูอยู . . .   ไมพึงเขาไป 
ยึดถือ   ความวา  เพราะเหตุนั้น    คือ  เพราะการณะน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
เพราะปจจัยน้ัน    เพราะนิทานน้ัน    ภิกษุเมื่อเห็นโทษน้ีในตัณหาเครื่อง 
ยึดถือ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เพราะเหตุนั้น. 
         คําวา  รูอยู    คือ  รู  รูชัด  รูทั่ว   รูแจง   รูแจงเฉพาะ   แทงตลอด 
เมื่อรู   รูชัด    รูทั่ว   รูแจง    รูแจงเฉพาะ    แทงตลอดวา    สังขารท้ังปวง 
ไมเที่ยง  ฯ ล ฯ   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทัง้มวลลวน 
มีความดับไปเปนธรรมดา. 
         คําวา  ไมพึงเขาไปยึดถือ    คือ  ไมพึงยึดถือ   ไมพึงเขาไปยึดถือ 
ไมพึงถือไว  ไมพึงจับตอง  ไมพึงถือม่ัน  ซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  คติ  อุปบัติ   ปฏสินธิ  ภพ  สงสาร  วัฏฏะ  เพราะฉะนั้น    จึง 
ชื่อวา  เพราะเหตุนั้น . . .   เมื่อรูอยู   ไมพึงเขาไปยึดถือ. 
         [๔๓๐]  ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชนก็ดี  ภิกษุผูเปนพระเสขะก็ดี  ชื่อ 
วา ภิกษุ  ในอุเทศวา  ภิกฺขุ  สโต  กิจฺน  สพฺพโลเก  ดังนี้  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา ภิกษุ.  
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คําวา   เปนผูมีสติ   ความวา   มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ   คือ มีสติ   
เจริญสติปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ ล ฯ   ภิกษุนั้นตรัสวา  มี 
สติ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุ . . .เปนผูมีสติ. 
         คําวา  อะไร ๆ  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อะไร ๆ 
         คําวา  ในโลกท้ังปวง   คือ ในอบายโลกท้ังปวง  ในเทวโลกท้ังปวง 
ในมนุษยโลกท้ังปวง   ในขันธโลกทัง้ปวง  ในอายตนโลกท้ังปวง  ในธาตุ- 
โลกทั้งปวง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุ . . .เปนผูมีสติ . . .อะไร ๆ ใน 
โลกทั้งปวง. 
         [๔๓๑]   คําวา   . . . เมื่อเห็น . . .    วาติดอยูในรูปาทิขันธเครื่อง 
ยึดถือ    ความวา   สัตวเหลาใดยอมยึดถือ   เขาไปยึดถือ   ถือไว  จับตอง 
ถือม่ัน  ซึ่งรปู   เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  คติ  อุปบัติ   ปฏิสนธ ิ
ภพ  สงสาร วัฏฏะ  สัตวเหลาน้ันตรัสวา  ติดอยูในรูปาทิขันธเครื่องยึดถือ. 
         คําวา  อิติ  เปนบทสนธิ ฯ ล ฯ  คําวา อิติ นี้   เปนไปตามลําดับบท. 
         คําวา  เมื่อเห็น   คือ  เมื่อพบ   เมือ่แลเห็น   เมือ่ตรวจดู    เมื่อเพงดู 
เมื่อพิจารณาอยู   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   . . .เม่ือเห็น . . .   วาติดอยูใน 
รูปาทิขันธเครื่องยึดถือ. 
         [๔๓๒]   คําวา   ปช   เปนชื่อของสัตว    ในอุเทศวา   ปช   อิม 
มจฺจุเธยฺเย   วิสตฺต  ดังน้ี. 
         กิเลสกด็ี   ขันธก็ดี   อภิสังขารก็ดี   ตรัสวา  บวงแหงมัจจุ  ในคําวา 
มจฺจุเธยฺเย   หมูสัตวของ  เกี่ยวของ  เกาะเกี่ยว  พัวพัน  ในบวงแหงมัจจุ 
คือในบวงแหงมาร    ในบวงแหงมรณะ    สิ่งของของเกี่ยวอยู    เกี่ยวเกาะ 
พันอยูที่ตาปูติดฝา     หรอืท่ีไมนาคทัณฑ   (ทอนไมโอนเหมือนงาชาง)  
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ฉันใด    หมูสัตวของ    เกี่ยวของ    เกาะเกี่ยว    พัวพัน   ในบวงแหงมัจจุ 
คือในบวงแหงมาร  ในบวงแหงมรณะ   ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   . . .หมูสัตวนี้ของอยูในบวงมัจจุ   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา 
                เพราะเหตุนั้น  ภิกษุรูอยู  เมือ่เห็นซึ่งหมูสัตวนี้   ผูของ 
         อยูในบวงแหงมัจจุวา     เปนผูติดอยูในรูปาทิขันธเครื่องยึด 
         ถือ  พึงเปนผูมีสติไมเขาไปยึดถืออะไร ๆ ในโลกท้ังปวง. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ    ขาแตพระองคผูเจริญ      พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก  ฉะนี้แล. 
                        จบภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๑๒ 
    
                    อรรถกถาภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๒ 
         พึงทราบวินิจฉัยในภัทราวุธสูตรท่ี   ๑๒   ดังตอไปนี้. 
         บทวา  โอกฺชห  คือ  ละความอาลัย.    บทวา  ตณฺหจฺฉิท  คือ 
ตัดหมูตัณหาเสียได.    บทวา  อเนช ไมมีความหว่ันไหว  คือ ไมหว่ันไหว 
ในโลกธรรม.   บทวา  นนฺทิฺชห ละความเพลิน คือละความปรารถนารูป 
มีรูปในอนาคตเปนตน.   จริงอยู   ตัณหาอยางเดียวเทาน้ันทานกลาวไวใน 
ที่นี้โดยประการตางๆ  ดวยอํานาจแหงความชื่นชอบ.    บทวา  กปฺปฺชห 
คือ   ละความดําริ ๒ อยาง.     บทวา   อภิยาเจ   คือ  ขาพระองควิงวอน 
เปนอยางยิ่ง.    บทวา   สุตฺวาน   นาคสสฺ   อปนมิสสฺนฺติ   อิโต    ชน  
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ทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูเปนนาคแลว  จักหลีกไปแตที่นี้  อธิบาย 
วา    ชนเปนอันมากไดฟงพระดํารัสของพระองคผูเปนนาคผูมีพระภาคเจา 
จักหลีกไปจากปาสาณกเจดียนี้.    บทวา  เย   อุปายุปาทานา   คือ  ความ 
เขาไปยึดถือดวยตัณหาและทิฏฐิ.    บทวา   เจตโส  อธิฏานา   คือ   ต้ัง 
ไวในใจ.    บทวา   อภินิเวสานุสยา   เปนที่ผูกพันและเปนอนุสัย    คือ 
เปนที่ต้ังไวแลวมานอนเนื่องอยูในสันดาน. 
         บทวา  ชนปเทหิ   สงฺคตา   คือ  มาแตชนบททั้งหลายมีอังคะเปน 
ตน   ประชุมกันในที่นี้.    บทวา   วิยากโรหิ คือ  ขอพระองคทรงแสดง 
ธรรม.     บทวา  สงฺคตา    คือ  ชนทั้งหลายมีกษัตริยเปนตนมีความเปน 
อันเดียวกัน.    บทวา  สมาคตา   คือ  มาจากชนท้ังหลาย  มีประการดัง 
กลาวแลว.     บทวา   สโมหิตา  คือ   มารวมกัน.     บทวา  สนฺนิปติตา 
ประชุมกัน.   คือไมแยกจากกัน. 
         ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรมโดยอนุโลม 
ตามอัธยาศัยของภัทราวุธมาณพนั้น  จึงไดตรัสคาถาตอ ๆ ไป. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา  อาทานตณฺห  ตัณหาเครื่องยึดถือ  คือตัณหา 
เครื่องยึดถือ  คือยึดถือรูปเปนตน.  อธิบายวา ยึดถือม่ันดวยตัณหา.  บทวา 
ย   ย  หิ  โลกสฺมึ  อุปาทิยนฺติ  คือ  เพราะวาสัตวทั้งหลายยึดถือบรรดา 
อุปาทานขันธเปนตนเหลาน้ัน    อุปาทานขันธใด ๆ  ในโลก.       บทวา 
เตเนว  มาโร  อนฺเวติ   ชนตฺุ   มารยอมไปตามสัตวดวยอภิสังขารคือกรรม 
นั่นเอง     คือมารยอมไปตามสัตวนั้นในขณะปฏิสนธิดวยอภิสังขาร     คือ 
กรรมอันเกิดข้ึนเพราะอุปาทานเปนปจจัยนั้นนั่นเอง. 
         บทวา  ตสฺมา  ปชาน  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุรูอยู  คือเพราะเหตุนั้น  
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ภิกษุรูซึ่งโทษน้ันหรือสังขารทั้งหลาย      ดวยอํานาจความเปนของไมเที่ยง  
เปนตน.    บทวา อาทานสตฺเต  อิติ  เปกฺขมาโน  ปช  อมิ  มจจฺุเธยฺเย 
วิสตฺต     เมื่อเห็นหมูสัตวนี้ผูของอยูในบวงแหงมัจจุวา     เปนผูติดอยูใน 
รูปาทิขันธเครื่องยึดถือ    คือเมื่อเห็นหมูสัตวนี้ผูของอยูในบวงแหงมัจจุใน 
สรรพโลกวา   เปนผูของอยูในรูปเปนตนเครื่องยึดถือ  ดวยอรรถวา  ควร 
ยึดถือ    หรือเห็นอยูซึ่งบุคคลผูของอยูในรูปาทิขันธเครื่องยึดถือ    คือการ 
ยึดมั่นถือม่ัน   และหมูสัตวผูติดอยูในบวงเเหงมาร   เพ่ือถือเอารูปาทิขันธ 
เครื่องยึดถือวา  สามารถลวงพนจากบวงมัจจุได  พึงเปนผูมีสติ  ไมเขาไป 
ยึดถืออะไร ๆ ในโลกท้ังปวง.   บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงพระสูตรแมนี้    ดวยธรรมเปนยอด 
คือพระอรหัต   และเมื่อจบเทศนา   ไดมีผูบรรลุธรรมเชนเดียวกับที่กลาว 
แลวในคราวกอนน้ันแล. 
               จบอรรถกถาภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๒  
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                                  อุทยมาณวกปญหานิทเทส  

                          วาดวยปญหาของทานอุทยะ 
         [๔๓๓]  (ทานอุทยะทูลถามวา) 
                ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา  จึงมาเฝาพระ- 
         องคผูมีฌาน  ไมมกีิเลสดังธุลี   ประทับอยู (ที่ปาสาณก- 
         เจดีย)   ทรงทํากิจเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ   ทรงถึงฝงแหง 
         ธรรมทั้งปวง     ขอพระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข 
         (อรหัตวิโมกข)   อันเปนเครื่องทําลายอวิชชา. 
         [๔๓๔]  คําวา  ผูมฌีาน    ในอุเทศวา  ฌายี   วิรชมาสีน  ดังน้ี 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีฌานแมดวยปฐมฌาน  แมดวยทุติยฌาน 
แมดวยตติยฌาน  แมดวยจตุตถฌาน  แมดวยฌานอันมีวิตกวิจาร  แมดวย  
ฌาน  (ทุติยฌานในปญจกนัย)    สกัวาไมมีวิตกแตมีวิจาร    แมดวยฌาน 
อันไมมีวิตกวิจาร    แมดวยฌานมีปติ    แมดวยฌานอันไมมีปติ    แมดวย 
ฌานอันประกอบดวยสุข    แมดวยฌานอันประกอบดวยอุเบกขา    แมดวย 
ฌานอันเปนสุญญตะ   แมดวยฌานอันเปนอนิมิตตะ   แมดวยฌานอันเปน 
อัปปณิหิตะ   แมดวยฌานอันเปนโลกิยะ     แมดวยฌานอันเปนโลกุตระ 
ทรงยินดีในฌาน   ทรงขวนขวายซึ่งความเปนผูเดียว   หนักอยูในอรหัตผล 
ซึ่งเปนประโยชนของพระองค  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูมีฌาน. 
         คําวา  ไมมีกิเลสดังธุลี    ความวา  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ 
ความผูกโกรธ ฯ ล ฯ    อกุสลาภิสังขารท้ังปวง    เปนดังธุลี    กิเลสดังธุลี 
เหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ทรงละไดแลว  ตัดรากขาดแลว  
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ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน    ใหถึงความไมมี    ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา 
ผุไมมีธุลี  ปราศจากธุลี  ไปปราศแลวจากธุลี   ละธุลีเสียแลว   พนขาดแลว 
จากธุลี. 
                ราคะเปนธุลี   แตทานมิไดกลาวละอองวาเปนธุลี  คํา 
         วา  ธลุี  นี้     เปนชื่อของราคะ   พระผูมีพระภาคเจา     ผูม ี
         พระจกัษุทรงละธลุีนั้นแลว    เพราะเหตุนั้น    พระพุทธชินะ 
         ทานจึงกลาววา   เปนผูมีธุลีไปปราศแลว. 
                โทสะเปนธุลี  แตทานมิไดกลาวละอองวาเปนธุลี   คํา 
         วา  ธลุี  นี้      เปนชื่อของโทสะ      พระผูมีพระภาคเจาผูม-ี 
         พระจกัษุทรงละธลุีนั้นแลว    เพราะเหตุนั้น    พระพุทธชินะ 
         ทานจึงกลาววา   เปนผูมีธุลีไปปราศแลว. 
                โมหะเปนธุลี  แตทานมิไดกลาวละอองวาเปนธุลี   คํา 
         วา   ธุล ี   นี ้     เปนชื่อของโมหะ   พระผูมีพระภาคเจาผูมี-  
         พระจกัษุทรงละธลุีนั้นแลว    เพราะเหตุนั้น    พระพุทธชินะ 
         ทานจึงกลาววา   เปนผูมีธุลีไปปราศแลว. 
         เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมมีกิเลสดังธุลี  คําวา ผูประทับอยู   ความ 
วา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาสาณกเจดีย  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ประทับอยู. 
                เชญิดูพระมุนีผูถึงฝงแหงทุกข ประทบัอยูที่ภูเขา พระ 
         สาวกท้ังหลายผูไดไตรวิชชา   เปนผูละมัจจุเสีย     นั่งหอม 
         ลอมอยู.  
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พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประทับอยูแมอยางนี้.   
         อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาประทับอยู  เพราะพระองคทรงระงับ 
ความขวนขวาย (ดวยกิเลส) ทั้งปวงแลว   มีธรรมเปนเครื่องอยู   พระองค 
อยูจบแลว     มีจรณะทรงประพฤติแลว  ฯ ล ฯ    ไมมีสงสารคือ ชาติ  ชรา 
และมรณะ    มิไดมีภพใหม    พระผูมพีระภาคเจาเปนผูประทับอยูดวยเหตุ 
อยางนี้ดังน้ี    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   พระองคผูมีฌาน   ไมมีกเิลสดังธุลี 
ประทับอยู. 
         คําวา  อิติ    ในอุเทศวา   อิจฺจายสฺมา   อุทโย   ดังน้ี    เปนบท 
สนธิ ฯ ล ฯ   คําวา  อิติ นี้   เปนไปตามลําดับบท.  คําวา  อายสฺมา   เปน 
เครื่องกลาวดวยความรัก   เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.  คําวา  อายสฺมา นี้  
เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. 
         คําวา  อุทโย   เปนชื่อ  ฯ ล ฯ    เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทานอุทยะทูลถามวา. 
         [๔๓๕]   คําวา   ทรงทํากิจเสร็จแลว    ไมมีอาสวะ   ความวา    กิจ 
คือ   กรรมทีค่วรทําและกรรมไมควรทํา    พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
ทรงละไดแลว  ตัดรากขาดแลว  ทรงทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน  ใหถงึ 
ความไมมี   มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา   ทรงทํากิจเสร็จแลว. 
                ทฏิฐิเปนเครื่องตกไปรอบ  ยอมไมมแีกภิกษุใด  ผูม ี
         กระแสอันตัดขาดแลว   ละแลวซ่ึงกิจท่ีควรทําและกิจท่ีไม 
         ควรทํา   ความเรารอนยอมไมมแีกภิกษุนั้น. 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ทรงทํากิจเสร็จแลว.  
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         อาสวะ ๔ คือ   กามาสวะ  ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ  ชื่อวา 
อาสวะ  ในคําวา  อนาสว  อาสวะเหลานั้น  พระผูมพีระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
ทรงละไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน    ใหถึง 
ความไมมี   ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาผูตรัสรูแลว     จึงชื่อวา   เปนผูไมมีอาสวะ    เพราะฉะน้ัน   จึง 
ชื่อวา   ทรงทํากิจเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ. 
         [๔๓๖]  คําวา   ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง     ความวา   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงถึงฝงแหงอภิญญา    ถึงฝงแหงปริญญา    ถึงฝงแหงปหานะ 
ถึงฝงแหงภาวนา     ถึงฝงแหงการทําใหแจง     ถึงฝงแหงสมาบัติแหงธรรม 
ทั้งปวง      คือทรงถึงฝงแหงความรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง      ถึงฝงแหงความ 
กําหนดรูซึ่งทุกขทั้งปวง     ถึงฝงแหงการละกิเลสทั้งปวง     ถงึฝงแหงการ 
เจริญมรรค ๔   ถึงฝงแหงการทําใหแจงซ่ึงนิโรธ  ถึงฝงแหงการเขาสมาบัติ 
ทั้งปวง       พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงถึงความชํานาญและความสําเร็จใน 
อริยศีล   อรยิสมาธิ   อรยิปญญา   อรยิวิมุตติ   พระผูมีพระภาคเจาน้ันเสด็จ 
ไปสูฝง   ทรงถึงฝงแลว   เสด็จไปสูสวนสุด   ทรงถงึสวนสุดแลว   เสด็จไป 
สูที่สุด   ทรงถึงท่ีสุดแลว   เสด็จไปสูสวนสุดรอบ   ทรงถึงสวนสุดรอบแลว 
เสด็จไปสูที่จบ  ทรงถึงท่ีจบแลว   เสด็จไปสูที่ตานทาน  ทรงถึงท่ีตานทาน 
แลว   เสด็จไปสูที่เรน   ทรงถึงท่ีเรนแลว   เสด็จไปสูจรณะ   ทรงถึงจรณะ 
แลว    เสด็จไปสูที่ไมมีภัย    ทรงถึงที่ไมมีภัยแลว     เสด็จไปสูที่ไมเคลื่อน 
ทรงถึงท่ีไมเคลื่อนแลว     เสด็จไปสูอมตะ    ทรงถงึอมตะแลว     เสด็จไปสู 
นิพพาน  ทรงถึงนิพพานแลว  พระผูมีพระภาคเจาน้ันมีธรรมเปนเครื่องอยู 
ทรงอยูจบแลว     มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯ ล ฯ   มิไดมีสงสาร   คือชาติ  
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ชรา  และมรณะ  ไมมีภพใหม  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ทรงถึงฝงแหงธรรม 
ทั้งปวง. 
         [๔๓๗]  คําวา     ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา 
ความวา   พวกขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา   คือเปนผูจะ 
ทูลถามปญหา    มาเฝาแลว    เปนผูใครฟงปญหามาเฝาแลว     แมดวยเหตุ  
อยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวา   ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา. 
         อีกอยางหนึ่ง    ความมา   ความมุงมา    ความมาเฝา   ของพวกขา- 
พระองคผูมีความตองการดวยปญหา  คือตองการจะทูลถามปญหา  ใครฟง 
ปญหา  มีอยู  แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  ขาพระองคมีความตองการ 
ดวยปญหาจึงมาเฝา. 
         อีกอยางหนึ่ง   ความมาแหงปญหาของพระองคมีอยู    ทัง้พระองคมี 
ความเปนผูองอาจ    ใหผูอ่ืนมีความเพียร    สามารถ  เพ่ือจะตรัสถาม    ตรัส 
บอก    ทรงแก    ทรงชี้แจงใหเห็นแจง    ทรงเฉลยกับขาพระองคได  แม 
ดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี      จึงชื่อวา    ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึง 
มาเฝา. 
         [๔๓๘]  อรหัตวิโมกข  ทานกลาววา  อัญญาวิโมกข  ในอุเทศวา 
อฺาวิโมกฺข    สพฺรูหิ  ดังน้ี    ขอพระองคโปรดตรัสบอก    คือขอจง 
บอก . . .  ขอจงทรงประกาศซ่ึงอรหัตวิโมกข  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ขอ 
พระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข. 
         [๔๓๙]  คําวา   ทําลายอวิชชา   คือ  ทุบ  ตอย  ทําลาย  ละ  สงบ 
สละคืน   ระงับ   ซึ่งอวิชชา   เปนอมตนิพพาน    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ทําลายอวิชชา   เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 314 

                ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝาพระ- 
         องคผูมีฌาน    ไมมีกิเลสดังธุลี     ประทับอยู  (ที่ปาสาณก- 
         เจดีย)   ทรงทํากิจเสร็จแลว     ไมมีอาสวะ     ทรงถึงฝงแหง 
         ธรรมทั้งปวง          ขอพระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข 
         (อรหัตวิโมกข)   อันเปนเครื่องทําลายอวิชชา. 
 
         [๔๔๐]  (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา    ดูกอนอุทยะ) 
                เราขอบอกอัญญาวิโมกข  เปนเครื่องละซึ่งกามฉันทะ 
         และโทมนัสท้ัง  ๒ อยาง  เปนเครื่องบรรเทาความงวง   เปน 
         เครื่องกันความราคาญ. 
         [๔๔๑]  ความพอใจในกาม   ความกําหนัดในกาม   ความเพลินใน 
กาม     ความอยากในกาม     ความสิเนหาในกาม    ความกระหายในกาม 
ความเรารอนในเพราะกาม   ความหลงในกาม   ความติดใจในกาม   ในกาม 
ทั้งหลาย    กามโอฆะ   กามโยคะ   กามุปาทาน   กามฉันทนิวรณ   ชื่อวา 
ฉันทะ  ในอุเทศวา ปหาน  กามฉนฺทาน  ดังนี้. 
         คําวา   ธรรมเปนเครื่องละกามฉันทะ   ความวา   ธรรมเปนเครื่อง 
ละ   เครื่องสงบ   เครื่องสละคืน   เครื่องระงับกามฉันทะท้ังหลาย    เปน 
อมตนิพพาน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ธรรมเปนเครื่องละกามฉันทะ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา  อุทยะ     ใน 
อุเทศวา  อุทยาติ  ภควา  ดังน้ี.   คําวา  ภควา  นี ้   เปนเครื่องกลาวโดย 
เคารพ ฯ ล ฯ   คําวา  ภควา  นี้   เปนสจัฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อ 
วา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนอุทยะ.  
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         [๔๔๒]  ความไมแชมชื่นในทางใจ เจตสิกทุกข ความเสวยอารมณ 
เปนทุกขไมแชมชื่น  เกิดจากสัมผัสทางใจ  ทุกขเวทนาอันไมแชมชื่น  เกิด 
จากสัมผัสทางใจ   ชื่อวา  โทมนัส  ในอุเทศวา โทมนสฺสาน   จูภย  ดังนี้. 
         คําวา  และโทมนัสท้ัง ๒ อยาง     ความวา    ธรรมเปนเครื่องละ 
เครื่องสงบ   เครื่องสละคืน   เครื่องระงับซึ่งกามฉันทะและโทมนัสทั้งสอง 
ประการ   เปนอมตนิพพาน   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  และโทมนัสทั้งสอง 
อยาง. 
         [๔๔๓]  ความที่จิตไมควร  ความที่จิตไมสมควรแกการงาน  ความ 
ทอ   ความถอย   ความกลับ   ความหดหู   กิริยาทีห่ดหู   ความเปนผูหดหู 
ชื่อวาถีนะ  ในอุเทศวา  ถีนสฺส  จ   ปนูทน  ดังนี้.    
         คําวา  เปนเครื่องบรรเทาความงวง   ความวา   เปนเครื่องบรรเทา 
เครื่องละ    เครื่องสงบ    เครื่องสละคืน    เครื่องระงับ    ความงวง    เปน 
อมตนิพพาน    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เปนเครื่องบรรเทาความงวง. 
         [๔๔๔]  ความรําคาญมือ    ความรําคาญเทา    ความรําคาญมือและ 
เทา   ความรําคาญในส่ิงที่ไมควรวาควร   ความสําคัญในสิ่งท่ีควรวาไมควร 
ความสําคัญในสิ่งน้ีมีโทษวาไมมีโทษ  ความสําคัญในสิ่งท่ีไมมีโทษวามีโทษ 
ความคะนอง   กิริยาที่รําคาญ   ความเปนผูรําคาญ  ความเดือนรอนแหงจิต 
ความขัดใจเห็นปานน้ี  ๆ    ทานเรียกวา  กุกกุจจะ    ในคําวา  กุกฺกุจฺจาน 
ในอุเทศวา   กุกฺกุจฺจาน  นิวารณ   ดังน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง   ความรําคาญเปนความเดือนรอนแหงจิต    เปนความ 
ขัดใจ    ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ ๒ อยาง    คือเพราะกระทํา ๑    เพราะไม 
กระทํา ๑    ความรําคาญอันเปนความเดือนรอนแหงจิต    เปนความขัดใจ  
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ยอมเกิดข้ึนดวยเพราะกระทํา ๑   เพราะไมกระทํา ๑ อยางไร   ความรําคาญ   
อันเปนความเดือนรอนแหงจิต   เปนความขัดใจ    ยอมเกิดข้ึนวา   เราทํา 
กายทุจริต    เราไมไดทํากายสุจริต   เราทําวจีทุจริต   เราไมไดทําวจีสุจริต  
เราทํามโนทุจริต  เราไมไดทํามโนสุจริต   เราทําปาณาติบาต   เราไมไดทํา 
ความงดเวนจากปาณาติบาต    เราทําอทินนาทาน   เราไมไดทําความงดเวน 
จากอทินนาทาน     เราทาํกาเมสุมิจฉาจาร     เราไมไดทําความงดเวนจาก 
กาเมสุมิจฉาจาร     เราทํามุสาวาท      เราไมไดทําความงดเวนจากมุสาวาท 
เราทําปสุณวาจา   เราไมไดทําความงดเวนจากปสุณวาจา   เราทําผรุสวาจา 
เราไมไดทําความงดเวนจากผรุสวาจา    เราทําสัมผัปปลาปะ    เราไมไดทํา 
ความงดเวนจากสัมผัปปลาปะ   เราทาํอภิชฌา   เราไมทําอนภิชฌา   เราทํา 
พยาบาท  เราไมไดทําอัพยาบาท  เราทํามิจฉาทิฏฐิ  เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ 
ความรําคาญอันเปนความเดือนรอนแหงจิต   เปนความขัดใจ   ยอมเกิดข้ึน 
เพราะกระทําและไมกระทําอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    ความรําคาญอันเปนความเดือนรอนแหงจิต    เปน 
ความขัดใจ   ยอมเกิดข้ึนวา  เราไมทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย  เราไมได 
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย     เราไมรูจักประมาณในโภชนะ     เรา 
ไมไดประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเครื่องต่ืนอยู   เราไมไดประกอบดวย 
สติสัมปชัญญะ    เราไมไดเจริญสติสัมปชัญญะ     เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔  
เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔  เราไมไดเจริญอิทธิบาท   ๔  เราไมไดเจริญ 
อินทรีย ๕   เราไมไดเจริญพละ ๕   เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗   เราไมได 
เจริญมรรคมีองค ๘   เราไมไดกําหนดรูทุกข  เราไมไดละสมุทัย  เราไมได 
เจริญมรรค   เราไมไดทําใหแจงซ่ึงนิโรธ.  
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         คําวา  เปนเครื่องกั้นความรําคาญ    ความวา   เปนเครื่องปด    คือ 
เปนเครื่องกัน   เครื่องละ   เครื่องสงบ   เครื่องสละคืน   เครื่องระงับความ 
รําคาญทั้งหลาย   เปนอมตนิพพาน   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา เปนเครื่องกั้น 
ความรําคาญ   เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เราขอบอกอัญญาวิโมกข    อันเปนเครื่องละซึ่งกาม- 
         ฉันทะ   และโทมนสัท้ัง ๒ อยาง    เปนเครื่องบรรเทาความ 
         งวง   เปนเครื่องกั้นความรําคาญ. 
 
   [๔๔๕]  เราขอบอกอัญญาวิโมกข      อันมีอุเบกขาและสติ 
         หมดจดดี   มีความตรึกประกอบดวยธรรม    แลนไปขาง 
         หนา   เปนเครื่องทําลายอวิชชา. 
         [๔๔๖]  ความวางเฉย   กิริยาที่วางเฉย    ความเพิกเฉย   ความสงบ 
แหงจิต   ความที่จิตเลื่อมใส   ความท่ีจิตเปนกลางดวยจตุตถฌาน   ชื่อวา 
อุเบกขา   ในอุเทศวา   อุเปกฺขาสติสสุทฺธ  ดังนี้    ความระลึก   ความตาม 
ระลึก  ฯ ล ฯ    ความระลึกชอบ     เพราะปรารภถึงอุเบกขาในจตุตถฌาน 
ชื่อวา สติ  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา อุเบกขาและสติ. 
         คําวา  หมดจดดี  ความวา  อุเบกขาและสติในจตุตถฌานเปนความ 
หมดจด  หมดจดดี  ขาวรอบ  ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน  ปราศจากอุปกิเลส 
ออนควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ถึงความไมหว่ันไหว   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อ 
วา  มีอุเบกขาและสติหมดจดดี. 
         [๔๔๗]  ความดําริชอบ     ตรัสวา    ความตรึกประกอบดวยธรรม 
ในคําวา  ธมฺมตกฺกปุเรชว  ดังน้ี   ความตรึกประกอบดวยธรรมน้ัน  มีใน  
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เบื้องตน    มขีางหนา   เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข  แมดวยเหตุอยางนี้ 
ดังน้ีจึงชื่อวา   มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา. 
         อีกอยางหนึ่ง   สัมมาทิฏฐิ    ตรัสวา   ความตรึกประกอบดวยธรรม 
สัมมาทิฏฐินั้น   มีในเบื้องตน   มีขางหนา   เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข 
แมดวยเหตุอยางนี้     ดังน้ีจึงชื่อวา   มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไป 
ขางหนา. 
         อีกอยางหนึ่ง   วิปสสนาในกาลเปนสวนเบื้องตนแหงมรรค ๔   ตรัส 
วา   ความตรึกประกอบดวยธรรม  วิปสสนานั้น   มีในเบื้องตน   มีขางหนา 
เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข     แมดวยเหตุอยางนี้     ดังน้ีจึงชื่อวา    ม ี
ความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา. 
         [๔๔๘]  อรหัตวิโมกข  ตรัสวา อัญญาวิโมกข ในอุเทศวา อฺา- 
วิโมกฺข    สพฺรูมิ  ดังน้ี     เราขอบอก . . .     ขอประกาศซึ่งอรหัตวิโมกข 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เราขอบอกอัญญาวิโมกข. 
         [๔๔๙]  ความไมรูในทุกข ฯ ล ฯ    อวิชชาเปนดังลิ่มสลัก   ความ 
หลง   อกุศลมูล   ชื่อวา  อวิชชา   ในอุเทศวา  อวิชฺชาย   ปเภทน  ดังนี้. 
         คําวา   เปนเครื่องทําลายอวิชชา    ความวา   เปนเครื่องทุบ   ตอย 
เครื่องทาลาย    เครื่องละ    เครื่องสงบ   เครื่องสละคืน   เครื่องระงับ   ซึ่ง 
อวิชชา    เปนอมตนิพพาน   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เปนเครื่องทําลาย 
อวิชชา   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                เราขอบอกอัญญาวิโมกขอันมีอุเบกขาและสติ  หมด 
         จดดี          มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา 
         เปนเครื่องทําลายอวิชชา.  
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    [๔๕๐]  โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว      อะไรเลาเปน   
         เครื่องเท่ียวไปของโลกน้ัน      พระองคตรัสวา   นิพพาน 
         เพราะละอะไรเสียได. 
         [๔๕๑]  คําวา   โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว  ความวา อะไร 
เปนเครื่องประกอบ    เครื่องคลองไว   เครื่องผูก    เครื่องพัวพัน     เครื่อง 
มัวหมอง   ของโลก   โลกอันอะไรประกอบไว   ประกอบทั่ว   เหน่ียวรั้ง 
ยึดไว คลองไว เกี่ยวไว พัวพันไว  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  โลกมีอะไร 
เปนเครื่องประกอบไว. 
         [๔๕๒]  คําวา   อะไรเลาเปนเครื่องเท่ียวไปของโลกน้ัน    ความ 
วา   อะไรเปนเครื่องสัญจร   เที่ยวไป   ทองเท่ียวไป    ของโลกนั้น    โลก 
ยอมสัญจรไป   เที่ยวไป   ทองเท่ียวไป  ดวยอะไร  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
อะไรเลาเปนเครื่องเท่ียวไปของโลกนั้น.        
         [๔๕๓]  คําวา   พระองคตรัสวา  นิพพาน   เพราะละอะไรเสียได 
ความวา   พระองคยอมตรัส    ยอมบอก    ยอมเลา    ยอมกลาว    แสดง 
บัญญัติวา  นพิพาน   เพราะละ  สงบ  สละคืน  ระงับ  อะไรเสียได  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  พระองคตรัสวา  นิพพาน   เพราะละอะไรเสียได  เพราะ 
เหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว อะไรเลาเปนเครื่อง 
         เท่ียวไปของโลกน้ัน     พระองคตรัสวา    นพิพาน   เพราะ 
         ละอะไรเสียได. 
 
   [๔๕๔]  โลกมีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว   วิตก เปน  
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         เครื่องเท่ียวไปของโลกน้ัน   เรากลาววา  นิพพาน   เพราะ  
         ละตัณหาเสียได. 
         [๔๕๕]   ตัณหา   ราคะ   สาราคะ  ฯ ล ฯ อภิชฌา  โลภะ   อกุศล- 
มูล   ตรัสวา ความเพลิน   ในอุเทศวา   นนฺทิสฺโชโน  โลโก   ดังน้ี 
ความเพลินเปนเครื่องประกอบ  เครื่องคลองไว  เครื่องผูก  เครื่องมัวหมอง 
ของโลก  โลกอันความเพลินนี้ประกอบไว  ประกอบทั่ว  เหนี่ยวรั้ง  ผูกไว 
คลองไว   พันไว  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   โลกมีความเพลินเปนเครื่อง 
ประกอบไว. 
         [๔๕๖]   วิตก ๙  คือ กามวิตก  พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก   วิตก 
ถึงญาติ   วิตกถึงชนบท   วิตกถึงเทวดา   วิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดู 
ผูอ่ืน   วิตกอนัปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ และสรรเสริญ    วิตกอันปฏิสังยุต 
ดวยความไมอยากใหผูอ่ืนดูหม่ินตน.   เหลาน้ีเรียกวาวิตก ๙.   ชื่อวา  วิตก 
ในอุเทศวา  วิตกฺกสฺส   วจิารณา  ดังนี ้  วิตก ๙ อยางนี้เปนเครื่องสัญจร 
ไป   เที่ยวไป  ทองเที่ยวไป   ดวยวิตก ๙ อยางนี้    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
วิตกเปนเครื่องเท่ียวไปของโลกนั้น. 
         [๔๕๗]   รูปตัณหา   สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏ- 
ฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา  ชื่อวา ตัณหา  ในอุเทศวา  ตณฺหาย  วปฺิป- 
หาเนน  นิพฺพาน  อิติ    วจฺุจติ  ดังนี้.   
         คําวา   เรากลาววา   นิพพาน   เพราะละตัณหาเสียได     ความวา 
เรายอมกลาว   ยอมบอก   เลา   ขาน   แสดง   บัญญติัวา   เพราะละ   สงบ 
สละคืน  ระงับตัณหาเสียได  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เรากลาววา  นิพพาน 
เพราะละตัณหาเสียได  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  
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                โลกมีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว    วิตก  เปน 
         เครื่องเท่ียวไปของโลกน้ัน   เรากลาววา  นิพพาน   เพราะ 
         ละตัณหาเสียได. 
 
   [๔๕๘]  เมื่อโลกมีสติอยางไรเท่ียวไป          วิญญาณจึงดับ 
         พวกขาพระองคมาแลวเพ่ือจะทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
         พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัสนั้นของพระองค. 
         [๔๕๙]  คําวา  เมื่อโลกมีสติอยางไรเที่ยวไป  ความวา  เมื่อโลก 
มีสติสัมปชัญญะอยางไรเท่ียวไป  เที่ยวไปท่ัว   ผลัดเปลี่ยนอิรยิาบถ   เปนไป 
รักษา   บํารุง    เยียวยา    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    เมื่อโลกมีสติอยางไร 
เที่ยวไป. 
         [๔๖๐]  คําวา   วิญญาณจึงดับ  ความวา  วิญญาณดับ   สงบ   ถึง 
ความต้ังอยูไมได  ระงับไป   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  วิญญาณจึงดับ. 
         [๔๖๑]  คําวา  พวกขาพระองคมาแลวเพ่ือจะทูลถามพระผูมี- 
พระภาคเจา     ความวา   พวกขาพระองคมาแลว    คือ  มาถึง    เขามาถึง 
ถึงพรอม  มาประชุมกับพระองคเพ่ือจะทูลถาม   คือเพ่ือสอบถาม ทูล  ขอ 
ทูลเชื้อเชิญ     ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     คือขอใหทรงประสาท 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พวกขาพระองคมาแลวเพ่ือจะทูลถามพระผูมีพระ-  
ภาคเจา. 
         [๔๖๒]  คําวา   พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัสนั้นของพระ- 
องค  ความวา  พวกขาพระองคจะขอฟง  ศึกษา  ทรงจํา  เขาไป  กําหนด 
พระดํารัส  ถอยคํา  ทางถอยคํา  เทศนา  อนุสนธิ  ของพระองค  เพราะ-  
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ฉะน้ัน  จึงชื่อวา พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัสของพระองค  เพราะ- 
เหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                เมือ่โลกมีสติอยางไรเท่ียวไป   วิญญาณจึงดับ   พวก 
         ขาพระองคมาแลวเพ่ือทูลถามพระผูมีพระภาคเจา    พวก 
         ขาพระองคจะขอฟงพระดํารัสนั้นของพระองค. 
 
   [๔๖๓]  เมือ่โลกไมเพลิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก 
         เปนผูมีสติอยางน้ีเท่ียวไป  วิญญาณจึงดับ.  
         [๔๖๔]  คําวา   เมื่อโลกไมเพลิดเพลินเวทนาภายในและภาย 
นอก    ความวา   เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายในภายใน 
อยู  ไมเพลิดเพลิน  ไมพร่าํถึง  ไมต้ังอยูดวยความติดใจเวทนา  คือ  ยอม 
ละ   ยอมบรรเทา   ทําใหสิ้นสุด    ใหถึงความไมมี    ซึ่งความเพลิดเพลิน 
ความพร่ําถึง    ความติดใจ    ความถือไว   ความจับตอง    ความถือม่ัน 
เมื่อโลกเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายในภายนอกอยู เมื่อโลก 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู    เมื่อโลก 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังหลายในภายในอยู      เมื่อ 
โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมไปในเวทนาท้ังหลายในภายในอยู เมื่อ 
โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลาย 
ในภายในอยู  เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังหลาย 
ในภายนอกอยู        เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมไปในเวทนา 
ทั้งหลายในภายนอกอยู      เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนและ 
ความเสื่อมไปในเวทนาท้ังหลายในภายนอกอยู  เมือ่โลกพิจารณาเห็นธรรม  
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คือความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังหลายท้ังภายในและภายนอกอยู      เมื่อโลก 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมไปในเวทนาท้ังหลายท้ังภายในและภาย- 
นอกอยู        เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป 
ในเวทนาท้ังหลายทั้งภายในและภายนอกอยู   ยอมไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ํา 
ถึง  ไมต้ังอยูดวยความติดใจซึ่งเวทนา  คือ ยอมละ   ยอมบรรเทา  ทําให 
สิ้นสุด   ใหถงึความไมมีซึ่งความเพลิดเพลิน   ความพร่ําถึง   ความติดใจ 
ความถือไว  ความจับตอง   ความถือม่ัน      เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนาท้ังหลายดวยอาการ ๑๒ อยางนี้    ยอมไมเพลิดเพลิน    ไมพร่ําถึง 
ไมต้ังอยูดวยความติดใจซึ่งเวทนา  ฯ ล ฯ     ใหถึงความไมมีซึ่งความเพลิด 
เพลิน   ความพร่ําถึง   ความติดใจ. 
         อีกอยางหนึ่ง    เม่ือโลกพิจารณาเห็นเวทนาโดยความไมเที่ยง   ยอม 
ไมเพลิดเพลิน . . .    เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนทุกข   โดย 
ความเปนโรค  เปนดังหัวฝ  เปนดังลูกศร  เปนความลําบาก  เปนอาพาธ 
ฯ ล ฯ    โดยไมมีอุบายเครื่องสลัดออก    ยอมไมเพลิดเพลิน . . .   เม่ือโลก 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายโดยอาการ ๔๒ นี้อยู   ยอมไมเพลิด 
เพลิน  ไมพร่าํถึง  ไมต้ังอยูดวยความติดใจในเวทนา  คือ  ยอมละ   ยอม 
บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมีซึ่งความเพลิดเพลิน  ความพร่ําถึง 
ความติดใจ   ความถือไว  ความจับตอง   ความถือม่ัน    เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา   เมื่อโลกไมเพลิดเพลินเวทนาในภายในและภายนอก. 
         [๔๖๕]  คําวา   เปนผูมีสติอยางน้ีเท่ียวไป   ความวา  เปนผูมีสติ 
สัมปชัญญะอยางนี้เที่ยวไป   คือเที่ยวไปท่ัว   ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ  เปนไป 
รักษา  บํารุง  เยียวยา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูมีสติอยางนี้เที่ยวไป.  
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         [๔๖๖]  คําวา  วิญญาณจึงดับ  ความวา   วิญญาณอันสหรคตดวย  
ปุญญาภิสังขาร     วิญญาณอันสหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร     วิญญาณอัน 
สหรคตดวยอเนญชาภิสังขาร   ยอมดับ    สงบ   ถงึความต้ังอยูไมได  ระงับ 
ไป   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  วิญญาณจึงดับ  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา 
                เมือ่โลกไมเพลิดเพลินเวทนาในภายในและภายนอก 
         เปนผูมีสติอยางน้ีเท่ียวไป   วิญญาณจึงดับ. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯ ล ฯ  ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมี- 
พระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก ฉะน้ีแล.   
                         จบอุทยมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๓ 
 
                    อรรถกถาอุทยมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๓ 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุทยสูตรที่   ๑๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อฺาวิโมกฺข   คือ  อรหัตวิโมกข  อุทยมาณพทูลถามถึง 
วิโมกขอันสําเร็จดวยอานุภาพแหงพระอรหัต. 
         บทวา  ปเมนป    ฌาเนน   ฌายี    พระผูมพีระภาคเจามีฌานแม 
ดวยปฐมฌาน  ชื่อวา มีฌาน  เพราะเพงดวยปฐมฌานมีองค ๕  คือ วิตก 
วิจาร  ปติ  สขุ  จิตเตกัคคตา.    บทวา  ทุติเยน   คือ  เพงดวยทุติยฌาน 
สัมปยุตดวยปติ  สุข  จิตเตกัคคตา.    บทวา   ตติเยน  คือ  เพงดวยตติย- 
ฌาน  สัมปยตุดวยสุข  และจิตเตกัคคตา.    บทวา  จตุตฺเถน  คือ  เพงดวย 
จตุตถฌาน  สัมปยุตดวยอุเบกขาจิตเตกัคคตา.   บทวา  สวิตกฺกสวิจาเรนป  
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ฌาเนน   ฌายี    เพงดวยฌานแมมีวิตกมีวิจาร  คือ ชื่อวามีฌานเพราะเพง 
ฌานมีวิตกมีวิจาร     ดวยปฐมฌานในจตุตกนัยและปญจกนัย.       บทวา 
อวิตกฺกวิจารมตฺเตน  ดวยฌานสักวาไมมีวิตกมีแตวิจาร  คือดวยทุติยฌาน 
ในปญจกนัย.    บทวา  อวิตกฺกอวิจาเรน  ดวยฌานอันไมมีวิตกไมมีวิจาร 
คือดวยฌานท่ีเหลือ  มีทติุยฌานและตติยฌานเปนตน.    บทวา  สปฺปติ- 
เกน     ดวยฌานมีปติ      คือดวยทุกฌานและติกฌานอันสัมปยุตดวยปติ. 
บทวา    นิปฺปติเกน     ดวยฌานไมมีปติ     คือดวยฌานอันเหลือจากนั้น 
เวนแลวจากปติ.     บทวา    สาตสหคเตน    ดวยฌานอันสหรคตดวยสุข 
คือดวยติกฌานจตุกกฌานอันสหรคตดวยสุข.    บทวา  อุเปกฺขาสหคเตน 
ดวยฌานอันสหรคตดวยอุเบกขา         คือดวยจตุตถฌานและปญจมฌาน. 
บทวา  สฺุเตน ดวยฌานอันเปนสุญญตะ คือดายฌานอันประกอบดวย 
สุญญตวิโมกข.     บทวา    อนมิิตฺเตนป     แมดวยฌานอันเปนอนิมิตตะ. 
ชื่อวา  มีฌาน    เพราะเพิกนิมิตวาเท่ียง    นิมิตวายั่งยืน    และนมิิตวาตน 
ออกเสีย   แลวเพงดวยฌานอันเปนอนิมิตที่ตนไดแลว.     บทวา  อปฺปณ-ิ 
หิเตนป   แมดวยฌานอันเปนอัปปณิหิตะ คือดวยฌานอันไมมีที่ต้ัง เพราะ 
ผลสมาบัติ   เพราะชําระถือเอาซึ่งความปรารถนาดวยการถึงมรรค.   บทวา 
โลกิเยป แมดวยฌานอันเปนโลกิยะ  คือดวยปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
และจตุตถฌานอันเปนโลกิยะ.     บทวา   โลกุตฺตเรนป     แมดวยฌานอัน 
เปนโลกุตระ  คือดวยฌานอันสัมปยุตดวยโลกุตระนั่นเอง.    บทวา  ฌาน- 
รโต  คือเปนผูยินดีแลวในฌานท้ังหลาย.    บทวา  เอกตฺตมนุยุตฺโต  ทรง 
ขวนขวายซ่ึงความเปนผูเดียว   คือทรงขวนขวายประกอบความเปนผูเดียว. 
บทวา  สทตฺถครุโก  คือ  เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน.   แปลง ก  
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อักษรเปน    ท   อักษร.  อนึ่ง บทวา สทตฺโถ  พึงทราบวา คือพระอรหัต.   
จริงอยู  พระอรหัตน้ันทานกลาววา  ประโยชนตน  เพราะอรรถวา  เขาไป 
ผูกพันกับตน  เพราะอรรถวา ไมละตน  และเพราะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ของตน.    เปนผูหนักในประโยชนตน    ดวยอํานาจการเขาถึงผลสมาบัติ. 
อาจารยพวกน้ีกลาววา  เปนผูหนักในนิพพาน.    บทวา  อรโช   คือ  ไมมี 
กิเลส.     บทวา  วิรโช   คือ  ปราศจากกิเลส.    บทวา   นิรโช   คือ  นํา 
กิเลสออกไปแลว.  ปาฐะวา  วีตรโช  บาง.   มีความอยางเดียวกัน.   บทวา 
รชาปคโต  คือ  เปนผูไกลจากกิเลส.    บทวา  รชวปฺิปหีโน  คือ  เปนผูละ 
กิเลสไดแลว.    บทวา   รชวิปฺปมุตฺโต   คือ   เปนผูพนจากกิเลสท้ังหลาย. 
บทวา    ปาสาณเก   เจติเย   ณ ปาสาณกเจดีย   คือ ณ ที่ที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงปารายนสูตรบนหลังแผนหิน.   บทวา  สพฺโพสฺสุกฺกปฏิ- 
ปสฺสทฺธตฺตา    เพราะพระองคทรงระงับความขวนขวายท้ังปวงแลว    คือ 
พระองคชื่อวาประทับอยู    เพราะพระองคทรงระงับความขวนขวาย    คือ 
อาสวะทั้งปวงไดแลว   คือทําใหสูญส้ินไป.     บทวา   กิจฺจากิจจฺ    กิจนอย 
ใหญ     คือพึงคิดดวยใจอยางนี้วา  สิ่งนี้ควรทํา    สิง่น้ีไมควรทํา   ดังน้ี. 
บทวา  กรณยีากรณีย   คืล  กรรมที่ควรทําและกรรมที่ไมควรทําอยางนี้วา 
กรรมน้ีเปนไปทางกายทวารควรทํา   กรรมนี้ไมควรทํา.     บทวา   ปหีน 
ละแลว.   คือสละแลว.     บทวา   วสิปฺปตฺโต    ถึงความชํานาญ    คือถึง 
ความเปนผูคลองแคลว. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา     เพราะอุทยมาณพไดจตุตถฌาน 
ฉะน้ัน เมื่อจะทรงแสดงวิโมกขคือพระอรหัตโดยประการตางๆ  ดวยอํานาจ 
แหงฌานที่อุทยมาณพน้ันไดแลว   จึงตรัสพระคาถาทั้งหลายตอไป.  
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         ในบทเหลาน้ันบทวา ปหาน กามฉนฺทาน เปนเครื่องละกามฉันทะ 
ทั้งหลาย  คือพระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบอุทยมาณพวา  เราขอบอกอัญญา- 
วิโมกขเปนเครื่องละกามฉันทะแกผูที่ยังปฐมฌานใหเกิด.   พึงประกอบบท 
ทั้งปวงดวยประการฉะนี้. 
         บทวา   ยาจิตฺตสฺส   อกลฺลตา   ความท่ีจิตไมควร   คือความท่ีจิต 
เปนไข.    เพราะความไขทานเรียกวา  อกลฺลโก.    แมในวินัยทานก็กลาว 
ไววา    นาห    ภนฺเต    อกลฺลิโก    กระผมมิไดเปนไขขอรับ.      บทวา 
อกมฺมฺตา     ความท่ีจิตไมสมควรแกการงาน     คือความท่ีจิตเปนไข. 
บทวา โอลิยนา  ความทอ  คืออาการทอ.  จริงอยู  จิตท่ีเปนไปในอิริยาบถ 
ไมสามารถจะทรงอิริยาบถไวได  ยอมติดแนนดุจคางคาวติดที่ตนไม  และ 
ดุจนําออยแขวนอยูที่เสา   ทานกลาววา  โอลิยนา   หมายถึงอาการของจิต 
นั้น.    บทที่ ๒ เพ่ิมอุปสัคลงไปเปน สลฺลียนา  ความถอย.    บทวา  ถีน 
ความหดหู   คือความเปนผูกมหนาไมผ่ึงผาย.    อีก ๒ บทแสดงความเปน 
อาการ.   บทวา  ถีน  ความงวงเหงา  คือต้ังอยูเปนกอนไมกระจายดุจกอน 
เนยใส.     บทวา   ถียนา   อาการงวงเหงา   แสดงถึงอาการ.    ความเปน 
ผูงวงเหงา  ชือ่วา ถียิตตฺต   อธิบายวา   ติดแนนไมกระจัดกระจาย. 
         บทวา   อุเปกฺขาสติสสุทฺธ    อันมีอุเบกขาและสติหมดจดดี    คือ 
หมดจดดวยอุเบกขาและสติในจตุตถฌาน.   ทานกลาวถึงอรหัตวิโมกขที่ได 
บรรลุอยางวิเศษ   ถึงองคฌานอันต้ังอยูแลวในวิโมกข   คือจตุตถฌานน้ัน 
ดวยบทน้ีวา   ธมฺมตกฺกปุเรชว  มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขาง 
หนา.    บทวา  อวิชฺชาย   ปเภทน  เปนเครื่องทําลายอวิชชา   คือพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เราขอบอกอัญญาวิโมกขนั้นนั่นแลวา   เปนเครื่อง  
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ทําลายอวิชชา   โดยการณะและอุปจาระอันเกิดเพราะอาศัยนิพพานอันเปน 
เครื่องทําลายอวิชชาใหสิ้นไป. 
         ชื่อวา อุเปกฺขา  เพราะเห็นต้ังแตการเกิดข้ึนในบทนี้วา  ยา จตุตฺเถ 
ฌาเน  อุเปกฺขา   ความวางเฉยในฌานท่ี ๔.   อธิบายวา   เห็นชอบ  คือ 
เห็นโดยไมตกไปเปนฝกฝาย.    บทวา  อุเปกฺขนา   กิริยาที่วางเฉยแสดงถึง 
อาการ.   บทวา  อชฺฌุเปกฺขนา  ความเพิกเฉย   เปนบทเพ่ิมอุปสัค.   บทวา 
จิตฺตสมโถ   ความสงบแหงจิต   คือความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึง.    บทวา 
จิตฺตปฺปวตฺติตา  ความที่จิตเปนไป   คือความท่ีจิตเวนจากความพรองความ 
เกินและความเปลา.     บทวา  มชฺฌตฺตา   ความท่ีจิตเปนกลาง   คือความ 
ที่จิตต้ังอยูในทามกลาง. 
         อุทยมาณพครั้นสดับถึงนิพพานท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   ดวย  
พระดํารัสอันเปนประเภทแหงอวิชชาอยางนี้แลว เมื่อจะทูลถามวา พระองค 
ตรัสวานิพพานเพราะละอะไรเสียได   จึงกลาวคาถาวา   กึสุ   สฺโชโน 
โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว  ดังน้ีเปนตน.     บทวา  วิจารณ   อะไร 
เปนเครื่องเที่ยวไป  คือทําการทองเที่ยว.    บทวา  กิสฺสสฺส  วิปฺปหาเนน 
คือเพราะละธรรมชื่ออะไร. 
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงพยากรณความน้ันแกอุทย- 
มาณพ   จึงตรัสพระคาถาวา   นนฺทิสฺโชโน   โลกมีความเพลิดเพลิน 
เปนเครื่องประกอบไว  ดงัน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา  วิตกฺกสฺส   คือ  วิตกมีกามวิตกเปนตนพึงมี 
บัดนี้อุทยมาณพเมื่อจะทูลถามทางแหงนิพพานน้ัน    จึงกลาวคาถาวา  กถ 
สตสฺส  เมื่อโลกมีสติอยางไรเที่ยวไป   ดังน้ีเปนตน.  
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         ในบทเหลาน้ันบทวา  วิฺาณ  คือ  วิญญาณอันเปนอภิสังขาร. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงบอกทางแกอุทยมาณพน้ัน 
จึงตรัสพระคาถาวา    อชฺฌตฺตฺจ    ในภายใน    ดังน้ีเปนตน.     บทวา 
เอว   สตสฺส  คือ   มีสติรูอยูอยางนี้.   บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้    ดวยธรรมเปนยอดคือ 
พระอรหัต    ดวยประการฉะน้ี.    และเมื่อจบเทศนา    ไดมีผูบรรลุธรรม 
เชนกับที่กลาวมาแลวในครั้งกอน ๆ นัน้แล. 
                   จบอรรถกถาอุทยมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๑๓ 
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                                 โปสาลมาณวกปญหานิทเทส    

                         วาดวยปญหาของทานโปสาละ 
         [๔๖๗]   (ทานโปสาละทูลถามวา) 
                พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด   ไมทรงมีความหว่ัน- 
         ไหว       ทรงตัดความสงสัยเสียแลว     ทรงถึงฝงแหงธรรม 
         ทั้งปวง   ยอมทรงแสดงอดีต    ขาพระองคมีความตองการ 
         ดวยปญหา   จึงมาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. 
         [๔๖๘]   คําวา  โย   ในอุเทศวา  โย อตีต อาทิสติ  ดังนี้  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด   เปนพระสยัมภู  ไมมีอาจารย   ตรัสรูพรอม 
เฉพาะซึ่งสัจจะทั้งหลายเอง       ในธรรมท้ังหลายท่ีพระองคไมเคยไดยินมา 
ในกาลกอน   ทรงบรรลุซึง่ความเปนพระสัพพัญูในธรรมเหลาน้ัน   และ 
ทรงบรรลุซึ่งความเปนผูชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย. 
         คําวา  ยอมทรงแสดงอดีต    ความวา  พระผูมีพระภาคเจายอมทรง 
แสดงแมอดีต   ยอมทรงแสดงแมอนาคต   ยอมทรงแสดงแมปจจุบัน   ของ 
พระองคเองและของผูอ่ืน. 
         พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงอดีตของพระองคอยางไร พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ยอมทรงแสดงชาติหนึ่งบาง    สองชาติบาง   สามชาติบาง 
สี่ชาติบาง    หาชาติบาง     สิบชาติบาง     ยี่สิบชาติบาง    สามสิบชาติบาง 
สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง    พันชาติบาง   แสนชาติบาง 
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง     ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง      ตลอด 
สังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง   อันเปนอดีตของพระองคเองวา   ในภพโนน  
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เรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น    มผิีวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน      ครัน้จุติจากภพ 
นั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน   แมในภพน้ันเราก็ไดมีชื่ออยางนั้น  มีโคตร 
อยางนั้น    มผิีวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น     เสวยสุขเสวยทุกขอยาง 
นั้น ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพ 
นี้    พระองคทรงแสดงชาติกอนเปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ    พรอมท้ัง 
อุเทศ    ดวยประการฉะน้ี    พระผูมพีระภาคเจายอมทรงแสดงอดีตของ 
พระองคเองอยางน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงอดีตของผูอื่นอยางไร     พระ- 
ผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง  ฯ ล ฯ    ตลอด 
สังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง  อันเปนอดีตของผูอ่ืนวา  ในภพโนน  ทาน 
ผูนี้มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ    มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพ 
นั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน     แมในภพนั้น    ทานผูนี้ก็ไดมีชื่ออยางนั้น 
มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น ๆ    มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน     ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิด 
ในภพน้ี   พระองคทรงแสดงชาติกอนเปนอันมากพรอมท้ังอาการ  พรอม 
ทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี  พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงอดีตของ 
ผูอื่นอยางน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสชาดก ๕๐๐        กช็ื่อวาทรงแสดงอดีตของ 
พระองคเองและของผูอ่ืน  ตรัสมหาธนิยสูตร...  มหาสุทัสสนสูตร...  มหา-  
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โควินทสูตร ...   มฆเทวสูตร   ชื่อวาทรงแสดงอดีตของพระองคและของ 
ผูอื่น. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนจุนทะ 
ญาณอันตามระลึกถึงชาติกอนของตถาคต   ปรารภถึงอดีตกาลมีอยู  ตถาคต 
หวังจะรูชาติกอนเทาใด      ก็ระลึกถึงชาติกอนไดเทาน้ัน      ดกูอนจุนทะ 
ญาณอันตามระลึกถึงชาติขางหนาของตถาคต    ปรารภถึงอนาคตกาล   มีอยู 
ฯ ล ฯ    ดูกอนจุนทะ    ญาณอันเกิดที่ควงไมโพธิของตถาคต    ปรารภถึง 
ปจจุบันกาล   เกิดข้ึนวา   ชาตินี้มีในที่สุด   บัดนี้มิไดมีภพตอไป  อินทรีย- 
ปโรปริยัตติญาณ      (ญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่งความหยอนแหงอินทรีย 
ของสัตวทั้งหมด)    เปนกําลังของตถาคต     อาสยานุสยญาณ  (ความรูจัก 
ฉันทะท่ีมานอนและกิเลสอันนอนเน่ืองของสัตวทั้งหลาย)     เปนกําลังของ 
ตถาคต    ยมกปาฏิหาริยญาณ    (ญาณเปนเครื่องนําออกซึ่งปฏิปกขธรรม 
อันเปนคู)   เปนกําลังของตถาคต       มหากรุณาสมาปตติญาณ  (ญาณใน 
มหากรุณาสมาบัติ)   เปนกําลังของตถาคต    สัพพัญุตญาณเปนกําลังของ 
ตถาคต     อนาวรณณาณ   (ญาณเน่ืองดวยอาวัชชนะไมมีอะไรกั้น)  เปน 
กําลังของตถาคต     อนาวรณญาณอันไมของ   ไมมีอะไรขัดในกาลทั้งปวง 
เปนกําลังของตถาคต     พระผูมีพระภาคเจายอมแสดง ....    ทรงประกาศ 
แมอดีต   แมอนาคต   แมปจจุบัน    ของพระองคและของผูอ่ืนดวยประการ 
อยางนี้    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอดีต. 
         คําวา  อิติ   ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  โปสาโล ดังน้ี  เปนบทสนธิ. 
คําวา  อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.   คําวา โปสาโล   เปนชื่อ  
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ฯ ล ฯ   เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทาน 
โปสาละทูลถามวา. 
         [๔๖๙]   ตัณหา   ราคะ   สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
ทานกลาววา  ความหว่ันไหว     ในอุเทศวา   อเนโช ฉินฺนสสโย  ดังน้ี   
ตัณหาอันเปนความหว่ันไหวนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   ทรงละ 
ไดแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน  ใหถึงความไมมี 
มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา   ไมมีความหว่ันไหว.     พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา 
ไมมีความหว่ันไหว     เพราะทรงละความหว่ันไหวเสียแลว   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมทรงหว่ัน     ไมทรงไหว   ไมพรั่น   ไมพรึง    แมในเพราะลาภ 
แมในเพราะความเส่ือมลาภ     แมในเพราะยศ    แมในเพราะความเส่ือมยศ 
แมในเพราะความสรรเสริญ   แมในเพราะนินทา   แมในเพราะสุข   แมใน 
เพราะทุกข   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมมีความหว่ันไหว. 
         วิจิกิจฉา   ความเคลือบแคลงในทุกข   ฯ ล ฯ      ความสะดุงแหงจิต 
ความขัดใจ    ทานกลาววา ความสงสัย    ในอุเทศวา  ฉินฺนสสโย  ดังนี้  
ความสงสัยนี้   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ทรงตัด   บั่น  ทอน  สงบ 
ระงับเสียแลว     ทําไมใหอาจเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   เพราะ- 
เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวาทรงตัดความสงสัยแลว 
เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา    ไมมีความหว่ันไหว     ทรงตัดความสงสัยเสีย 
แลว. 
         [๔๗๐]   คําวา  ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง      ความวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงถึงฝงแหงอภิญญา      ทรงถึงฝงแหงปริญญา      ทรงถึงฝงแหง  
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ปหานะ    ทรงถึงฝงแหงภาวนา    ทรงถึงฝงแหงการทําใหแจง   ทรงถึงฝง 
แหงสมาบัติ     คือ  ทรงถงึฝงแหงความรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง  ฯ ล ฯ    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาน้ัน   มิไดมีสงสาร   คือชาติ   ชราและมรณะ   ไมมีภพใหม 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง. 
         [๔๗๑]   คําวา   ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา 
ความวา  พวกขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา  ฯ ล ฯ     เพ่ือ 
ทรงชี้แจงใหเห็นแจง   เพ่ือทรงเฉลย   แมดวยเหตุอยางนี้    ดังนี้    จึงชื่อวา 
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา   เพราะเหตุนั้น   พราหมณ 
นั้นจึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด   ไมทรงมีความหว่ัน- 
         ไหว     ทรงตัดความสงสัยเสียแลว       ทรงถึงฝงแหงธรรม 
         ทั้งปวง    ยอมทรงแสดงอดีต    ขาพระองคมีความตองการ 
         ดวยปญหาจึงมาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. 
 
  [๔๗๒]   ขาแตพระสักกะ   ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของ 
         บุคคลผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว        ละกายท้ังหมดแลว 
         เห็นอยูทั้งภายในภายนอกวา          อะไร ๆ  นอยหน่ึงมิไดมี  
         บุคคลอยางน้ันควรแนะนําอยางไร. 
         [๔๗๓]   รูปสัญญา   ในคําวา  วิภูตรูปสฺ ิสฺส  ดังนี้  เปนไฉน 
สัญญา  ความจํา  ความเปนผูจํา   ของบุคคลผูเขาซึ่งรูปาวจรสมาบัติ   หรือ 
ของบุคคลผูเขาถึงแลว      (ในรูปาวจรภพ)     หรือวาของบุคคลผูมีธรรม 
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    นีช้ื่อวา  รูปสัญญา.  
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         คําวา  ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว   ความวา รูปสัญญาของบุคคล 
ผูไดอรูปสมาบัติ  ๔      เปนสัญญาผานไปแลว     หายไปแลว  ลวงไปแลว 
เลยไปแลว    เปนไปลวงแลว   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   ผูมรีปูสัญญาอัน 
ผานไปแลว. 
         [๔๗๔]   คําวา    ผูละกายท้ังปวงแลว     ความวา  รูปกายอันมีใน 
ปฏิสนธิทั้งหมด   บุคคลน้ันละแลว   คือ รูปกายอันบุคคลน้ันละแลว   ดวย 
การกาวลวงดวยอํานาจตทังคปหานและวิกขัมภนปหาน      การละดวยการ 
ขมไว   เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา   ผูละกายท้ังปวงแลว.  
         [๔๗๕]   อากิญจัญญายตนสมาบัติ   ชื่อวา อะไร ๆ นอยหนึ่งมิไดมี  
ในอุเทศวา  อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสโต ดังน้ี  เพราะ 
เหตุไร  อากิญจัญญายตนสมาบัติจึงชื่อวา   อะไร ๆ นอยหน่ึงมิไดมี  บุคคล 
เปนผูมีสติ   เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ   ออกจากสมาบัตินั้นแลว   ไมยงั 
วิญญาณนั้นนั่นแหละ ใหเจริญ  ใหเปนแจง  ใหหายไป  ยอมเห็นวา อะไร ๆ 
นอยหน่ึงยอมไมมี  เพราะเหตุนั้น อากิญจัญญายตนสมาบัติจึงชื่อวา อะไร ๆ 
นอยหน่ึงมิไดมี  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูเห็นอยูทั้งภายในและภายนอก 
วา  อะไร ๆ นอยหน่ึงมิไดมี. 
         [๔๗๖]   คําวา  สกฺก    ในอุเทศวา   าณ สกกฺานุปุจฺฉามิ ดังน้ี 
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สักกะ    พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล   แมเพราะเหตุดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ชื่อวา สักกะ  ฯ ล ฯ    พระผูมีพระภาคเจาทรงละความกลัวและความขลาด 
เสียแลว     ปราศจากความขนลุกขนพอง    แมเพราะเหตุนี้    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงชื่อวา สักกะ.  
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         คําวา  ขาแตพระสักกะ   ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ  ความวา   
ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของบุคคลน้ันวา    เชนไร    ดํารงอยูอยางไร 
มีประการไร  มีสวนเปรียบอยางไร   อันบุคคลน้ัน   พึงปรารถนา  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ขาแตพระสักกะ  ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ. 
         [๔๗๗]   คําวา บุคคลเชนนั้นควรแนะนําอยางไร ความวา  บุคคล 
นั้นควรแนะนํา   ควรนําไปใหวิเศษ   ควรนําไปใหยิ่ง   ควรใหรูทั่ว   ควร 
ใหพินิจ    ควรใหพิจารณา    ควรใหเลื่อมใสอยางไร   และญาณที่ยิ่งข้ึนไป 
อันบุคคลน้ันพึงใหเกิดข้ึนอยางไร. 
         คําวา  บุคคลเชนนั้น    คือ บุคคลผูอยางนั้น   ผูเชนนั้น   ดาํรงอยู 
อยางนั้น  ผูมีประการอยางนั้น   ผูมีสวนเปรียบอยางนั้น  ผูไดอากิญจัญญา- 
ยตนสมาบัตินั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  บุคคลผูเชนนั้นควรแนะนําอยางไร 
เพราะเหตุนั้น   พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแตพระสักกะ  ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของ 
         บุคคลผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว      ละกายท้ังหมดแลว  
         เห็นอยูทั้งภายในภายนอกวา       อะไร ๆ   นอยหน่ึงมิไดมี  
         บุคคลอยางน้ันควรแนะนําอยางไร. 
 
         [๔๗๘]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนโปสาละ) 
                ตถาคตรูยิ่งซ่ึงวิญญาณฐิติ  (ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ) 
         ทั้งหมด    ยอมรูจักบุคคลนั้น   เมื่อต้ังอยู    พนวิเศษแลว 
         มีสมาบัตินั้นเปนเบื้องหนา.  
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         [๔๗๙]   คําวา วิญญาณฐิติทั้งหมด  ความวา พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔     ดวยสามารถอภิสังขาร      ยอมทรงทราบ 
วิญญาณฐิติ  ๗  ดวยสามารถปฏิสนธ.ิ 
         พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบ  วิญญาณฐิติ ๔     ดวยสามารถ 
อภิสังขารอยางไร    สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณยึดรูปต้ังอยู   มรีูปเปนอารมณ   มรีูปเปน 
ที่ต้ังอาศัย  มีความเพลิดเพลิน   เปนเครื่องซองเสพ   ยอมต้ังอยู   ยอมถึง 
ความเจริญงอกงามไพบูลย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิญญาณยึดเวทนา ฯ ล ฯ 
ยึดสัญญา  ฯ ล ฯ   ยึดสังขารต้ังอยู   มสีังขารเปนอารมณ   มีสังขารเปนที่ต้ัง 
อาศัย  มีความเพลิดเพลินเปนเครื่องซองเสพ  ยอมต้ังอยู  ยอมถงึความเจริญ 
งอกงามไพบูลย    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔    ดวย 
สามารถอภิสังขารอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบ วิญญาณฐิติ ๗      ดวยสามารถ 
ปฏิสนธิอยางไร       สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน   มีสัญญาตางกัน     เชน 
พวกมนุษย  เทวดาบางพวก   วินิปาติกะบางหมู  นี้เปน  วิญญาณฐิติที่  ๑. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน      มีสัญญาอยางเดียวกัน 
เชนพวกเทพเน่ืองในหมูพรหม   ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน  นี้เปน วิญญาณ- 
ฐิติที่  ๒.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน   มีสัญญา 
ตางกัน   เชนพวกเทพอาภัสสระ  นี้เปน วิญญาณฐิติที่  ๓.    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   สตัวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน   มีสญัญาอยางเดียวกัน    เชน 
พวกเทพสุภกิณหกะ  นี้เปนวิญญาณฐิติที่  ๔.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย สัตว 
   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 338 

เหลาหนึ่งลวงรูปสัญญา    ดับปฏิฆสัญญา     ไมมนสิการนานัตตสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง   เขาอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา    อากาศหา 
ที่สุดมิได   นีเ้ปน วิญญาณฐิติที่  ๕.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหนึ่ง 
ลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง   เขาวิญญาณัญจายตนฌาน 
ดวยมนสิการวา  วิญญาณหาที่สุดมิได  นี้เปน วิญญาณฐิติที่  ๖.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาหนึ่งลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา   อะไร ๆ นอยหน่ึงมิไดมี   นี้เปน 
วิญญาณฐิติที่  ๗.       พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวิญญาณฐิติที่  ๗ 
ดวยสามารถปฏิสนธิอยางนี้     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   วิญญาณฐิติ 
ทั้งหมด. 
         พระผูมีพระภาคเจาเรียกพราหมณนั้นโดยชือ่วา โปสาละ  ในอุเทศ 
วา โปสาลาติ  ภควา  ดังน้ี.   คําวา  ภควา นี้    เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ 
ฯ ล ฯ     คําวา  ภควา นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนโปสาละ. 
         [๔๘๐]   คําวา  อภิชาน     ในอุเทศวา   อภิชาน  ตถาคโต   ดังน้ี 
ความวา รูยิ่ง   รูแจง   แทงตลอด.     คําวา  ตถาคต  ความวา สมจริงตาม 
พระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
         ดูกอนจุนทะ   ถาแมเรื่องที่ลวงแลว  ไมจริงไมแท   ไมประกอบดวย 
ประโยชน   เรื่องนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ. 
         ดูกอนจุนทะ    ถาแมเรื่องที่ลวงแลว   จริงแท   แตไมประกอบดวย 
ประโยชน  แมเรื่องนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ.  
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         ดูกอนจุนทะ  ถาแมเรื่องที่ลวงแลว  จริงแท  ประกอบดวยประโยชน 
ในเรื่องนั้นตถาคตยอมรูจักกาลท่ีจะพยากรณปญหานั้น. 
         ดูกอนจุนทะ   ถาแมเรื่องที่ยังไมมาถึง ฯ ล ฯ   ดูกอนจุนทะ   ถาแม 
เรื่องที่เปนปจจุบัน   ไมจริงไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน    เรื่องนั้น 
ตถาคตก็ไมพยากรณ.   ดูกอนจุนทะ   ถาแมเรื่องที่เปนปจจุบันจริงแท  แต 
ไมประกอบดวยประโยชน  แมเรื่องนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ. 
         ดูกอนจุนทะ   ถาเรือ่งที่เปนปจจุบันจริงแท  ประกอบดวยประโยชน 
ในเรื่องนั้นตถาคตยอมรูจักกาลท่ีจะพยากรณปญหานั้น. 
         ดูกอนจุนทะ     ดวยเหตุดังน้ีแล     ตถาคตยอมเปนผูกลาวโดยกาล 
อันควร  กลาวจริง  กลาวอิงอรรถ  กลาวอิงธรรม  กลาวอิงวินัย  ในธรรม 
ทั้งหลาย   ทัง้ท่ีเปนอดีต   อนาคต  และปจจุบัน   เพราะเหตุนั้น     บัณฑิต  
จึงกลาววา   เราเปนตถาคต. 
         ดูกอนจุนทะ   อายตนะใดแล   อันโลกพรอมทั้งเทวโลก   มารโลก 
พรหมโลก   อันหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย   เห็น 
แลว   ไดยินแลว    ทราบแลว    รูแจงแลว   ถึงแลว  เสาะหาแลว  พิจารณา 
แลวดวยใจ   อายตนะทั้งหมดนั้น   ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว  เพราะเหตุ- 
นั้น  บัณฑิตจึงกลาววา  เราเปนตถาคต. 
         ดูกอนจุนทะ   ตถาคตยอมตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรี 
ใด       และตถาคตยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด 
ตถาคตยอมกลาว  บอก  เลา  แสดง   เรื่องใดในระหวางนั้น     เรื่องทั้งหมด 
นั้นเปนเรื่องจริงแท   ไมเปนอยางอ่ืน   เพราะฉะนั้น    บัณฑิตจึงกลาววา 
เราเปนตถาคต.  
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         ดูกอนจุนทะ  ตถาคตกลาวอยางใด  ทําอยางนั้น  ทําอยางใด  กลาว   
อยางนั้น   ตถาคตกลาวอยางใด  ทําอยางนั้น    ทําอยางใด   กลาวอยางนั้น 
ดวยประการดังน้ี  เพราะเหตุนั้น   บัณฑิตจึงกลาววา   เราเปนตถาคต. 
         ดูกอนจุนทะ  ตถาคตเปนใหญยิ่งในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก    ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย   อัน 
ใคร ๆ ครอบงําไมได     เปนผูเห็นโดยถองแท     เปนผูใหอํานาจเปนไป 
เพราะเหตุนั้น   บัณฑิตจึงกลาววา   เราเปนตถาคต.   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อ 
วา   ตถาคตรูยิ่ง. 
         [๔๘๑]  คําวา ยอมรูจักบุคคลนั้นผูต้ังอยู   ความวา พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ยอมทรงรูจักบุคคลผูต้ังอยูในโลกนี้ดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา 
บุคคลน้ีเมื่อกายแตกตายไป   จักเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  ยอมรูจักบุคคลผูต้ังอยูในโลกน้ีดวยสามารถกรรมาภิสังขาร 
วา   บุคคลน้ีเมื่อกายแตกตายไป   จักเขาถึงกําเนิดสัตวเดรัจฉาน   พระผูมี- 
พระภาคเจา ยอมทรงรูจักบุคคลผูต้ังอยูในโลกน้ีดวยสามารถกรรมาภิสังขาร 
วา   บุคคลน้ีเมื่อกายแตกตายไป    จักเขาถึงเปรตวิสัย   พระมีผูพระภาคเจา 
ยอมทรงรูจักบุคคลผูต้ังอยูในโลกน้ีดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา    บุคคล 
นี้เมื่อกายแตกตายไป  จักอุบัติในหมูมนุษย  พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรง 
รูจักบุคคลผูต้ังอยูในโลกน้ีดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา   บุคคลน้ีเมื่อกาย 
แตกตายไป   จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนสารี- 
บุตร     เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว    ยอมรูชัด  
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อยางนี้วา   บคุคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น   ประพฤติอยางนั้น  ดําเนินไปตามทาง   
นั้น  เมื่อกายแตกตายไป   จักเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก. 
         ดูกอนสารีบุตร     เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
แลว   ยอมรูชัดอยางนี้วา    บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น    ประพฤติอยางนั้น 
ดําเนินไปตามทางนั้น    เมื่อกายแตกตายไป   จักเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจ- 
ฉาน. 
         ดูกอนสารีบุตร     เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
แลว    ยอมรูชัดอยางนี้วา    บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น      ประพฤติอยางนั้น  
ดําเนินไปตามทางนั้น  เมื่อกายแตกตายไป  จักเขาถึงเปรตวิสัย. 
         ดูกอนสารีบุตร     เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
แลว     ยอมรูชัดอยางนี้วา    บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น       ประพฤติอยางนั้น 
ดําเนินไปตามทางนั้น  เมื่อกายแตกตายไป  จักอบุติัในหมูมนุษย. 
         ดูกอนสารีบุตร     เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
แลว     ยอมรูชัดอยางนี้วา    บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น    ประพฤติอยางนั้น 
ดําเนินไปตามทางนั้น  เมื่อกายแตกตายไป   จกัเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
         ดูกอนสารีบุตร     เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
แลว    ยอมรูชัดอยางนี้วา    บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น    ประพฤติอยางนั้น 
ดําเปนไปตามทางนั้น       จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ       ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได     เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป     ดวยปญญาอันรูยิ่งเอง 
ในปจจุบัน    เขาถึงอยู    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    ยอมรูบุคคลนั้นผูต้ัง 
อยู.  
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         [๔๘๒]   คําวา  พนวิเศษแลว  ในอุเทศวา วิมุตฺต ตปฺปรายน ดังน้ี 
ความวา พนวิเศษแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติ    คือ นอมใจไปในฌาน 
นั้น  มีฌานน้ันเปนใหญ. 
         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา   บุคคลน้ีนอม 
ใจไปในรูป    นอมใจไปในเสียง     นอมใจไปในกล่ิน    นอมใจไปในรส 
นอมใจไปในโผฏฐัพพะ    นอมใจไปในสกุล   นอมใจไปในคณะ   นอมใจ 
ไปในอาวาส    นอมใจไปในลาภ    นอมใจไปในยศ    นอมใจไปในความ 
สรรเสริญ   นอมใจไปในสุข   นอมใจไปในจีวร   นอมใจไปในบิณฑบาต 
นอมใจไปในเสนาสนะ   นอมใจไปในคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   นอมใจไป 
ในพระสูตร   นอมใจไปในพระวินัย   นอมใจไปในพระอภิธรรม   นอมใจ 
ไปในองคของภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร        นอมใจไปในองคของ 
ภิกษุผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร     นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการเที่ยว 
ไปเพ่ือบิณฑบาตเปนวัตร       นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการเที่ยวไป 
ตามลําดับตรอกเปนวัตร       นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการน่ังฉัน ณ 
อาสนะแหงเดียวเปนวัตร      นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการฉันเฉพาะ 
ในบาตรเปนวัตร  นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการไมฉันภัตในภายหลัง 
เปนวัตร    นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการอยูในปาเปนวัตร    นอมใจ 
ไปในองคของภิกษุผูถือการอยูที่โคนไมเปนวัตร      นอมใจไปในองคของ 
ภิกษุผูถอืการอยูในที่แจงเปนวัตร    นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการอยู 
ในปาชาเปนวัตร   นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขา 
จัดใหอยางไรเปนวัตร       นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการไมนอนเปน 
วัตร  นอมใจไปในปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสา-  
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นัญจายตนสมาบัติ    วิญญาณัญจายตนสมาบัติ     อากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พนวิเศษแลว. 
         คําวา  มีสมาบัตินั้นเปนเบื้องหนา     ความวา สําเร็จมาแตอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัติ    มีสมาบัตินั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา    มีกรรมเปนที่ไป 
ในเบื้องหนา   มีวิบากเปนที่ไปในเบื้องหนา    หนักอยูในกรรม   หนักอยู 
ในปฏิสนธิ. 
         อีกอยางหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา   บุคคลน้ีมีรูป 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา  ฯ ล ฯ     มีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนเบ้ือง 
หนา  เพราะเหตุนั้น   จึงชือ่วา   พนวิเศษแลว  มีสมาบัตินั้นเปนเบ้ืองหนา 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ตถาคตรูยิ่งวิญญาณฐิติ (ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ) 
         ทั้งหมด   ยอมรูจักบุคคลนั้นเมื่อต้ังอยู   พนวิเศษแลว   มี  
         สมาบติันั้นเปนเบื้องหนา. 
 
   [๔๘๓]  บคุคลนั้น      รูกรรมวา    เปนเหตุใหเกิดในอากิญ- 
         จัญญายตนภพ    มคีวามเพลินเปนเครื่องประกอบ   ดังน้ี  
         ครั้นรูจักกรรมน้ันอยางน้ีแลว    ในลําดับน้ัน    ก็พิจารณา 
         เห็น (ธรรม) ในสมาบัตินั้น    นั่นเปนญาณอันเท่ียงแทของ 
         บุคคลนั้น  ซึ่งเปนพราหมณอยูจบพรหมจรรย. 
         [๔๘๔]  คําวา  รูกรรมวาเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ 
ความวา กรรมาภิสังขารอันใหเปนไปในอากิญจัญญายตนภพ     ตรัสวาเปน 
เหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ     คือ  รู  ทราบ  เทียบเคียง  พิจารณา  
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ใหแจมแจง    ทําใหปรากฏซ่ึงกรรมาภิสังขารอันใหเปนไปในอากิญญจัญญา-   
ยตนภพวา  เปนเครื่องของ  เปนเครื่องผูก   เปนเครือ่งกังวล  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  รูกรรมเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ. 
         [๔๘๕]   คําวา     มคีวามเพลินเปนเครื่องประกอบดังน้ี     ความวา 
ความกําหนัดในอรูปตรสัวา  ความเพลินเปนเครื่องประกอบ  รูกรรมนั้นวา 
เกาะ   เกี่ยว  พัวพัน   ดวยความกําหนัดในอรูป   คือ  รู  ทราบ  เทียบเคียง 
พิจารณา   ใหแจมแจง   ทําใหปรากฏ    ซึ่งความกําหนัดในอรูปวา   เปน 
เครื่องของ   เปนเครื่องผูกพัน   เปนเครือ่งกังวล. 
         คําวา  อิติ  เปนบทสนธิ  ฯ ล ฯ     คําวา  อิติ นี้    เปนไปตามลําดับ 
บท   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  มีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว  ดังน้ี. 
         [๔๘๖]   คําวา  ครั้นรูจักกรรมนัน้อยางน้ีแลว   ความวา  ครั้นรูจัก 
คือ  ทราบ  เทียบเคียง  พิจารณา  ใหแจมแจง  ทําใหปรากฏ   ซึง่กรรมน้ัน 
อยางนี้แลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ครั้นรูจักกรรมนั้นอยางนี้แลว. 
         [๔๘๗]   คําวา  ในลําดับน้ัน กพิ็จารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัติ 
นั้น   ความวา เขาอากิญจัญญายตนสมาบัติแลวออกจากสมาบัตินั้น   แลวก ็
พิจารณาเห็น   คือ  เห็น  ตรวจดู  เพงดู  พิจารณา  ซึ่งธรรมทั้งหลาย   คือ 
จิตและเจตสิก    อันเกิดในสมาบัตินั้น    โดยเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข 
เปนโรค  ฯ ล ฯ    โดยไมมีอุบายเครื่องสลัดออก   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา 
ในลําดับนั้นก็พิจารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัตินั้น. 
         [๔๘๘]   คําวา  นั่นเปนญาณอันเท่ียงแทของบุคคลนั้น    ความวา 
นั่นเปนญาณอันแทจริง  ถองแท  ไมวิปริต   ของบุคคลน้ัน   เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  นั่นเปนญาณอันเท่ียงแทของบุคคลน้ัน.  
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         [๔๘๙]   คําวา เปนพราหมณ  ในอุเทศวา พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต 
ดังน้ี     ความวา  ชื่อวา  เปนพราหมณ   เพราะลอยธรรม ๗ ประการแลว 
ฯ ล ฯ    บุคคลอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว   เปนผูคงที่   ทานกลาววา 
เปนพราหมณ  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เปนพราหมณ. 
         คําวา   อยูจบพรหมจรรย     ความวา   เสขบุคคล ๗ พวกรวมท้ัง 
กัลยาณปุถุชน   ยอมอยู   อยูรวม  อยูทัว่  อยูรอบ   เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง 
เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ       เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังไมทําใหแจง 
พระอรหันตอยูจบแลว     ทํากรณียกิจเสร็จแลว     ปลงภาระเสียแลว     ม ี
ประโยชนตนอันถึงแลวโดยลําดับ   มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว    พน 
กิเลสแลว  เพราะรูโดยชอบ   พระอรหันตนั้นมีธรรมเปนเครื่องอยู   อยูจบ 
แลว  มีจรณะอันประพฤติแลว  ฯ ล ฯ   มิไดมีสงสาร   คือ  ชาติ   ชราและ 
มรณะ  ไมมภีพตอไป เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนพราหมณอยูจบพรหม- 
จรรย   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                บคุคลนั้น     รูกรรมวา     เปนเหตุใหเกิดในอากิญ- 
         จัญญายตนภพ     มีความเพลินเปนเครื่องประกอบ  ดังน้ี  
         ครั้นรูจักกรรมน้ันอยางน้ีแลว ในลําดับน้ัน  ก็พิจารณาเห็น 
         (ธรรม) ในสมาบัตินั้น            นัน่เปนญาณอันเท่ียงแทของ 
         บุคคลนั้น  ซึ่งเปนพราหมณอยูจบพรหมจรรย. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ฯ ล ฯ   ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผู- 
มีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวก   ฉะน้ีแล. 
                        จบโปสาลมาณวกปญหานิทเทสท่ี   ๑๔  
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                      อรรถกถาโปสาลมาณวกปญหานิทเทสที่   ๑๔ 
         พึงทราบวินิจฉัยในโปสาลสูตรที่  ๑๔   ดังตอไปนี้. 
         บทวา  โย  อตีต  อาทิสติ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดทรงแสดง 
อดีต    คือทรงแสดงอดีต   มีอาทิวาชาติหน่ึงบางของพระองคและของสัตว 
เหลาอ่ืน. 
         บทวา  เอกมฺป  ชาตึ  ชาติหน่ึงบาง  คือขันธสันดานหน่ึงบาง  อันมี 
ปฏิสนธิเปนตน     มีจุติเปนปริโยสานอันนับเนื่องในภพหนึ่ง.       ในบท 
ทั้งหลายมีอาทิวา  สองชาติ  บางก็มีนัยนี้.      อน่ึง   พึงทราบความในบท 
ทั้งหลายมีอาทิวา  อเนเกป สวฏฏกปฺเป   ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง 
ดังตอไปนี้   กัปกําลังเสื่อม  ชื่อวา สังวัฏฏกัป  เพราะในกาลน้ันสัตวทั้งปวง 
จะไปรวมกันอยูในพรหมโลก.  กัปกาํลังเจริญชื่อวา วิวัฏฏกัป เพราะในกาล 
นั้น  สัตวทั้งหลายกลับจากพรหมโลก.    ในบทนั้น   เปนอันถือเอาการต้ังอยู 
แหงสังวัฏฏกัปดวยสังวัฏฎกัป.      และเปนอันถือเอาการต้ังอยูแหงวิวัฏฏกัป 
ดวยวิวัฏฏกปั.   เพราะปฏิสนธินั้นเปนตนเหตุ.   ก็เม่ือเปนอยางนี้   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสงไขยกัปเหลาน้ีมี  ๔  อยาง 
คือสังวัฏฏกัป ๑   สังวัฏฏัฏฐายี ๑   วิวัฏฏกัป ๑   วิวัฏฏัฏฐายี ๑.   เปนอัน 
กําหนดเอาอสงไขยกัปเหลาน้ัน.  อน่ึง ในบทวา สงฺวฏฏกปฺเป ววิฏฏกปฺเป 
ทานกลาวถือเอากึ่งหนึ่งของกัป.      ในบทวา   สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    ทาน 
กลาวถือเอาตลอดกัป.    หากถามวา   ระลึกถึงอยางไร.   ตอบวา   ระลึกถึง 
โดยนัยมีอาทิวา   อมุตฺราสึ คือ   ในภพโนน.   บทวา   อมุตฺราสึ  ความวา 
เราไดมีแลวในสังวัฏฏกัปโนน    ในภพ กําเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส  
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สัตตนิกายโนน.    บทวา   เอวนฺนาโม   มีชื่ออยางนั้น   คือชื่อ  ติสสะหรือ 
ปุสสะ.   บทวา  เอวโคตฺโต  มีโคตรอยางนั้น  คือกัจจานโคตรหรือกัสสป- 
โคตร.   บทนี้ทานกลาวดวยการระลกึถึง   ชื่อและโคตรของตนในภพอดีต  
และของผูนั้น.    ก็หากวาในกาลนั้นประสงคจะระลึกถึง    วรรณสมบัติก็ดี 
ความเปนผูมีชีวิตหยาบและประณีตก็ดี   ความเปนผูมากดวยสุขและทุกขก็ดี  
ความเปนผูมีอายุนอยและอายุยืนก็ดี   ยอมระลึกถึงแมขอน้ันได.    ดวยเหตุ 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    เอววณฺโณ. . . .   เอวมายุปริยนฺโต 
ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  เอววณฺโณ มีผิวพรรณอยางนี้   คือมีผิวขาว 
หรือผิวคล้ํา.    บทวา   เอวมาหาโร   มอีาหารอยางน้ี   คือมีขาวสาลี   เนื้อ 
ขาวสุกเปนอาหาร  หรือมีผลไมที่หลนเองเปนของบริโภค.    บทวา   เอว- 
สุขทุกฺขปฏิสเวที   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  คือเสวยสุขและทุกขอันเปน 
ไปทางกาย     เปนไปทางจิตโดยประการไมนอย     หรือมีประเภทมีอามิส 
และไมมีอามิส.   บทวา   เอวมายุปริยนฺโต   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ี    คือ 
มีกําหนดอายุประมาณ ๑๒๐ ป   หรือ ๘๔,๐๐๐ กปั.    บทวา  โส  ตโต 
จุโต อมุตฺร อทุปาทึ    ครัน้จุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพโนน    คือเรา 
ครั้นจุติจากภพ  กําเนิด   คติ   วิญญาณฐิติ   สัตตาวาส   หรือสัตตนิกายน้ัน 
แลว  ไดมาเกิดในภพ   คติ   วิญญาณฐิติ   สัตตาวาส    หรือสัตตนิกายโนน. 
บทวา   ตตฺราปาสึ   แมในภพนั้น   คืออีกอยางหน่ึง   เราไดมีแลวในภพ 
กําเนิด  คติ  วิญญาณฐิติ  สัตตาวาส หรือสัตตนิกายแมนั้นอีก.  บทมีอาทิวา 
เอวนฺนาโม   มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.         อีกอยางหน่ึง    เพราะบทวา 
อมุตฺราสึ  นี ้  เปนการระลกึถึงตลอดเวลาที่ตองการของผูข้ึนไปโดยลําดับ.  
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บทวา   โส  ตโต  อุโต   เปนการพิจารณาของผูที่กลับ     ฉะน้ัน   บทวา 
อิธูปปนฺโน      เกิดแลวในที่นี้     คือเราจุติจากท่ีเกิดอันหาที่สุดมิไดนั้นแลว 
บังเกิดในตระกูลกษัตริย   หรือในตระกูลพราหมณชื่อโนนนี้.   บทวา   อิติ 
คือ   ดวยประการฉะน้ี.        บทวา   สาการ  สอุทฺเทส  พรอมท้ังอาการ 
พรอมท้ังอุเทศ     คือพรอมท้ังอุเทศดวยอํานาจชื่อและโคตร      พรอมท้ัง 
อาการดวยอํานาจผิวพรรณเปนตน.      เพราะวาสัตวยอมแสดงโดยชื่อและ 
โคตรวา   ติสสะ   กัสสปะ  ดังนี้   แสดงโดยผิวพรรณเปนตนวา  คล้ํา  ขาว 
ดังน้ี   ยอมปรากฏโดยความตาง ๆ กัน    เพราะฉะน้ัน  ชื่อและโคตรเปน 
อุเทศ   นอกนั้นเปนอาการ.    บทวา  ปุพฺเพนิวาส  คือ  ขันธที่อยูอาศัยใน 
อดีตชาติเปนตน    ในกาลกอนชื่อวา  ปุพเพนิวาส.     บทวา  นวิุฏา  คือ 
อยูอาศัย  ไดเสวยผล  คือเกิดข้ึนในสันดานของตนแลวดับไป    หรือมีการ 
อยูอาศัยเปนธรรมดา.   บทวา   นิวุฏา   คือ   อยูอาศัย   อยูไดดวยอาหาร 
กําหนดรูดวยวิญญาณของตน      แมรูดวยวิญญาณของผูอ่ืน    ยอมไดแก 
พระพุทธเจาทั้งหลายเหลาน้ัน   ในการระลึกถึงทางอันตัดแลว.    พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงแสดง   ทรงกลาวถึงปุพเพนิวาสน้ัน. 
         บทวา  ปเรส  อตีต    อดีตของผูอ่ืน    คือพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงถึงปุพเพนิวาสของบุคคลอ่ืนเหลาอ่ืน   โดยนัยมีอาทิวา  เอกมฺป  ชาตึ  
ดังน้ี.  บทวา  มหาปทานิยสุตฺตนฺต คือ มหาปทานสูตร  แสดงพระประวัติ 
ของพระมหาบุรุษท้ังหลาย.   บทวา  มหาสุทสฺสนยิ  คือ  มหาสุทัสสนสูตร 
แสดงถึงสมบัติของพระเจามหาสุทัสสนะ.        บทวา   มหาโควินฺทิย  คือ 
มหาโควินทสูตร  แสดงถึงเรื่องราวของพราหมณชื่อวา มหาโควินทะ.  บท 
วา  มฆเทวินทฺิย  คือ   มฆเทวสูตร   แสดงประวัติของทาวมฆเทพ.  
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         บทวา  สตานุสารีาณ   โหติ   ญาณอันตามระลึกชาติ  คือญาณท่ี 
สัมปยุตดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.    บทวา   ยาวตก  อากงฺขติ  ตถาคต 
หวังจะรูชาติกอนเทาใด    คือตถาคตปรารถนาจะรูชาติกอนเทาใด    ก็สง 
ญาณไปวา   เราจักรูชาติกอนเทาน้ัน.    ลําดับนั้นญาณของพระตถาคตยอม 
แลนไปไมมีอะไรกระทบ  ไมมีอะไรกั้น  ดุจน้ํามันมะกอกไหลเขาไปในหอ 
ใบไมแหง.     ดวยเหตุนั้น    พระตถาคตยอมทรงระลึกถึงชาติกอนไดเทาท่ี 
ทรงหวัง.    บทวา  โพธิช  คือ  เกิด ณ ควงตนโพธิ.     บทวา  าณ 
อุปฺปชฺชติ คือ ญาณในมรรค ๔ ยอมเกิดข้ึน.   บทวา  อยมนฺติมา ชาติ 
ชาตินี้มีในที่สุด  คือชาตินี้มีในที่สุด  เพราะละตนเหตุของชาติไดดวยญาณ 
นั้น   แมญาณอ่ืน ๆ ก็เกดิข้ึนอีกวา  บัดนี้มิไดมีภพตอไป. 
         ในบทวา  อินฺทริยปโรปริยตฺตาณ นี้     การนําบทวา   สตฺตาน 
มาประกอบขางหนาเปน  สตฺตาน  อนิฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ  คือ  ญาณ 
เครื่องกําหนดรูความยิ่งความหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย.       เมื่อ 
ควรจะกลาววา  ปรานิ  จ  อปรานิ  จ  ปราปรานิ   ความยิ่งและความหยอน 
ทานลง  โร  อักษรดวยบทสนธิ   กลาววา  ปโรปรานิ.     ความเปนแหง 
ความยิ่งและความหยอน   ชื่อวา   ปโรปริย.      ความเปนแหงความยิ่งและ 
ความหยอนนั่นแล  ชื่อวา  ปโรปริยตฺต.     ความยิ่งและความหยอนแหง 
อินทรียทั้งหลาย ๕    มีสทัธินทรียเปนตนของเวไนยสัตวทั้งหลาย   ชื่อวา 
อินฺทฺริยปโรปริยตฺต.     ญาณเครื่องกําหนดรูความย่ิงและความหยอนแหง 
อินทรีย  ชื่อวา  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ.        อธิบายวา  ญาณเครื่อง 
กําหนดรูความสูงและความตํ่าของอินทรียทั้งหลาย.  
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         อีกอยางหนึ่ง  ปรานิ  จ  โอปรานิ  จ  ปโรปรานิ   ความยิ่งและความ 
หยอน  ชื่อวา   ปโรปรานิ   ความเปนแหงความย่ิงและความหยอนเหลาน้ัน 
ชื่อวา   ปโรปริย.    ทานอธิบายวา   โอปรานิ   ความหยอน   คือ   โอรานิ 
คือ    ความหยอน  (ความตํ่า).   อธิบายวา   ลามก.   ดุจในประโยคมีอาทิวา 
ไดรูธรรมลามก.   ปาฐะใชเปนสัตตมีวิภัตติวา  อินฺทริยปโรปริยตฺเต าณ 
ญาณกําหนดรูในความยิ่งและความหยอนของอินทรียก็มี.     บทวา   ตถา- 
คตสฺส  คือ   เสด็จมาเหมือนอยางทานผูแสวงคุณแตกอน      มพีระวิปสสี 
เปนตนเสด็จมาแลว.     อนึ่ง  เสด็จไปเหมือนทานผูแสวงคุณเหลาน้ันเสด็จ 
ไปแลว.     บทวา   ตถาคตพล   เปนกาํลังของพระตถาคต   คือเปนกําลัง 
ของพระตถาคตเทาน้ันไมทั่วไปดวยบุคคลเหลาอ่ืน.   อธิบายวา   เปนกําลัง 
มาแลวเหมือนอยางกําลังของพระพุทธเจาแตกอน     ดวยการถงึพรอมดวย 
การสะสมบุญบาง. 
         กําลังของพระตถาคตมีสองอยางคือ    กายพล    (กําลังพระกาย)  ๑ 
าณพล  (กาํลังพระญาณ) ๑.     ในพระกําลังเหลาน้ัน    พึงทราบกําลัง 
พระกายดวยระลึกถึงตระกูลชาง.    โบราณาจารยกลาวไดดังน้ีวา 
                ตระกูลชาง ๑๐  ตระกูล    คือตระกูลชางกาฬาวกะ ๑ 
         คังเคยยะ ๑   ปณฑระ  ๑  ตัมพะ ๑  ปงคละ  ๑  คันธะ  ๑ 
         มังคละ ๑   เหมะ  ๑  อุโปสถะ ๑  ฉัททันตะ  ๑. 
         กําลังของชางพันโกฏิดวยจํานวนชางปกติ    ของบุรุษหมื่นโกฏิดวย 
จํานวนบุรุษ  นี้เปนกาลังพระกายของพระตถาคต.    แตกาลังพระญาณมา 
แลวในมหาสีหนาทสูตร   คือทศพลญาณ  จตุเวสารัชชญาณ (ญาณทําความ 
กลาหาญ ๔)   ญาณไมทรงหว่ันไหวในบริษัท ๘    ญาณกําหนดกําเนิด ๔  
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ญาณกําหนดคติ ๕.   พระญาณพันหน่ึงเปนอันมากแมเหลาอ่ืนอยางนี้   คือ   
ญาณ ๗๓  ญาณ ๗๗  มาแลวในสังยุตตนิกาย     นีช้ื่อวา  กําลังพระญาณ.  
ในที่นี้ประสงคกําลังพระญาณเทาน้ัน.      เพราะพระญาณทานกลาววาเปน 
พละ   เพราะอรรถวา   ไมหว่ันไหว   และเพราะอรรถวา   คํ้าจุน. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา  สตฺตาน  อาสยานสุเย  าณ  ความรู 
อัธยาศัย    และกิเลสอันนอนเน่ืองในสันดานของสัตว  ดังตอไปนี้    ชื่อวา 
สตฺตา   (สัตวทั้งหลาย)    เพราะเปนผูของ    คือติดในขันธทั้งหลายมีรูป 
เปนตนดวยฉันทราคะ.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนราธะ 
ผูของผูติดในความพอใจ    ความกําหนัด    ความยินดี   ความอยากในรูป 
เวทนา  สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   เรยีกวา  สัตว.      แตนักคิดอักษรไม 
พิจารณาถึงความตองการเพียงชื่อ.    ผูใดพิจารณาถึงความ   ผูนัน้ยอมตอง 
การบทวา   สตฺตา   ดวยสัตตศัพท.    แหงสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน.    ชื่อวา 
อาสย    เพราะเปนที่มานอนอาศัยของสัตวทั้งหลาย.      บทนี้เปนชื่อของ 
จิตตสันดานของสัตวที่อบรมดวยมิจฉาทิฏฐิบาง     สัมมาทิฏฐิบาง     กาม 
เปนตนบาง  ออกจากกามเปนตนบาง.   ชื่อวา อนุสย  เพราะกิเลสทั้งหลาย 
นอนตาม     เขาไปติดตามสันดานของสัตว.     บทนี้เปนชื่อของกามราคะ 
เปนตน    อันถึงซึ่งกําลัง.      อาสย และ อนุสย   ชื่อวา   อาสยานุสโย. 
พึงทราบวาเปนคําเดียวกัน   ดวยถือกาํเนิดและดวยทวันทวสมาส (สมาสคู) 
เพราะจริตและอัธยาศัยสงเคราะหเขาในอาสยะและอนุสยะ  ฉะนั้น  ญาณใน 
จริตและอัธยาศัย   ทานสงเคราะหลงในอาสยานุสยญาณนั่นเอง  จึงกลาววา 
อาสยานุสเย   าณ       ความรูในอัธยาศัยและกิเลสอันนอนเน่ืองอยูใน 
สันดาน.  
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         พึงทราบความในบทน้ีวา     ยมกปาฏิหิเร   าณ  ญาณในยมก- 
ปาฏิหาริยดังตอไปนี้     ชือ่วา   ยมก   เปนคู     เพราะกองไฟและสายนํ้า 
เปนตน   เปนไปคราวเดียวกันไมกอนไมหลัง.   ชื่อวา  ปาฏิหริ   เพราะนํา 
ปฏิปกขธรรม  มีความเปนผูไมเชื่อเปนตนออกไป.   ชื่อวา   ยมกปาฏิหิร 
เพราะนําปฏิปกขธรรมออกไปเปนคู. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา   มหากรุณาสมาปตฺติยา  าณ  ญาณใน 
มหากรุณาสมาบัติ   ดังตอไปนี้.   ชื่อวา  กรุณา   เพราะเมื่อทุกขของคนอ่ืน 
มีอยู      ยอมทําความหว่ันไหวในหทัยเพ่ือคนดีทั้งหลาย.      อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา   กรุณา    เพราะกําจัดทุกขของคนอ่ืนใหหมดสิ้นไป.     หรือชื่อวา 
กรุณา   เพราะชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข.     ความกรุณาใหญดวยการทํา 
การแผไป  หรือดวยคุณธรรม   ชื่อวา   มหากรุณา.     ชื่อวา   สมาปตฺติ 
เพราะเปนผูมีมหากรุณาถึงพรอม.   ชือ่วา  มหากรณุาสมาปตฺติ  เพราะมี 
มหากรุณาแลวเขามหากรุณาสมาบัตินั้น     หรือญาณสัมปยุตดวยมหากรุณา 
นั้นในมหากรุณาสมาบัตินั้น. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา  สพฺพฺุตาณ   อนาวรณาณ (ญาณ 
ไมมีอะไรกั้น)  ดังนี้ตอไป.     ชื่อวา  สพฺพฺู  เพราะรูทั่วถึงทุกสิ่งอัน 
เปนทางที่ควรแนะนํา ๕ ประการ.   ความเปนแหงพระสัพพัญูนั้น  ชื่อวา 
สพฺพฺุตา.  ญาณคือความเปนพระสัพพัญูนั่นแล ชื่อวา สพฺพฺุต- 
าณ.   เมื่อควรจะกลาววา  สพฺพฺุตาาณ  แตกลาวทําใหมีเสียงสั้นวา 
สพฺพฺุตาณ.  จริงอยู ธรรมทั้งหมดมีประเภทเปนตนวา สังขตธรรม 
และอสังขตธรรม  เปนทางที่ควรแนะนํา ๕ ประการคือ  สังขาร ๑  วิการ ๑ 
ลักษณะ ๑  นิพพาน ๑  บัญญัติ ๑.  ความกั้นญาณน้ันไมมี  เพราะเนื่อง  
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ดวยเปนอาวัชชนะ เพราะฉะนั้น ญาณน้ันนั่นแลจึงเรียกวา อนาวรณญาณ. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา สพฺพตฺถ อสงฺคมปฺปฏิหตมนาวรณาณ 
อนาวรณญาณอันไมของ   ไมมีอะไรขัดในกาลท้ังปวง  ดังตอไปนี้    ญาณ 
ปราศจากการก้ัน    ไมของ   ปราศจากการของ  ไมขัด   ปราศจากการขัด 
ปราศจากการเปนปฏิปกษเปนไปแลวในอดีต  อนาคต    และปจจุบัน. 
         บทวา  อนาคตมฺป   อาทิสติ   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงแม 
อนาคต     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ในภัทรกัปนี้ไดมีพระพุทธเจา ๓ 
พระองคแลว    ปจจุบันนี้เราเปนสัมมาสัมพุทธะองคที่  ๔    และตอไปจักมี 
พระเมตไตรยเปนองคที่ ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อมนุษยมีอายุไดแปด- 
หม่ืนป  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเมตไตรยจักอุบัติในโลก   เปนพระ- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ. ดูกอนภิกษุทั้ง- 
หลาย  ครั้งน้ันแล  พระราชาพระนามวาสังขะ   จักรบัสั่งใหยกเสาบูชายัญที่ 
พระราชาพระนามวามหาปนาทะทรงสรางไว   ทรงครองราชสมบัติ   ทรง 
กําจัดศัตรู  สละพระราชทรัพย ทรงถวายทานแกสมณพราหมณ  คนกําพรา 
คนเดินทาง  วณิพก  และยาจกทั้งหลาย   แลวทรงปลงผมและหนวดนุงหม 
ผากาสายะ        เสด็จออกทรงผนวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  และทรงบอกอนาคตของพระเทวทัตเปนตน 
โดยนัยมีอาทิวา        ในอนาคตเทวทัตจักเปนพระปจเจกพุทธเจา   ชื่อวา 
อัฏฐิสสระ และสุมนมาลาการจักเปนพระปจเจกพุทธเจาชื่อวา สุมนิสสระ. 
บทวา  ปจฺจุปนฺนมฺป  อาทิสติ  ทรงแสดงแมปจจุบันนี้ชัดดีแลว. 
         บทวา  วิภูตรูปสฺ ิสฺส  คือ  ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว.  บทวา 
สพฺพกายปฺปหายิโน    ผูละกายท้ังหมดแลว       คือละรูปกายท้ังหมดดวย   
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ตทังคะ   และวิกขัมภนะ   อธิบายวา   ละปฏิสนธิในรูปภพไดแลว.   บทวา   
นตฺถิ  กิฺจีติ  ปสฺสโต  เหน็อยูวา   ไมมีอะไร   คือเห็นอยูวา   ไมมีอะไร 
ดวยเห็นความไมมีแหงวิญญาณ.   ทานกลาววา   เปนผูไดอากิญจัญญายตน- 
สมาบัติ.     โปสาลมาณพทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา  สักกะ  ในบทวา 
าณ  สกฺกานุปุจฺฉามิ   ขาแตพระสักกะ    ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ. 
ตองการคําพูดวา    ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของบุคคลน้ัน.      บทวา 
กถ   เนยฺโย   คือ   บุคคลน้ันควรแนะนําอยางไร.   ควรใหเกิดญาณย่ิงข้ึน 
แกเขาอยางไร. 
         บทวา  รูปสฺา ในบทน้ีวา กตมา รูปสฺา รูปสัญญาเปนไฉน 
ทานกลาวรูปาวจรฌาน   และอารมณของรูปาวจรฌานนั้น   ดวยหัวขอวา 
สฺา.     จริงอยู   แมรปูาวจรฌานทานก็กลาววา   รูป   ในบทมีอาทิวา 
รูป รูปานิ  ปสฺสติ   ผูมีรูปยอมเห็นรูป.     แมอารมณของรูปาวจรฌานน้ัน 
(ก็ชื่อวารูป)  ในคําเปนตนวา  ผูมีรูป  ยอมเห็นรูปภายนอก   มีผิวพรรณดี 
และมีผิวพรรณทราม.     เพราะฉะนั้น   บทวา   รูปสฺา นี้   จึงเปนชื่อ 
ของรูปาวจรฌานดวยหัวขอวา   สฺา   อยางนี้วา    ความสําคัญในรูปนี้  
ชื่อวารูปสัญญา.  ชื่อวา  รูปสฺา   เพราะรูปมีสัญญา.    ทานกลาววารูป 
เปนชื่อของรูปาวจรฌานนั้น.     อน่ึง  พึงทราบวา  บทวา  รูปสฺา นี้  
เปนชื่อของอารมณของรูปาวจรฌานนั้น      มีประเภทเปนตนวาปฐวีกสิณ 
ดวยประการฉะน้ี.  แตในท่ีนี้ประสงคเอารูปสัญญาอันไดแก (รปู)ฌาน ๑๕ 
ดวยอํานาจแหงกุศล  วิบาก และกิริยา.    บทวา   รูปาวจรสมาปตฺตึ   สมา- 
ปนฺนสฺสวา   ของบุคคลผูเขารูปาวจรสมาบัติ      คือเขาถึงกุศลฌานอันเปน 
รูปาวจรสมาบัติ.   บทวา   อุปฺปนฺนสฺส  วา  คือ  เกิดข้ึนแลวในภพนั้นดวย  
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อํานาจแหงวิปากฌาน.  บทวา  ทิฏธมฺมสขุวิหารสิฺส  วา  หรือของบุคคล 
ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน       คือผูยังสุขอันเปนกิริยาฌาน 
สมาบัติใหเกิดข้ึนอยูในอัตภาพนี้อยูแลว.   
         บทวา  อรูปสมาปตฺติโย  ไดแก  อากาสานัญจายตนสมาบัติเปนตน. 
บทวา ปฏิลทฺธสฺส ไดแลว  คือใหเกิดข้ึนดํารงอยูแลว.   บทวา รูปสฺา 
วิภูตา โหนฺติ  คือ  ปราศจากรูปสัญญา.   บทวา วิคตา  คือ  หมดไปแลว. 
ปาฐะวา   วิภาวิตา๑  บางดังน้ี.     บทวา  ตทงฺคสมติกฺกมา  คือ  ดวยการ 
กาวลวงดวยตทังคปหาน.    บทวา   วกิฺขมฺภนปฺปหาเนน  ปหีโน   ละแลว 
ดวยวิกขัมภนปหาน   คือละดวยการขมไวดวยไดอรูปฌาน.    บทวา   ตสฺส 
รูปกาโย   คือ   รูปาวจรกายของบุคคลผูไดอรูปสมาบัตินั้น. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา  อากิฺจฺายตน  ดังตอไปนี้.   ชื่อวา 
อกิฺจน   เพราะไมมีอะไร  ในฌานนี้.    ทานกลาววา  ไมมีอะไรเหลืออยู 
โดยที่สุดแมเพียงในภังคขณะ.         ความเปนแหงความไมมีอะไร   ชื่อวา 
อากิฺจฺ.     บทนี้เปนชื่อของการปราศจากวิญญาณ   ในอากาสานัญ- 
จายตนสมาบัติ.    อากิญจัญญะนั้น  ชื่อวา  อากิจฺฺายตน  เพราะเปน 
เครื่องสืบตอแหงสัญญาน้ีดวยการอธิษฐาน.     คําวา  อากิญจัญญายตนะ 
นี้    เปนชื่อของฌาน       อันมีอารมณปราศจากวิญญาณอันเปนไปแลวใน 
ความวาง.     บทวา  วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ  สโต  สมาปชฺชตฺิวา 
คือ    มีสติเขาถึงวิญญาณัญจายตนสมาบัตินั้น.    บทวา   สโต   วุฏหิตฺวา 
มีสติออก  คือเปนผูมีสติออกจากสมาบัตินั้น.  บทวา  ตฺเว   วิฺาณ 
คือ  วิญญาณอันเปนมหัคคตะอันเปนไปแลวในความวาง.   บทวา  อภาเวติ 
๑. ม.  อภาวติาติป.  
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คือ  ใหพินาศไป.       บทวา   วิภาเวติ  คือ   ใหพินาศไปโดยวิธีตาง ๆ. 
บทวา   อนฺตรธาเปติ  คือ  ใหถึงความไมเห็น.   บทวา   กถ  โส  เนตพฺโพ 
บุคคลน้ันควรแนะนําอยางไร  คือควรรูโดยประการไร.  บทวา วิเนตพฺโพ 
ควรแนะนําใหวิเศษ  คือควรรูโดยวิธีตาง ๆ.   บทวา   อนุเนตพฺโพ  ควร 
ตามแนะนํา  คือควรใหจิตถึงถอยคําบอย ๆ. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาครั้นทรงประกาศความท่ีญาณของ 
พระองคไมถูกกระทบในบุคคลเชนนั้นแกโปสาลมาณพ   จึงตรัสคาถาเพ่ือ 
ทรงพยากรณนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา วิฺาณฏ ิติโย สพฺพา อภิชาน  ตถาคโต 
คือ    ตถาคตรูยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติ  (ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ)  ทัง้ปวงอยางนี้  
วา  วิญญาณฐิติ ๔ ดวยสามารถแหงอภิสังขาร  วิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถ 
แหงปฏิสนธิ.  บทวา  ติฏนฺตเมน  ชานาติ  คือ  ยอมรูจักบุคคลน้ันเมื่อ 
ต้ังอยูดวยสามารถแหงอภิสังขารคือกรรมวา    บุคคลน้ีจักมีคติอยางนี้ดังน้ี. 
บทวา   วิมุตฺต  พนวิเศษแลว   คือนอมไปแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
เปนตน.    บทวา  ตปฺปรายน   มีสมาบัตินั้นเปนเบื้องหนา  คือสําเร็จดวย 
สมาบัตินั้น. 
         บทวา  วิฺาณฏ ิติโย  ความวา ที่ต้ังแหงปฏิสนธิวิญญาณ. คือ 
สวิญญาณกขันธนั้นแล(ขันธมีวิญญาณ). ในบทเหลาน้ัน บทวา เสยฺยถาป 
เปนนิบาตลงในอรรถแสดงตัวอยาง.   บทวา  มนุสสฺา คือ มนุษยมากมาย 
แมในจักรวาลอันหาประมาณมิไดยอมไมมี  มนุษยสองคนเหมือนเปนอยาง 
เดียวกันดวยผิวพรรณและทรวดทรงเปนตน.  แมมนุษยเหลาใดมีผิวพรรณ 
หรือทรวดทรงเหมือนกัน      มนุษยเหลาน้ันก็ไมเหมือนกันดวยการแลการ  
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เหลียวเปนตน.   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา   มกีายตาง ๆ กัน.   สวน 
ปฏิสนธิสัญญาของสัตวเหลาน้ันเปนติเหตุกะบาง   ทุเหตุกะบาง   อเหตุกะ- 
บาง    เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา    มีสัญญาตาง ๆ กัน.     บทวา 
เอกจฺเจ  จ  เทวา   ไดแก   เทพชั้นกามาวจร ๖ ชั้น.       จริงอยู   บรรดา 
เทพเหลาน้ัน    บางพวกมีกายเขียว     บางพวกมีผิวพรรณเหลืองเปนตน. 
แตสัญญาของเทพเหลาน้ัน   เปนติเหตุกะบาง   ทุเหตุกะบาง   เปนอเหตุกะ 
ไมมี.     บทวา   เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  วินิปาติกะ   (ผูตกไปในอบาย) 
บางพวก    คือเวมานิกเปรตเหลาอ่ืนมีอาทิอยางนี้     คือยักษิณีผูเปนมารดา 
ของปุนัพพสุ     ยักษิณีผูเปนมารดาของปยังกระ     ยักษิณีผูเปนมิตรของ 
ปุสสะผูยินดีในธรรม  พนจากอบาย  ๔.   รางกายของเวมานิกเปรตเหลาน้ัน 
ตาง ๆ กันดวยสี  มีผิวขาว  ดํา  ผิวทอง   และสีนิลเปนตน  ดวยลักษณะมี 
ผอม อวน เต้ีย สูง.   แมสญัญาก็ตางกันดวยสามารถแหงติเหตุกะ  ทุเหตุกะ 
และอเหตุกะ   เหมือนของมนุษยทั้งหลาย.    แตเวมานิกเปรตเหลาน้ันไมมี 
ศักดิ์มากเหมือนทวยเทพ     มีศักดิ์นอยเหมือนคนจนหาของกินและเครื่อง 
ปกปดไดยาก   ถูกทุกขบีบค้ันอยู.   บางพวกไดรับทุกขในขางแรม  ไดรับ 
สุขในขางข้ึน.     เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา  วินิปาติกะ   เพราะตกไป 
จากการสะสมความสุข.    แตเวมานิกเปรตที่เปนติเหตุกะ   ยอมเปนผูบรรล ุ
ธรรมไดดุจการบรรลุธรรมของยักษิณีผูเปนมารดาของปยังกระเปนตน. 
บทวา    พฺรหฺมกายิกา    พวกเทพนับเนื่องในหมูพรหม   ไดแก  พรหม- 
ปาริสัชชะ  พรหมปุโรหิตะและมหาพรหม.    บทวา  ปมานิพฺพตฺตา  ผู 
เกิดในภูมิปฐมฌาน     คือหมูพรหมทั้งหมดน้ันเกิดดวยปฐมฌาน.     แต 
พรหมปาริสัชชะเกิดดวยปริตตฌาน    พรหมปุโรหิตะเกิดดวยมัชฌิมฌาน.  
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อน่ึง   กายของพรหมเหลาน้ันมีรัศมีซานออกไป.        มหาพรหมเกิดดวย 
ปณีตฌาน.   แตกายของมหาพรหมมีรัศมีซานออกไปยิ่งกวา.  เพราะฉะนั้น 
พรหมเหลาน้ัน     ทานจึงกลาววา    มีกายตางกัน     มีสัญญาอยางเดียวกัน 
เพราะมีกายตางกัน      มสีัญญาอยางเดียวกันดวยอํานาจปฐมฌาน.      สัตว 
ทั้งหลายในอบาย ๔ ก็เหมือนเทพเหลาน้ัน.     เพราะในนรก    สัตวนรก 
บางพวกมีรางกายคาวุตหน่ึง   บางพวกกึ่งโยชน  บางพวก ๓ คาวุต.   สวน 
ของเทวทัตมีรางกาย  ๑๐๐ โยชน.  แมในเดียรัจฉานบางพวกก็เล็ก บางพวก 
ก็ใหญ.      แมในเปรตวิสัย     บางพวก ๖๐ ศอก     บางพวก  ๘๐ ศอก 
บางพวกผิวพรรณงาม  บางพวกผิวพรรณซูบซีด.   อน่ึง แมกาลกัญชกิาสูร 
ก็สูง  ๑๐ โยชน    ชื่อวาทีฆปฏฐิกเปรต  (เปรตมีหลังยาว).      แตสัญญา 
ของสัตวนรกท้ังหมด   เปนอกุศลวิบาก   เปนอเหตุกะ.   ดวย ประการฉะน้ี  
แมสัตวในอบายก็เรียกไดวามีกายตางกัน    มีสัญญาอยางเดียวกัน. 
         บทวา   อาภสฺสรา   ชื่อวา   อาภสัสระ     เพราะรัศมีจากสรีระของ 
เทพเหลาน้ัน        ยอมแลนออกดุจขาดตกลงเหมือนเปลวคบเพลิงฉะน้ัน. 
บรรดาอาภัสสรเทพเหลานั้น   เทพผูเกิดข้ึนเพราะเจริญฌานสองคือปริตต- 
ทุติยฌานและปริตตตติฌานในปญจกนัย   ชื่อวา  ปริตตาภา.   เทพผูเกิด 
ข้ึนเพราะเจริญมัชฌิมฌาน  ชื่อวา อัปปมาณาภา.     เทพผูเกิดข้ึนเพราะ 
เจริญปณีตฌาน   ชื่อวา   อาภัสสรา.     แตในที่นี้มุงหมายเอาเทพทั้งหมด 
ดวยการกําหนดอยางอุกฤษฏ.        เพราะวากายของเทพเหลาน้ันทั้งหมด 
มีรัศมีซานออกเปนอยางเดียวกัน.        แตสัญญาตาง ๆ กัน   คือไมมีวิตก 
มีเพียงวิจาร   และไมมีทั้งวิตกท้ังวิจาร.     บทวา   สุภกิณฺหา  คือ  เทพท่ี 
เต็มไปดวยความงาม.      อธิบายวา   มีรัศมีเปนกลุมเดียวกัน     ดวยสีของ  
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รัศมีจากกายงาม.  เพราะรัศมีของเทพเหลาน้ันขาดแลว  ๆ   ไมเหมือนของ 
อาภัสสรเทพท้ังหลาย.  เทพปริตตสุภา  อัปปมาณสภุา  สุภกิณหา  เกิด 
ดวยอํานาจแหงฌานท่ีเปนปริตตฌาน   มัชฌิมฌาน   และปณีตฌาน   แหง 
ตติยฌานในจตุกนัย    แหงจตุตถฌานในปญจกนัย.   ทวยเทพท้ังหมดเหลา 
นั้น      พึงทราบวา     มีกายอยางเดียวกัน     และมสีัญญาอยางเดียวกันดวย 
จตุตถฌานสัญญา         แมพวกเทพ เวหัปผลา ก็ยอมเสพวิญญาณฐิติที่  ๔. 
อสัญญสัตว   คือสัตวที่ไมมีสัญญา  ไมสงเคราะหเขาในท่ีนี้    แตสงเคราะห 
เขาในสัตตาวาส.  เทพสุทธาวาสท้ังหลายดํารงอยูในฝายวิวัฏฏะ  ไมเปนไป 
ตลอดกาลท้ังหมด  ไมเกิดในโลกในกาลท่ีวางจากพระพุทธเจาแสนกัปบาง 
อสงไขยกัปบาง   เม่ือพระพุทธเจาท้ังหลายอุบัติข้ึนในระหวาง ๑๖,๐๐๐ กัป 
เทพเหลาน้ันจึงเกิด.  เปนเชนกับคายพักของพระผูมีพระภาคเจา  ผูยังพระ- 
ธรรมจักรใหเปนไป.    เพราะฉะนั้น    เทพเหลาน้ันจึงไมเสพวิญญาณฐิติ 
ไมเสพสัตตาวาส. 
         ฝาย พระมหาสีวเถระ กลาววา        แมเทพสุทธาวาสท้ังหลายก็เสพ 
วิญญาณฐิติที่ ๔ และสัตตาวาสท่ี ๔    ดวย พระสตูรนี้วา๑    ดกูอนสารีบุตร 
ที่อยูใดอันเราไมเคยอยูโดยกาลยาวนานเวนแตเทพชั้นสทธาวาส    ที่อยูนั้น 
ไมใชโอกาสที่ใคร ๆ จะไดโดยงาย.     พระสูตรถูกตองเพราะไมขัดกันกับ 
สูตรนี้. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา   สพฺพโส   รูปสฺาน   สมติกฺกมา 
สัตวทั้งหลายกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง     ดังตอไปนี้.    บทวา 
สพฺพโส  คือ  โดยอาการทั้งปวงหรือแหงรูปสัญญาท้ังปวง.   บทวา   รูป- 
๑.  ทีฆนิกา   มหาวรรค  ๑๐/ขอ ๕๔.  
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สฺาน    คือ    แหงรูปาวจรฌานดังที่กลาวแลวดวยธรรมเปนหัวขอคือ 
สัญญา   และอารมณแหงรูปาวจรฌานนั้น.   จริงอยู   แมรูปาวจรฌานทาน 
ก็กลาววา รูป    ในบทมอีาทิวา   รูป  รูปานิ  ปสฺสติ  ดังนี้     แมอารมณ 
แหงรูปาวจรฌานนั้นทานก็กลาววา รูป   ในบทมอีาทิวา  พหิทฺธา   รูปานิ 
ปสฺสติ  สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ  ดังนี้.  เพราะฉะน้ัน บทวา รูปสฺาน  นี้  
จึงเปนชื่อของรูปาวจรฌานดวยธรรมเปนหัวขอวาสัญญาอยางนี้วา   สัญญา 
ในรูปนี้ชื่อวารูปสัญญา ดงัน้ี.  ชื่อวารูปสัญญา  เพราะมีรูปเปนสัญญา.  ทาน 
กลาววา   รูปเปนชื่อของฌานน้ัน.    พึงทราบวา   บทวา  รูปสฺาน นี้  
เปนชื่อของอารมณของรูปฌานน้ัน  มปีระเภทแหงปฐวีกสิณเปนตน.   บท 
วา  สมติกฺกมา  กาวลวง  คือเพราะปราศจากความกําหนัดเพราะดับ.  ทาน 
อธิบายไววาอยางไร.    อธิบายไววา   พระโยคาวจรเขาอากาสานัญจายตนะ 
เพราะวิราคะเปนเหตุ  เพราะนิโรธเปนเหตุ  เพราะปราศจากราคะ  เพราะ 
ดับรูปสัญญาอันไดแกฌาน ๑๕   ดวยอํานาจแหงกุศล วิบาก และกิริยา ก็ด ี
รูปสัญญาอันไดแกอารมณ ๘    ดวยอํานาจแหงปฐวีกสิณเปนตนเหลานั้นก็ดี 
รูปสัญญาท่ีเหลือโดยอาการท้ังปวงก็ดียอมอยู.      พระโยคาวจรไมสามารถ 
เขาอากาสานัญจายตนฌานนั้น  ดวยการยังไมกาวลวงรูปสัญญาโดยประการ 
ทั้งปวง.   เพราะเม่ือยังไมปราศจากความกําหนัดในอารมณ  จึงไมเปนอัน 
กาวลวงสัญญา    อน่ึง  เมื่อกาวลวงสัญญา    ก็เปนอันกาวลวงอารมณดวย  
เหมือนกัน ฉะน้ัน  ทานจึงไมกลาวการกาวลวงอารมณ แลวกลาวการกาว 
ลวงสัญญาอยางเดียวในวิภังคอยางนี้วา    ในสัญญาน้ัน   รูปสญัญาเปนไฉน 
ความจํา  อาการจํา  ความเปนผูจํา ของพระโยคาวจรผูเขาถึงรูปาวจรสมาบัติ  
ก็ดี เกิดแลวก็ดี ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันก็ดี เหลาน้ีเรียกวา  
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รูปสัญญา  เปนผูลวง   กาวลวง   กาวลวงพรอมซ่ึงรูปสัญญาเหลาน้ี    ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  สพฺพโส  รูปสฺาน  สมติกฺกมา  กาวลวง 
รูปสัญญาโดยประการท้ังปวงดังน้ี.  ก็เพราะสมาบัติเหลาน้ีอันพระโยคาวจร 
จะพึงบรรลุไดดวยการกาวลวงอารมณ     ไมพึงถึงไดในอารมณอยางหน่ึง 
เทาน้ัน  เหมือนการบรรลรุูปฌานมีปฐมฌานเปนตน  ฉะน้ัน  พึงทราบวา 
นี้ทานพรรณนาความแมดวยสามารถการกาวลวงอารมณ. 
         บทวา  ปฏิฆสฺาน  อตฺถงฺคมา ดับปฎิฆสัญญา  คือสัญญาอันเกิด 
ข้ึนเพราะการกระทบของวัตถุมีจักษุเปนตน     และของอารมณมีรูปเปนตน 
ชื่อวา ปฏิฆสัญญา.  คํานี้ เปนชื่อของรูปสัญญาเปนตน.  ดังที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา    ปฏิฆสัญญาเปนไฉน   สญัญาในรูป   เสียง   กลิ่น   รส 
โผฏฐัพพะ   เหลาน้ีเรียกวาปฏิฆสัญญา.   การดับ   การละ   การไมเกิดข้ึน 
แหงปฏิฆสัญญา ๑๐ โดยประการท้ังปวง  คือกุศลวิบากเหลาน้ัน ๕  อกุศล- 
วิบาก ๕   ทานกลาววากระทําไมใหเปนไปได.  ปฏฆิสัญญาเหลาน้ียอมไมมี 
แมแกผูเขาถึงปฐมฌานเปนตนโดยแท  เพราะในสมัยนั้นจิตยอมไมเปนไป 
ดวยสามารถแหงทวาร ๕   แตเมื่อเปนอยางนั้น   เพ่ือใหเกิดความอุตสาหะ 
ในฌานนี้   ดจุสุขและทุกขที่ละไดแลวในจตุตถฌานและในท่ีอ่ืน   และดุจ 
ในสักกายทิฏฐิที่ละไดในมรรคท่ี ๓ (อนาคามิมรรค) เปนตน   พึงทราบ 
คําในบทน้ีแหงปฏิฆสัญญาเหลาน้ัน   ดวยอํานาจแหงการสรรเสริญฌานนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง   ปฏิฆสัญญาเหลาน้ันยอมไมมีแกผูเขารูปาวจรสมาบัติ  
ก็จริง   ที่แทไมใชไมมี   เพราะละแลวก็หาไม.    จริงอยู   รูปาวจรภาวนา 
ยอมไมเปนไป   เพราะยังไมคลายความยินดีในรูป   และความเปนไปแหง 
รูปาวจรภาวนาน้ี   เพราะเน่ืองดวยรูป  แตภาวนานี้ยอมเปนไปเพราะคลาย   
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ความยินดีในรูป.  เพราะฉะนั้น  ควรจะกลาววาละปฏิฆสัญญาไดในฌานน้ี.  
ไมเพียงควรกลาวอยางเดียว          ควรทรงไวอยางนี้โดยสวนเดียวเทาน้ัน. 
เพราะยังละปฏิฆสัญญาเหลาน้ันยังไมไดในกอนจากน้ี   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา    เสียงเปนเสี้ยนหนามของผูเขาปฐมฌาน.    ก็ในท่ีนี ้    เพราะละ 
ปฏิฆสัญญาไดแลว       ความไมหว่ันไหวและความหลุดพนเพราะสงบของ 
อรูปสมาบัติทั้งหลาย   ทานจึงกลาววา  อาฬารดาบส  กาลามโคตรเขาอรูป- 
สมาบัติจึงไมไดเห็นและไมไดยินเสียงเกวียน  ๕๐๐ เลมผานไป. 
         บทวา  นานตฺตสฺาน  อมนสกิารา   ไมมนสิการนานัตตสัญญา 
คือสัญญาอันเปนไปแลวในอารมณตางกัน     หรือสัญญาตางกัน.    เพราะ 
สัญญาเหลาน้ี    พระผูมพีระภาคเจาทรงจําแนกไวในวิภังคตรัสไวอยางนี้วา 
นานัตตสัญญาเปนไฉน   ความจํา   อาการท่ีจํา  ความเปนผูจํา   ของมโน- 
ธาตุที่พรอมเพรียงกัน    หรือของมโนจวิญญาณธาตุที่พรอมเพรียงกันของผู  
ไมเขาสมาบัติ    เหลาน้ีเรียกวา  นานัตตสัญญา.   สญัญาท่ีสงเคราะหเขาใน 
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุของผูไมเขาสมาบัติ    ยอมเปนไปในอารมณ 
ตางกัน   สภาวะตางกัน   มีรูปและเสียงเปนตน.   อนึ่ง  เพราะสัญญา ๔๔ 
เหลาน้ี     คือสัญญาในกามาวจรกุศล ๘    สญัญาในอกุศล ๑๒    สัญญาใน 
กามาวจรกุศลวิบาก ๑๑    สัญญาในอกุศลวิบาก ๒    สัญญาในกามาวจร- 
กิริยา ๑๑   มคีวามตางกัน  มีสภาวะตางกัน   ไมเหมือนกันและกัน    ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาววา  นานตฺตสฺา   มีสญัญาตางกัน.   การไมใสใจ    การไม 
คํานึงถึง    การไมนํามา    การไมพิจารณาถึง    ซึ่งนานัตตสัญญาเหลาน้ัน 
โดยประการทั้งปวง.  เพราะพระโยคาวจรไมคํานึงถึง  ไมใสใจ  ไมพิจารณา 
ถึงนานัตตสัญญาเหลาน้ัน  ฉะนั้น  ทานจึงกลาวไวดวยประการฉะน้ี.  
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         อน่ึง  เพราะในบทน้ี   รูปสัญญาและปฏิฆสัญญากอนยอมไมมี  แมใน  
ภพอันเกิดดวยฌานน้ี จะกลาวไปไยถึงในกาลที่เขาฌานน้ีในภพนั้น  ฉะนั้น 
ทานจึงกลาวถึงความไมมีแหงนานัตตสัญญาเหลาน้ันแมโดยสวนสอง    คือ 
การกาวลวง ๑    การดับ ๑.    ก็ในนานัตตสัญญาท้ังหลาย    เพราะสัญญา 
๒๗ เหลาน้ี   คือสัญญาในกามาวจรกุศล ๘   สัญญาในกิริยา ๙   สญัญาใน 
กุศล ๑๐  ยอมมีในภพท่ีแลวดวยฌานน้ี  ฉะน้ัน  พึงทราบวาทานกลาวไววา 
ไมใสใจถึงนานัตตสัญญาเหลาน้ัน.    จริงอยู    พระโยคาวจรเขาฌานน้ีอยู 
ชื่อวาเขาเพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาเหลาน้ัน  แตเมื่อมนสิการนานัตต- 
สัญญาเหลาน้ัน    ยอมเปนผูไมเขาสมาบัติ    เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาว 
การกาวลวงรูปสัญญาไวในท่ีนี้โดยยอ     ทานกลาวถึงการละรูปาวจรธรรม 
ทั้งปวงดวยบทนี้ดวยประการฉะน้ี.   ดวยบทน้ีวา  ดับปฏิฆสัญญา  และไม 
มนสิการนานัตตสัญญา พึงทราบวา ทานกลาวถึงการละและการไมมนสิการ 
จิตเจตสิกอันเปนกามาวจรท้ังหมด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงคุณของอากาสานัญจายตนสมาบัติดวย ๓ 
บท  คือดวยการกาวลวงรูปสัญญา ๑๕   ดวยการดับปฏิฆสัญญา  ๑๐   ดวย 
ไมมนสิการมานัตตสัญญา ๔๔.    หากถามวา    เพราะเหตุไร.    ตอบวา 
เพ่ือใหผูฟงเกิดความอุตสาหะและเพ่ือเราใจ.   เพราะหากวา   ชนบางพวก 
ไมเปนผูฉลาดพึงกลาววา   พระศาสดายอมตรัสวา   ทานท้ังหลาย   จงยัง 
อากาสานัญจายตนสมาบัติใหเกิดเถิด    ตรัสถึงคุณของสมาบัติไวดวยอาการ 
เหลาน้ีวา  ชนทั้งหลายเหลาน้ัน    จงอยาไดกลาวอยางนี้วา  อะไรหนอเปน 
ประโยชนเปนอานิสงสของการเกิดนั้น.     เพราะวา    ครั้นฟงชนเหลาน้ัน 
แลวจักคิดอยางนี้วา   นัยวาสมาบัตินี้สงบอยางนี้     ประณีตอยางนี้   เราจัก  
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ยังสมาบัตินั้นใหเกิด.   ทนีั้น   เพ่ือใหสมาบัตินั้นเกิด   ชนทั้งหลาย   จึงจัก 
ทําความอุตสาหะ.   อนึ่ง  เพ่ือปลอบใจ   พระองคจึงตรัสถึงคุณของสมาบัติ 
นั้นแกชนเหลาน้ัน   ดุจพอคาขายวิสกัณฑกะ.  พอคาขายวิสกัณฑกะ  ทาน 
เรียกวา คุฬวาณิช  (พอคานํ้าออยงบ). 
         เลากันมาวา    พอคาน้ันเอาเกวียนบรรทุกน้ําออยงบนํ้าตาลกรวดไป 
ยังชายแดนแลวโฆษณาวา     ทานท้ังหลายจงซื้อวิสกัณฑกะ   วิสกัณฑกะ 
กันเถิด.  ชาวบานไดฟงดังน้ันจึงคิดกันวา  ธรรมดาวิสะ( ยาพิษ)รายมาก 
ผูใดกินวิสะเขาไป    ผูนัน้ยอมตาย   แมกัณฑกะ (ลูกศร) ยิงแลวก็ใหตาย 
ได  ทั้งสองอยางรายทั้งน้ัน   เมื่อโฆษณาขาย   อานิสงสอะไรจักมีในการ 
โฆษณานี้    จึงปดประตูเรือนพาเด็ก ๆ หนีไป.   พอคาเห็นดังนั้นจึงคิดวา 
ชาวบานเหลาน้ีไมเปนผูฉลาดในโวหาร    ชางเถิดเราจะใหเขาซื้อดวยอุบาย 
จึงโฆษณาวา   พวกทานทั้งหลาย   จงซื้อของหวานมีรสอรอย  ทานจะได 
น้ําออย  น้ําออยงบ  น้ําตาลกรวดในราคาถูก   ทานจะซ้ือไดในราคามาสก 
เดียว  กหาปณะเดียว.  ชาวบานไดฟงดังน้ันพากันยินดี  พากันออกไปซ้ือ 
ตามราคาเปนอันมาก.  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา  ทานทั้งหลาย 
จงยังอากาสานัญจายตนสมาบัติใหเกิดข้ึน        ดุจการโฆษณาของพอคาวา 
ทานท้ังหลายจงซื้อวิสกัณฑกะกันเถิด.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ทาน 
ทั้งหลายจงยังอากาสานัญจายตนะใหเกิดเถิด   ความคิดของผูฟงท้ังหลายวา 
จะเกิดอานิสงสอะไรในขอน้ี      พวกเรายังไมรูคุณของอากาสานัญจายตนะ 
นั้นเลย    ดุจความคิดของชาวบานวา    แมทั้งสองอยางรายแรงมากในการ 
โฆษณาจะเกิดผลดีในการโฆษณาน้ีไดอยางไร  การประกาศอานิสงสมีการ 
กาวลวงรูปสัญญาเปนตนของพระผูมีพระภาคเจา      ดุจถอยคําโฆษณาของ  
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พอคาน้ันมีอาทิวา    ทานทั้งหลายจงซื้อของหวานมีรสอรอยกนัเถิด    จิตท่ี   
ไดรับการปลอบดวยอานิสงสนี้     ทําความอุตสาหะใหญแลวยังสมาบัตินี้ให 
เกิด  ดุจชาวบานเหลาน้ันครั้นฟงโฆษณาอยางนี้แลว  ก็พากนัซื้อนํ้าออยงบ 
ไดตามราคาเปนอันมาก.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือใหเกิดอุตสาหะ  และ 
เพ่ือเราใจดวยประการฉะนี้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา อากาสานฺจายตนูปคา เขาถึงอากาสา- 
นัญจายตะดังน้ีเปนตนตอไป.     ชื่อวา    อนนฺต    เพราะอากาศไมมีที่สุด. 
อากาศไมมีที่สุดชื่อวา อากาสานนฺต.   อากาศไมมีที่สุดนั่นแลชื่อวา อากา- 
สานฺจ.   อากาศไมมีที่สุดนั้นชื่อวา  อากาสานฺจายตน   เพราะเปนบอ 
เกิดแหงฌานพรอมดวยสัมปยุตธรรม   ดวยอรรถวาต้ังมั่นดุจเทวสถานของ 
เทวดาทั้งหลายฉะนั้น.   คําน้ีเปนชื่อของ กสิณุคฆาติมากาส  อากาศท่ีเพิก 
กสิณแลว.   ในอากาสานัญจายตนะนั้น   ชนทั้งหลายยังฌานใหเกิดแลวเขา 
ถึงอากาสานัญจายตนภพดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ    ชื่อวา  อากาสานฺจา- 
ยตนูปคา.  ในบทตอจากนี้ไป  จักพรรณนาเพียงบทท่ีตางกันเทาน้ัน.     
         พึงทราบความในบทน้ีวา  อากาสานฺจายตน  สมติกฺกมา   กาว 
ลวงอากาสานัญจายตนะดังน้ีตอไป.   ชื่อวา   อากาสานัญจายตนะ   เพราะ 
อายตนะมีอากาศไมมีที่สุด     ดวยอรรถวาอธิษฐานไวตามนัยดังไดกลาวมา 
แลวในตอนกอน    แมอารมณก็เปนทั้งฌานเปนทั้งอารมณโดยนัยดังกลาว 
แลว    ดวยเหตุนั้น    ไมกาวลวงแมทั้งสองอยาง    ดวยไมกระทําใหเปนไป 
และดวยไมใสใจ.  เพราะควรเขาถึงวิญญาณัญจายตนะนี้   ฉะน้ัน  ควรทําท้ัง 
สองอยางนี้ใหเปนอันเดียวกัน  และกาวลวงอากาสานัญจายตนะ  พึงทราบ 
วาขอนี้ไดกลาวแลว.  
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         อน่ึง   พึงทราบความในบทวา   วิฺาณฺจายตนูปคา   นี้ตอไป. 
ชื่อวา อนนฺต  เพราะมีวิญญาณไมมีที่สุด  ดวยอํานาจแหงการควรมนสิการ 
ไมมีที่สุด.  วิญญาณไมมีที่สุดนั่นเอง  ชื่อวา  อานฺจ.  วิญญาณไมมีที่สุด 
ไมกลาววา  วิฺาณานฺจ   กลาววา  วิฺานฺจ.   นี้เปน รฬุหิ ศัพท 
(ศัพทเพ่ิมข้ึน).   ชื่อวาอายตนะ   เพราะอรรถวา  ต้ังม่ันซึ่งวิญญาณไมมี 
ที่สุดนั้นนั่นแล    ชื่อวาวิญญานัญจายตนะ    สัตวทั้งหลายยังฌานใหเกิดใน 
วิญญาณัญจายตนะนั้น  แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ  เพราะเหตุนั้น  จึง 
ชื่อวา วิฺาณฺจายตนูปคา. 
         แมในบทน้ีวา  วิฺานฺจายตน   สมติกฺกมฺม   ก็พึงทราบความ 
ตอไปนี้.   แมฌานก็ชื่อวาวิญญาณัญจายตนะ  เพราะชื่อวาอายตนะ  เพราะ 
อรรถวา  อธษิฐานไวซึ่งฌานนั้น  มีวิญญาณไมมีที่สุด   โดยนยัดังไดกลาว 
แลวในกอน.   แมอารมณ  ก็เปนทั้งฌานเปนทั้งอารมณ   ตามนัยท่ีไดกลาว 
แลวน่ันแล   กาวลวงแมทั้งสองอยาง    ดวยไมทําใหเปนไปและไมมนสิการ 
ดวยประการฉะน้ี.  เพราะควรเขาถึงอากิญจัญญยตนะนี้   ฉะน้ัน  ทําทั้งสอง 
นี้ใหเปนอันเดียวกันแลวกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ     ดวยเหตุนั้น     พึง 
ทราบวาขอนี้ทานกลาวไวแลว. 
         อน่ึง  ในบทวา  อากิฺจฺายตนูปคา นี้     พึงทราบความดังตอ 
ไปน้ี.   ชื่อวา  อกิฺจน   เพราะไมมีเครื่องกังวล.   ทานกลาวไววา   ไมม ี
เครื่องกังวลเหลือโดยท่ีสดุแมเพียงในภังคขณะ    ความไมมีเครื่องกังวลชื่อ 
วา   อากิฺจฺ.       บทนี้เปนชื่อของการปราศจากวิญญาณที่มีอากาสา- 
นัญจายตนฌานเปนอารมณ   ชื่อวา  อากิฺจฺายตน.    ชื่อวาอายตนะ 
เพราะอรรถวา    อธิษฐานซึ่งความไมมีเครื่องกังวลน้ัน.    สัตวทั้งหลายยัง  
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ฌานใหเกิดในอากิญจัญญายตนะน้ัน   แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ  ชื่อ   
วา อากิฺจฺายตนูปคา.   บทวา  อย  สตฺตมี   วิญฺาณฏ ิติ  นี้เปน 
วิญญาณฐิติที่ ๗     คือยอมรูฐานะของปฏิสนธิวิญญาณที่ ๗ นี้.     เพราะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ     จะวามีวิญญาณก็ไมใช    ไมมีวิญณาณก็ไมใช 
เพราะวิญญาณละเอียดเหมือนสัญญา  ฉะน้ัน  ทานจึงไมกลาวไวในวิญญาณ- 
ฐิติ. 
         บทวา   อภูต  ไมจรงิ    มีคําเปนอาทิวา   รูป   อตฺตา   รูปเปนตน 
ดังน้ี.  คําน้ันไมแทเพราะวิปลาส.  ชื่อวาไมประกอบดวยประโยชน  เพราะ 
เปนทิฏฐินิสัย.    อีกอยางหนึ่ง    บทวา   อภูต  คือ   ไมมี   ไมเปน    คํา 
ของผูไมใชโจรมีอาทิวา    ทรัพยนี้นางโจรภรรยาของเจาลักมา    ทรัพยนี ้ 
ไมมีในเรือนของเจา.     บทวา    อตจฺฉ    ไมแท   คือมีอาการไมแท   ม ี
อาการเปนอยางอ่ืน    มีอยูดวยประการอ่ืน.     บทวา   อนตฺถสฺหิต   ไม 
ประกอบดวยประโยชน   คือไมอาศัยประโยชนในโลกน้ี     หรือประโยชน 
ในโลกอ่ืน.     บทวา  น   ต   ตถาคโต   พฺยากโรติ   พระตถาคตไมทรง 
พยากรณเรื่องนี้   คือพระตถาคตไมตรัสกถาอันไมนําสัตวออกไปนั้น.   บท 
วา   ภูต   ตจฉฺ  อนตฺถสฺหิต   คําจริงแทไมมีประโยชน  เปนดริัจฉาน- 
กถามีราชกถาเปนตน.    บทวา   ภูต   ตจฺฉ   อตฺถสฺหิต   คําจริงแทมี 
ประโยชน เปนคําอิงอริยสัจ.     บทวา   ตตฺร  กาลฺู  โหติ  พระตถาคต 
ทรงรูจักกาลในเรื่องนั้น    คือในการพยากรณครั้งท่ี ๓ นั้น    พระตถาคต 
เปนผูรูจักกาลเพ่ือพยากรณปญหานั้น.    อธิบายวา   พระตถาคตทรงรูกาล 
ในการถือเอา      กาลในการรับของมหาชนแลว       ทรงกระทาํใหสมกับ 
เหตุการณ  จึงทรงพยากรณอันสมควรน่ันเอง.   ชื่อวา  กาลวาที   เพราะ  
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กลาวในกาลอันควร.  ชื่อวา  ภูตวาที   เพราะกลาวสภาพท่ีเปนจริง.   ชื่อวา 
อตฺถวาที     เพราะกลาวถึงนิพพานอันเปนปรมัตถ.     ชื่อวา   ธมฺมวาที  
เพราะกลาวถึงมรรคธรรมและผลธรรม.     ชื่อวา   วินยวาที    เพราะกลาว 
ถึงวินัยมีการสํารวมเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ทิฏ  เห็นแลว   คือยอมรูยอมเห็นอายตนะ 
นั้นโดยอาการท้ังปวง   ชือ่วา  รูปารมณอันมาสูคลองในจักขุทวารของสัตว 
นับไมถวนในโลกธาตุอันหาประมาณมิไดมีอยู.   รูปายตนะน้ันอันผูรูผูเห็น 
อยางนั้นจําแนกดวยนัย ๕๒   ดวยวาระ ๑๓   ดวยชื่อมิใชนอย   โดยนัยม ี
อาทิวา  รูปที่เรียกวารูปายตนะน้ันเปนไฉน.  รูปใดเปนสีอาศัยมหาภูตรูป ๔ 
เปนธรรมชาติที่เห็นไดและกระทบได ไดแกสีเขียวคราม  สีเหลือง... ดังน้ี  
เปนธรรมชาติมีอยูจริง   ไมจริงไมมี   ดวยอํานาจอิฐารมณและอนิฐารมณ 
หรือดวยอํานาจการไดในรูปที่ไดเห็น  ในเสียงที่ไดฟง  ในกลิน่  รส  โผฏ- 
ฐัพพะ   ที่ไดทราบและในธรรมารมณที่รูแจง.   แมในเสียงเปนตนอันมาสู 
คลองในโสตทวารเปนตนก็มีนัยนี้แล. 
         พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงอายตนะนั้นหลาย ๆ อยาง       จึง 
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ทิฏ   สุต    เห็นแลว   ฟงแลว.    ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  ทิฏ  คือ รูปายตนะ.    บทวา  สุต  คือ สัททายตนะ.    บทวา 
มุต  รูแลว  คือ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ   เพราะถึงแลว 
จึงควรรับ.   บทวา  วิฺาต  ไดแก  ธรรมารมณ  มีสุขและทุกขเปนตน. 
บทวา   ปตฺต   คือ  แสวงหาก็ตาม   ไมแสวงหาก็ตาม   ไดถึงแลว.    บทวา 
ปริเยสิต   ถึงแลวก็ตาม   ไมถึงแลวก็ตาม   แสวงหาแลว.      บทวา   อน-ุ 
๑.  อภิ.  ส.  ๓๔/ขอ ๕๒๑.                      
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วิจริต  มนสา   คือ   พิจารณาแลวดวยใจ.   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
อายตนะนั้นดวยบทน้ีวา   ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธ   อายตนะทั้งหมดนั้น 
ตถาคตรูพรอมแลว.  รูปารมณใดมีอาทิวา สีเขียว สีเหลือง ของโลก พรอม 
ทั้งเทวโลกน้ี    ในโลกธาตุหาประมาณมิได    ยอมมาสูคลองในจักขุทวาร 
สัตวนี้เห็นรูปารมณชื่อน้ี    ในขณะนั้นเกิดความดีใจบาง  เสียใจบาง  เฉยๆ 
บาง  ดวยเหตุนั้น  ตถาคตรูพรอมรูปารมณนั้นทั้งหมด.  อน่ึง สัททารมณ 
ใดมีอาทิวา   เสียงกลอง  เสียงตะโพน  ของโลก  พรอมท้ังเทวโลกน้ี   ใน 
โลกธาตุอันหาประมาณมิได   ยอมมาสูคลองในโสตทวาร,    คันธารมณมี 
อาทิวา  กลิ่นที่ราก  กลิ่นที่เปลือก  ยอมมาสูคลองในฆานทวาร,   รสารมณ 
มีอาทิวา  มีรสที่ราก   มีรสที่ลําตน    ยอมมาสูคลองในชิวหาทวาร,   โผฏ- 
ฐัพพารมณอันตางดวยปฐวีธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ    มีอาทิวา   แข็ง 
ออน  ยอมมาสูคลองในกายทวาร  สัตวนี้ถูกตองโผฏฐัพพารมณชื่อน้ี   ใน 
ขณะนี้   เกิดดีใจบาง   เสียใจบาง   เฉย ๆ บาง   ดวยเหตุนั้น   ตถาคตรู 
พรอมซ่ึงอารมณนั้นทั้งหมด.  อน่ึง ธรรมารมณมีประเภทเปนสุขและทุกข 
เปนตน    ของโลกพรอมดวยเทวโลกน้ี  ในโลกธาตุหาประมาณมิได  ยอม 
มาสูคลองแหงมโนทวาร  สัตวนี้รูแจงธรรมารมณชื่อน้ี ในขณะนี้    เกิดดีใจ 
เสียใจ  หรือเฉย ๆ  ตถาคตรูพรอมธรรมารมณนั้นทั้งหมด.  ดูกอนจุนทะ 
อายตนะใด    อันสัตวทั้งหลายเหลาน้ี   เห็นแลว  ฟงแลว  รูแลว  รูแจงแลว 
อายตนะนั้น   อันตถาคตไมเห็นแลว   ไมฟงแลว   ไมรูแลว   ไมรูแจงแลว 
ไมมี.   อายตนะที่มหาชนน้ีแสวงหาแลวยังไมถึงบางมีอยู    ไมแสวงหาแลว 
ยังไมถึงบางมีอยู    แสวงหาแลวถึงบางแลวมีอยู    ไมแสวงหาแลวถึงบางมี 
อยู  แมทั้งหมดตถาคตยังไมถึงยังไมทําใหแจงดวยญาณไมมี.   เพราะฉะนั้น  
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บัณฑิตจึงกลาววา  เราเปนตถาคต   เพราะไปเหมือนอยางที่ชาวโลกเขาไป   
กัน.    แตในบาลีกลาววา   อภิสมฺพุทฺธ    บทนั้นมีความเดียวกันกับ คต  
ศัพท.   พึงทราบความแหงบทน้ีวา  ตถาคโต   ในวาระท้ังหมดโดยนัยนี้. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา  ดูกอนจุนทะ  ณ ราตรีใด  ตถาคตบรรลุ 
สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม     และราตรีใด     ตถาคตปรินิพพานดวย  
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ในระหวางนั้น  ตถาคตกลาว  บอก  ชี้แจงคําใด 
คําท้ังหมดน้ันเปนจริงท้ังนั้น      ไมเปนโดยประการอ่ืน      เพราะฉะนั้น 
บัณฑิตจึงเรียกเราวา ตถาคต  ดังตอไปนี้    ณ ราตรีใด  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่งเหนืออปราชิตบัลลังก        (บลัลังกอันใคร  ๆ  ใหแพไมได) 
ณ โพธิมณฑล   ทรงย่ํายีมารท้ัง ๓ เสียได   แลวตรสัรูพระอนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ    ณ ราตรีใด   เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ในระหวางตนสาละทั้งคู     ในระหวางนี้      ในกาลมีกําหนด ๔๕ พรรษา 
ในปฐมโพธิกาลบาง   มชัฌิมโพธิกาลบาง   ปจฉิมโพธิกาลบาง   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสคําสอน   คือ  สุตตะ   เคยยะ  ฯ ล ฯ  เวทัลละ  ทั้งหมดน้ัน 
ทั้งโดยอรรถ    ทั้งโดยพยญัชนะ   ไมมีขอตําหนิ    ไมบกพรอง    ไมเกิน 
บริบูรณดวยอาการทุกอยาง      กําจัดความมัวเมาดวยอํานาจ  ราคะ  โทสะ 
และโมหะ  ในภาษิตน้ันไมมีขอผิดพลาดแมเทาปลายขนทราย  ทั้งหมดน้ัน 
เปนจริงแนนอน   ไมจริงไมมี   ดุจประทับดวยตราตราเดียว   ดจุตวงดวย 
ทะนานเดียว     และดุจชัง่ดวยตราชั่งเดียว     ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนจุนทะ   ณ   ราตรีใด   ตถาคต  ฯ ล ฯ   ทั้งหมด 
นั้นเปนจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น    เพราะฉะนั้น   บัณฑิตจึงเรียก 
เราวา  ตถาคต  ดังนี้.    คต  ศัพทในบทวา  ตถาคโต นี้      มีความวา  
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กลาว.   อีกอยางหน่ึง   คําพูดชื่อวา  อคทะ  ความวา  คํากลาว.   พึงทราบ 
ความสําเร็จแหงบทในความน้ี   อยางนี้วา   ชื่อวา  ตถาคโต   เพราะแปลง 
ท  อักษรเปน  ต  อักษร  ไดความวา   เพราะมีพระดํารัสแทไมวิปริต. 
         พึงทราบความในบทน้ีวา   ยถาวาที   จุนฺท   ฯ  ล ฯ   วุจฺจติ  ดังตอ 
ไปน้ี     พระวรกายของพระผูมีพระภาคเจาอนุโลมไปตามวาจา   พระวาจา 
อนุโลมไปตามกาย    เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงเปน  ยถาวาที 
(พูดอยางใด)   ตถาการี (ทําอยางนั้น)     และ ยถาการี (ทําอยางใด) 
ตถาวาที (พูดอยางนั้น).   อธิบายวา  แมพระวรกายก็เปนไปเหมือนพระ- 
วาจาของพระองคซึ่งเปนไปแลวอยางนั้น.        พึงทราบบทสําเร็จในบทน้ี 
อยางนี้วา   ชือ่วา   ตถาคโต   เพราะพระวาจาไปแลว   เปนไปแลวเหมือน 
พระวรกาย. 
         บทวา  อภิภู  อนภิภโูต  เปนใหญยิ่งอันใครๆครอบงําไมได  คือ 
พระตถาคต   เบื้องบนถึงภวัคคพรหม   เบื้องลางถึงอเวจีเปนที่สุด    ทรง 
ครอบงําสรรพสัตวในโลกธาตุทั้งหลาย   อันหาประมาณมิไดโดยสวนขวาง 
ดวยศีลบาง   สมาธิบาง   ปญญาบาง   วิมุตติบาง   วิมุตติญาณทัสสนะบาง 
จะชั่งหรือประมาณกับพระองคไมมี   พระตถาคตชั่งไมได ประมาณไมได 
เปนผูยอดเยี่ยม    เปนพระราชาย่ิงกวาพระราชา    เปนเทวดายิ่งกวาเทวดา 
เปนทาวสักกะยิ่งกวาทาวสักกะ   เปนพรหมยิ่งกวาพรหม.    บทวา  อฺ- 
ทตฺถุ   โดยแท  เปนนิบาตลงใน  เอกงัสัตถะ  มีความสวนเดียว.   ชื่อวา 
ทโส   เพราะทรงเห็น.   ชือ่วา  วสวตฺติ   เพราะเปนผูใหอํานาจเปนไป. 
         พึงทราบบทสําเร็จในบทนั้นดังนี้   ชื่อวา  อคโท   เปนดจุยา.   เปน 
อยางไร     พระตถาคตทรงมีลีลาในการแสดงธรรมอันจับใจ     และทรงมี  
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บุญอันสะสมไวแลว   ดวยเหตุนั้น    พระองคจึงทรงมีอานุภาพมาก   ทรง 
ครอบงําโลกพรอมท้ังเทวโลกของผูกลาวติเตียนทั้งหมด     ดุจแพทยกําจัด 
พิษงูดวยยาทิพยฉะน้ัน.    พึงทราบวา   ชื่อวา  ตถาคโต    เพราะแปลง ท 
อักษรเปน ต อักษร   มีความวา     เพราะมียาคือลีลาการแสดง    และการ 
สะสมบุญแทไมวิปริต  ดวยการครอบงําโลกทั้งหมดดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  อิธฏฺเว     ชานาติ    กมฺมาภิสงฺขารวเสน    ความวา 
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูจักผูต้ังอยูในโลกนี ้  ดวยอํานาจแหงกรรมาภิ- 
สังขาร  คืออปุญญาภิสังขาร.    บทวา  กายสฺส  เภทา  ปรมมฺรณา  เมื่อ 
กายแตกตายไป  คือเบ้ืองหนาแตตายเพราะอุปาทินนกขันธแตก.  พึงทราบ 
ความในบทมีอาทิวา  อปาย  ดังตอไปนี้.    ชื่อวา  อปาโย  เพราะปราศจาก 
ความสุขความเจริญ.  ชื่อวา  ทุตฺคติ   เพราะเปนที่ไปเปนที่อาศัยของทุกข. 
ชื่อวา วินิปาโต  เพราะคนทํากรรมชัว่ยอมตกไปในอบายน้ี.  ชือ่วา นิรโย 
เพราะอรรถวา   ไมมีความยินดี    ไมมีความชื่นใจ.    เขาถึงอบาย     ทุคติ 
วินิบาต  นรกนั้น.    บทวา  อุปปชฺชิสฺสติ   คือ  จักเกิดดวยอํานาจแหง 
ปฏิสนธิ.    บทวา  ติรจฺฉานโยนึ    กาํเนิดดิรัจฉาน  ชื่อวา   ติรจฺฉานา 
เพราะสัตวไปขวาง.   กําเนิดแหงดิรัจฉานเหลาน้ัน  ชื่อวา  ติรจฺฉานโยนิ 
เขาถึงกําเนิดดิรัจฉานนั้น.    บทวา  ปตฺติริสย  เปรตวิสัย  ชื่อวา  ปตฺติ- 
วิสโย   เพราะเปนที่อยูของผูถึงความเปนเปรต.  เขาถึงเปรตวิสัยนั้น.  ชื่อ 
วา มนุษย เพราะมีใจสูง.   ในมนุษยเหลาน้ัน.   ตอแตนี้ไปพึงทราบความ 
ดวยสามารถแหงปุญญาภิสังขาร  ในบทนี้วา  กมฺมาภิสงฺขารวเสน  ดังน้ี. 
         บทวา  อาสวาน  ขยา  เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  คือ 
เพราะอาสวะพินาศไป.    บทวา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ    เจโตวิมุตติอัน  
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หาอาสวะมิได   คือผลวิมุตติที่ปราศจากอาสวะ.    บทวา    ปฺาวิมุตฺตึ   
ปญญาวิมุตติ  คือปญญาในอรหัตผล.    พึงทราบวา   สมาธิชื่อวา   เจโต- 
วิมุตติ    เพราะสํารอกราคะ    ปญญาในอรหัตผล    ชื่อวา  ปญญาวิมุตติ 
เพราะสํารอกอวิชชา. 
         อีกอยางหนึ่ง   อรหัตผลอันตัณหาจริตบุคคลบรรลุแลว    เพราะขม 
กิเลสทั้งหลายดวยกําลังของอัปปนาฌาน  ชื่อวา เจโตวิมุตติ  เพราะสํารอก 
ราคะ.    อรหัตผลอันทิฏฐิจริตบุคคลยังเพียงอุปจารฌานใหเกิด    เห็นแจง 
แลวจึงบรรล ุ ชื่อวา ปญญาวิมุตติ  เพราะสํารอกอวิชชา. 
         อีกอยางหนึ่ง   อนาคามิผล  ชื่อวา  เจโตวิมุตติ  เพราะสํารอกราคะ 
ที่หมายถึงกามราคะ.  อรหัตผล  ชื่อวา ปญญาวิมุตติ  เพราะสํารอกอวิชชา 
โดยประการทั้งปวง. 
         พึงทราบความในบทวา  อากิฺจฺายตเน  อธมุตฺติ   วิโมกฺเขน 
นอมไปในอากิญจัญญายตนะดวยวิโมกข  ดังนี้ตอไป.    ชื่อวาวิโมกขดวย  
อรรถวากระไร.  ดวยอรรถวาพน.    พนอะไร.    พนดวยดีจากธรรมเปน 
ขาศึก   และพนดวยดีดวยอํานาจความยินดียิ่งในอารมณ.   ทานกลาวไววา 
วิโมกขยอมเปนไปในอารมณ  เพราะสิ้นสงสัย  เพราะไมติเตียน  ดุจทารก 
ปลอยอวัยวะนอยใหญตามสบายนอนบนตักของบิดา.    บทวา    เอวรูเปน 
วิโมกฺเขน  วมิุตฺต  พนแลวดวยวิโมกขเห็นปานน้ี  คือปลอยวิญญานัญจา- 
ยตนะแลวจึงพน         ดวยอํานาจแหงความไมสงสัยในอากิญจัญญายตนะ.  
บทวา  อลฺลนิ  ตตฺราธิมตฺุต  ไมติด   คือนอมไปในสมาธินั้น.     บทวา 
ตทาธิมุตฺต   คือ  นอมไปในฌานน้ัน.    บทวา  ตทาธิปเตยฺย   คือ  ม ี
ฌานน้ันเปนใหญ.  
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         หาบทมีอาทิวา  รูปาธิมุตฺโต  นอมใจไปในรูปดังน้ี  ทานกลาวดวย 
ความหนักในกามคุณ.    สามบทมีอาทิวา    กลุาธิมุตฺโต     นอมใจไปใน 
ตระกูล   ทานกลาวดวยความหนักในตระกูล    มกีษัตริยเปนตน.     บทม ี
อาทิวา    ลาภาธิมุตฺโต    นอมใจไปในลาภ    ทานกลาวดวยอํานาจแหง 
โลกธรรม.    สี่บทมีอาทิวา   จีวราธมิุตฺโต  นอมใจไปในจีวร  ทานกลาว 
ดวยอํานาจแหงปจจัย.     บทมีอาทิวา   สุตฺตนฺตาทิมุตฺโต   นอมใจไปใน 
พระสูตร  ทานกลาวดวยอํานาจแหงพระไตรปฎก.    บทวา   อารฺ ิกง- 
คาธิมุตฺโต   นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร  ทานกลาว 
ดวยอํานาจแหงธุดงค.    บทมีอาทิวา  ปมชฺฌานาธิมุตฺโต  นอมใจไปใน 
ปฐมฌาน ทานกลาวดวยอํานาจแหงการไดเฉพาะ.     บทวา  กมมฺปรายน 
มีกรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา  ทานกลาวดวยอํานาจแหงอภิสังขาร.   บทวา 
วิปากปรายน    มีวิบากเปนที่ไปในเบื้องหนา    ทานกลาวดวยอํานาจแหง 
ความเปนไป.    บทวา  กมฺมครุก  หนักอยูในกรรม  คือหนักอยูในเจตนา. 
บทวา  ปฏิสนฺธิครุก  หนักอยูในปฏิสนธิ  คือหนักอยูในการเกิด. 
         บทวา  อากิฺจฺาสมฺภว  เปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ 
คือรูกรรมาภิสังขารวาเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ.     รูอยางไร. 
รูวานี้เปนปลิโพธ  (ความหวงใย).    บทวา   นนฺทิสฺโชน  อิติ   ม ี
ความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบ    คือรูวา   ความเพลิดเพลินกลาวคือ 
ราคะในอรูป ๔ เปนเครื่องประกอบ.  บทวา  ตโต  ตตฺถ  วิปสฺสติ  แตนั้น 
ก็พิจารณาเห็น  (ธรรม)  ในสมาบัตินั้น      คือออกจากอากิญจัญญายตน- 
สมาบัติแลว  เห็นแจงสมาบัตินั้นโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.   บทวา 
เอต  าณ  ตถ  ตสฺส  นัน่เปนญาณอันเที่ยงแทของบุคคลน้ัน   คือน่ัน  
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เปนอรหัตญาณอันเกิดข้ึนแลวตามลําดับ   แกบุคคลน้ันผูเห็นแจงอยูอยางนี้. 
บทวา วุสีมโต คือ อยูจบพรหมจรรย. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ดวยธรรมเปนยอด   คือ 
พระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี. 
         และเม่ือจบเทศนา ไดมีผูบรรลธุรรมเชนกับท่ีกลาวแลวในครั้งกอน. 
                   จบอรรถกถาโปสาลมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๔  
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                                โมฆราชมาณวกปญหานิทเทส 

                         วาดวยปญหาของทานโมฆราช 
         [๔๙๐]  (ทานโมฆราชทูลถามวา) 
                ขาแตพระสักกะ    ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว 
         พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ     มิไดทรงพยากรณแก 
         ขาพระองค    ไดยินมาวา   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระ- 
         เทพฤๅษี   (มีผูทูลถามปญหา)  เปนครั้งท่ี  ๓     ยอมทรง 
         พยากรณ. 
         [๔๙๑]  คําวา  ขาแตพระสักกะ    ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้ง 
แลว   ความวา พราหมณนั้นไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจาแลว ๒ 
ครั้ง   พระผูมีพระภาคเจาอันพราหมณนั้นทูลถามปญหา  ไมทรงพยากรณ 
ในลําดับแหงพระจักษุวา     ความแกรอบแหงอินทรียของพราหมณนี้จักมี. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   สักกะ     ในคําวา สกฺก    พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงผนวชจากศากยสกุล   แมเพราะเหตุดังน้ี    จึงทรงพระนาม 
วา สักกะ. 
         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก  นับวา 
มีทรัพยมาก  แมเพราะเหตุดังน้ี  จึงทรงพระนามวา  สักกะ.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ันทรงมีทรัพยเหลาน้ัน     คือ  ทรัพยคือศรทัธา     ทรัพยคือศีล 
ทรัพยคือหิริ  ทรัพยคือโอตตัปปะ  ทรัพยคือสุตะ  ทรัพยคือจาคะ  ทรัพย 
คือปญญา   ทรัพยคือสติปฏฐาน   ทรพัยคือสัมมัปปธาน   ทรัพยคืออิทธิ- 
บาท   ทรัพยคืออินทรีย   ทรัพยคือพละ   ทรัพยคือโพชฌงค   ทรัพยคือ  
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มรรค    ทรพัยคือผล   ทรัพยคือนิพพาน    พระผูมีพระภาคเจาทรงม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก  นับวามีทรัพยดวยทรัพยอันเปนรัตนะหลายอยางนี้   แมเพราะ 
เหตุดังนี้   พระองคจึงทรงพระนามวา สักกะ. 
         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอาจ   ผูองอาจ    ผูสามารถ 
มีความสามารถ   ผูกลา   ผูแกลวกลา   ผูกาวหนา   ผูไมขลาด   ผูไมหวาด- 
เสียว   ผูไมสะดุง   ผูไมหนี    ละความกลัวความขลาดเสียแลว    ปราศจาก 
ขนลุกขนพอง   แมเพราะเหตุดังน้ี   จึงทรงพระนามวา  สักกะ.   เพราะ- 
ฉะน้ัน จึงชื่อวา   ขาแตพระสักกะ  ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว.     
         คําวา  ไดทูลถามแลว   ความวา   ขาแตพระสักกะ    ขาพระองคได 
ทูลถาม  ทูลขอ  ทูลเชื้อเชิญ    ทูลใหทรงประสาท ๒ ครั้งแลว    เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ขาแตพระสักกะ  ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว.  
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา  โมฆราชา  เปนบทสนธิ ฯ ล ฯ 
คําวา  อายสฺมา  เปนเครือ่งกลาวดวยความรัก.     คําวา โมฆราชา   เปน 
ชื่อ   เปนคํารองเรยีกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น       จึงชื่อวา    ทาน 
โมฆราชทูลถามวา. 
         [๔๙๒]  คําวา    มิไดทรงพยากรณแกขาพระองค     ในอุเทศวา 
น  เม  พฺยากาสิ  จกฺขมุา    ความวา มิไดตรัสบอก ...   มิไดทรงประกาศ 
แกขาพระองค. 
         คําวา  พระจักษุ    ความวา  พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุดวยจักษุ 
๕ ประการ     คือ  ดวยมังสจักษุ   ทิพยจักษุ   ปญญาจักษุ   พุทธจักษุ 
สมันตจักษุ.  
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         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษแุมดวยมังสจักษุอยางไร สี ๕ อยาง   
คือ  สีเขียว   สีเหลือง   สแีดง   สีดําและสีขาว        ยอมปรากฏแกพระผูมี- 
พระภาคเจาในมังสจักษุ   ขนพระเนตรต้ังอยูเฉพาะในท่ีใด   ที่นัน้มีสีเขียว 
เขียวดี  นาดู   นาชม     เหมือนสีดอกผักตบ     ทีถ่ัดน้ันเขาไปมีสีเหลือง 
เหลืองดี  เหมือนสีทองคํา   นาดู   นาชม      เหมือนดอกกรรณิการเหลือง 
เบาพระเนตรท้ังสองขางของพระผูมีพระภาคเจา    มีสีแดง    แดงดี    นาดู 
นาชม   เหมือนสีปกแมลงทับทิมทอง  ที่ทามกลางมีสีดํา  ดําดี  ไมมัวหมอง 
ดําสนิท   นาดู  นาชม   เหมือนสีอิฐแกไฟ  ที่ถัดนัน้เขาไปมีสีขาว  ขาวดี 
ขาวลวน   ขาวผอง   นาดู   นาชม   เหมือนสีดาวประกายพฤกษ   พระผูม-ี 
พระภาคเจามีพระมังสจักษุเปนปกตินั้น     เนื่องในพระอัตภาพ    อันเกิด 
ข้ึนเพราะสุจริตกรรมในภพกอน       ยอมทอดพระเนตรเห็นตลอดที่โยชน 
หน่ึงโดยรอบ  ทั้งกลางวันและกลางคืน   แมในเวลาใดมีความมืดประกอบ 
ดวยองค  ๔   คือ  ดวงอาทิตยอัสดงคตแลว      คืนวันอุโบสถขางแรม ๑ 
แนวปาทึบ ๑    อกาลเมฆใหญต้ังข้ึน ๑   ในความมืดประกอบดวยองค ๔ 
เห็นปานน้ี      ในกาลน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาก็ทอดพระเนตรเห็นตลอด 
โยชนหน่ึงโดยรอบ  หลมุ   บานประตู  กําแพง  ภูเขา   กอไมหรือเถาวัลย 
ไมเปนเครื่องกั้นในการทอดพระเนตรเห็นรูปทั้งหลายเลย     หากวาบุคคล 
พึงเอาเมล็ดงาเมล็ดหน่ึงเปนเครื่องหมาย    ใสลงในเกวียนสําหรับบรรทุกงา 
บุคคลน้ันพึงเอาเมล็ดงานั้นข้ึน    มังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคเจา 
บริสุทธิ์อยางนี้   พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษแุมดวยทิพยจักษุอยางไร  พระผูมี- 
พระภาคเจายอมทรงพิจารณาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุบัติ ฯ ล ฯ  ดวย  
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ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย      ยอมทรงทราบชัดซึ่งหมูสัตวผู   
เปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้      พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะดู 
โลกธาตุหน่ึงก็ดี   สองกด็ี   สามก็ดี   สี่ก็ดี  หาก็ดี สิบก็ดี  ยี่สิบก็ดี  สามสิบ 
ก็ดี  สี่สิบก็ด ี หาสิบก็ดี  รอยก็ดี  พันหน่ึงเปนสวนนอยก็ดี  สองพันเปน 
เปนปานกลางก็ดี  สามพันก็ดี  สี่พันเปนสวนใหญก็ดี  หรือวาทรงประสงค 
เพ่ือจะทรงดูโลกธาตุเทาใด     ก็ทรงเห็นโลกธาตุเทาน้ัน     ทิพยจักษุของ 
พระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิ์อยางนี้     พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวย 
ทิพยจักษุอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษแุมดวยปญญาจักษุอยางไร   พระ- 
ผูมีพระภาคเจามีพระปญญาใหญ    มพีระปญญากวางขวาง    มพีระปญญา 
ราเริง    มีพระปญญาไว    มีพระปญญาคมกลา    มพีระปญญาทําลายกิเลส 
ทรงฉลาดในประเภทปญญา   มีพระญาณแตกฉาน    ทรงบรรลปุฏิสัมภิทา 
แลว    ทรงถงึแลวซ่ึงเวสารัชชญาณ  ๔ ทรงพลญาณ ๑๐   ทรงเปนบุรุษ 
ผูองอาจ   ทรงเปนบุรุษสีหะ   ทรงเปนบุรุษนาค   ทรงเปนบุรุษอาชาไนย 
ทรงเปนบุรุษนําธุระไป   มีญาณไมมีที่สุด   มีเดชไมมีที่สุด   มยีศไมมีที่สุด 
เปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก   นับวามีทรัพย   เปนผูนาํ  นําไปใหวิเศษ  นํา 
เนือง ๆ  ใหเขาใจ   ใหเพงพินิจ   เปนผูตรวจ   ใหเลื่อมใส   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน  ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน      ทรงยังประชาชนใหเขาใจ 
มรรคท่ียังไมเขาใจ    ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก   ทรงรูมรรค  ทรง 
รูแจงมรรค   ฉลาดในมรรค    ก็แหละในบัดนี้     พระสาวกท้ังหลายเปนผู 
ดําเนินตามมรรค   ประกอบในภายหลังอยู   พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรง 
รูอยู   ชื่อวาทรงรู   ทรงเห็นอยู    ชื่อวาทรงเห็น   เปนผูมีจักษุ   มีญาณ  
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มีธรรม  มีคุณอันประเสริฐ  เปนผูตรัสบอกธรรม   ตรัสบอกทัว่ไป   ทรง   
แนะนําประโยชน     ประทานอมตธรรม    เปนพระธรรมสามี    เสด็จไป 
อยางนั้น   บทธรรมที่พระองคมิไดทรงรู   มิไดทรงเห็น   มิไดทรงทราบ 
มิไดทรงทําใหแจมแจง   มิไดทรงถูกตอง   ไมมีเลย. 
         ธรรมท้ังหมดรวมท้ังอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ยอมมาสูคลองในมุข 
คือ พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   โดยอาการทั้งปวง   ข้ึน 
ชื่อวาบทธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีควรแนะนํา  ควรรู   มีอยู   ประโยชนตน 
ประโยชนผูอ่ืน   ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย   ประโยชนในภพน้ี    ประโยชนใน 
ภพหนา  ประโยชนตน   ประโยชนลกึ   ประโยชนเปดเผย   ประโยชนลี้ลบั 
ประโยชนทีค่วรแนะนํา     ประโยชนที่แนะนําแลว      ประโยชนไมมีโทษ 
ประโยชนไมมีกิเลส   ประโยชนขาว   หรือประโยชนอยางยิ่ง  ทั้งหมดน้ัน 
ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. 
         กายกรรมท้ังหมด  วจีกรรมท้ังหมด   มโนกรรมท้ังหมด    ยอมเปน 
เปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว.      พระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูตรัสรูแลว      มพีระญาณมิไดขัดของในอดีต   อนาคต    ปจจุบัน 
บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด   พระญาณก็เทาน้ัน   พระญาณเทาใด   บท 
ธรรมที่ควรแนะนําก็เทาน้ัน     พระญาณมีบทธรรมท่ีควรแนะนําเปนที่สุด 
บทธรรมท่ีควรแนะนําก็มีพระญาณเปนที่สุด        พระญาณไมเปนไปลวง 
บทธรรมท่ีควรแนะนํา    ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมลวงพระญาณ 
ธรรมเหลาน้ันต้ังอยูในที่สุดแหงกันและกัน     ลิ้นผอบ ๒ ลิ้นสนิทกัน  ลิ้น 
ผอบขางลาง    ไมเกินลิ้นผอบขางบน   ลิ้นผอบขางบน   ก็ไมเกินลิ้นผอบ 
ขางลาง  ลิ้นผอบทั้งสองนั้นต้ังอยูในท่ีสุดแหงกัน   ฉันใด  พระผูมีพระภาค-  
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เจาผูตรัสรูแลว   มีบทธรรมท่ีควรแนะนํา   และพระญาณต้ังอยูในท่ีสุดแหง   
กันและกัน  ฉันนั้นเหมือนกัน  บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด  พระญาณก็ 
เทาน้ัน   พระญาณเทาใด    บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทาน้ัน    พระญาณมี 
บทธรรมท่ีควรแนะนําเปนที่สุด     บทธรรมท่ีควรแนะนําก็มีพระญาณเปน 
ที่สุด    พระญาณไมเปนไปลวงบทธรรมท่ีควรแนะนํา    ทางแหงบทธรรม 
ที่ควรแนะนํา  ก็ไมเปนไปลวงพระญาณ   ธรรมเหลาน้ันต้ังอยูในที่สุดแหง 
กันและกัน  พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   ยอมเปนไปใน 
ธรรมทั้งปวง   ธรรมทั้งปวงเน่ืองดวยอาวัชชนะ   เน่ืองดวยอากังขา  เน่ือง 
ดวยมนสิการ    เนื่องดวยจิตตุปบาท    ของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
ยอมเปนไปในสัตวทั้งปวง      พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบฉันทะเปน 
ที่มานอน   อนุสัย   จริต   อธิมุตติ   ของสัตวทั้งปวง   ทรงทราบชัดซึ่งสัตว 
ทั้งหลายผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตา    คือปญญานอย    ผูมีกเิลสเพียงดัง 
ธุลีในนัยนตาคือมีปญญามาก    มีอินทรียแกกลา    ที่มีอินทรียออน    ที่ม ี
อาการดี   ทีม่ีอาการช่ัว   ที่ใหรูงาย   ที่ใหรูยาก   ที่เปนภัพพสัตว   ที่เปน 
อภัพพสัตว  โลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก   หมูสตัวพรอม 
ทั้งสมณพราหมณ    เทวดาและมนุษยยอมเปนไปในภายในแหงพระพุทธ- 
ญาณ. 
         ปลาและเตาทุกชนิด   โดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละ  ยอมเปนไป- 
ในภายในมหาสมุทร  ฉันใด   โลกพรอมท้ังเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ      เทวดาและมนุษยยอมเปนไปในภายใน 
พระพุทธญาณ   ฉันนั้นเหมือนกัน   นกทุกชนิดโดยท่ีสุดรวมถึงครุฑสกุล 
เวนเตยยะ  ยอมบินไปในประเทศอากาศ  ฉันใด  พระสาวกทั้งหลายเสมอ  
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ดวยพระสารีบุตรโดยปญญา      ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ 
ฉันนั้นเหมือนกัน    พระพุทธญาณยอมแผปกคลุมปญญาของเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะที่เปนบัณฑิต  มีปญญา 
ละเอียด    มวีาทะโตตอบกับผูอ่ืน    เปนดังนายขมังธนู    ยิงขนทรายแมน 
บัณฑิตเหลานั้นเปนประหน่ึงวา       เท่ียวทําลายทิฏฐิเขาดวยปญญาของตน 
บัณฑิตเหลานั้นปรุงแตงปญหาเขามาเฝาพระตถาคตแลว       ทูลถามปญหา 
เหลาน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกและตรัสแกแลว     ทรงแสดงเหตุ 
และอางผลแลว    บัณฑิตเหลาน้ันยอมเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจา     ใน 
ลําดับนั้นแล        พระผูมีพระภาคเจายอมไพโรจนยิ่งข้ึนดวยพระปญญาใน 
สถานที่นั้น   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา   มีพระจักษุแม 
ดวยปญญาจักษุอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษแุมดวยพุทธจักษุอยางไร  พระผูมี- 
พระภาคเจาเมื่อทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ   ไดทรงเห็นหมูสัตวผูมีกิเลส- 
เพียงดังธุลีในนัยนตา  คือปญญานอย   ผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตา  คือ 
ปญญามาก   ผูมีอินทรียแกกลา  ผูมีอินทรียออน   ผูมีอาการดี  ผูมีอาการ 
ชั่ว   ผูแนะนําใหรูไดงาย   ผูแนะนําใหรูไดยาก   บางพวกเปนผูมีปกติเห็น 
โทษและภัยในปรโลกอยู   ในกออุบล   ในกอปทมุ   หรือในกอบุณฑริก 
ดอกอุบลบัวเขียว  ดอกปทุมบัวหลวง  หรือดอกบุณฑริกบัวขาว บางชนิด 
เกิดในน้ํา  เจริญในน้ํา  ไปตามนํ้า   จมอยูในน้ํา  อันน้ําเลี้ยงไว   บางชนิด 
เกิดในน้ํา   เจริญในน้ํา  ต้ังอยูเสมอนํ้า  บางชนิดเกิดในน้ํา   เจริญในน้ํา 
โผลพนจากนํ้า    น้ําหลอเลี้ยงไว   แมฉันใด    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง  
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ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ         ไดทรงเห็นหมูสัตวผูมีกิเลสเพียงดังธุลีใน  
นัยนตา  คือปญญานอย    ผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตา  คือปญญามาก   ผูมี 
อินทรียแกกลา   ผูมีอินทรียออน   ผูมีอาการดี    ผูมีอาการช่ัว   ผูแนะนําให 
รูไดงาย    ผูแนะนําใหรูไดยาก    บางพวกมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลก 
อยู   ฉันนั้นเหมือนกัน   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา  บุคคลน้ีเปน 
ราคจริต     บคุคลน้ีเปนโทสจริต    บคุคลน้ีเปนโมหจริต    บคุคลน้ีเปน 
วิตักกจริต    บุคคลน้ีเปนศรัทธาจริต    บุคคลน้ีเปนญาณจริต    พระผูมี-  
พระภาคเจาตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต       ตรสับอกเมตตา- 
ภาวนาแกบุคคลผูเปนโทสจริต    ทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหต้ังอยู 
ในเพราะอุเทศ     และปรปิุจฉาในการฟงธรรมโดยกาล    ในการสนทนา 
ธรรมโดยกาล     ในการอยูรวมกับครู    ตรัสบอกอานาปานัสสติแกบุคคล 
ผูเปนวิตักกจริต    ตรัสบอกความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา    ความท่ีธรรม 
เปนธรรมดี    ความท่ีสงฆปฏิบัติดี   และศีลทั้งหลายของตน   ซึ่งเปนนิมิต 
เปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส    แกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต    ตรสับอกอาการ 
ไมเที่ยง    อาการเปนทุกข   อาการเปนอนัตตา   อันเปนวิปสสนานิมิตแก 
บุคคลผูเปนญาณจริต. 
                บคุคลยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา      พึงเหน็หมูชนโดย 
         รอบ   แมฉันใด     ขาแตพระสุเมธ   ผูมีพระสมันตจักษ ุ
         พระองคเสด็จขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม  ปราศจาก 
         ความโศก       ก็ทรงเห็นหมูชนที่อาเกียรณดวยความโศก 
         ผูอันชาติและชราครอบงํา   เปรยีบฉันนั้น.  
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พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษแุมดวยสมันตจักษุอยางไร   พระ- 
สัพพัญุตญาตญาณทานกลาววา    สมันตจักษุ   พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไป 
เขาไปพรอม   เขามา   เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม    ประกอบดวย 
พระสัพพัญุตญาณ. 
                บทธรรมอะไร ๆ     อันพระผูมีพระภาคเจาน้ันไมทรง 
         เห็น   ไมทรงรูแจง   หรือไมพึงทราบ   มิไดมีเลย   พระ- 
         ผูมีพระภาคเจาทรงรูเฉพาะซ่ึงบทธรรมท้ังปวง  เนยยบทใด 
         มีอยู   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนยยบทนั้น   เพราะ- 
         เหตุนั้น  พระตถาคตจึงเปนพระสมันตจักษุ                 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางนี้       เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา    พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุ     ไมทรงพยากรณแก 
ขาพระองค. 
         [๔๙๓]  คําวา  ขาพระองคไดยินมาวา  พระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
พระเทพฤาษี   (เม่ือมีผูถามปญหา)   เปนครั้งท่ี ๓ ยอมทรงพยากรณดังน้ี  
ความวา ขาพระองคไดศึกษา     ทรงจํา     เขาไปกําหนดไวแลวอยางนี้วา 
พระพุทธเจาใครทูลถามปญหา   อันชอบแกเหตุเปนครั้งท่ี ๓ ยอมพยากรณ 
มิไดตรัสหาม. 
         คําวา  ผูเปนพระเทพฤๅษี   ความวา พระผูมีพระภาคเจาเปนทั้งเทพ 
เปนทั้งฤๅษี  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา เปนพระเทพฤๅษี พระราชาทรงผนวช 
แลว  เรียกกนัวาพระราชฤๅษี  พราหมณบวชแลวก็เรียกกันวา   พราหมณ  
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ฤๅษี    ฉันใด    พระผูมีพระภาคเจาเปนทั้งเทพ    เปนทางฤๅษี    ก็ฉันนั้น  
เหมือนกัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนพระเทพฤๅษี. 
         อีกอยางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชแลว      แมเพราะเหตุ 
ดังน้ี  พระองคจึงชื่อวา  พระฤๅษี  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา เสาะหา 
คนหา  ซึ่งศีลขันธใหญ  แมเพราะเหตุอยางนี้   พระองคจึงชื่อวาเปนพระ- 
ฤๅษี  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา  เสาะหา คนหา  ซึ่งสมาธิขันธใหญ 
ปญญาขันธใหญ  วิมุตติขันธใหญ  วิมุตติญาณทัสสนขันธใหญ  แมเพราะ 
เหตุดังนี้   พระองคจึงชื่อวา  เปนพระฤๅษี  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา 
เสาะหา   คนหาซึ่งการทําลายกองแหงความมืดใหญ  การทําลายวิปลาสใหญ 
การถอนลูกศรคือตัณหาใหญ   การคลายกองทิฏฐิใหญ   การลมมานะเพียง 
ดังวาธงใหญ     การสงบอภิสังขารใหญ     การสลดัออกซ่ึงโอฆกิเลสใหญ 
การปลงภาระใหญ    การตัดเสียซึ่งสังสารวัฏใหญ    การดับความเดือดรอน 
การระงับความเรารอนใหญ    การใหยกธรรมดังวาธงใหญข้ึน   แมเพราะ 
เหตุนั้น  พระองคจึงชื่อวา  เปนพระฤๅษี  พระผูมพีระภาคเจาทรงแสวงหา 
เสาะหา    คนหาซึ่งสติปฏฐานใหญ    สัมมัปปธานใหญ     อิทธิบาทใหญ 
อินทรียใหญ     พละใหญ     โพชฌงคใหญ      อริยมรรคมีองค  ๘  ใหญ 
นิพพานใหญ   แมเพราะเหตุดังน้ี    พระองคจึงชื่อวา   พระฤๅษี. 
         อีกประการหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา   อันสัตวทั้งหลายที่มีอานุภาพ 
มากแสวงหา  เสาะหา  คนหาวา  พระพุทธเจาประทับอยู ณ ที่ไหน   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนเทวดา  ลวงเทวดาประทับอยู ณ  ที่ไหน   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูองอาจกวานรชนประทับอยู  ณ  ที่ไหน  แมเพราะเหตุดังนี้  พระ- 
องคจึงชื่อวา   เปนพระฤๅษี  เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ขาพระองคไดยินมา  
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วา   พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระฤๅษี   (มีผูทูลถามปญหา) เปนครั้งท่ี ๓ 
ยอมทรงพยากรณ  เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาแดพระสักกะ    ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุ    มิไดทรงพยากรณแกขา- 
         พระองค     ขาพระองคไดยินมาวา    พระผูมพีระภาคเจา 
         เปนพระเทพฤๅษี   (มีผูทูลถามปญหา) เปนครั้งท่ี ๓  ยอม 
         ทรงพยากรณ. 
 
  [๔๙๔]  โลกน้ี  โลกอื่น  พรหมโลกกบัเทวโลก  ยอมไมทราบ 
         ความเห็นของพระโคดมผูมียศ. 
         [๔๙๕ ]  คําวา  โลกนี้    ในอุเทศวา อย  โลโก  ปโร  โลโก  ดังนี้  
คือ มนุษยโลก   คําวา โลกอื่น  คือ โลกทั้งหมด   ยกมนุษยโลกนี ้ เปน 
โลกอ่ืน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   โลกนี้   โลกอ่ืน. 
         [๔๙๖]  คําวา   พรหมโลกกับเทวโลก  ความวา พรหมโลก  พรอม 
ทั้งเทวโลก   มารโลก     หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พรหมโลกกับเทวโลก. 
         [๔๙๗]  คําวา    ยอมไมทราบความเห็นของพระองค    ความวา 
โลกยอมไมทราบซ่ึงความเห็น  ความควร   ความชอบใจ  ลัทธิ   อัธยาศัย  
ความประสงคของพระองค    พระผูมีพระภาคเจานี้มีความเห็นอยางนี้     มี 
ความควรอยางนี้    มีความชอบใจอยางนี้    มีลัทธอิยางนี้    มีอัธยาศัยอยางนี้  
มีความประสงคอยางนี้    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา    ยอมไมทราบความเห็น 
ของพระองค.  
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         [๔๙๘]  คําวา  พระโคดมผูมียศ     ความวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถึงยศแลว   เพราะฉะน้ัน   ทรงมียศ. 
         อีกอยางหนึ่ง        พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยสักการะ 
เคารพ   นับถือ   บูชา  ยําเกรง   ทรงเปนผูไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา พระโคดมเปนผูมียศ 
เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                โลกน้ี  โลกอื่น  พรหมโลกกบัเทวโลก  ยอมไมทราบ 
         ความเห็นของพระโคดมผูมียศ. 
   [๔๙๙]  ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระ- 
         องคผูเห็นธรรมอันงามอยางน้ี      เมื่อบุคคลพิจารณาเห็น 
         โลกอยางไร  มัจจุราชจึงไมเห็น. 
         [๕๐๐]  คําวา   ผูเหน็ธรรมอันงามอยางน้ี    ความวา ผูเห็นธรรม 
อันงาม    เห็นธรรมอันเลศิ   เห็นธรรมอันประเสริฐ   เห็นธรรมอันวิเศษ 
เห็นธรรมเปนประธาน     เห็นธรรมอันอุดม      เห็นธรรมอยางยิ่งอยางนี้  
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ผูเห็นธรรมอันงามอยางนี้. 
         [๕๐๑]  คําวา   ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา 
ความวา    พวกขาพระองคเปนผูมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา  ฯ ล ฯ 
เพ่ือใหทรงชี้แจงเพ่ือตรัส   แมเพราะเหตุอยางนี้  ดังนี้จึงชื่อวา  ขาพระองค 
มีความตองการดวยปญหา  จึงมาเฝา. 
         [๕๐๒]  คําวา    พิจารณาเห็นโลกอยางไร     ความวา  ผูมองเห็น  
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เห็นประจักษ  พิจารณา  เทียบเคียง  เจริญ    ทําใหแจมแจงอยางไร  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  พิจารณาเห็นโลกอยางไร.                                     
         [๕๐๓]  คําวา  มัจจรุาชจึงไมเห็น   ความวา  มัจจุราชยอมไมเห็น 
ไมแลเห็น ไมประสบ ไมพบ  ไมไดเฉพาะ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา มัจจุราช 
จึงไมเห็น  เพราะเหตุนั้น    พราหมณจึงกลาววา 
                ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา   จึงมาเฝา 
         พระองคผูเห็นธรรมอันงามอยางน้ี   เมื่อบุคคลพิจารณา 
         เห็นโลกอยางไร   มจัจุราชจึงไมเห็น. 
   [๕๐๔]  ดูกอนโมฆราช     ทานจงเปนผูมีสติพิจารณาเห็นโลก 
         โดยความเปนของสูญ   ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว  พึงขาม 
         พนมัจจุราชไดดวยอุบายอยางน้ี    เมื่อบุคคลพิจารณาเห็น 
         โลกอยางน้ี   มัจจุราชจึงไมเห็น. 
         [๕๐๕]  คําวา โลก   ในอุเทศวา สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ ดงัน้ี  
คือ นิรยโลก   ดิรัจฉานโลก  ปตติวิสยโลก  มนุษยโลก  เทวโลก  ขันธโลก 
ธาตุโลก   อายตนโลก  โลกน้ี    โลกอ่ืน   พรหมโลกพรอมท้ังเทวโลก.  
         ภิกษุรปูหน่ึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   โลก  โลก   ดังน้ี        ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระองคตรัสวา  โลก   เพราะเหตุเทาไรหนอแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา   ดูกอนภิกษุ   เรากลาววาโลก  เพราะเหตุวา  ยอมแตก  อะไรแตก 
จักษุแตก    รปูแตก    จักษุวิญญาณแตก    จักษุสัมผัสแตก   สขุเวทนาก็ดี  
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ทุกขเวทนาก็ดี   อทุกขมสุขเวทนาก็ดี  ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย 
แมเวทนาน้ันก็แตก   หูแตก    เสียงแตก    จมูกแตก    กลิ่นแตก    ลิ้นแตก 
รสแตก   กายแตก   โผฎฐัพพะแตก   มนะแตก   ธรรมารมณแตก    มโน- 
วิญญาณแตก   มโนสัมผัสแตก   สุขเวทนาก็ดี   ทุกขเวทนาก็ดี   อทุกขม- 
สุขเวทนาก็ดี    ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย     แมเวทนาน้ันก็แตก 
ดูกอนภิกษุ   ธรรมมีจักษุเปนตนนั้นยอมแตกดังน้ีแล   เพราะเหตุนั้น  เรา 
จึงกลาววาโลก. 
         คําวา  จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ  ความวา  บุคคล 
พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ     ดวยเหตุ ๒ ประการ    คือ  ดวย 
สามารถความกําหนดวาไมเปนไปในอํานาจ  ๑    ดวยสามารถพิจารณาเห็น 
สังขารโดยเปนของวางเปลา  ๑. 
         บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ   ดวยสามารถการ 
กําหนดวา  ไมเปนไปในอํานาจ   อยางไร.   ใคร ๆ ยอมไมไดอํานาจในรูป 
ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   รปูเปนอนัตตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถารูปนี้จักเปนอัตตาแลว 
ไซร   รูปนี้กไ็มพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และจะพึงไดในรูปวา   ขอรูปของ 
เราจงเปนอยางนี้    รูปของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แตเพราะรูปเปนอนัตตา  ฉะนั้น  รูปจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และยอมไมได 
ในรูปวา   ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้   รูปของเราจงอยาไดเปนอยางนี้เลย 
เวทนาเปนอนัตตา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเวทนาน้ีจักเปนอนัตตาแลว 
ไซร   เวทนาน้ีไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และพึงไดในเวทนาวา  ขอเวทนา  
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ของเราจงเปนอยางนี้    เวทนาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  แตเพราะเวทนาเปนอนัตตา  ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ 
และยอมไมไดในเวทนาวา    ขอเวทนาของเราจงเปนอยางนี้    เวทนาของ 
เราอยาไดเปนอยางนี้แล     สัญญาเปนอนัตตา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถา 
สัญญาน้ีจักเปนอัตตาแลวไซร  สัญญานี้ก็ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และพึง 
ไดในสัญญาวา   ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้    สัญญาของเราอยาไดเปน 
อยางนี้เลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แตเพราะสัญญาเปนอนัตตา     ฉะนั้น 
สัญญาจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และยอมไมไดในสัญญาวา   ขอสัญญาของเรา 
จงเปนอยางนี้       สัญญาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย    สังขารเปนอนัตตา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาสังขารนี้จักเปนอัตตาแลวไซร    สังขารนี้ก็ไมพึง 
เปนไปเพ่ืออาพาธ      และจะพึงไดในสังขารวา     ขอสังขารของเราจงเปน 
อยางนี้    สังขารของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    แต 
เพราะสังขารเปนอนัตตา    ฉะนั้น  สังขารจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และยอม 
ไมไดในสังขารวา   ขอสังขารของเราจงเปนอยางนี้     สังขารของเราอยาได 
เปนอยางนี้เลย    วิญญาณเปนอนัตตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาวิญญาณนี้  
จักเปนอนัตตาแลวไซร    วิญญาณน้ีก็ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และจะพึง 
ไดในวิญญาณวา    ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนี้     วิญญาณของเราอยา 
ไดเปนอยางน้ีเลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แตเพราะวิญญาณเปนอนัตตา 
ฉะน้ัน    วิญญาณจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และยอมไมไดในวิญญาณวา    ขอ 
วิญญาณของเราจงเปนอยางนี้  วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กายน้ีไมใชของทานทั้งหลาย   ทัง้ไมใชของผูอ่ืน    ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย   กรรมเกาน้ี    อันปจจัยปรุงแตงแลว    มีเจตนาเปนมูลเหตุ 
ทานท้ังหลายพึงเห็นวาเปนที่ต้ังแหงเวทนา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกายน้ัน  
อริยสาวกผูไดสดับ แลวยอมมนสิการโดยแยบคายดวยดี    ถึงปฏิจจสมุปบาท 
นั่นแหละวา   เพราะเหตุดังน้ี   เมื่อส่ิงน้ีมี  สิ่งนี้ก็มี  เพราะสิ่งน้ีเกิด   สิ่งน้ี 
ก็เกิด   เมื่อส่ิงน้ีไมมี   สิ่งน้ีก็ไมมี   เพราะสิ่งน้ีดับ    สิ่งนี้ก็ดับ    คือเพราะ 
อวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ   เพราะ 
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป        เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ       เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา       เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ     เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ    เพราะ 
ชาติเปนปจจัยจึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนัสและอุปายาส 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งส้ินนั้นยอมมีดวยอาการอยางนี้         ก็เพราะ 
อวิชชานั้นแล    ดับโดยสํารอกไมเหลือ    สังขารจึงดับ    เพราะสังขารดับ 
วิญญาณจึงดับ     เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ   เพราะนามรูปดับสฬาย- 
ตนะจึงดับ    เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ      เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ     เพราะ 
อุปาทานดับภพจึงดับ  เพราะภพดับ  ชาติ   ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ 
ทุกข    โทมนัสและอุปายาสจึงดับ     ความดับแหงกองทุกขทั้งส้ินนั้นยอมมี 
ดวยอาการอยางน้ี  บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ  ดวย 
สามารถการกําหนดวา  ไมเปนไปในอํานาจอยางน้ี.                  
         บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ     ดวยสามารถการ 
พิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนของวางเปลา     อยางไร.   ใคร ๆ ยอม  
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ไมไดแกนสารในรูป    ในเวทนา    ในสัญญา    ในสังขาร    ในวิญญาณ 
รูปไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร  ปราศจากแกนสาร   โดยสาระวาความเท่ียง 
เปนแกนสาร   โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร   โดยสาระวาตนเปนแกน 
สาร   โดยความเท่ียง   โดยความย่ังยืน   โดยความม่ันคง   หรือโดยมีความ 
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา    เวทนาไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจาก 
แกนสาร   สญัญาไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร   สังขาร 
ไมมีแกนสาร    ไรแกนสาร    ปราศจากแกนสาร     วิญญาณไมมีแกนสาร 
ไรแกนสาร       ปราศจากแกนสาร       โดยสาระวาความเที่ยงเปนแกนสาร 
โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร   โดยสาระวาตนเปนแกนสาร  โดยความ 
เที่ยง   โดยความยั่งยืน    โดยความม่ันคง    หรือโดยมีความไมแปรปรวน 
เปนธรรมดา   ตนออไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร  อนึ่ง 
ตนละหุงไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร   อน่ึง  ตนมะเด่ือ 
ไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร  อน่ึง  ตนรักไมมีแกนสาร 
ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร   อน่ึง   ตนทองหลางไมมีแกนสาร    ไร 
แกนสาร   ปรากจากแกนสาร   อน่ึง    ฟองน้ําไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร   อน่ึง   คอมนํ้าไมมีแกนสาร  ไรแกนสาร   ปราศจาก 
แกนสาร   อน่ึง   ตนกลวยไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร 
อน่ึง   พยับแดดไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร    ปราศจากแกนสาร    ฉันใด 
รูปไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร  ปราศจากแกนสาร   โดยสาระวาความเท่ียง 
เปนแกนสาร      โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร      โดยสาระวาตนเปน 
แกนสาร   โดยความเท่ียง   โดยความย่ังยืน   โดยความม่ันคง    หรือโดยม ี
ความไมแปรปรวนเปนธรรมดา        เวทนาไมมีแกนสาร       ไรแกนสาร  
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ปราศจากแกนสาร   สญัญาไมมีแกนสาร   ไรแกนสาร   ปราศจากแกนสาร 
สังขารไมมีแกนสาร     ไรแกนสาร      ปราศจากแกนสาร     วิญญาณไมมี 
แกนสาร   ไรแกนสาร     ปราศจากแกนสาร    โดยสาระวาความเท่ียงเปน 
แกนสาร   โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร    โดยสาระวาตนเปนแกนสาร 
โดยความเท่ียง    โดยความยั่งยืน    โดยความม่ันคง    หรือโดยมีความไม 
แปรปรวนเปนธรรมดา  ฉันนั้นเหมือนกัน      บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลก 
โดยความเปนของสูญ      ดวยสามารถการพิจารณาเห็นสังขารโดยเปนของ 
วางเปลา   อยางนี้    บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญดวย 
เหตุ  ๒ ประการนี้. 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ 
โดยอาการ ๖ อยาง   คือ  บุคคลยอมเห็นรูปโดยความท่ีตนไมเปนใหญ  ๑ 
โดยทําตามความชอบใจไมได ๑   โดยเปนที่ต้ังแหงความไมสบาย ๑   โดย 
ไมเปนไปในอํานาจ ๑    โดยเปนไปตามเหตุ ๑    โดยวางเปลา ๑   บุคคล 
ยอมพิจารณาเห็นเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  โดยความท่ีตนไมเปน 
ใหญ...   โดยวางเปลา   บคุคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ 
โดยอาการ  ๖ อยางนี้. 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ 
โดยอาการ  ๑๐ อยาง   คือ  บุคคลยอมพิจารณาเห็นรูป     โดยความวาง  ๑ 
โดยความเปลา ๑    โดยความสูญ ๑    โดยไมใชตน ๑     โดยไมเปนแกน 
สาร  ๑   โดยเปนดังผูฆา ๑    โดยความเส่ือม ๑     โดยเปนมูลแหงทุกข ๑ 
โดยมีอาสวะ ๑      โดยความเปนขันธอันปจจัยปรุงแตง ๑      บุคคลยอม 
พิจารณาเห็นเวทนา    สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   โดยความวาง ...    โดย  
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ความเปนขันธอันปจจัยปรุงแตง      บคุคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความ 
เปนของสูญ   โดยอาการ  ๑๐ อยางนี้. 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ 
โดยอาการ ๑๒ อยาง   คือ   ยอมพิจารณาเห็นวา  รปูไมใชสัตว ๑   ไมใช 
ชีวิต ๑  ไมใชบุรุษ๑  ไมใชคน๑  ไมใชมาณพ  ๑  ไมใชหญิง ๑ ไมใช 
ชาย  ๑    ไมใชตน ๑    ไมใชของท่ีเนื่องกับตน  ๑    ไมใชเรา ๑    ไมใช 
ของเรา ๑  ไมมีใคร ๆ ๑    บุคคลยอมพิจารณาเห็นวา   เวทนา     สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  ไมใชสัตว ...  ไมมีใคร ๆ  บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลก 
โดยความเปนของสูญ   โดยอาการ ๑๒ อยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สิ่งใดไมใชของทานท้ังหลาย   ทานทั้งหลายจงละสิ่งน้ันเสีย 
สิ่งน้ันอันทานทั้งหลายละเสียแลว  จักเปนไปเพ่ือประโยชน   เพ่ือความสุข 
ตลอดกาลนาน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งอะไรเลาไมใชของทานทั้งหลาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รูปไมใชของทานทั้งหลาย     ทานท้ังหลายจงละรูป 
นั้นเสีย   รูปนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว     จักเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือ 
ความสุขตลอดกาลนาน      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เวทนาไมใชของทาน 
ทั้งหลาย ...      สัญญาไมใชของทานท้ังหลาย...       สังขารไมใชของทาน 
ทั้งหลาย...  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย  ทาน 
ทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย         วิญญาณนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว 
จักเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  หญา   ไม   กิ่งไม  และใบไมใด 
ที่มีอยูในเชตวันวิหารน้ี     ชนพึงนําหญา     ไม    กิ่งไม    และใบไมนั้น  
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ไปเสีย       เผาเสียหรือพึงทําตามควรแกเหตุ      ทานท้ังหลายพึงมีความคิด 
อยางนี้วา   ชนนําเราทั้งหลายไปเสีย    เผาเสีย   หรอืทําตามควรแกเหตุบาง 
หรือหนอ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ไมใชอยางนั้นพระพุทธเจาขา   นั่น 
เปนเพราะเหตุอะไร    เพราะสิ่งเหลานั้นไมใชตนหรือส่ิงท่ีเนื่องกับตนของ 
ขาพระองคทั้งหลายอยางน้ัน  พระพุทธเจาขา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น 
เหมือนกันแล   สิ่งใดไมใชของทานทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจงละสิ่งน้ันเสีย 
สิ่งน้ันอันทานทั้งหลายละเสียแลว     จักเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุข 
ตลอดกาลนาน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปไมใชของทานท้ังหลาย   ทาน 
ทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย    รูปนั้นอันทานท้ังหลายละเสียแลว    จักเปนไป 
เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เวทนา 
สัญญา   สังขาร    วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย    ทานท้ังหลายจงละสิ่ง 
นั้นเสีย     สิง่น้ันอันทานทั้งหลายละเสียแลว       จักเปนไปเพ่ือประโยชน 
เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน       บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปน 
ของสูญแมอยางนี้. 
         ทานพระอานนททูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา         ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   พระองคตรัสวา  โลกสูญ  ดงัน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ  พระองค 
ตรัสวา   โลกสูญ     ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนอานนท    เพราะสูญจากตน 
หรือจากสิ่งที่เนื่องกับตน    ฉะน้ัน   จึงกลาววา  โลกสูญ   ดูกอนอานนท 
สิ่งอะไรเลาสูญจากตน  หรือจากสิ่งที่เนื่องกับตน  จักษุสูญ  รูปสูญ  จักษุ- 
วิญญาณสูญ  จักษุสัมผัสสูญ    สุขเวทนาก็ดี  ทุกขเวทนาก็ดี    อทุกขมสุข- 
เวทนาก็ดี  ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  แมเวทนาน้ันก็สูญจากตน  
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หรือส่ิงท่ีเนื่องกับตน  หูสูญ  เสียงสญู  จมูกสญู    กลิ่นสูญ  ลิน้สูญ  รสสูญ 
กายสูญ    โผฏฐัพพะสูญ      ใจสูญ    ธรรมารมณสญู    มโนวิญญาณสูญ 
สุขเวทนาก็ดี    ทุกขเวทนาก็ดี    อทุกขมสุขเวทนาก็ดี     ที่เกิดข้ึนเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจัย      แมเวทนาน้ันก็สูญจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องกับตน 
ดูกอนอานนท   เพราะสูญจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องกับตนน่ันแล   ฉะน้ัน 
จึงกลาววา    โลกสญู    บคุคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ 
แมอยางนี้.                                                                                       
                ดูกอนคามณี      เมื่อบุคคลเห็นซึ่งความเกิดขึ้นพรอม 
         แหงธรรมท้ังส้ิน   ซึง่ความสืบตอแหงสังขารท้ังส้ิน      ตาม 
         ความเปนจริง  ภัยนั้นยอมไมม ี    เมื่อใด     บุคคลยอม 
         พิจารณาเห็นโลกเสมอหญาและไมดวยปญญา     เมื่อนัน้ 
         บุคคลนั้นก็ไมพึงปรารถนาภพหรืออัตภาพอะไร ๆ อื่น เวน 
         ไวแตนิพพานอันไมมีปฏิสนธิ. 
บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมตามคนหารูป   คติของรูปมีอยูเทาไร   ตามคนหา 
เวทนา    คติของเวทนามีอยูเทาไร    ตามคนหาสัญญา   คติของสัญญามีอยู 
เทาไร   ตามคนหาสังขาร    คติของสังขารมีอยูเทาไร    ตามคนหาวิญญาณ  
คติของวิญญาณมีอยูเทาไร   ก็เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ   เมื่อภิกษุตามคน 
หารูป   คติของรูปมีอยูเทาไร  ตามคนหาเวทนา  คติของเวทนามีอยูเทาไร 
ตามคนหาสัญญา  คติของสัญญามีอยูเทาไร    ตามคนหาสังขาร    คติของ 
สังขารมีอยูเทาไร    ตามคนหาวิญญาณ    คติของวิญญาณมีอยูเทาไร    แม  
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ความถือใดดวยอํานาจทิฏฐิวา    เราก็ด ี  ดวยอํานาจตัณหาวา    ของเราก็ดี 
ดวยอํานาจมานะวา เปนเราก็ดี  ของภิกษุใดมีอยู  ความถือแมนั้นยอมไมมี 
แกภิกษุนั้น   บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้. 
         คําวา  จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ   ความวา   จง 
มองดู   จงพิจารณา   จงเทียบเคียง   จงตรวจตรา   จงใหเเจมแจง     จงทํา 
ใหปรากฏ    ซึ่งโลกโดยความเปนของสูญ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   จง 
พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ. 
         [๕๐๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชือ่วา  โมฆ- 
ราช ในอุเทศวา  โมฆราช  สทา  สโต ดงัน้ี  คําวา ทุกเม่ือ คือ ตลอดกาล 
ทั้งปวง ฯ ล ฯ  ในตอนวัยหลัง.  คําวา  ผูมีสติ คือ มีสติดวยเหตุ  ๔  ประการ 
คือ  มีสติเจริญสติปฏฐาน    เครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย   ฯ ล ฯ   บุคคล 
นั้นตรัสวา  เปนผูมีสติ    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ดกูอนโมฆราช...   ม ี
สติทุกเม่ือ. 
         [๕๐๗]   ทิฏฐิมีวัตถ ุ ๒๐ ตรัสวา  อัตตานุทิฏฐิ  ในอุเทศวา  อตฺตา- 
นุทิฏ ึ  อูหจจฺ    ดังน้ี  ปุถชุนผูไมไดสดับในโลกน้ี   ไมไดเห็นพระอริยเจา 
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา        ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระ- 
อริยเจา  ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดรับแนะนํา 
ในธรรมของสัตบุรุษ   ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตนบาง   ตามเห็นตน 
วามีรูปบาง     ตามเห็นรูปในตนบาง     ตามเห็นตนในรูปบาง    ตามเห็น 
เวทนา  สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   โดยความเปนตนบาง   ตามเห็นตนวา 
มีวิญญาณบาง   ตามเห็นวิญญาณในตนบาง    ตามเห็นตนในวิญญาณบาง 
ทิฏฐิอันไปแลว   ทิฏฐิอันรกชฏั     ทฏิฐิเปนทางกันดาร    ทิฏฐิเปนขาศึก  
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(เสี้ยนหนาม)  ทฏิฐิอันแสไปผิด    ทฏิฐิเปนเครื่องประกอบไว    ความถือ 
ความยึดถือ   ความถือม่ัน    ความจับตองทางชั่ว   ทางผิด   ความเปนผิด 
ลัทธิแหงเดียรถีย    ความถือโดยการแสวงหาผิด    ความถือวิปริต     ความ 
ถือวิปลาส    ความถือผิด    ความถือในวัตถุไมจริงวาเปนจริง    ทิฏฐิ ๖๒ 
มีเทาไร  ทิฏฐินี้เปนอัตตานุทิฏฐิ. 
         คําวา  ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว   ความวา   รื้อ   ถอน  ฉุด   ชัก 
ลากออก   เพิกข้ึน   ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมี    ซึ่งอัตตา- 
นุทิฏฐิ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว. 
         [๕๐๘]   คําวา   พึงขามพนมัจจไุดดวยอุบายอยางน้ี      ความวา 
พึงขามข้ึน   กาวลวง   เปนไปลวง   แมซึ่งมัจจุ   แมซึ่งชรา   แมซึ่งมรณะ 
ดวยอุบายอยางนี้     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   พึงขามพนมัจจุไดดวยอุบาย  
อยางนี้. 
         [๕๐๙]   คําวา   พิจารณาเห็นโลกอยางน้ี     ความวา    มองเห็น 
พิจารณาเห็น   เทียบเคียง    พิจารณา    ใหเจริญ    ทําใหแจมแจงซ่ึงโลก 
ดวยอยางนี้    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พิจารณาเห็นโลกอยางนี้. 
         [๕๑๐]   แมมารก็ชือ่วามัจจุราช         แมความตายก็ชื่อวามัจจุราช 
ในอุเทศวา  มจฺจุราชา   น  ปสฺสติ   ดงัน้ี.  คําวา  ยอมไมเห็น   ความวา 
มัจจุราชยอมไมเห็น คือ ไมประสบ ไมพบ  ไมปะ  ไมไดเฉพาะ. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เน้ือท่ีอยูในปา    เมื่อเท่ียวอยูในปาใหญ     เดินไปก็ไมระแวง 
ยืนอยูก็ไมระแวง    นั่งพักอยูก็ไมระแวง     นอนอยูก็ไมระแวง     ขอน้ัน 
เพราะเหตุอะไร   เพราะเน้ือนั้นไมไปในทางของพราน  แมฉันใด  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็เหมือนฉันนั้นแล  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม 
เขาปฐมฌานอันมีวิตก   มวิีจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุนี้เรากลาววา  ทํามารใหมืด  กําจัดมารไมใหมีทางไปแลว 
สูสถานเปนที่ไมเห็นดวยจักษุแหงมารผูลามก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อีก 
ประการหนึ่ง     ภิกษุเขาทุติยฌาน      อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมวิีจาร  เพราะวิตกวิจารสงบไป  มีปติ 
และสุขเกิดแตสมาธิอยู   เขาตติยฌาน  เขาจตุตถฌาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนี้เรากลาววา   ทํามารใหมืด    กําจัดมารไมใหมีทาง   ไปแลวสูสถาน 
เปนที่ไมเห็นดวยจักษุของมารผูลามก. 
         อีกประการหน่ึง      ภิกษุเขาอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา 
อากาศไมมีที่สุด    เพราะลวงรูปสัญญา    เพราะดับปฏิฆสัญญา  เพราะไม 
มนสิการถึงนานัตตสัญญา    โดยประการท้ังปวงอยู     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนี้เรากลาววา   ทํามารใหมืด    กําจัดมารไมใหมีทาง    ไปแลวสูสถาน 
เปนที่ไมเห็นดวย จักษุของมารผูลามก. 
         อีกประการหน่ึง         ภิกษุลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ 
ทั้งปวง   เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา    วิญญาณหาท่ีสุดไมได 
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง     เขาอากิญจัญญายตนฌาน 
ดวยมนสิการวา    อะไร ๆ นอยหน่ึงไมมี    ลวงอากิญจัญญายตนฌานโดย  
ประการทั้งปวง    เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู   ลวงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง      เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู    และ 
อาสวะของภิกษุนั้นก็หมดสิ้นไป      เพราะเห็นดวยปญญา      ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุนี้เรากลาววาทํามารใหมืด   กําจัดมารไมใหมีทาง   ไปแลว  
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สูสถานเปนที่ไมเห็นดวยจักษุของมารผูลามก   ขามแลวซ่ึงตัณหาอันซานไป 
ในอารมณตาง ๆ  ภิกษุนัน้เดินอยูก็ไมระแวง    ยืนอยูก็ไมระแวง   นั่งอยู 
ก็ไมระแวง    นอนอยูก็ไมระแวง   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะภิกษุนั้น 
ไมไปในทางแหงมารผูลามก   เพราะฉะนั้น     จึงชือ่วา  มัจจุราชยอมไมเห็น 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ดูกอนโมฆราช  ทานจงเปนผูมีสติ  พิจารณาเห็นโลก 
         โดยความเปนของสูญทุกเมื่อ    ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว  
         พึงขามพนมัจจุไดดวยอุบายอยางน้ี     เมือ่บคุคลพิจารณา 
         เห็นโลกอยางน้ี  มัจจุราชจึงไมเห็น. 
         พรอมดวยเวลาจบพระคาถา   ฯ ล ฯ   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  เปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวกฉะนี้แล.  
                       จบโมฆราชมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๕ 
 
                   อรรถกถาโมฆราชมาณวกปญหานิทเทสที่  ๑๕ 
         พึงทราบวินิจฉัยในโมฆราชสูตรท่ี  ๑๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทฺวาห  คือ  เทฺว  วาเร  อห   ขาพระองคไดทูลถาม  ๒  ครั้ง 
แลว. เพราะวาโมฆราชมาณพนั้น   คราวกอนทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึง 
๒ ครั้ง   เมื่อจบอชิตสูตรและติสสเมตเตยยสูตร.    แตพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรอใหโมฆราชมาณพมีอินทรียแกกลากอน   จึงไมทรงพยากรณ.  ดวย 
เหตุนั้น  โมฆราชมาณพจึงทูลวา  ทฺวาห   สกฺก  อปุจฺฉิสฺส  ขาแตพระสักกะ 
ขาพระองคไดทูลถาม  ๒  ครั้งแลว.  บทวา   ยาวตติยฺจ  เทวิสิ   พฺยากโร-  
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ตีติ  เม  สุต ขาพระองคไดยินมาวา  พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระเทพฤๅษี  
ยอมทรงพยากรณในครั้งท่ี ๓    ความวา     ขาพระองคไดยินมาอยางนี้วา 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระฤษีวิสุทธิเทพ       เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
มีผูทูลถามปญหาเปนครั้งที่  ๓    ยอมทรงพยากรณกะสหธรรมิก.    นัยวา 
โมฆราชมาณพไดฟงมาอยางนี้ ณ  ฝงแมน้ําโคธาวารีนั่นเอง.    ดวยเหตุนั้น 
โมฆราชมาณพจึงทูลวา   พฺยากโรตีติ  เม  สุต   ดังนี้    คําใดท่ีพึงกลาว 
ในนิเทศแหงคาถานี้   คําน้ันมีนัยดังไดกลาวมาแลวในหนหลังน่ันแล. 
         บทวา  อย  โลโก   คือ  มนุษยโลกน้ี.   บทวา  ปโร  โลโก   คือ 
โลกที่เหลือยกเวนมนุษยโลกนั้น.  บทวา    สเทวโก   พรอมดวยเทวโลก 
คือโลกที่เหลอื    ยกเวนพรหมโลก.   ไดแก    อุปปตติเทพและสมมติเทพ 
บทที่วา   พฺรหฺมโลโก  สเทวโก   พรหมโลก   พรอมดวยเทวโลก   เปน 
เพียงแสดงคํามีอาทิวา  สเทวโก  โลโก โลกพรอมดวยเทวโลก. ดวยบทน้ัน 
พึงทราบโลกแมทั้งหมดมีประการดังไดกลาวแลวอยางนั้น. 
         บทวา  เอว  อภิกฺกนตฺทสฺสาวึ   พระองคผูเห็นธรรมอันงามอยางนี้  
คือโมฆราชมาณพแสดงวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นธรรมอันเลิศอยางนี้  
สามารถจะทรงเห็นอัธยาศัย    อธิมุตติ  คติ เปนที่ไปในเบื้องหนาของโลก 
พรอมดวยเทวโลกได. 
         บทวา  สฺุโต  โลก   อเวกฺขสสฺุ   ทานจงพิจารณาเห็นโลกโดย 
ความเปนของสูญ    คือพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ทานจงดูโลกโดยความเปน 
ของสูญโดยอาการ ๒ อยาง  คือดวยการกําหนดความไมเปนไปในอํานาจ ๑ 
ดวยพิจารณาเห็นสังขารวางเปลา ๑.  บทวา  อตฺตานุทิฏ ึ  โอหจฺจ  ถอน 
อัตตานุทิฏฐิเสีย  คือถอนความเห็นวาเปนตัวตนเสีย.  
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         บทวา  ลุชฺชติ  คือ  ยอมแตก. ชื่อวา  จกฺขุ  เพราะเห็น.   จักษุนั้น   
ใหสําเร็จความเปนวัตถุและทวารตามสมควร        แกจักษุวิญญาณเปนตน 
ในบริเวณท่ีเห็นได   อันเปนสถานที่เกิดของสรีรสัณฐาน   อันต้ังอยูเฉพาะ 
หนาในทามกลางวงกลมสีดํา    ซึ่งลอมดวยวงกลมสีขาวอันเปนสสัมภาร- 
จักษุ   (ดวงตา)  ต้ังอยู.   ชือ่วา    รูปา    เพราะยอยยับ.     อธิบายวา   รูป 
ทั้งหลายถึงความวิการดวยสี    ยอมประกาศความสบายใจ.   ชื่อวา   จกฺข-ุ 
วิฺาณ       เพราะวิญญาณเปนไปแลวแตจักษุ     หรือวิญญาณของจักษุ 
อาศัยจักษุ.   สัมผัสเปนไปแลวโดยจักษุชื่อวา  จักขุสัมผัส.   บทวา   จกฺข-ุ 
สมฺผสฺสปจฺจยา   เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  คือผัสสะอันสัมปยุตแลวดวย 
จักษุวิญญาณเปนปจจัย.  บทวา เวทยิต  คือ  การเสวย. อธิบายวา  เวทนา.  
ชื่อวา  สุข  เพราะทําผูนั้นใหเกิดสุข.  อธิบายวา  ที่บุคคลผูมีเวทนาเกิดให 
ถึงสุข.  หรือชื่อวา  สุข  เพราะกัดกินและขุดดวยดีซึ่งความเจ็บปวยทางกาย 
และจิต.  ชื่อวา ทุกข  เพราะทนไดยาก.  อธิบายวา  ทําบุคคลผูมีเวทนาเกิด 
ใหถึงทุกข. ชื่อวา  อทุกขมสุข  เพราะไมทุกข  ไมสุข.  ม  อักษรทานกลาว 
ดวยบทสนธิ. อน่ึง จักษุสัมผัสนั้น เปนปจจัย ๘  ดวยอํานาจสหชาตปจจัย  ๑ 
อัญญมัญญปจจัย ๑    นิสสยปจจัย ๑     วิปากปจจัย  ๑     อาหารปจจัย ๑ 
สัมปยุตตปจจัย  ๑  อัตถิปจจัย ๑  อวิคตปจจัย ๑  แกเวทนาท่ีสัมปยุตกับตน. 
เปนปจจัย  ๕ ดวยอํานาจอนันตรปจจัย ๑    สมนนัตรปจจัย  ๑   อุปนิสสย- 
ปจจัย  ๑     นัตถิปจจัย ๑     วิคตปจจัย  ๑     แกสมัปฏิจฉันนะและธรรมที ่
สัมปยุต  เปนปจจัยดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัยเทาน้ัน  แกสันตีรณะเปนตน 
และธรรมทีส่ัมปยุต.  
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         ชื่อวา   โสต    เพราะฟง.    โสตะนั้นยังความเปนวัตถุและทวารให 
สําเร็จ   ตามสมควรแกโสตวิญญาณเปนตน     ในชองมีสัณฐานพอสอดน้ิว 
เขาไปได    มีขนออนและแดงอยูภายในชองสสัมภารโสตะต้ังอยู.     ชื่อวา 
สทฺทา   เพราะไป   อธิบายวา   เปลงออก.   ชื่อวา   ฆาน    เพราะสูดดม. 
ฆานะน้ันยังความเปนวัตถุและทวารใหสําเร็จตามสมควรแกฆานวิญญาณ 
เปนตน      ในท่ีมีสัณฐานเหมือนเทาแพะภายในโพรงของสสัมภารฆานะต้ัง 
อยู.  ชื่อวา  คนฺธา  เพราะฟุงไป.   อธบิายวา   ประกาศวัตถุ  (เรือ่งราว) 
ของตน.   ชือ่วา  ชิวฺหา   เพราะเลี้ยงชีวิต.   หรือ  ชือ่วา   ชิวฺหา   เพราะ 
อรรถวาลิ้ม     ชิวหานั้นยังความเปนวัตถุและทวารใหสําเร็จตามสมควรแก 
ชิวหาวิญญาณเปนตน   ในท่ีที่มีสัณฐานคลายปลายกลีบดอกอุบลซึ่งแยกกลีบ 
ในทามกลาง       ทามกลางพื้นเบื้องบนเวนยอดโคนและขางของสสัมภาร- 
ชิวหาต้ังอยู.  ชื่อวา  รสา   เพราะเปนที่ยินดีของสัตว.  อธิบายวา ชอบใจ. 
ชื่อวา กาโย    เพราะเปนที่เกิดแหงธรรมที่เปนไปกับอาสวะอันนาเกลียด. 
บทวา  อาโย   ไดแก  ที่เกดิ.   ชื่อวา    ความเปนไปแหงรูปมีใจครองมีอยู 
ในกายน้ีเทาใด        กายประสาทก็ยังความเปนวัตถุและทวารใหสําเร็จตาม 
สมควรแกกายวิญญาณเปนตนต้ังอยูเทาน้ัน    ในกายน้ันโดยมาก.    ชื่อวา 
โผฏพฺพา   เพราะถูกตอง.   ชื่อวา   มโน   เพราะรู   อธิบายวา   รูแจง. 
ชื่อวา   ธมฺมา   เพราะทรงไวซึ่งลักษณะของตน.   บทวา  มโน  คือ  ภวังค 
พรอมดวยอาวัชชนะ.  บทวา  ธมฺมา  คือ  ธรรมารมณที่เหลือเวนนิพพาน. 
บทวา  มโนวิฺาณ  คือ  ชวนะมโนวิญญาณ.   บทวา  มโนสมฺผสฺโส 
ไดแก ผัสสะท่ีสัมปยุตดวยชวนะมโนวิญญาณนั้น.  มโนสัมผัสนั้นเปนปจจัย  
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แกสัมปยุตเวทนา   ดวยอํานาจปจจัย* ๗ ที่เหลือ   เวนวิปากปจจัย   มโน- 
สัมผัสนั้นเปนปจจัยแกเวทนาทั้งหลาย ที่เหลือจากเวทนาท่ีสัมปยุตกับชวนะ 
มโนวิญญาณนั้น   (ที่เกดิ) ในลําดับตอมา  ดวยอํานาจอุปนิสัยปจจัยเทาน้ัน. 
         บทวา  อวสิยปฺปวตฺตสลฺลกฺขณวเสน    ดวยสามารถการกําหนดวา 
ไมเปนไปในอานาจ    คือดวยสามารถการเห็น    การดูสังขารไมเปนไปใน 
อํานาจ.  บทวา   รูเป  วโส  น  ลพฺภติ    ใคร ๆ  ไมไดอํานาจในรูป    คือ 
ไมไดความมีอํานาจในรูป.  แมในเวทนาเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา  น  ตุมหฺาก  ไมใชของทาน คือ จริงอยู  เมื่อตนมีอยู  ยอมมี 
สิ่งท่ีเนื่องดวยตน  ตนน้ันแหละไมมี.  เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา  ไมใช 
ของทาน.  บทวา นาป  อฺเส   ของคนอ่ืนก็ไมใช  คือ  ตนของคนอ่ืน 
ชื่อวาคนอ่ืน    เมื่อตนน้ันมีอยู.    ตนของคนอ่ืนก็พึงมี    แมตนน้ันก็ไมมี 
เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา    ของคนอ่ืนก็ไมใช.   บทวา   ปุราณมิท 
ภิกฺขเว  กมมฺ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรมเกาน้ี  อธบิายวา  กรรมนี้มิใช 
กรรมเกา  แตกายน้ีเกิดแตกรรมเกา  เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาวอยางนี้  
ดวยปจจัย โวหาร.   บทวา  อภิสงฺขต   อันปจจัยปรุงแตงแลวเปนตน  ทาน 
กลาวไวแลว  เพราะมีสิงคเสมอกัน  (คือเปนนปุงสกลิงคเหมือนกัน)    กับ 
คํากอน (คือ  กมฺม)  ดวยสามารถแหงกรรมโวหารนั่นเอง.   พึงเห็นความ  
ในบทนี้อยางนี้วา  บทวา  อภิสงฺขต  คือ ปจจัยปรุงแตง.  บทวา อภิสฺ-  
เจตยิต  คือ  มีเจตนาเปนที่ต้ัง  มีเจตนาเปนมูลเหตุ.   บทวา  เวทนีย  คือ 
เปนที่ต้ังแหงเวทนา. 
๑. สหชาตะ,อัญญมัญญะ,  นิสสยะ, อาหาระ, สัมปยุตตะ,  อัตถิ,  อวิคตะ.  
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         บทวา  รูเป  สาโร  น  ลพฺภติ  ใคร ๆ  ยอมไมไดแกนสารในรูป คือ  
ไมไดสาระในรูปวาเปนของเที่ยงเปนตน.       แมในเวทนาเปนตนก็มีนัยนี้  
เหมือนกัน.  บทวา  รูป   อสฺสาร  นิสสฺาร  คือ  รูปไมมีแกนสารและไรแกน 
สาร.  บทวา สาราปคต คือ  ปราศจากสาระ.   บทวา นิจฺจสารสาเรน  วา 
โดยสาระวาความเท่ียงเปนแกนสาร  คือโดยสาระวาเที่ยงเปนไปเพราะกาว- 
ลวงภังคขณะ   ไมมีสาระโดยสาระวาเที่ยง   เพราะไมมีความเท่ียงอะไร ๆ. 
บทวา สุขสารสาเรน  วา โดยสาระวาเปนสุขเปนแกนสาร คือโดยสาระวา 
เปนสุขเปนแกนสาร  เพราะไมมีสาระวาเปนสุขอะไร ๆ  กาวลวงซ่ึงสุขใน 
ฐิติขณะ.   บทวา  อตฺตสารสาเรน  วา   โดยสาระวาตนเปนแกนสาร    คือ 
โดยสาระวาตนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตนวาเปนแกนสาร.    บทวา  นิจฺเจน   วา 
โดยความเท่ียง  คือโดยความเที่ยง  เพราะไมมีความเที่ยงอะไร ๆ  เปนไป 
เพราะกาวลวงภังคะ.   บทวา ธุเวน  วา  โดยความย่ังยืน คือโดยความย่ังยืน 
เพราะไมมีอะไร ๆ เปนความย่ังยืนแมในเวลามีอยู    ก็เพราะอาศัยปจจัยจึง 
เปนไปได.     บทวา  สสสฺเตน  วา   โดยความม่ันคง  คือโดยความม่ันคง 
เพราะไมมีอะไร ๆ    ที่ขาดไปจะมีอยูไดตลอดกาล.    บทวา อวิปริณาม- 
ธมฺเมน  วา   โดยมีความไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา    คือโดยมีความไม 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เพราะไมมีอะไร ๆ   ทีจ่ะไมแปรปรวนไปเปน 
ปกติ   ดวยอํานาจแหงความแกและความตาย. 
         บทวา  จกฺขุ  สฺุ   อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา  จักษุสูญจากตน 
หรือจากสิ่งที่เนื่องกับตน   คือสูญจากตนที่กําหนดไวอยางนี้วา   ผูทํา    ผู 
เสวยเขาไปอยูเอง     และจากบริขารอันเปนของตน    เพราะความไมมีตน 
นั่นเอง.      อธิบายวา     ทัง้หมดเปนธรรมชาติมีอยูในโลกมีจักษุเปนตน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 406 

เพราะคนและส่ิงท่ีเนื่องดวยตนไมมีในธรรมชาตินี้  ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา 
สูญ.   แมโลกุตรธรรมกส็ูญเหมือนกัน    เพราะสูญจากตนและสิ่งท่ีเนื่องดวย 
ตน.  ทานกลาวไววา  ธรรมในอดีตสูญไมมี.   ทานกลาวถึงความไมมีสาระ 
ในตน   และสิ่งท่ีเนื่องดวยตนในธรรมนั้น.   ในโลกเม่ือพูดวา   เรือนสูญ 
หมอสูญ     ไมใชไมมีเรือนและหมอ.   ทานกลาวถึงความไมมีสิ่งอ่ืนในเรือน 
และในหมอนั้น. พระผูมพีระภาคเจาตรัสความขอน้ีไววา อะไร ๆ ในเรือน 
และในหมอนั้นไมมี   เรอืนและหมอนั้นก็สูญ  ดวยเหตุนั้น   สิง่ใดยังมีเหลือ 
อยูในเรือนและในหมอน้ัน  สิ่งนั้นเมื่อยังมีอยู   กร็ูวาส่ิงน้ีมีอยูดังนี้.   ความน้ี  
ก็เหมือนกันกับในคัมภีรญายะ   และคัมภีรสัททะ.    ในสูตรนีท้านกลาวถึง 
อนัตตลักขณสูตรไวดวยประการฉะนี้. 
         บทวา  อนิสฺสริยโต    โดยความไมเปนใหญ    คือโดยไมเปนไปใน 
อํานาจ    ในความเปนใหญของตน.   บทวา  อกามการิยโต    โดยทําตาม 
ความชอบใจไมได   คือดวยอํานาจแหงการทําตามความชอบใจของตนไม 
ได.   บทวา  อผาสุนียโต   โดยเปนที่ต้ังแหงความไมสบาย   คือโดยความ 
ไมมีที่พ่ึงเพื่อความดํารงอยู.    บทวา  อวสวตฺตนโต   คือ   โดยไมเปนไป 
ในอํานาจของตน.   บทวา ปวตฺติโต   โดยเปนไปตามเหตุ  คือโดยเปนไป 
อาศัยปจจัยที่ไมเที่ยง.   บทวา  วิวิตฺตโต   โดยวางเปลา   คือโดยไมมีสาระ. 
         บทวา  สุทฺธ  ทั้งสิ้น.   คือชื่อวาท้ังส้ินอันเปนไปอยูดวยอํานาจแหง 
ความเกิดเปนปจจัยอยางเดียว   เวนอิสระ   กาล   ปกติ.  และเมื่อบุคคลเห็น 
ซึ่งความเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมทั้งส้ินวา    กองแหงธรรมทั้งส้ินปราศจาก 
สิ่งท่ีเนื่องดวยตน.    บทวา  สุทฺธ   สงฺขารสนฺตตึ   ความสืบตอแหงสังขาร 
ทั้งส้ิน   คือเมื่อเห็นความสืบตอแหงสังขารที่ขาดไปแลวท้ังส้ิน   ทานกลาว  
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ความเดียวกันมีสังขารเปนตน  ๒-๓ ครั้งโดยเอ้ือเฟอ.   เมื่อเห็นอยางนี้ยอม  
ไมมีภัยในปากแหงมรณะ.     บทวา   คามณิ    เปนคํารองเรียก.    บทวา 
ติณกฏสม  โลก   เห็นโลกเสมอดวยหญาและไม  คือเมื่อใดเห็นโลกอัน 
ไดแกขันธมีใจครองน้ีเสมอดวยหญาและไม   ความเห็นวา   เมื่อบุคคลถือ 
ซึ่งหญาและไมในปาได   ก็ยอมถือซ่ึงตนหรือส่ิงท่ีเนื่องดวยตนได  ยอมไมมี 
หรือเมื่อหญาและไมเหลาน้ันหายไปเองบาง    พินาศไปเองบาง   ความเห็น 
วาคนยอมหายไป   สิ่งท่ีเน่ืองดวยตนพินาศไปก็มีไมได ฉันใด  เมื่อบุคคล 
ไมเห็นวา    แมเม่ือกายน้ีหายไปพินาศไป    ตนหรือส่ิงท่ีเนื่องดวยตนยอม 
แตกดับไป เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เห็นโลกเสมอดวย 
หญาและไมดวยปญญา  ฉันนั้น.  บทวา  น  อฺ  ปฏยเต  กิฺจิ  อฺตฺร 
อปฺปฏิสนฺธิยา  คือ  บุคคลไมปรารถนาภพหรืออัตภาพอะไร ๆ  อ่ืน นอก 
จากนิพพานอันไมมีปฏิสนธิ. 
         บทวา  รูป  สมนฺเนสติ  บุคคลยอมตามคนหารูป   คือแสวงหาสาระ 
แหงรูป   ดวยอํานาจแหงทิฏฐิวา เรา.   ดวยอํานาจแหงตัณหาวา  ของเรา. 
ดวยอํานาจแหงมานะวา  เปนเรา.    บทวา   ตมฺป     ตสฺส   น  โหติ  คือ 
ความถือแม ๓  อยางนั้นยอมไมมีแกบุคคลน้ัน. 
         บทวา  อิธ เปนนิบาตลงในความอางถึงท่ีอยู.  อิธ  นิบาตนี้บางแหง 
ทานกลาวหมายถึง โลก    เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา   พระตถาคตทรง 
อุบัติใน  โลก  นี.้    บางแหงหมายเอา  ศาสนา   เหมือนอยางที่พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะที่หน่ึงมีอยูในศาสนานี้  
และสมณะท่ีสองก็มีอยูในศาสนาน้ี.   บางแหงหมายเอา   โอกาส     (คือภพ) 
เหมือนอยางท่ีทานกลาวไววา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 408 

                เมือ่เราเปนเทพดํารงอยูใน     ภพดาวดึงส  นี้แล   เรา  
         ไดอายุเพ่ิมขึ้นอีก   ขาแตพระองคผูนิรทุกข   ขอจงทราบ 
         อยางน้ีเถิด.๑  
         บางแหงหมายเอาเพียงปทปูรณะ (คือทําบทใหเต็ม) เทาน้ัน.   เหมือน 
อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย๒   เราฉันเสร็จแลว 
หามภัตแลวดังน้ี.  แตในท่ีนี้พึงทราบวา  ทานกลาวหมายถึงโลก. 
         ก็ในบทวา อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน   ปุถุชนผูไมไดสดับนี้    พึงทราบ 
ความดังตอไปนี้.  บุคคลไมสดับธรรมท่ีควรรู  เพราะไมมีอาคมและอธิคม 
(การศึกษาและการบรรล)ุ    บุคคลใดไมมีอาคม     ปฏิเสธทิฏฐิ     เพราะ 
ปราศจากการเรียน  การสอบถาม   การวินิจฉัยในขันธ   ธาตุ   อายตนะ 
ปจจยาการ  และสติปฏฐานเปนตน   ไมมีอธิคม  เพราะไมบรรลุธรรมที่ควร 
บรรลุดวยการปฏิบัติ  บุคคลน้ันชื่อวาเปนผูไมสดับธรรมท่ีควรรู  เพราะไม 
มีอาคมและอธิคมดวยประการฉะนี้. 
                ชือ่วา  ปุถุชน       เพราะเหตุทั้งหลายมีการเกิดกิเลส 
         หนาเปนตน  หรือวาชนน้ี    ชื่อวาปุถุผูหนา  เพราะความ 
         เปนผูเกิดกิเลสหนาหย่ังลงในภายใน. 
         จริงอยู ชื่อวาปุถุชนดวยเหตุทั้งหลาย  มีการยังกิเลสหนาคือมีประการ 
ตางๆ ใหเกิดข้ึน.  เหมือนอยางที่ทานกลาววา  ชื่อวาปุถุชน  เพราะยังกิเลส 
หนาใหเกิด.   เพราะไมกําจัดสักกายทิฏฐิหนา.   เพราะมองดูหนาของพระ- 
ศาสดาท้ังหลายหนา (มาก).  เพราะจมอยูดวยคติทั้งปวงหนา.   เพราะปรุง 
แตงอภิสังขารตางๆ หนา.   เพราะลอยไปดวยโอฆะตาง ๆ หนา.    เพราะ 
เดือดรอนดวยความเดือดรอนตาง ๆ  หนา.     เพราะถูกเผาดวยความรอน 
๑. ที. มหา. ๑๐/ขอ ๒๖๔.   ๒. ม. มุ. ๑๒/ขอ ๒๒.  
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ตาง ๆ หนา.   เพราะยินดี   อยาก   กําหนัด    สยบ    ถึงทับ   ติด   คลอง  
ผูกพันในกามคุณ ๕ หนา.  เพราะรอยรัด   ครอบงํา  ถูกตอง   ปด  ปกปด 
ครอบไวดวยนิวรณ  ๕ หนา.    เพราะเปนผูลวงเลยคลองธรรม    หันหลัง 
ใหอริยธรรม    ประพฤติธรรมตํ่า    หยั่งลงในภายในหนา.   อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวาปุถุชน  เพราะชนน้ีผูถึงการนับแยกกนั   ไมปะปนกับพระอริยบุคคล 
ผูประกอบดวยคุณมีศีลและสุตะเปนตนหนา.     ดวยบทสองบทนี้อยางนี้วา 
อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน  ทานกลาวถึงปุถุชนสองจําพวกวา 
                พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย   ตรัสถึงปุถุชน 
         สองจําพวก  คืออันธปุถุชนพวกหนึ่ง  กัลยาณปุลุชนพวก  
         หน่ึง. 
         ในปุถชุนสองจําพวกนั้น   พึงทราบวา     ทานกลาวถึงอันธปุถุชน 
(ปุถุชนบอด). 
         พึงทราบความในบทมีอาทิวา  จริยาน  อทสฺสาวี   ไมไดเห็นพระ- 
อริยเจาดังน้ีตอไป.   พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวกของ 
พระพุทธเจา    ทานเรียกวาพระอริยะ   เพราะไกลจากกิเลส,   เพราะไมนํา 
ไปในทางเส่ือม,      เพราะนําไปในทางเจริญ,       เพราะเปนผูทําใหโลก 
พรอมท้ังเทวโลกสงบ.   ในท่ีนี้  พระพทุธเจาเทาน้ันเปนพระอริยะ.   ดังท่ี 
พระองคตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคต    บัณฑิตกลาววาเปน 
อริยะในโลกพรอมท้ังเทวโลก.     ในบทวา   สปฺปุรสิา   นี ้   พึงทราบวา 
พระปจเจกพุทธเจา    และสาวกของพระตถาคต    เปนสัปบุรุษ.    เพราะ 
ทานเหลาน้ันเปนบุรุษผูงามดวยการประกอบโลกุตรคุณ    จึงชื่อวาสัปบุรุษ. 
         อีกอยางหนึ่ง  ทานเหลาน้ันทั้งหมดทานกลาวไวโดยสวนสอง.   แม  
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พระพุทธเจาก็เปนทั้งพระอริยะเปนทั้งสัปบุรุษ.      พระปจเจกพุทธเจาก็ดี 
สาวกของพระพุทธเจาก็ดี    ก็เปนทั้งพระอริยะ    เปนทั้งสัปบุรุษ.    ดังท่ี 
ทานกลาวไววา 
                ผูใดแล  เปนคนกตัญูกตเวที   เปนนักปราชญ เปน 
         กัลยาณมิตร     และเปนผูมีความภักดีมั่นคง     กระทํากิจ 
         ของผูไดรับทุกขโดยเคารพ  บัณฑิตท้ังหลาย   ยอมกลาว 
         ผูนั้นวา   เปนสัปบรุุษ. 
         จริงอยู    พระสาวกของพระพุทธเจา    ทานกลาวดวยบทเพียงเทาน้ี  
วา    เปนกลัยาณมิตร    และเปนผูมีความภักดีมั่นคง.   พระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ทานกลาวดวยความเปนผูมีกตัญูเปนตน. 
         บัดนี้พึงทราบวา  ผูมีปกติไมเห็นพระอริยะเหลาน้ันและไมทํากรรมดี 
ในการเห็น   เปนผูไมไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย. 
         ผูไมเห็นนั้นมี ๒ อยาง   คือไมเห็นดวยจักษุ ๑   ไมเห็นดวยญาณ  ๑. 
ในความเห็นท้ังสองอยางนั้น      ในทีน่ี้ทานประสงคเอาการไมไดเห็นดวย 
ญาณ.   จริงอยู   พระอริยะทั้งหลายแมเห็นดวยมังสจักษุก็ดี   ดวยทิพยจักษุ 
ก็ดี  ยังไมชื่อวาเห็น  เพราะพระอริยะเหลาน้ันถือเอา  (การเห็น)   เพียงสี 
ดวยจักษุ   เพราะไมเปนอารมณของความเปนพระอริยะ.  แมสุนัขบานและ 
สุนัขจ้ิงจอกเปนตน     ยอมเห็นพระอริยะดวยจักษุ    แตสัตวเหลาน้ันชื่อวา 
ไมเห็นพระอริยะ.   ในเรือ่งนี้มีเรื่องราวดังตอไปนี้. 
         มีเรื่องเลาวา    อุปฏฐากของพระเถระผูเปนพระขีณาสพอาศัยอยู ณ 
จิตตลบรรพตบวชเมื่อแก    วันหน่ึงไปบิณฑบาตกับพระเถระ    รับบาตร 
และจีวรของพระเถระแลวเดินตามมาขางหลังถามพระเถระวา    ทานขอรับ  
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คนเชนไรชื่อวาเปนอริยะ.     พระเถระกลาววา     คนแกบางคนในโลกนี ้
รับบาตรและจีวรของพระอริยะท้ังหลาย     แลวทําการปรนนิบติั     แมเท่ียว 
ไปดวยกันก็ไมรูจักพระอริยะ    ดูกอนอาวุโส   พระอริยะท้ังหลายอันบุคคล 
รูไดยากอยางนี้.   แมเม่ือพระเถระกลาวอยางนั้น   พระอุปฏฐากนั้นก็ยังไม 
เขาใจอยูนั่นแหละ. 
         เพราะฉะน้ัน  การเห็นดวยจักษชุื่อวาไมเห็น.   การเห็นดวยญาณ 
เทาน้ันชื่อวาเห็น.    เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอน 
วักกลิ   ประโยชนอะไรดวยการเห็นรางกายอันเปอยเนาน้ีของเธอ    ดูกอน 
วักกลิ   ผูใดแลเห็นธรรม   ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา.   เพราะฉะน้ัน  แมเห็นดวย  
จักษุ    แตไมเห็นอนิจจลักษณะเปนตน   ที่พระอรยิะท้ังหลายเห็นแลวดวย 
ญาณ    และไมบรรลุธรรมท่ีพระอริยะบรรลุแลว    พึงทราบวาเปนผูไมได 
เห็นพระอริยะท้ังหลาย  เพราะไมเห็นธรรมอันทําใหเปนอริยะ   และความ 
เปนอริยะ. 
         บทวา  อริยธมมฺสฺส   อโกวิโท    ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ 
คือไมฉลาดในอริยธรรมอันมีสติปฏฐานเปนตน. อนึ่ง ในบทวา  อริยธมฺเม 
อวินีโต       ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะน้ี        พึงทราบความ 
ดังตอไปนี้   
                ชือ่วาวินัยมี้  ๒ อยาง    ใน ๒ อยางน้ี     แตละอยาง 
         แบงออกเปน  ๕  สวน  เพราะไมมีวินัยน้ัน  ทานจึงกลาววา 
         ไมไดรับแนะนํา. 
         ก็วินัย  ๒ อยางนี้     คือสังวรวินัย ๑    ปหานวินัย ๑     แมในวินัย 
๒ อยางนี้   วินัยหน่ึง ๆ  แบงออกเปน  ๕  อยาง.   สงัวรวินัยก็มี  ๕  อยาง  
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คือ   ศีลสังวร ๑   สติสังวร ๑   ญาณสังวร ๑   ขันติสังวร ๑   วิรยิสังวร ๑. 
ปหานวินัยก็มี ๕ อยาง   คือ   ตทังคปหาน (ละชั่วคราว) ๑    วิกขัมภน- 
ปหาน (ละดวยขมไว) ๑    สมุจเฉทปหาน (ละเด็ดขาด) ๑    ปฏปิสสัทธิ- 
ปหาน (ละดวยสงบ) ๑  นิสสรณปหาน (ละพนออกไป) ๑.               
         ในสังวร  ๕  เหลาน้ัน   การเขาถึง   เขาถึงพรอมดวยปาติโมกขสังวร 
นี้ชื่อวา    ศีลสังวร.   การรักษาจักขุนทรีย  ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 
นี้ชื่อวา  สติสังวร. 
         (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอชิตะ)     
                กระแสเหลาใดในโลก        สติเปนเครื่องกั้นกระแส 
         เหลาน้ัน       เรากลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย 
         กระแสเหลาน้ัน  อันปญญายอมปดก้ันได. 
         นี้ชื่อวา  ญาณสังวร.   ความอดทนตอความหนาวความรอน ชื่อวา 
ขันติสังวร.  ความพยายามไมใหกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลวทวมทับได   นีช้ื่อวา 
วิริยสังวร.    อน่ึง   สังวรแมทั้งหมดน้ีทานกลาววา  สวร    เพราะกั้นกาย 
ทุจริตเปนตนที่ควรก้ัน    และที่ควรนําออกไปตามกําลังของตน    กลาววา 
วินัย   เพราะการนําออกไป.   พึงทราบวาสังวรวินัยแบงออกเปน   ๕  สวน 
โดยประการฉะนี้. 
         อน่ึง  การละองคนั้น ๆ  ดวยวิปสสนาญาณน้ัน ๆ   เหมือนการละ 
ความมืดดวยแสงประทีป   เพราะเปนปฏิปกษในวิปสสนาญาณท้ังหลาย  มี 
นามรูปปริจเฉทญาณเปนตน  เหมือนอยางเชนการละสักกายทิฏฐิ ดวยการ 
กําหนดนามรูป.   ละความเห็นวาสังขารไมมีเหตุ   และความเห็นวาสังขารมี 
ปจจัยไมเสมอกัน    ดวยการกําหนดปจจัย,   ละความเปนผูสงสัย    ดวยการ 
ขามพนความสงสัยในภายหลังน้ันนั่นเอง.     ละการยึดถือวาเรา    ของเรา  
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ดวยการพิจารณาเปนกลาปะ     ละความสําคัญในส่ิงท่ีไมใชทางวาเปนทาง   
ดวยการกําหนดวาทางและมิใชทาง   ละอุจเฉททิฏฐิดวยเห็นการเกิด,    ละ 
สัสสตทิฏฐิดวยเห็นการดับ,  ละความสําคัญในสิ่งท่ีเปนภัยวาไมเปนภัย  ดวย 
การเห็นภัย,   ละความสําคัญในสิ่งไมมีโทษ   ดวยเห็นวามีโทษ,   ละความ 
สําคัญในความยินดียิ่ง   ดวยนิพพิทานุปสสนา,    ละความเปนผูไมประสงค 
จะพน  ดวยมุญจิตุกัมยตาญาณ  ละความไมวางเฉยดวย   อุเบกขาญาณ,  ละ 
ความเปนปฏิโลมในการต้ังอยูในธรรมและในนิพพาน     ดวยอนุโลมญาณ 
ละการถือสังขารนิมิต   ดวยโคตรภูญาณ นี้ชื่อวา   ตทังคปหาน. 
         การละธรรมมีนิวรณเปนตนเหลาน้ัน ๆ      ดวยสมาธิอันตางดวย 
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ  โดยหามความเปนไป  เหมือนหามแหนบน 
หลังนํ้า   ดวยการทุบหมอเหว่ียงลงไปฉะน้ัน  นี้ชือ่วา  วกิขัมภนปหาน. 
         การละหมูสรรพกิเลสอันเปนฝายสมุทัย    (เหตุใหเกิดทุกข)     ดังท่ี 
ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา  เพ่ือละทิฏฐิในสันดานของตน ๆ ของบุคคลผู 
มีมรรคน้ัน  ๆ   เพราะอบรมอริยมรรค  ๔ แลว     โดยไมใหเปนไปไดอีก 
ตลอดไป  นีช้ื่อวา  สมุจเฉทปหาน. 
         ความท่ีกิเลสทั้งหลายสงบในขณะแหงผล  นี้ชื่อวา  ปฏิปสสัทธิปหาน. 
         นิพพานอันละสังขตธรรมทั้งปวงแลว   เพราะสลัดออกซึ่งสังขตธรรม 
ทั้งปวง   นี้ชือ่วา   นิสสรณปหาน.  เพราะการละท้ังหมด  นี้ชื่อวา  ปหาน 
เพราะอรรถวา  สละออกไป.  ชื่อวา   วินัย    เพราะอรรถวา  นาํออกไป. 
ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา  ปหานวินัย    เพราะละกิเลสนั้น ๆ    และเพราะมี 
วินัยนั้น  ๆ.   พึงทราบวา   แมปหานวินัยนี้ก็แบงออกเปน  ๕ อยาง   ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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         วินัยนี้โดยสังเขปมี ๒ อยาง   และโดยประเภทมี  ๑๐ อยาง    เพราะ 
ความสํารวมตางกัน    และเพราะสิ่งท่ีควรละก็ยังละไมได    เพราะวินัยนั้น 
ไมมีแกปุถุชนผูไมไดสดับ  ฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  ไมมีผูแนะนํา  เพราะ 
ไมมีวินัยนั้น.  แมในบทน้ีวา   ไมไดเห็นสัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของ 
สัตบุรุษ,     ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ    ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
โดยความก็ไมตางกัน.  ดังท่ีทานกลาวไววา ผูใดเปนพระอริยะ  ผูนั่นแหละ 
เปนสัตบุรุษ   ผูใดเปนสัตบุรุษ   ผูนั้นแหละเปนพระอริยะ   ธรรมใดของ 
พระอริยะ   ธรรมนั้นของสัตบุรุษ   ธรรมใดของสัตบุรุษ   ธรรมนั้นของ 
พระอริยะ     อริยวินัย    ก็คือสัปปุริสวินัย   สัปปรุสิวินัย   ก็คืออริยวินัย. 
บทวา   อริเย   สปฺปุริเส   อริยธมฺเม   สปฺปุริสธมฺเม  อริยวินเย    หรือ 
สปฺปุริสวิยเย   ก็อยางเดียวกันกับ    บทวา  เอกเสเส เอเก เอกฏเ   สเม 
สมภาเค  ตชชฺาเต   หรือ   ตฺเ   เอาความท้ังหมดวา   เปนอันเดียวกัน 
เสมอกัน   เกดิที่เดียวกัน. 
         บทวา  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ   ตามเห็นรูปโดยความเปนตน คือ 
คนบางพวกในโลกน้ี       ตามเห็นรูปและชนทั้งสองอยางวา     รูปก็คือเรา 
เราก็คือรูป.      เหมือนอยางวา      ตามเห็นเปลวไฟและสีทั้งสองอยางของ 
ตะเกียงน้ํามัน กําลังเผาอยูวา  เปลวไฟก็คือสี  สีกคื็อเปลวไฟ ฉันใด  คนบาง 
พวกในโลกนี้   ก็ฉันนั้น   ตามเห็นรูปโดยความเปนตน  คือตามเห็นทิฏฐิวา 
ตนมีรูปอยางนี้.  บทวา รปูวนฺต  วา อตฺตาน  เห็นตนวามีรูปบาง  คือถือส่ิง 
ไมมีรูปวาเปนตน    แลวตามเห็นสิ่งนั้นวาเปนรูป    ดุจเห็นตนไมวามีเงา. 
บทวา  อตฺตนิ  วา  รูป   เห็นรูปในตนบาง   คือถือส่ิงไมมีรูปนั้นแหละวา 
เปนตน     แลวตามเห็นรูปในตน  เหมือนตามดมกลิ่นในดอกไม.   บทวา  
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รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน   เห็นตนในรูปบาง  คือถือส่ิงไมมีรูป (อรูป) นั่นแหละ 
วาเปนตน     แลวตามเห็นตนนั้นในรูป    เหมือนตามเห็นแกวมณีในหีบ. 
แมในเวทนาเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   ในบทวา  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ 
ตามเห็นรูปโดยความเปนตนนั้น  ทานกลาวถึงรูปลวน ๆ  วาเปนตน.  ทาน 
กลาวถึงอรูปวาเปนตนในฐานะ  ๗  เหลาน้ีคือ        ตามเห็นตนวามีรูปบาง 
ตามเห็นรูปในตนบาง   ตามเห็นตนในรูปบาง    ตามเห็นเวทนา    สัญญา 
สังขาร   วิญญาณโดยความเปนตนบาง.  ทานกลาวปนกันไปถึงรูปและอรูป 
วาเปนตนในฐานะ ๑๒ อยาง    อยางละ ๓ ๆ   ในขันธ ๔  อยางนี้    คือ 
ตามเห็นตนวามีเวทนาบาง     ตามเห็นเวทนาในตนบาง    ตามเห็นตนใน 
เวทนาบาง.   ในบทวา  รปู  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ นั้นทานกลาวถึงอุจเฉท- 
ทิฏฐิในฐานะ  ๕   คือตามเห็นรูป   เวทนา  สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   โดย 
ความเปนตน.   ทานกลาวถึงสัสสตทิฏฐิในสวนท่ีเหลือ.   ในบทน้ีมีภวทิฏฐิ 
๑๕  ดวยประการฉะน้ี.   ภวทิฏฐิเหลานั้นแมทั้งหมดพึงทราบวา   หามมรรค 
ไมหามสวรรค  พึงฆาไดดวยปฐมมรรค. 
         บทวา  อารฺ ิโก  คือ     เมื่ออาศัยอยูในปา.   บทวา  ปวเน  คือ 
ในปาลึกใหญ.   บทวา   จรมาโน  คือ    เดินไปมาในท่ีนั้น ๆ.     บทวา 
วิสฺสตฺโต  คจฺฉติ    เดินไปก็ไมระแวง     คือเดินไปก็ไมกลัว     ไมระแวง. 
บทวา  อนาปาถาคโต  ลุทฺทสฺส    เนื้อน้ันไมไปในทางของพราน    คือไป 
ทางอ่ืน.   บทวา  อนฺตมกาสิ  มาร๑  ทํามารใหมีที่สุด   คือทํากิเลสมารหรอื 
เทวบุตรมารใหมีที่สุด.   บทวา  อปท  วธิตฺวา   กําจัดมารไมใหมีทาง   คือ 
ทําทางกิเลสไมใหมีทาง    คือทําใหพินาศไป.    บทวา   มารจกฺขุอทสฺสน 
๑.บาลี เปน อนฺธมกาสิ  กระทํามารใหมืด.  
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คโต  คือ  ไปสูที่มารไมเห็น.  บทวา  อนาปาถคโต คือ ไปพนหนามาร. 
บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงพระสูตรนี้ดวยธรรมเปนยอด   คือ 
พระอรหัตดวยประการฉะน้ี.   และเม่ือจบเทศนา  ไดมีผูบรรลธุรรมเชนกับ 
ที่กลาวไวแลว. 
                 จบอรรถกถาโมฆราชมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๕  
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                              ปงคิยมาณวกปญหานิทเทส  

                      วาดวยปญหาของทานปงคยิะ 
         [๕๑๑]  (ทานปงคิยะทูลถามวา) 
                ขาพระองคเปนคนแก    มีกําลังนอย    ปราศจากผิว- 
         พรรณ  นัยนตาไมแจมใส   หูฟงไมสะดวก   ขาพระองค 
         อยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย     ขอพระองคโปรด 
         ตรัสบอกธรรมทีข่าพระองคพึงรูแจง  อันเปนที่ละชาติและ 
         ชรา  ณ  ที่นี้เถิด.  
         [๕๑๒]  คําวา  ขาพระองคเปนคนแก   มีกําลงันอย   ปราศจาก 
ผิวพรรณ   ความวา  ขาพระองคเปนคนแก   คนเฒา เปนผูใหญ  ลวงกาล 
ผานวัยไปโดยลําดับ   มีอายุ ๑๒๐  ปแตกําเนิด. 
         คําวา  มีกําลังนอย    ความวา  ทุรพล    มีกําลงันอย    มีเรีย่วแรง 
นอย. 
         คําวา  ปราศจากผิวพรรณ  ความวา  ปราศจากผิวพรรณ มีผิวพรรณ 
ปราศไป    ผิวพรรณอันงามผองเมื่อวัยตนนั้นหายไปแลว     มโีทษปรากฏ 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ขาพระองคเปนคนแก   มีกําลังนอย    ปราศจาก 
ผิวพรรณ. 
         คําวา  อิติ  ในอุเทศวา  อิจฺจายสฺมา  ปงฺคิโย  ดังน้ี   เปนบทสนธิ. 
คําวา  อายสฺมา   เปนเครื่องกลาวดวยความรัก.    คําวา   ปงฺคิโย   เปนชื่อ  
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เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ทานปงคิยะ  
ทูลถามวา.                                                                             
         [๕๑๓]  คําวา   นัยนตาไมแจมใส    หูฟงไมสะดวก     ความวา 
นัยนตาไมแจมใส  ไมหมดจด   ไมบริสุทธิ์  ไมผองแผว   ขาพระองคเห็น 
รูปไมชัดดวยนัยนตาเชนนั้น   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   นัยนตาไมแจมใส. 
         คําวา  หูฟงไมสะดวก    ความวา  หูไมแจมใส    ไมหมดจด    ไม 
บริสุทธิ์  ไมผองแผว  ขาพระองคฟงเสียงไมชัดดวยหูเชนนั้น  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  นัยนตาไมแจมใส  หูฟงไมสะดวก. 
         [๕๑๔]  คําวา   ขาพระองคอยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย 
ความวา  ขาพระองคอยาเสียหายพินาศไปเลย. 
         คําวา  เปนผูหลง     คือ เปนผูไมรู    ไปแลวในอวิชชา    ไมมี  าณ 
ไมมีปญญาแจมแจง   มีปญญาทราม.                                             
         คําวา  ในระหวาง  ความวา  ขาพระองคไมรู    ไมทําใหแจง    ไม 
ทําใหปรากฏ   ไมไดเฉพาะ    ไมถูกตอง   ไมทําใหกระจางแลว   ซึ่งธรรม 
ทิฏฐิ   ปฏิปทา  มรรค   ของพระองค  พึงทํากาละเสีย  ในระหวางแทจริง 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ขาพระองคอยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย. 
         [๕๑๕]  คําวา  ขอโปรดตรัสบอกธรรม  ในอุเทศวา อาจิกฺข   ธมฺม 
ยมห  วิชฺ  ดังน้ี  ความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก ... ขอจงประกาศ 
ซึ่งพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด  พรอม 
ทั้งอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ   บริสุทธิบ์ริบูรณสิ้นเชิง   และสติปฏฐาน 
สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท   ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริย-  
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มรรคมีองค ๘  นิพพาน  ขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรม. 
         คําวา  ที่ขาพระองคพึงรูแจง   ความวา  ที่ขาพระองคพึงรู  พึงรูแจง 
รูแจงเฉพาะ   แทงตลอด   บรรลุได   ถกูตอง   ทําใหแจง    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ขอโปรดตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคพึงรูแจง. 
         [๕๑๖]  คําวา  เปนที่ละชาติและชรา ณ ที่นี ้    ความวา  เปนที่ละ 
ที่สงบ  ที่สละคืน  ที่ระงับชาติ  ชราและมรณะ  เปนอมตนิพพาน  ณ  ที่นี้  
แหละ   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  เปนที่ละชาติและชรา ณ ที่นี้   เพราะเหตุ 
นั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ขาพระองคเปนคนแก    มีกําลังนอย    ปราศจากผิว- 
         พรรณ   นัยนตาไมแจมใส    หูฟงไมสะดวก   ขาพระองค 
         อยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย    ขอพระองคโปรด 
         ตรัสบอกธรรมทีข่าพระองคพึงรูแจง  อันเปนที่ละชาติและ 
         ชรา ณ  ที่นี้เถิด. 
 
         [๕๑๗]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนปงคิยะ) 
                ชนทั้งหลาย    ผูมัวเมา    ยอมเดือดรอนในเพราะรูป 
         ทั้งหลาย   เพราะเห็นชนทั้งหลายลําบากอยู   ในเพราะรูป 
         ทั้งหลาย  ดูกอนปงคิยะ  เพราะเหตุนั้น  ทานจงเปนผูไม 
         ประมาท   ละรูปเสีย   เพ่ือความไมเกิดตอไป. 
         [๕๑๘]  คําวา  รูเปสุ    ในอุเทศวา  ทิสฺวาน  รเูปสุ  วิหฺมาเน 
ดังน้ี   ความวา  มหาภูตรูป  ๔  และรปูอันอาศัยมหาภูตรูป  ๔  สัตวทั้งหลาย  
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ยอมเดือดรอน   ลําบาก   ถูกเขาเบียดเบียน    ถูกเขาฆาเพราะเหตุแหงรูป 
เพราะปจจัยแหงรูป   เพราะการณะแหงรูป  เมื่อรปูมีอยู  พระราชาทั้งหลาย 
ยอมใหทํากรรมกรณหลายอยาง     คือใหเฆ่ียนดวยแสบาง    ใหเฆ่ียนดวย 
หวายบาง  ใหตอกคาบาง   ตัดมือบาง   ตัดเทาบาง   ตัดทั้งมือและเทาบาง 
ใหตัดใบหูบาง    ตัดจมูกบาง    ตัดทั้งใบหูและจมูกบาง    ทําใหมีหมอขาว 
เดือดบนศีรษะบาง     ใหถลกหนังศีรษะโลนมีสขีาวดังสังขบาง     ทําใหมี 
หนาเหมือนหนาราหูบาง    ทําใหถูกเผาท้ังตัวบาง    ทําใหมีไฟลุกที่มือบาง 
ใหถลกหนังแลวผูกเชือกฉุดไปบาง      ใหถลกหนงัแลวใหนุงเหมือนนุงผา 
คากรองบาง   ทําใหมีหวงเหล็กที่ศอกและเขาแลวใสหลาวเหล็กตรึงไวบาง 
ใหเอาเบ็ดเกี่ยวติดที่เนื้อปากบาง  ใหถากดวยพราใหตกไปเทากหาปณะบาง 
ใหมีตัวถูกถากแลวทาดวยน้ําแสบบาง   ใหนอนตะแคงแลวตอกหลาวเหล็ก 
ไวในชองหูบาง       ใหถลกหนังแลวทุบกระดูกพันไวเหมือนต่ังใบไมบาง 
รดตัวดวยนํ้ามันอันรอนบาง   ใหสุนัขกัดกินเนื้อท่ีตัวบาง    เอาหลาวเสียบ 
เปนไวบาง     และเอาดาบตัดศีรษะ     สัตวทั้งหลายยอมเดือดรอนลําบาก 
ถูกเขาเบียดเบียน   ถูกเขาฆา   เพราะเหตุ   ปจจัย     การณะแหงรูปอยางนี้  
เพราะพบเห็น  พิจารณา  เทียบเคียง   ใหเจริญ    ทาํใหกระจาง     ซึ่งชน 
ทั้งหลายผูเดือดรอนลําบากอยูอยางนี้   เพราะฉะนั้น    จึงตรัสวา  เพราะเห็น 
ชนทั้งหลายลําบากอยูในเพราะรูปทั้งหลาย. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา   ปงคิยะ 
ในอุเทศวา  ปงฺคิยาติ ภควา ดังน้ี   คําวา  ภควา นี้   เปนเครื่องกลาวโดย 
เคารพ  ฯ ล ฯ   คําวา ภควา  เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา.  
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         [๕๑๙]  คําวา รุปฺปนฺติ  ในอุเทศวา รุปฺปนฺติ รุเปสุ ชนา ปมตฺตา 
ดังน้ี    ความวา  เดือนรอน  กําเริบ  ลาํบาก  ถูกเบียดเบียน  ถกูฆา  หวาด-   
เสียว   ถึงโทมนัส   คือ  เดือดรอน   กาเริบ  ลาบาก  ถูกเบียดเบียน  ถูกฆา 
หวาดเสียว   ถึงโทมนัส  เพราะโรคนัยนตา  เพราะโรคในหู  ฯ ล ฯ   เพราะ 
สัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม   แดด   และสัตวเสือกคลาน   เพราะฉะนั้น   จึง 
ชื่อวา   ยอมเดือนรอนในเพราะรูปทั้งหลาย. 
         อีกอยางหนึ่ง   เมื่อจักษุเสื่อม   เสีย   เสื่อมไปรอบ   เปนไปตาง ๆ 
ปราศไป   อันตรธานไป   ชนทั้งหลายก็เดือดรอน ฯ ล ฯ    เมื่อหู  จมูก 
ลิ้น   กาย  ฯ ล ฯ   รูป   เสยีง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   สกลุ   คณะ  อาวาส 
ลาภ   ยศ  สรรเสริญ    สขุ   จีวร   บณิฑบาต   เสนาสนะ   คิลานปจจัยเภสัช- 
บริขาร   เสื่อมเสีย  เสื่อมไปรอบ   เปนไปตาง ๆ   ปราศไป  อันตรธานไป 
ชนทั้งหลายก็เดือดรอน  ฯ ล ฯ   แมเพราะเหตุอยางนี้   ดังน้ี   จึงชื่อวา  ยอม 
เดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย. 
         คําวา  ชนท้ังหลาย  คือ กษัตริย พราหมณ  แพศย  ศูทร  คฤหัสถ 
บรรพชิต   เทวดา  และมนุษย. 
         ความประมาทในคําวา   ผูประมาท   ดังน้ี    ควรกลาว   ความปลอย 
ความตามเพ่ิม  ความปลอยจิตไปในกายทุจริตก็ดี  ในวจีทุจริตก็ดี  ในมโน- 
ทุจริตก็ดี   ในเบญจกามคุณก็ดี   หรอืความไมทําเนืองๆ   ความทําหยุด ๆ 
ความประพฤติยอหยอน  ความปลงฉันทะ  ความทอดธุระ  ความไมสองเสพ 
ความไมเจริญ  ความไมทําใหมาก  ความไมต้ังใจ  ความไมประกอบเนือง ๆ 
ในการเจริญธรรมทั้งหลายฝายกุศล    ชื่อวาความประมาท    ความประมาท 
กิริยาที่ประมาท   ความเปนผูประมาท   เห็นปานน้ี  ตรัสวา  ความประมาท  
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ชนทั้งหลายผูประกอบดวยความประมาทน้ี   ชื่อวาผูประมาท   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ชนทั้งหลายผูประมาท   ยอมเดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย.  
         [๕๒๐]  คําวา   เพราะเหตุนั้น     ในอุเทศวา  ตสฺมา   ตุว  ปงฺคิย 
อปฺปมตฺโต  ดังน้ี   ความวา  เพราะเหตุนั้น  เพราะการณะน้ัน  เพราะปจจัย 
นั้น     เพราะนิทานน้ัน  คือ เมื่อทานเห็นโทษในรูปทั้งหลายอยางนี้  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ดูกอนปงคิยะ   เพราะเหตุนั้น  ทาน.                        
         คําวา   เปนผูไมประมาท    ความวา เปนผูทําดวยความเคารพ    ทํา 
เนือง ๆ  ฯ ล ฯ  ไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ดูกอนปงคิยะ  เพราะเหตุนั้น    ทานเปนผูไมประมาท. 
         [๕๒๑]  คําวา รูป    ในอุเทศวา  ชหสฺส  รูป  อปุนพฺภวาย ดังน้ี 
คือ มหาภูตรูป ๔  และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป  ๔.   
         คําวา   จงละรูป   ความวา  จงละ   จงละขาด   จงบรรเทา   จงทําให 
สิ้นสุด   จงใหถึงความไมมีซึ่งรูป   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   จงละรูป. 
         คําวา   เพ่ือความไมเกิดตอไป     ความวา   รูปของทานพึงดับใน 
ภพนี้นี่แหละ  ฉันใด    ความมีปฏิสนธิอีก    ไมพึงบังเกิด    คือ   ไมเกิด 
ไมพึงเกิดพรอม     ไมพึงบังเกิด      ไมพึงบังเกิดเฉพาะ       ในกามธาตุ 
รูปธาตุ  อรูปธาตุ  กามภพ   รูปภพ   อรปูภพ   สญัญาภพ   อสัญญาภพ 
เนวสัญญานาสัญญาภพ    เอกโวการภพ    จตุโวการภพ    ปญจโวการภพ 
คติ   อุปบัติ   ปฏิสนธ ิ สงสาร   วัฏฏะอีก   ชื่อวา  พึงดับ    คือ  สงบ   ถึง 
ความต้ังอยูไมได   ระงับไป      ในภพน้ีนี่แหละ   ฉันนั้น     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา     จงละรูปเสียเพ่ือความไมเกิดตอไป    เพราะเหตุนั้น    พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา                                                                       
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                ชนทั้งหลายผูมัวเมา        ยอมเดือดรอนในเพราะรูป 
         ทั้งหลาย     เพราะเห็นชนทั้งหลายลําบากอยูในเพราะรูป 
         ทั้งหลาย   ดูกอนปงคิยะ   เพราะเหตุนั้น   ทานจงเปนผูไม 
         ประมาท  ละรูปเสียเพ่ือความไมเกิดตอไป. 
 
  [๕๒๒]  ทิศท้ัง  ๑๐ นี้   คือ ทิศใหญ  ๔  ทิศนอย  ๔   ทิศเบื้อง 
         บนและทิศเบื้องตํ่า   พระองคไมทรงเห็นแลว   ไมทรงได 
         ยินแลว   ไมไดทรงทราบแลว   หรือไมทรงรูแจงแลงเพียง 
         นอยหนึ่งมิไดมีในโลก     ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรม 
         ที่ขาพระองคพึงรูแจง   อันเปนเหตุละชาติและชรา  ณ  ที่นี้ 
         เถิด.                                                     
         [๕๒๓]  คําวา ทิศท้ัง  ๑๐ นี้   คือ ทิศใหญ  ๔   ทิศนอย  ๔  ทิศ 
เบื้องบนและทิศเบื้องตํ่า   ความวา ทิศ ๑ คือ   ประโยชนตน   ประโยชน 
ผูอ่ืน   ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย    ประโยชนปจจุบัน   ประโยชนในภพหนา 
ฯ ล ฯ    ปรมัตถประโยชน    พระองคไมทรงเห็นแลว   ไมทรงไดยินแลว 
ไมทรงทราบแลว   ไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหน่ึง   มิไดมี   ยอมไมมี  ไม 
ปรากฏ  ไมประจักษ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พระองคมิไดทรงเห็นแลว 
มิไดทรงไดยินแลว   มิไดทรงทราบแลว    หรือมิไดทรงรูแจงแลวเพียงนอย   
หน่ึง  มิไดมีในโลก. 
         [๕๒๔]  คําวา  ขอจงโปรดตรัสบอกธรรม     ในอุเทศวา  อาจิกฺข 
ธมฺม   ยมห  วิชฺ  ดังน้ี  ความวา  ขอจงตรัสบอก... ขอจงประกาศซ่ึง  
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พรหมจรรยอันงามในเบื้องตน ฯลฯ  ขอปฏิบัติอันใหถึงนิพพาน   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ขอจงโปรดตรัสบอกธรรม.                                 
         คําวา  ที่ขาพระองคพึงรูแจง   ความวา  ที่ขาพระองคพึงรู  พึงรูแจง 
รูแจงเฉพาะ   แทงตลอด   บรรลุ   ถูกตอง   ทําใหแจง   เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  ขอจงโปรดตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคพึงรูแจง. 
         [๕๒๕]  คําวา  เปนเหตุละชาติและชรา ณ  ทีน่ี้    ความวาเปนที่ละ 
ที่สงบ  ที่สละคืน   ที่ระงับชาติชราและมรณะ    เปนอมตนิพพาน  ณ  ที่นี ้
แหละ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนที่ละชาติและชรา ณ ที่นี้    เพราะเหตุ 
นั้น  พราหมณนั้นจึงกลาววา 
                ทศิท้ัง  ๑๐ นี้   คือ ทิศใหญ  ๔  ทิศนอย   ๔  ทิศเบื้อง 
         บนและทิศเบื้องตํ่า  พระองคไมทรงเห็นแลว  ไมทรงไดยนิ 
         แลว      ไมไดทรงทราบแลว     หรือไมทรงรูแจงแลวเพียง 
         นอยหนึ่ง  มิไดมใีนโลก  ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรม 
         ที่ขาพระองคพึงรูแจง   อันเปนเหตุละชาติและชรา ณ ทีน่ี้  
         เถิด. 
 
         [๕๒๖] (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนปงคิยะ) 
                ทานเห็นอยูซึ่งหมูมนษุย    ผูถูกตัณหาครอบงําเดือด- 
         รอน   อันชราถึงรอบขางแลว    ดูกอนปงคิยะ   เพราะเหตุ 
         นั้น  ทานจงเปนผูไมประมาท  ละตัณหาเสียเพ่ือความไม 
         เกิดตอไป.  
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         [๕๒๗]  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏ-  
ฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา   ชื่อวา ตัณหา     ในอุเทศวา  ตณฺหาธิปนฺเน 
มนุเช  เปกขฺมาโน ดังน้ี. 
         คําวา  ผูถูกตัณหาครอบงํา   ความวา  ผูถูกตัณหาครอบงํา  คือผู 
ไปตามตัณหา   ผูแลนไปตามตัณหา  ผูจมอยูในตัณหา  ผูถูกตัณหาครอบงํา 
มีจิตอันตัณหายึดไว  คําวา  มนุเช  เปนชื่อของสัตว. 
         คําวา  เห็นอยู    ความวา  เห็น   พบ   ตรวจดู   เพงดู   พิจารณา 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เห็นอยูซึ่งหมูมนุษยผูถูกตัณหาครอบงํา  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา  ปงคิยะ.                           
         [๕๒๘]  คําวา   เดือดรอน     ในอุเทศวา   สนฺตาปชาเต   ชรสา 
ปเรเต ดังน้ี    ความวา  ผูเดือดรอนเพราะชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข     โทมนัสและอุปายาส     เพราะทุกขอันมีในนรก  ฯ ล ฯ 
เพราะทุกข   เพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ    ผูเกิดจัญไร   เกิดอุบาทว   เกิด 
ความขัดของ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เดือดรอน. 
         คําวา  อันชราถึงรอบดานแลว   ความวา ผูอันชราถูกตอง   ถึงรอบ 
ดาน   ประชมุลง   ไปตามชาติ   ชราก็แลนตาม   พยาธิก็ครอบงํา  มรณะ 
ก็ห้ําห่ัน    ไมมีที่ตานทาน    ไมมีที่ซอนเรน    ไมมีอะไรเปนสรณะ   ไมม ี
อะไรเปนที่พ่ึง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เดือดรอน   อันชราถงึรอบดาน 
แลว. 
         [๕๒๙]  คําวา   ตสมฺา  ในอุเทศวา ตสฺมา  ตุว  ปงฺคิย  อปฺปมตฺโต 
ดังน้ี    ความวา  เพราะเหตุนั้น    คือ  เพราะการณะน้ัน    เพราะเหตุนั้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 426 

เพราะปจจัยน้ัน     เพราะนิทานน้ัน     คือ  เมื่อเห็นโทษในตัณหาอยางนี้   
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ดกูอนปงคิยะ   เพราะเหตุนั้น   ทาน. 
         คําวา  เปนผูไมประมาท    ความวา เปนผูทําโดยความเคารพ    ทํา 
เนือง ๆ    ไมประมาทแลวในกุศลธรรมท้ังหลาย   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ดูกอนปงคิยะ  เพราะเหตุนั้น   ทานจงเปนผูไมประมาท. 
         [๕๓๐]  รูปตัณหา ...   ธรรมตัณหา    ขอวา ตัณหา   ในอุเทศวา 
ชหสฺส  ตณฺห  อปุนพฺภวาย  ดังนี้. 
         คําวา จงละตัณหา   ความวา  จงละ   จงละขาด   บรรเทา  ทําให 
สิ้นสุด   ใหถงึความไมมีซึ่งตัณหา   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   จงละตัณหา. 
คําวา  เพ่ือความไมเกิดตอไป  ความวา รูปของทานพึงดับในภพนี้นี่แหละ 
ฉันใด   ความมีปฏิสนธิอีก  ไมพึงบังเกิด  คือ ไมพึงเกิด  ไมพึงเกิดพรอม 
ไมพึงบังเกิด  ไมพึงบังเกิดเฉพาะในกามธาตุ...   หรือวัฏฏะ  พึงดับ  สงบ 
ถึงความต้ังอยูไมได   ระงับไป   ในภพน้ีนี่แหละ   ฉันนั้น   เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา  จงละตัณหาเสียเพ่ือความไมเกิดตอไป   เพราะเหตุนั้น    พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                ทานเห็นอยูซึ่งหมูมนษุยผูถูกตัณหาครอบงํา    เดือด- 
         รอน  อนัชราถึงรอบขางแลว   ดูกอนปงคิยะ   เพราะเหตุ 
         นั้น    ทานจงเปนผูไมประมาท    ละตัณหาเสยีเพ่ือความ 
         ไมเกิดตอไป. 
         [๕๓๑]  พรอมดวยเวลาจบพระคาถา  ธรรมจักษุอันปราศจากกิเลส 
ธุลี    ปราศจากมลทิน    เกิดข้ึนแกสัตวหลายพันผูมีฉันทะเปนอันเดียวกัน  
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มีประโยคเปนอันเดียวกัน     มีความประสงคเปนอันเดียวกัน     มีการอบรม   
วาสนาเปนอันเดียวกัน      กับปงคิยพราหมณนั้น    วาสิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา   สวน 
ปงคิยพรามหณนั้น   มีธรรมจักษุ  (อนาคามิมรรค)   อันปราศจากกิเลสธุล ี
ปราศจากมลทิน   เกิดข้ึนวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่ง 
นั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา    หนังเสือ   ชฏา    ผาคากรอง 
ไมเทา   เตาน้ํา    ผมและหนวดหายไปแลว     พรอมกับการไดธรรมจักษุ 
พระปงคิยะน้ันเปนภิกษุทรงผากาสายะเปนบริขาร   ทรงสังฆาฎิ  บาตรและ 
จีวร    ทําความเคารพดวยการปฏิบัติเปนไปตามประโยชน     นั่งนมัสการ 
พระผูมีพระภาคเจาประกาศวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา 
เปนพระศาสดาของขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวกฉะนี้แล. 
                          จบปงคิยมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๖         
 
                      อรรถกถาปงคิยมาณวกปญหานิทเทสที่  ๑๖ 
         พึงทราบวินิจฉัยในปงคิยสุตตนิทเทสท่ี  ๑๖  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ชิณฺโณหมสมฺี   อพโล  ววิณฺโณ    ปงคิยพราหมณทูลวา 
ขาพระองคเปนคนแก    มีกําลังนอย    ปราศจากผิวพรรณ   คือ  ไดยินวา 
พราหมณนั้นถูกชราครอบงํา      มีอายุ ๑๒๐ ปโดยกําเนิด     มีกําลังนอย 
มีผิวพรรณเศราหมอง คิดวาจักยืนหยัดอยูในที่นี้  ไมไปท่ีอ่ืน.  ดวยเหตุนั้น 
ปงคิยะจึงทูลวา   ขาพระองคเปนคนแก    มีกําลังนอย    มีผิวพรรณเศรา-  
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หมอง.  บทวา มาหมฺปนสฺส  โมมุโห อนฺตราย  ขาพระองคอยาเปนคน  
หลงเสียไปในระหวางเลย       คือ   ขาพระองคยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมของ 
พระองค   อยาเปนคนไมรูเสียไปในระหวางเลย.    บทวา  ชาติราย   อิธ  
วิปฺปหาน     อันเปนที่ละชาติชรา ณ ที่นี้เถิด    คือ  ขอพระองคตรัสบอก 
ธรรมคือนิพพานท่ีขาพระองคพึงรูแจง  อันเปนที่ละชาติชรา ณ ปาสาณก-  
เจดีย    ใกลบาทมูลของพระองค ณ ที่นี้    แกขาพระองคเถิด. 
         บทวา  อพโล   คือ  ไมมีกําลัง.    บทวา   ทุพฺพโล   คือ หมดกําลัง. 
บทวา  อปฺปพโล  คือ มีกาํลังนอย.     บทวา  อปฺปถาโม   คือ มีเรี่ยวแรง 
นอย.   บทวา วีตวณฺโณ  ปราศจากผิวพรรณ   คือมีผิวพรรณเปลี่ยนแปลง 
ไป.  บทวา วคิตวณฺโณ คือ มีผิวพรรณปราศไป.  บทวา  วีตจงฺฉิตวณฺโณ๑ 

มีผิวพรรณซูบซีด.       บทวา  ยา  สา  ปุริมา  สุภา  วณฺณนิภา   คือ 
ผิวพรรณอันงามผองเมื่อวัยตนนั้น    บัดนี้หายไปแลว.    บทวา  อาทีนโว  
ปาตุภูโต   คือ มีโทษปรากฏ. อาจารยพวกหน่ึงต้ังบทไววา ยา สา ปุริมา 
สุภา   วณฺณนิภา  แลวอธบิายวา   มีผิวพรรณงาม.    บทวา  อสุทธฺา   คือ 
นัยนตาไมแจมใส  ดวยมีเยื่อหุมเปนตน.   บทวา  อวิสุทฺธา   คือ ไมหมด- 
จดเพราะมัวหมองเปนตน.    บทวา  อปริสุทธา   คือ ไมบริสุทธิ์   เพราะ 
ถูกหุมดวยฝและเย่ือเปนตน.      บทวา     อโวทาตา    ไมผองแผว   คือไม 
ผองใส เชนกับผูกไว.   บทวา โน  ตถา จกฺขุนา รปู  ปสฺสามิ  ขาพระองค 
เห็นรูปไมชัดดวยนัยนตาเชนนั้น     คือบัดนี้     ขาพระองคมองดูรูปารมณ 
เกาๆ ดวยจักษุไมชัด.  ในบทวา โสตา อสุทฺธา หูฟงไมสะดวก  ก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน.  บทวา มาหมปฺนสฺส  คือ ขาพระองคอยาพินาศไปเลย. 
๑. ในบาลี  คํานี้หายไป.  
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         เพราะปงคิยะทูลคํามีอาทิวา   ขาพระองคเปนคนแกดังนี้   เพราะเพง   
ในกาย   ฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาเพ่ือใหปงคิยะละความเยื่อใยในกายเสีย 
จึงตรัสคาถามีอาทิวา  ทิสฺวาน  รูเปสุ  วิหฺมาเน  เพราะเห็นชนทั้งหลาย 
ลําบากอยูในเพราะรูปทั้งหลาย   ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน     บทวา   รูเปสุคือ  เพราะรูปเปนเหตุ  เปนปจจัย. 
บทวา  วิหฺมาเน   เดือดรอนอยู   คือ ลําบากอยูดวยกรรมกรณเปนตน. 
บทวา  รุปฺปนฺติ  รูเปสุ  คือ ชนทั้งหลายยอมเดือดรอน   เพราะรปูเปนเหตุ 
ดวยโรคมีโรคตาเปนตน. 
         บทวา   หฺติ  คือ ยอมเดือดรอน.    บทวา วิหฺติ  คือ ยอม 
ลําบาก.      บทวา   อุปหฺติ    ถูกเขาเบียดเบียน    คือถูกตัดมือและเทา 
เปนตน.    บทวา   อุปฆาติยนฺติ   ถูกเขาฆา  คือถึงแกความตาย.   บทวา 
กุปฺปนฺติ  คือ โกรธ.     บทวา  ปฬิยนฺติ  คือ ถูกเบียดเบียน.     บทวา 
ฆฏิยนฺติ    คือ  ถกูฆา.     บทวา  พฺยตฺถิตา   คือ  หวาดเสียว.      บทวา 
โทมนสฺสิตา   เสียใจ   คือถึงความลําบากใจ.     บทวา  หายมาเน    คือ 
เสื่อม. 
         ทานปงคิยะฟงขอปฏิบัติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส  ตราบเทาถึงพระ- 
อรหัตก็ยังไมบรรลุคุณวิเศษ    เพราะชรา   มีกําลังนอย    เมื่อจะสรรเสริญ 
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถานี้วา   ทิสา  จตสฺโส   ทิศใหญ ๔ ดังน้ี     จึง 
ทูลขอใหเทศนาอีก.  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงปฏิปทา 
จนถึงพระอรหัตอีกแกทานปงคิยะน้ัน  จึงตรัสคาถามีอาทิวา  ตณฺหาธิปนฺเน 
ผูถูกตัณหาครอบงํา  ดังนี้. 
         บทวา  ตณฺหาธิปนฺเน   คือ ถูกตัณหาย่ํายี.  บทวา  ตณฺหานุเค  คือ  
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ไปตามตัณหา.  บทวา ตณฺหานุคเต  คือ ติดตามตัณหา.  บทวา  ตณฺหา-   
นุสเฏ    คือ แลนไปกับตัณหา.    บทวา  ตณฺหายาปนฺเน  คือ จมลงไปใน 
ตัณหา.   บทวา ปฏิปนฺเน  คือ ถูกตัณหาครอบงํา.  บทวา อภิภูเต  คือ 
ถูกตัณหาย่ํายี.   บทวา ปริยาทินฺนจิตฺเต  มีจิตอันตัณหายึดไว    คือมีกุศล- 
จิตอันตัณหายึดไว.     บทวา  สนฺตาปชาเต   ผูเดือดรอน    คือเดือดรอน 
เพราะจิตเกิดข้ึนเอง.    บทวา  อิติชาเต   เกิดจัญไร   กือเกิดโรค.    บทวา 
อุปทฺทชาเต   เกิดอุบาทว   คือ เกิดโทษ.     บทวา  อปุสคฺคชาเต   เกิด 
ความขัดของ   คือเกิดทุกข. 
         พึงทราบวินิจฉัยบทวา  วิรช   วีตมล  นี้   ดังตอไปนี้.  
         บทวา  วิรช    คือ  ปราศจากธุลีมีราคะเปนตน.   บทวา  วีตมล   คือ 
ปราศจากมลทินมีราคะเปนตน.   จริงอยู   ราคะเปนตน  ชื่อวา  ธลุี   เพราะ 
อรรถวา  ทวมทับ  ชื่อวา มลทิน   เพราะอรรถวา  ประทุษราย.     บทวา 
ธมฺมจกขฺุ     ตวงตาเห็นธรรม       คือในบางแหงหมายถึงมรรคญาณท่ี ๑ 
ในบางแหงหมายถึงมรรคญาณ ๓ เปนตน     บางแหงมรรคญาณท่ี ๔.   แต 
ในที่นี้   มรรคญาณท่ี  ๔ เกิดแกชฎิล  ๑,๐๐๐ คน   มรรคญาณที่ ๓ เกิดแก 
ทานปงคิยะเทาน้ัน.   บทวา  ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมมฺ สพฺพนฺต  นิโรธธมมฺ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีเกิดการข้ึนเปนธรรมดา        สิ่งน้ันทั้งหมดมีการดับไปเปน 
ธรรมดา      คือดวงตาเห็นธรรมเกิดข้ึนแลวแกทานปงคิยะผูเปนไปอยางนี้  
ดวยอํานาจแหงวิปสสนา.   บทที่เหลือ  ในบททั้งปวง   ชัดดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้    ดวยธรรมเปนยอดคือ 
พระอรหัต  ดวยประการดังน้ี.   และเม่ือจบเทศนา   ทานปงคิยะไดต้ังอยู 
ในอนาคามิผล.  
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         นัยวา  ทานปงคิยะนั้นคิดอยูในระหวาง ๆ วา  พาวรีพราหมณผูเปน  
ลุงของเรา  ไมไดฟงเทศนาอันมีปฏิภาณวิจิตรอยางน้ี.   ดวยเหตุนั้น   ทาน 
ปงคิยะจึงไมสามารถบรรลุพระอรหัตได       เพราะความฟุงซานดวยความ 
เยื่อใย.   แตชฏิลผูเปนอันเตวาสิก ๑,๐๐๐ ของทานปงคิยะ   ไดบรรลุพระ- 
อรหัต.   ทั้งหมดไดเปนเอหิภิกขุ    ผูทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์  
ดวยประการฉะน้ี. 
                    จบอรรถกถาปงคิยมาณวกปญหานิทเทสท่ี  ๑๖  
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                               โสฬสมาณวกปญหานิทเทส 

                    วาดวยปญหาของมาณพ  ๑๖ คน 
         [๕๓๒]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเชนนี้แลว    คือ   เมือ่ประทับ 
อยูที่ปาสาณกเจดีย  แควนมคธ  พราหมณ  ๑๖  คนทั้งปงคิยพราหมณผูเปน 
บริจาริกาทูลเชื้อเชิญถามแลว ๆ   ทรงพยากรณแลวซ่ึงปญหา. 
         [๕๓๓]   คําวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเชนนี้แลว     ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลวซ่ึงปารายนสูตรนี้.   คําวา   ภควา  นี ้ เปน 
เครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯ ล ฯ    คําวา    ภควา    นี้    เปนสัจฉิกาบัญญัติ  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสเชนนี้แลว. 
         [๕๓๔]   คําวา  ประทับอยู...  แควนมคธ   ความวา  ใกลชนบท 
มีชื่อวามคธ.   คําวา   วิหรนฺโต    ความวา   ประทับอยู   คือ   ผลดัเปลี่ยน 
อิริยาบถเปนไป  รักษา   บํารุง   เยียวยา.   พระพุทธอาสน    ทานกลาววา 
ปาสาณกเจดีย  ในอุเทศวา ปาสาณเก  เจติเย  ดังนี้   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ประทับอยูที่ปาสาณกเจดียแควนมคธ. 
         [๕๓๕]   คําวา  พราหมณ  ๑๖ คนทั้งปงคิยพราหมณผูเปนบร-ิ 
จาริกา ความวา  พราหมณ ๑๖  คนนัน้ทั้งปงคิยพราหมณผูเปนคนรับใช 
ใกลชิดผูประเสริฐ    ที่ปรารถนาของพาวรีพราหมณ    แมดวยเหตุอยางนี้ 
ดังน้ีจึงชื่อวา  พราหมณ ๑๖ คนทั้งปงคิยพราหมณผูเปนบริจาริกา. 
         อีกอยางหนึ่ง   พราหมณ ๑๖  คนนั้น   พึงเปนบริจาริกาผูประเสริฐ 
ที่ปรารถนาแหงพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  แมดวยเหตุอยางนี้    ดังน้ี  
จึงชื่อวา   พราหมณ ๑๖ คนทั้งปงคิยพราหมณผูเปนบริจาริกา. 
         [๕๓๖]   คําวา    ทูลเชื้อเชิญถามแลว ๆ    ทรงพยากรณแลวซ่ึง  
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ปญหา   ความวา  ทูลเชื้อเชิญอาราธนาแลว.  คําวา   ถามแลว ๆ  ความวา 
ถามแลว  ๆ   คือ   ทลูอาราธนาแลว    เชื้อเชิญใหทรงประสาทแลว .   คําวา 
ทรงพยากรณแลวซ่ึงปญหา  ความวา ทรงพยากรณแลว   คือ ตรัสบอก... 
ทรงประกาศแลวซ่ึงปญหา  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ทลูเชื้อเชิญถามแลว ๆ 
ทรงพยากรณแลวซ่ึงปญหา. 
         [๕๓๗]   ถาแมบุคคลรูตัวถึงอรรถ     รูทั่วถงึธรรม     แหงปญหา 
หน่ึง ๆ   พึงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไซร  พึงถึงฝงแหงชราและมรณะ 
เพราะวาธรรมเหลาน้ีเปนท่ีต้ังแหงการใหถึงฝง      เพราะเหตุนั้น      คําวา 
ปารายนะนั้นแล   เปนชือ่ของธรรมปริยายน้ี. 
         [๕๓๘]   คําวา   ถาแม...   แหงปญหาหน่ึง  ๆ   ความวา    ถาแม 
แหงอชิตปญหาหน่ึง ๆ   ถาแมแหงติสสเมตเตยปญหาหน่ึง ๆ   ถาแมแหง 
ปุณณกปญหาหน่ึง ๆ   ถาแมแหงเมตตคูปญหาหน่ึง ๆ   ถาแมแหงโธตก- 
ปญหาหน่ึง ๆ     ถาแมแหงอุปสีวปญหาหน่ึง ๆ      ถาแมแหงนันทปญหา 
หน่ึง ๆ    ถาแมแหงเหมกปญหาหน่ึง ๆ     ถาแมแหงโตเทยยปญหาหน่ึง ๆ 
ถาแมแหงกัปปปญหาหน่ึง ๆ     ถาแมแหงชตุกัณณีปญหาหน่ึง ๆ     ถาแม 
แหงภัทราวุธปญหาหน่ึง ๆ       ถาแมแหงอุทยปญหาหน่ึง ๆ     ถาแมแหง 
โปสาลปญหาหน่ึง ๆ   ถาแมแหงโมฆราชปญหาหน่ึง ๆ   ถาแมแหงปงคิย- 
ปญหาหน่ึง ๆ   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ถาแมแหงปญหาหน่ึง ๆ. 
         [๕๓๙]   คําวา   รูทัว่ถึงอรรถ    รูทั่วถึงธรรม  ความวา    รูทั่วถึง 
คือทราบ   เทียบเคียง  พิจารณา   เจริญแลว   ทําใหแจมแจงแลวซ่ึงอรรถวา 
ปญหานั้นนั่นแหละเปนธรรม   ขอวิสัชนาเปนอรรถ.   คําวา  รูทั่วถึงธรรม 
ความวา   รูทัว่ถึง   คือ   ทราบ...   ทําใหเเจมแจงซ่ึงธรรม.  
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         [๕๔๐]  คําวา    พึงปฏิบัติซึ่งธรรมสมควรแกธรรม  ความวา 
พึงปฏิบัติซึ่งขอปฏิบัติชอบ     ขอปฏิบัติสมควร     ขอปฏิบัติไมเปนขาศึก 
ขอปฏิบัติเปนไปตามประโยชน  ขอปฏิบัติสมควรแกธรรม    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  พึงปฏิบัติซึ่งธรรมสมควรแกธรรม. 
         [๕๔๑]  อมตนิพพาน  คือ  ความสงบสังขารท้ังปวง  ความสละคืน 
อุปธิทั้งปวง  ความส้ินตัณหา   ความคลายกําหนัด   ความดับ   ความออก 
จากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด   ทานกลาววาฝงแหงชราและมรณะ  ในอุเทศ 
วา  คจฺเฉยฺเยว  ชรามรณสฺส  ปาร  ดังนี้. 
         คําวา  พึงถึงฝงแหงชราและมรณะ    ความวา   พึงถึง  คือ   พึง 
บรรลถุึง  พึงถูกตอง  พึงทําใหแจงซ่ึงฝง    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   พึง 
 ถึงฝงแหงชราและมรณะ. 
         [๕๔๒]  คําวา  ธรรมเหลาน้ีเปนที่ต้ังแหงการใหถึงฝง  ความวา 
ธรรมเหลาน้ีเปนฐานะแหงอันใหถึงฝง   คือ  ใหถึง  ใหถึงพรอม  ใหตาม 
ถึงพรอมซ่ึงฝง   คือ   เปนไปเพ่ือใหขามพนชราและมรณะ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ธรรมเหลาน้ีเปนที่ต้ังแหงการใหถึงฝง.  
         [๕๔๓]  คําวา   เพราะเหตุนั้น...   แหงธรรมปริยายน้ี   ความวา 
เพราะเหตุนั้นคือ    เพราะการณะน้ัน    เพราะเหตุนั้น    เพราะปจจัยนั้น 
เพราะนิทานน้ัน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เพราะเหตุนั้น. 
         คําวา  แหงธรรมปริยายน้ี   คือ  แหงปารายนสูตรนี้   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   เพราะเหตุนั้น ...  แหงธรรมปริยายน้ี. 
         [๕๔๔]  อมตนิพพาน  คือ  ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืน 
อุปธิทั้งปวง   ความส้ินตัณหา  ความคลายกําหนัด   ความดับ     ความออก  
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จากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด   ทานกลาววา  ฝง  ในอุเทศวา  ปารายนนฺ-   
เตฺวว  อธิวจน  ดังนี้.   สมัมาสมาธิ   ทานกลาววา  อายนะ (มรรคเปนเหตุ 
ใหถึง). 
         คําวา   เปนชื่อ   คือ   เปนนาม    เปนการนับ    เปนเครื่องรูเสมอ 
เปนบัญญัติ  ฯ ล ฯ    เปนคํารองเรียก    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   บทวา 
ปารายนะ   นั่นแหละ   เปนชื่อ. 
   [๕๔๕]  อชิตพราหมณ   ติสสเมตเตยยพราหมณ   ปุณณก- 
         พราหมณ   เมตตคูพราหมณ   โธตกพราหมณ  อุปสีว- 
         พราหมณ   นันทพราหมณ  เหมกพราหมณ   โตเทยย- 
         พราหมณ  กัปปพราหมณ   ชตุกัณณะพราหมณผูเปนบัณฑิต 
         ภัทราวธุพราหมณ      อุทยพราหมณ    โปสาลพราหมณ 
         โมฆราชพราหมณผูมีปญญา     ปงคิยพราหมณผูแสวงหา 
         ธรรมใหญ  พราหมณเหลาน้ีเขามาเฝาแลว   ซึ่งพระพุทธ- 
         เจาผูมีจรณะถึงพรอม   ผูแสวงหา    เมื่อจะทูลถามปญหา 
         อันละเอียด  มาเฝาแลวซ่ึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ.  
         [๕๔๖]   คําวา   เอเต  ในอุเทศวา  เอเต   พุทธฺ    อุปาคฉฺุ   ดังน้ี  
คือ พราหมณทั้งหลาย.  คําวา   พุทฺธ  จะกลาวตอไปนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
เปนพระสยัมภูไมมีอาจารย    ตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซ่ึงสัจจะท้ังหลายเอง 
ในธรรมท้ังหลายที่พระองคไมเคยไดยินมาในกาลกอน     เปนผูถึงแลวซ่ึง 
ความเปนพระสัพพัญญะในธรรมเหลาน้ัน  และถึงแลวซ่ึงความเปนผู ชํานาญ 
ในพลธรรมทั้งหลาย. 
         พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา  พุทโธ   ในคําวา  พุทฺโธ   ดังน้ี  เพราะ  
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อรรถวากระไร  เพราะอรรถวาตรัสรูสจัจะท้ังหลาย  เพราะอรรถวาพระองค 
ปลุกหมูสัตวใหต่ืน  เพราะทรงรูธรรมท้ังปวง  เพราะทรงเห็นธรรมท้ังปวง 
เพราะทรงรูธรรมที่ควรรูยิ่ง     เพราะทรงเบิกบานแลว      เพราะสวนแหง 
พระองคมีอาสวะสิ้นแลว     เพราะสวนแหงพระองคไมมีอุปกิเลส    เพราะ 
อรรถวาทรงปราศจากราคะโดยสวนเดียว     เพราะอรรถวาทรงปราศจาก 
โทสะโดยสวนเดียว         เพราะอรรถวาทรงปราศจากโมหะโดยสวนเดียว 
เพราะอรรถวาไมทรงมีกิเลสโดยสวนเดียว     เพราะอรรถวาทรงถึงแลวซ่ึง 
เอกายนมรรค       เพราะอรรถวาทรงเปนผูเดียวตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซ่ึง 
สัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐ   เพราะทรงกําจัดความไมรู  เพราะทรงได 
พระปญญาเครื่องตรัสรู. 
         พระนามวา พุทโธ  นี้  พระมารดา  พระบิดา  พ่ีนองชาย พ่ีนองหญิง 
มิตร  อํามาตย  ญาติสายโลหิต  สมณพราหมณ  เทวดา มิไดทําให  พระนามน้ี 
เปนวิโมกขันติกนาม  (พระนามท่ีเกิดข้ึนในที่สุดแหงการหลุดพน)  พระ- 
นามวา  พุทโธ   เปนสัจฉิกาบัญญัติ    พรอมดวยการบรรลุสัพพัญุตญาณ- 
ณ  ควงไมโพธิ  แหงพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายผูตรัสรูแลว  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   พระพุทธเจา. 
         คําวา พราหมณเหลาน้ีมาเฝาพระพุทธเจาแลว ความวา พราหมณ 
เหลาน้ีมาเฝา   เขามาเฝา   เขามานั่งใกล  ทูลถามแลว    สอบถามแลว    ซึ่ง 
พระพุทธเจา   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พราหมณเหลาน้ีมาเฝาพระพุทธเจา 
แลว. 
         [๕๔๗]   ความสําเร็จแหงศีลและอาจาระ     ทานกลาววา    จรณะ 
ในอุเทศวา  สมฺปนฺนจรณ     อิสึ    ดงัน้ี   ศลีสังวรก็ดี    อินทรียสังวรก็ดี  
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โภชเนมัตตัญุตาก็ดี   ชาคริยานุโยคก็ดี  สัทธรรม ๗  ก็ด ี  ฌาน ๔ ก็ด ี 
เปนจรณะ. 
         คําวา   ผูมีจรณะถึงพรอมแลว   ความวา  มีจรณะสมบูรณ  มีจรณะ 
ประเสริฐ   มจีรณะเปนประธาน   มีจรณะอุดม   มจีรณะอยางยิ่ง   เพราะ- 
ฉะน้ัน     จึงชื่อวา   ผูมีจรณะถึงพรอมแลว. 
         คําวา   อิสึ    ความวา   ผูแสวงหา   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา 
เสาะหา   คนหาซึ่งศีลขันธใหญ  เพราะฉะนั้น  พระองคจึงชื่อวา  ผูแสวงหา 
ฯ ล ฯ   อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาอันสัตวทั้งหลายที่มีอานุภาพมากแสวงหา 
เสาะหา   คนหา   วาพระพุทธเจาประทับอยู ณ  ทีไ่หน  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู ณ ที่ไหน     พระผูมีพระภาคเจาผูเปนเทพประทับอยู  ณ  ที่ไหน 
พระนราสภประทับอยู ณ ที่ไหน เพราะฉะนั้น  พระองคจึงชื่อวา ผูแสวงหา 
แหงเทพ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ผูมีจรณะถึงพรอมแลว   ผูแสวงหา. 
         [๕๔๘]  คําวา  ปุจฺฉนฺตา  ในอุเทศวา  ปุจฺฉนฺตา   นิปุเณ ปฺเห 
ดังน้ี ความวา เมื่อทูลถาม ทูลอาราธนา ทูลเชื้อเชิญ  ทลูใหทรงประสาท. 
         คําวา   ซึ่งปญหาท้ังหลายอันละเอียด  ความวา   ซึ่งปญหาทั้งหลาย 
ที่ลึกเห็นไดยาก  ตรัสรูไดยาก   สงบ   ประณีต  ไมพึงหยั่งลงไดดวยความ 
ตรึก   อันละเอียด  ที่บัณฑิตพึงรูได   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เมื่อทูลถาม 
ซึ่งปญหาทั้งหลายอันละเอียด. 
         [๕๔๙]   คําวา  พระพุทธเจา   ในอุเทศวา  พุทฺธเสฏ   อปุาคมุ 
ดังน้ี    วากลาวดังตอไปนี้   พระผูมีพระภาคเจา  ฯ ล ฯ  พระนามวา  พุทฺโธ  
นี้  เปนสัจฉิกาบัญญัติ.  
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         คําวา  ผูประเสริฐ  ความวา  ผูเลิศ  ประเสริฐ  วิเศษ  เปนประธาน 
อุดม   อยางยิ่ง   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   พระพุทธเจาผูประเสริฐ. 
         คําวา  มาเฝาแลว   ความวา    มาเฝา     เขามาเฝา    เขามานั่งใกล 
ทูลถามแลว     สอบถามแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   มาเฝาพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคาถาประพันธนี้วา 
                พราหมณเหลาน้ันเขามาเฝาแลว  ซึ่งพระพุทธเจาผูมี  
         จรณะถึงพรอมแลว   ผูแสวงหา   เมื่อจะทูลถามซึ่งปญหา 
         ทั้งหลายอันละเอียด        เขามาเฝาแลวซ่ึงพระพุทธเจาผูม ี
         ประเสริฐ. 
  [๕๕๐]  พระพุทธเจาอันพราหมณเหลาน้ัน  ทูลถามปญหาแลว 
         ทรงพยากรณแลวตามควร       พระพุทธเจาผูเปนเพระมุนี  
         ทรงใหพราหมณทั้งหลาย     ยินดีดวยการพยากรณปญหา 
         ทั้งหลาย. 
         [๕๕๑]   คําวา  เตส ในอุเทศวา   เตส   พุทฺโธ    พฺยากาสิ   ดังน้ี 
ความวา อันพราหมณผูมีความตองการถึงฝง ๑๖ คน. 
         คําวา  พุทฺโธ     จะกลาวดังตอไปนี้     พระผูมีพระภาคเจา  ฯ ล ฯ 
พระนามวา  พุทฺโธ  นี้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ.   
         คําวา  ทรงพยากรณแลว      ความวา     พระพุทธเจาอันพราหมณ 
เหลาน้ันทูลถามปญหาแลว      ทรงพยากรณแลว     คือ   ตรัสบอกแลว ... 
ทรงประกาศแลว    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    พระพุทธเจาอันพราหมณ 
นั้น ...  ทรงพยากรณแลว. 
         [๕๕๒]  คําวา   ทูลถามปญหาแลว   ในอุเทศวา   ปฺห   ปุฏโ  
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ยถาตถ  ดังนี้   ความวา  ทูลถามปญหาแลว  ทลูอาราธนาเชื้อเชิญ  ใหทรง 
ประสาทแลว.  
         คําวา  ตามควร  ความวา ตรัสบอกตามท่ีควรตรัสบอก  ทรงแสดง 
ตามท่ีควรทรงแสดง   ทรงบัญญัติตามท่ีควรทรงบัญญัติ   ทรงแตงต้ังตามท่ี 
ควรทรงแตงต้ัง  ทรงเปดเผยตามท่ีทรงควรเปดเผย  ทรงจําแนกตามท่ีควร 
ทรงจําแนก  ทรงทําใหงายตามท่ีควรทรงทําใหงาย  ทรงประกาศตามท่ีควร 
ทรงประกาศ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทูลถามปญหาแลว...  ตามควร  
         [๕๕๓]   คําวา  ดวยการทรงพยากรณซึ่งปญหาทั้งหลาย  ความวา 
ดวยการพยากรณ     คือ    ดวยตรัสบอก . . .    ดวยทรงประกาศซ่ึงปญหา 
ทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ดวยการทรงพยากรณซึ่งปญหาทั้งหลาย. 
         [๕๕๔]   คําวา  ทรงใหยินดี    ในอุเทศวา   โตเสสิ  พฺราหมฺเณ 
มุนิ  ดังน้ี   ความวา  ทรงใหยินดี    ใหยินดียิ่ง    ใหเลื่อมใส    ใหพอใจ 
ทรงทําใหเปนผูปลื้มใจ. 
         คําวา  ยังพราหมณทั้งหลาย     ความวา     ยงัพราหมณผูมีความ 
ตองการถึงฝง ๑๖  คน. 
         ญาณ  คือ  ปญญา   ความรูชัด  ทานกลาววา  โมนะ  ในคําวา  มุนี  
ฯ ล ฯ พระพทุธเจาน้ัน     ลวงแลวซ่ึงกิเลสเปนเครื่องของและตัณหาเปน 
ดังขาย  จึงเปนพระมุนี  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี 
ทรงยังพราหมณทั้งหลายใหยินดีแลว    เพราะฉะนั้น     ทานจึงกลาวคาถา 
ประพันธนี้วา 
                พระพุทธเจาอันพราหมณเหลาน้ัน ทูลถามปญหาแลว  
         ทรงพยากรณแลวตามสมควร  พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี   
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         ทรงใหพราหมณทั้งหลายยินดีแลว      ดวยการพยากรณ 
         ปญหาท้ังหลาย. 
 
   [๕๕๕]  พราหมณนั้น     อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ    เปน 
         เผาพันธุแหงพระอาทิตย   ทรงใหยินดีแลว  ไดประพฤติ 
         พรหมจรรยในสํานักแหงพระพุทธเจา      ผูมีพระปญญา 
         ประเสริฐ. 
         [๕๕๖]  คําวา  เต  ในอุเทศวา  เต   โตสิตา  จกฺขุมตา  ดังน้ี 
คือ   พราหมณผูมีความตองการถึงฝง ๑๖  คน. 
         คําวา  ทรงใหยินดีแลว   ความวา  ทรงใหยินดี   ใหยินดียิง่   ให 
เลื่อมใส   ใหพอใจ   ทรงทําใหปลื้มใจ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พราหมณ 
เหลาน้ัน ...   ทรงใหยินดีแลว. 
         คําวา  ผูมีจักษุ   ความวา    พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุดวยจักษุ 
๕ ประการ   คือ  มีพระจักษุแมดวยมังสจักษุ ๑   แมดวยทิพยจักษุ ๑  แม 
ดวยปญญาจักษุ.   แมดวยพุทธจักษุ ๑   แมดวยสมันตจักษุ ๑. 
         พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางไร ฯ ล ฯ  พระ- 
ผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางน้ี   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
พราหมณเหลาน้ัน  อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงใหยินดีเเลว. 
         [๕๕๗]  คําวา  พุทฺเธน  ในอุเทศวา  พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา  ดังนี้  
จะกลาวดังตอไปนี้    พระผูมีพระภาคเจา   ฯ ล ฯ   พระนามวา   พุทฺโธ   นี ้
เปนสัจฉิกาบัญญัติ. 
         พระสุริยะทานกลาววา    พระอาทิตย   ในคําวา    อาทิจจฺพนฺธุนา  
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ดังน้ี     พระอาทิตยนั้นเปนโคดมโดยโคตร      แมพระผูมีพระภาคเจาเปน 
พระโคดมโดยโคตร    พระผูมีพระภาคเจาเปนพระญาติโดยโคตร     เปน 
เผาพันธุโดยโคตร   แหงพระสุริยะ   เพราะเหตุนั้น  พระพุทธเจา  จึงชื่อวา 
เปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   อันพระพุทธเจา... 
เปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย. 
         [๕๕๘]  ความงด     ความเวน      ความเวนเฉพาะ    เจตนาเครื่อง 
งดเวน   ความไมยินดี     ความงดการทํา     ความไมทํา    ความไมตองทํา 
ความไมลวงแดน   ความฆาดวยเหตุ   (ดวยอริยมรรค)  ซึ่งความถึงพรอม 
ดวยอสัทธรรม   ทานกลาววา   พรหมจรรย ในอุเทศวา  พฺรหมจริยมจรึส ุ
ดังน้ี.                                                                
         อีกอยางหนึ่ง   อริยมรรคมีองค ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา  สัมมาอาชีวะ   สัมมากัมมันตะ    สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   ทาน 
กลาววา   พรหมจรรยดวยสามารถแหงการกลาวตรง ๆ. 
         คําวา  ไดประพฤติแลวซ่ึงพรหมจรรย  ความวา  ไดประพฤติ  คือ 
สมาทาน   ประพฤติพรหมจรรย    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   ไดประพฤติ 
แลวซ่ึงพรหมจรรย. 
         [๕๕๙]  คําวา แหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ ความวา 
แหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ   มีพระปญญาเลิศ   มีพระปญญา 
เปนใหญ มพีระปญญาเปนประธาน มีพระปญญาอุดม มีพระปญญาบวร. 
         คําวา  สนฺติเก  ความวา    ในสํานัก   ในที่ใกล  ในที่เคียง   ในที ่
ไมไกล   ในท่ีใกลชิด  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ในสํานักแหงพระพุทธเจา 
ผูมีพระปญญาประเสริฐ  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคาถาประพันธนี้วา  
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                พราหมณเหลาน้ัน    อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุเปน 
         เผาพันธุแหงพระอาทิตย  ทรงใหยินดีแลว    ไดประพฤติ 
         พรหมจรรยในสํานักแหงพระพุทธเจา       ผูมีพระปญญา   
         ประเสริฐ. 
 
  [๕๖๐]  ผูใดพึงปฏิบัติธรรมแหงปญหาหน่ึง  ๆ    ตามท่ีพระ- 
         พุทธเจาทรงแสดงแลว   ผูนั้นพึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง. 
         [๕๖๑]   คําวา   แหงปญหาหน่ึง ๆ  ความวา  แหงอชิตปญหาหน่ึง 
แหงติสสเมตเตยยปญหาหนึ่ง  ฯ ล ฯ   แหงปงคิยปญหาหน่ึง   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  แหงปญหาหน่ึง ๆ.  
         [๕๖๒]   คําวา  พุทฺเธน   ในอุเทศวา   ยถา     พุทฺเธน    เทสิต 
ดังน้ี   จะกลาวตอไปนี้    พระผูมีพระภาคเจา  ฯลฯ  พระนามวา   พุทฺโธ  นี้  
เปนสัจฉิกาบัญญัติ. 
         คําวา   ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลว   ความวา      ตามท่ีพระ- 
พุทธเจาตรัสบอกแลว...   ประกาศแลว     เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ตามท่ี 
พระพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
         [๕๖๓]   คําวา  ผูใดพึงปฏิบัติตามธรรม  ความวา  ผูใดพึงปฏิบัติ 
ขอปฏิบัติชอบ  ขอปฏิบัติสมควร  ขอปฏิบัติไมเปนขาศึก    ขอปฏิบัติเปน 
ไปตามประโยชน  ขอปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ผูใดพึงปฏิบัติตามธรรม. 
         [๕๖๔]   อมตนิพพาน     ความสงบสังขารท้ังปวง     ความสละคืน 
อุปธิทั้งปวง  ความส้ินตัณหา   ความคลายกําหนัด  ความดับ   ความออก  
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จากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด   ทานกลาววา    ฝง   ในอุเทศวา   คจฺเฉ  ปาร 
อปารโต  ดังน้ี  ฯ                                          
         กิเลสก็ดี  อภิสังขารก็ดี   ทานกลาววา   ที่มิใชฝง. 
         คําวา  พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง ความวา  พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง 
คือ พึงบรรลถุึง  พึงถูกตอง พึงทําใหแจงซ่ึงฝง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา พึง 
จากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง  ฯ ล ฯ  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวคาถาประพันธนี้วา 
                ผูใดพึงปฏิบัติธรรมแหงปญหาหน่ึงๆ      ตามท่ีพระ- 
         พุทธเจาทรงแสดงแลว   ผูนั้นพึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง. 
 
  [๕๖๕]  บคุคลเมื่อเจริญมรรคอันอดุม     พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึง 
         ฝง  มรรคนั้น (ยอมเปนไป)  เพ่ือใหถึงฝง  เพราะเหตุนั้น 
         มรรคทานจึงกลาววา   เปนที่ใหถึงฝง. 
         [๕๖๖]  กิเลสก็ดี  ขันธก็ดี   อภิสังขารก็ดี  ทานกลาววา  ที่มิใชฝง 
ในอุเทศวา  อปารา ปาร คจฺเฉยฺย  ดังนี้   อมตนิพพาน  ความสงบสังขาร 
ทั้งปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง   ความส้ินตัณหา    ความคลายกําหนัด 
ความดับ  ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด  ทานกลาววา  ฝง. 
         คําวา  พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง  ความวา   พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง 
คือพึงบรรลุถึง   พึงถูกตอง  พึงทาใหแจงซ่ึงฝง   เพราะฉะนั้น      จึงชื่อวา 
พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง. 
         [๕๖๗]  มรรคมีองค ๘   คือ    สัมมาทิฏฐิ   ฯ ล ฯ    สัมมาสมาธิ 
ทานกลาววา    มรรค   ในคําวา    ซึ่งมรรค    ในอุเทศวา     ภาเวนฺโต 
มคฺคมุตฺตม  ดังน้ี.  
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         คําวา  อันอุดม   คือ   อันเลิศ    ประเสริฐ   วิเศษ    เปนประธาน   
สูงสุดอยางยิ่ง   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   มรรคอันอุดม. 
         คําวา  เมื่อเจริญ    ความวา เมื่อเจริญ  ซองเสพ  ทําใหมาก  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เมื่อเจริญมรรคอันอุดม. 
         [๕๖๘]  คําวา   มรรคนั้น  (ยอมเปนไป)  เพ่ือใหถึงฝง   ความวา 
มรรค   ปนถะ  ปถะ   ปชชะ   อัญชสะ    วฏมายนะ    นาวา    อุตตรเสตุ 
ปกุสละ  สังกมะ  (แปลวาทางทุกศัพท). 
         คําวา  เพ่ือใหถึงฝง   ความวา   เพ่ือใหถึงฝง     ใหถึงพรอมซ่ึงฝง 
ใหตามถึงพรอมซ่ึงฝง    คือ    เพ่ือขามพนชราและมรณะ     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  มรรคนั้น   (ยอมเปนไป)  เพื่อใหถึงฝง. 
         [๕๖๙]  คําวา   เพราะเหตุนั้น  มรรคทานจึงกลาววา    เปนที่ให 
ถึงฝง  ความวา   เพราะเหตุนั้น   คือ   เพราะการณะน้ัน    เพราะเหตุนั้น 
เพราะปจจัยน้ัน     เพราะนิทานน้ัน      อมตนิพพาน      ความสงบสังขาร 
ทั้งปวง...  ความออกจากตัณหา   เปนเครื่องรอยรัด   ทานกลาววา    ฝง. 
         มรรค   ทานกลาววา   อายนะ   เปนที่ใหถึง. 
         คําวา  อิติ  เปนบทสนธิ  ฯ ล ฯ  คําวา  อิติ  นี ้เปนไปตามลําดับบท 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เพราะเหตุนั้น  มรรคทานจึงกลาววา  เปนที่ถึงฝง 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคาถาประพันธนี้วา 
               บุคคลเมื่อเจริญมรรคอันอุดม    พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึง 
         ฝง   มรรคนั้น (ยอมเปนไป)  เพ่ือใหถึงฝง เพราะเหตุนั้น 
         มรรคทานจึงกลาววา   เปนที่ใหถึงฝง.  
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         [๕๗๐]  (ทานปงคิยะทูลถามวา)  
                ขาพระองคจักขับตามเพลงขับ    พระผูมีพระภาคเจา 
         ผูปราศจากมลทิน        มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน 
         มิไดมกีาม  มิไดมปีา  เปนนาค  (ไดทรงเหน็แลวอยางใด 
         ตรัสบอกแลวอยางน้ัน)  บุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุไร. 
         [๕๗๑]  คําวา   จักขบัตามเพลงขับ  ความวา  จักขับเพลงขับ  คือ 
จักขับตามธรรมท่ีพระองคตรัสแลว   จักขับตามธรรมท่ีตรัสบอกแลว    จัก 
ขับตามธรรมท่ีตรัสประกาศแลว    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา     จักขับตาม  
เพลงขับ. 
         คําวา  อิติ  ในบทวา  อิจฺจายสฺมา  ปงฺคิโย   ดงัน้ี    เปนบทสนธิ 
ฯ ล ฯ   บทวา  อิติ  นี ้   เปนไปตามลําดับบท. 
         คําวา  อายสฺมา    เปนเครื่องกลาวดวยความรัก     เปนเครื่องกลาว 
โดยเคารพ   คําวา    อายสฺมา   นี้    เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความ 
เคารพและความยําเกรง. 
         คําวา  ปงฺคิโย   เปนชื่อ   เปนเครื่องนับ   เปนสมญา   เปนบัญญัติ 
เปนโวหาร   เปนนาม   เปนการต้ังชื่อ    เปนการทรงชื่อ   เปนภาษาเรียก 
เปนเครื่องใหปรากฏ   เปนคํารองเรียก    ของพระเถระน้ัน   เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ทานพระปงคิยะทูลถามวา.                                     
         [๕๗๒]  คําวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นแลวอยางใด  ตรัส 
แลวอยางน้ัน       ความวา      พระผูมพีระภาคเจาไดทรงเห็นแลวอยางใด 
ไดตรัสแลว   คือตรัสบอก...   ทรงประกาศแลวอยางนั้นวา  สังขารท้ังปวง 
ไมเที่ยง  ฯ ล ฯ  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวน  
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มีความดับไปเปนธรรมดา    เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดทรงเห็นแลวอยางใด   ตรัสบอกแลวอยางนั้น. 
         [๕๗๓]  คําวา  ปราศจากมลทิน   ในนิเทศวา วิมโล  ภรูิเมธโส 
ดังน้ี    ความวา  ความชัง   ความหลง  ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ฯ ล ฯ 
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง    เปนมลทิน    มลทินเหลาน้ันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   ทรงละไดแลว   ตัดรากขาดแลว    ทาํไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอด 
ดวน  ใหถึงความไมมี   ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวจึงไมมีมลทิน  หมดมลทิน  ไรมลทิน   ไป 
ปราศจากมลทิน   ละมลทินแลว    พนแลวจากมลทิน   ลวงมลทินทั้งปวง 
แลว    แผนดินทานกลาววา   ภูร ิ   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวย 
พระปญญาอันกวางขวาง   แผไปเสมอดวยแผนดินนี้    ปญญา   ความรูทั่ว 
กิริยาที่รูทั่ว  ฯ ล ฯ   ความไมหลง   ความเลือกเฟนธรรม  สัมมาทิฏฐิ ทาน 
กลาววา   เมธา.   พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไป     เขาไปพรอม     เขามา 
เขามาพรอม  เขาถึง  เขาถึงพรอม  ประกอบดวยปญญาเปนเมธาน้ี   เพราะ- 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวจึงชื่อวา   ทรงมีพระปญญากวาง 
ขวางดังแผนดิน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูปราศจากมลทิน  มพีระปญญา 
กวางขวางดังแผนดิน. 
         [๕๗๔]  โดยหัวขอวา   กามา   ในอุเทศวา    นิกฺกโม  นิพฺพโน 
นาโค  ดังนี้    กามมี ๒ อยาง   คือวัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑  ฯ ล ฯ  เหลาน้ี  
ทานกลาววา  วัตถุกาม  เหลาน้ีทานกลาววา  กิเลสกาม  พระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรู    แลวทรงกําหนดรูวัตถุกาม    ทรงละกิเลสกามแลว  เพราะทรง  
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กําหนดรูวัตถุกาม   เพราะทรงละกิเลสกามแลว    พระผูมีพระภาคเจาจึงไม 
ทรงใครกาม  ไมทรงปรารถนากาม   ไมทรงรักกาม   ไมทรงชอบใจกาม 
ชนเหลาใดยอมใครกาม  ปรารถนากาม  รกักาม  ชอบใจกาม  ชนเหลาน้ัน 
ชื่อวาเปนผูใครกาม  มีความกําหนัดดวยราคะ  มีสัญญาดวยสัญญา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไมทรงใครกาม   ไมทรงปรารถนากาม  ไมทรงรักกาม  ไม 
ทรงชอบใจกาม    เพราะเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     จึง 
มิไดมีกาม   ไรกาม   สละกาม   คลายกาม  ปลอยกาม  ละกาม  สละคืนกาม 
เสียแลว    ปราศจากราคะ   มรีาคะหายไปแลว   สละราคะ   คลายราคะ    ละ 
ราคะ   สละคืนราคะเสียแลว   เปนผูหายหิว   ดับแลว     เย็นแลว     เสวยสุข 
มีพระองคอันประเสริฐอยู   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   มิไดมีกาม. 
         คําวา  ไมมีปา    ความวา   ราคะ    โทสะ    โมหะ    ความโกรธ 
ความผูกโกรธ    ฯ ล ฯ    อกุสลาภิสังขารทั้งปวง    เปนปา    ปาเหลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําไมให 
มีที่ต้ังดังตาลยอดดวน    ใหถึงความไมมีในภายหลัง    ไมใหเกิดข้ึนตอไป 
เปนธรรมดา    เพราะฉะน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    จึงชื่อวา 
ไมมีปา   ไรปา   ไปปราศแลวจากปา   ละปาแลว    พนแลวจากปา   ลวงปา 
ทั้งปวงแลว   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมมีปา. 
         คําวา  เปนนาค  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาเปนนาคเพราะ 
ไมทรงทําความชั่ว   ชื่อวาเปนนาคเพราะไมเสด็จไปสูความชั่ว   ชื่อวาเปน 
นาค  เพราะไมเสด็จมาสูความชั่ว ฯ ล ฯ  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาเปนนาค 
เพราะไมเสด็จมาสูความชั่วอยางนี้  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมมีกาม  ไมม ี
ปา  เปนนาค.  
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         [๕๗๕]  คําวา   เพราะเหตุอะไร   ในอุเทศวา   กิสฺส  เหตุ  มุสา   
ภเณ   ดังน้ี   ความวา   เพราะเหตุอะไร   เพราะการณะอะไร    เพราะปจจัย 
อะไร   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เพราะเหตุอะไร. 
         คําวา   พูดกลาวคําเท็จ    ความวา   พึงกลาวถอยคําเท็จ   คือ   กลาว 
มุสาวาท  กลาวถอยคําอันไมประเสริฐ    บุคคลบางคนในโลกน้ี    อยูในที ่
ประชุมก็ดี    อยูในบริษัทก็ดี    อยูทามกลางญาติก็ดี     อยูในราชสกุลก็ด ี
เขานําไปเปนพยานถามวา    มาเถิดบุรุษผูเจริญ   ทานรูเหตุใด    จงกลาว 
เหตุนั้น   บุคคลน้ันเมื่อไมรูก็กลาววารู   เมื่อรูก็กลาววาไมรู   เมื่อไมเห็น 
ก็กลาววาเห็น   เมื่อเห็นก็กลาววาไมเห็น   ยอมกลาวคําเท็จท้ังที่รู     เพราะ 
เหตุตนบาง     เพราะเหตุผูอ่ืนบาง     เพราะเหตุเห็นแกสิ่งของเล็กนอยบาง 
ดวยประการดังน้ี   นี้ทานกลาววา   กลาวคําเท็จ. 
         อีกอยางหนึ่ง   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยาง   คือกอนท่ีจะพูด 
บุคคลน้ันก็รูวา      จักพูดเท็จ     เมื่อกําลังพูด    ก็รูวาพูดเท็จอยู    เมื่อพูด 
แลวก็รูวา   พูดเท็จแลว   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยางนี้.  
         อีกอยางหนึ่ง   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ อยาง   คือ   กอนท่ีจะ 
พูด  บุคคลน้ันก็รูวา  จักพูดเท็จ ฯ ล ฯ   มุสาวาทยอมมี ๕ อยาง  มุสาวาท 
 ยอมมีดวยอาการ ๖ อยาง    มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๗ อยาง    มุสาวาท 
ยอมมีดวยอาการ ๘ อยาง     คือกอนท่ีจะพูดบุคคลนั้นก็รูวา    จักพูดเท็จ 
เมื่อกําลังพูดก็รูวา   พูดเท็จอยู   เมื่อพูดแลวก็รูวา   พูดเท็จแลว    ต้ังความ 
เห็นไว  ต้ังความควรไว  ต้ังความชอบใจไว   ต้ังสัญญาไว   ต้ังความเปน 
ไว   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ อยางนี้.   บุคคลพึงกลาว   พึงพูด   พึง  
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แสดง   พึงบัญญัติคําเท็จเพราะเหตุอะไร   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงพูด   
เท็จเพราะเหตุอะไร   เพราะเหตุนั้น   พระปงคิยเถระจึงกลาววา 
                ขาพระองคจักขับตามเพลงขับ     พระผูมีพระภาคเจา 
         ผูปราศจากมลทิน   มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน มิได 
         มิกาม  มิไดมีปา  เปนนาค  (ไดทรงเห็นแลวอยางใด  ตรัส 
         บอกแลวอยางน้ี)   บุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไร. 
   [๕๗๖]  ผิฉะนั้น    ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวย 
         คุณ  แถพระองคผูทรงละมลทนิและความหลงแลว   ผูทรง 
         ละความถือตัวและความลบหลู. 
         [๕๗๗]  คําวา มลทิน ในอุเทศวา ปหีนมลโมหสฺส ดังน้ี  ความวา 
ราคะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ   กิเลส  ทุจริตทั้งปวงเปนมลทิน. 
         คําวา  ความหลง   ความวา   ความไมรูในทุกข  ฯ ล ฯ  อวิชชาเปน 
ดังลิ่มสลัก   โมหะ   อกุศลมูล   นี้ทานกลาววา   โมหมลทินและความหลง 
พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ทรงละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําไมให 
มีที่ต้ังดังตาลยอดดวน  ใหถึงความไมมีในภายหลัง  ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา 
ทรงละมลทินและความหลงเสียแลว.    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    ผูทรงละ 
มลทินและความหลงเสียแลว. 
         [๕๗๘]  ความถือตัว   ในคําวา  มานะ   ในอุเทศวา  มานมกฺขปฺ- 
ปหายีโน  ดังนี้   โดยอาการอยางหน่ึง   คือ   ความพองแหงจิต.  
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         ความถือตัวโดยอาการ  ๒  อยาง  คือ  ความถือตัวในการยกตน  ๑ 
ความถือตัวในการขมผูอ่ืน ๑ 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๓  อยาง   คือ    ความถือตัววา    เราดีกวา 
เขา  ๑   เราเสมอเขา  ๑   เราเลวกวาเขา  ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๕ อยาง    คือ    บุคคลใหความถือตัวเกิด 
เพราะลาภ ๑   เพราะยศ ๑   เพราะสรรเสริญ ๑   เพราะสุข  ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๕  อยาง   คือ   บุคคลใหความถือตัวเกิดวา 
เราเปนผูไดรูปที่ชอบใจ ๑   เราเปนผูไดเสียงที่ชอบใจ ๑   เราเปนผูไดกลิ่น 
ที่ชอบใจ ๑  เราเปนผูไดรสที่ชอบใจ ๑  เราเปนผูไดโผฏฐัพพะท่ีชอบใจ  ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๖ อยาง    คือ    บุคคลใหความถือตัวเกิด 
เพราะความถึงพรอมแหงตา ๑     เพราะความถึงพรอมแหงหู  ๑     เพราะ 
ความถึงพรอมแหงจมูก ๑   เพราะความถึงพรอมแหงลิ้น  ๑   เพราะความ 
ถึงพรอมแหงกาย  ๑   เพราะความถึงพรอมแหงใจ  ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๗  อยาง   คือ  ความถอืตัว ๑   ความถือตัว 
จัด ๑   ความถือตัวเกินกวาความถือตัว ๑  ความดูหม่ิน ๑  ความดูแคลน ๑ 
ความถือตัววาเรามี ๑   ความถือตัวผิด ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๘  อยาง    คือ    บุคคลใหความถือตัวเกิด 
เพราะลาภ ๑   ใหความดูหม่ินเกิดเพราะความเสื่อมลาภ ๑   ใหความถือตัว 
เกิดเพราะยศ  ๑    ใหความดูหม่ินเกิดเพราะความเส่ือมยศ ๑    ใหความถือ 
ตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ ๑     ใหความดูหม่ินเกิดเพราะความนินทา ๑ 
ใหความถือตัวเกิดเพราะสุข ๑   ใหความดูหม่ินเกิดเพราะทุกข ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๙  อยาง     คือ   ความถือตัววา    เราดีกวา  
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เขาที่ดี  ๑   เราเสมอกับเขาท่ีดี ๑  เราเลวกวาเขาที่ดี ๑  เราดีกวาเขาท่ีเสมอ   
กัน  ๑   เราเสมอกับเขาที่เสมอกัน  ๑  เราเลวกวาเขาที่เสมอกัน ๑   เราดีกวา 
เขาที่เลว  ๑   เราเสมอกับเขาท่ีเลว ๑   เราเลวกวาเขาท่ีเลว ๑. 
         ความถือตัวโดยอาการ  ๑๐ อยาง    คือ     บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ใหความถือตัวเกิดข้ึนเพราะกําเนิดบาง  เพราะโคตรบาง  เพราะความเปน 
บุตรแหงสกุลบาง   เพราะความเปนผูมีผิวพรรณงามบาง  เพราะทรัพยบาง 
เพราะความเชื้อเชิญบาง     เพราะบอเกิดแหงการงานบาง     เพราะบอเกิด 
แหงศิลปะบาง     เพราะฐานแหงวิชชาบาง    เพราะการศึกษาเลาเรียนบาง 
เพราะปฏิภาณบาง   เพราะวัตถุอ่ืนบาง,   ความถือตัว   กริิยาท่ีถือตัว  ความ 
เปนผูถือตัว   ความพองจิต    ความมีมานะดังวาไมออสูง    มานะดังธงชัย 
มานะอันเปนเหตุใหยกยอง   ความท่ีมีจิตใครดังธงนําหนา   นีท้านกลาววา 
ความถือตัว. 
         ความลบหลู   กริิยาท่ีลบหลู   ความเปนผูลบหลู   กรรมอันประกอบ 
ดวยความแข็งกระดาง    นี้ทานกลาววาความลบหลูในคําวา  มักขะ   ดังน้ี  
ความถือตัวและความลบหลู   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว 
ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถงึความไมมีในภายหลัง   ไมใหเกิดข้ึน 
ตอไปเปนธรรมดา  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    จึง 
ชื่อวา  ทรงละความถือตัวและความลบหลู    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ทรง 
ละความถือตัวและความลบหลู. 
         [๕๗๙]  คําวา  หนฺทาห  ในอุเทศวา  หนฺทาห   กิตฺตยิสฺสามิ   คิร 
วณฺณูปสฺหิต  ดังนี้   เปนบทสนธิ  ฯลฯ  คําวา  หนฺท  นี้เปนไปตาม 
ลําดับบท.  
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         คําวา  กิตฺตยิสฺสามิ    ความวา    จักระบุ   คือ   จักแสดง...   จัก   
ประกาศซ่ึงถอยคํา   วาจา   คําเปนคลอง   คําท่ีควรเปลง   อันเขาไป   เขา 
ไปพรอม  เขามา  เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม   ประกอบดวยคุณ 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ผิฉะน้ัน    ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบ 
ดวยคุณ  เพราะเหตุนั้น   พระปงคิยเถระ  จึงกลาววา 
                ผิฉะนั้น     ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวย 
         คุณ  แกพระองคผูทรงละมลทนิและความหลงแลว   ผูทรง 
         ละความถือตัวและความลบหลู. 
  [๕๘๐]  พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  มีพระสมันตจักษุทรง 
         บรรเทาความมืด    ทรงถึงท่ีสุดโลก    ลวงภพทั้งปวงแลว 
         ไมมีอาสวะ     ทรงละทุกขทั้งหมดแลว     มพีระนามจรงิ 
         เปนผูประเสริฐอันขาพระองคนั่งใกลแลว. 
         [๕๘๑]  คําวา    ทรงบรรเทาความมืด     ในอุเทศวา     ตโมนุโท 
พุทฺโธ   สมนตฺจกฺขุ  ดังน้ี    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรเทา  ทรง 
กําจัด   ทรงละ  ทรงบรรเทาใหพินาศ  ทรงทําใหสิน้สุด  ใหถึงความไมมี 
ซึ่งความมืดคือราคะ  โทสะ   โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   กิเลส   ทุจรติ   อันทํา 
ใหบอด  ทําใหไมมีจักษุ ทําใหไมมีญาณอันดับปญญา  เปนฝายความลําบาก 
ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูทรงบรรเทาความมืด. 
         คําวา  พุทฺโธ     คือ    พระผูมีพระภาคเจา    ฯ ล ฯ     พระนามวา 
พุทฺโธ   นี ้   เปนสัจฉิกาบัญญัติ.   สัพพัญุตญาณทานกลาววาสมันตจักษุ  
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ในคําวา  ผูมีพระสันมัตจักษุ ฯลฯ  เพราะเหตุนั้น  พระตถาคตจึงชื่อวา 
มีพระสมันตจักษุ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผูตรัสรูแลว  มีพระสมันตจักษุ 
ทรงบรรเทาความมืด. 
         [๕๘๒]  คําวา โลก ในอุเทศวา  โลกนฺตคู  สพฺพภวาติวตฺโต ดังน้ี 
คือ  โลก ๑  ไดแกโลกคือภพ.  โลก ๒  คือ  ภวโลกเปนสมบัติ  ๑  ภวโลก 
เปนวิบัติ  ๑.   โลก ๓   คือ  เวทนา ๓.  โลก ๔  คือ  อาหาร ๔.  โลก ๕ 
คือ  อุปาทานขันธ ๕.   โลก ๖  คือ  อายตนะภายใน  ๖.  โลก ๗   คือ 
วิญญาณฐิติ ๗.   โลก ๘  คือ  โลกธรรม ๘.   โลก ๙  คือ  สัตตาวาส  ๙. 
โลก  ๑๐  คือ  อุปกิเลส  ๑๐.   โลก  ๑๑   คือ  กามภพ ๑๑.   โลก ๑๒   คือ 
อายตนะ ๑๒.   โลก ๑๘   คือธาตุ  ๑๘. 
         คําวา  ทรงถึงท่ีสุดโลก  ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงถึงท่ีสุด 
ถึงสวนสุดแหงโลกแลว   ไปสูที่สุดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว  ฯ ล ฯ  ไปนิพพาน 
ถึงนิพพานแลว   พระผูมีพระภาคเจานั้น  มีธรรมเปนเครื่องอยู  ทรงอยูจบ 
แลว   มีจรณะทรงประพฤติแลว   ฯ ล ฯ   ไมมีสงสารคือชาติ   ชรา   และ 
มรณะ  ไมมภีพใหม  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ทรงถงึท่ีสุดโลก. 
         คําวา  ภพ    ในอุเทศวา    สพฺพภวาติวตฺโต   ดังน้ี   คือ   ภพ  ๒ 
ไดแกกรรมภพ ๑  ปุนภพ (ภพใหม)  อันมีในปฏสินธิ  ๑   กรรมภพเปน 
ไฉน  ปุญญาภิสังขาร  อปญุญาภิสังขาร  อเนญชาภิสังขาร  นี้เปนกรรมภพ. 
         ปุนภพอันมีในปฏิสนธิเปนไฉน   รูป   เวทนา   สัญญา    สงัขาร 
วิญญาณอันมีในปฏิสนธ ิ นี้เปนปุนภพอันมีในปฏิสนธิ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนไปลวง   ทรงลวงเลย   ทรงกาวลวงซึ่ง  
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กรรมภพและปุนภพอันมีในปฏิสนธ ิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ทรงถึงท่ีสุด 
โลก  เปนไปลวงภพทั้งปวง.  
         [๕๘๓]  อาสวะ  ในคําวา   ไมมีอาสวะ   ในอุเทศวา   อนาสโว  
สพฺพทุกฺขปฺปหีโน ดังน้ี    ม ี ๔  คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   ทิฏฐาสวะ 
อวิชชาสวะ  อาสวะเหลานั้น    พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว 
ตัดรากขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน    ถึงความไมใหมีในภาย 
หลัง    ใหมคีวามไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา    เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา   ไมมีอาสวะ. 
         คําวา  ทรงละทุกขทั้งปวง   ความวา  ทุกขทั้งหมด  คือ  ชาติทุกข 
ชราทุกข   พยาธิทุกข   มรณทุกข   โสกทุกข   ปริเทวทุกข   ทุกขทุกข 
โทมนัสทุกข  อุปายาสทุกข  ฯ ล ฯ   ทกุขแตความฉิบหายแหงทิฏฐิ   อันมี 
มาแตปฏิสนธิ  พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงละไดเเลว   ตัดขาดแลว    ระงับ 
แลว   ไมใหอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   เพราะเหตุนั้น  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  จึงชื่อวา   ละทุกขทั้งปวง.                           
         [๕๘๔]  คําวา  มีพระนามจริง  ในอุเทศวา  สจฺจวฺหโย   พฺรหฺม-ุ 
ปาสิโต  เม  ดังน้ี   ความวา   มีพระนามเหมือนนามจริง  พระผูมีพระภาค- 
เจาพระนามวาวิปสสี    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสีขี    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาเวสสภู  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกนาคมน พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสป 
พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายตรัสรูแลว   มีพระนามเชนเดียวกัน   มีพระนาม 
เหมือนนามจริง    พระผูมีพระภาคเจาศากยมุนีมีพระนามเหมือนกัน    คือ 
มีพระนามเหมือนนามจริงของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวเหลาน้ัน  
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เพราะเหตุดังนี้นั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  จึงชื่อวา    มีพระนาม   
จริง. 
         คําวา    เปนผูประเสริฐ    อันขาพระองคนั่งใกลแลว    ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   อันขาพระองคนั่ง   เขานั่ง  นั่งใกล  กําหนดถาม 
สอบถามแลว   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   มีพระนามจริง    เปนผูประเสริฐ 
อันขาพระองคนั่งใกลเเลว   เพราะเหตุนั้น   พระปงคิยเถระจึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว       มพีระสมันตจักษ ุ
         ทรงบรรเทาความมืด    ทรงถึงท่ีสุดโลก    ลวงภพทั้งปวง 
         แลว    ไมมีอาสวะ   ทรงละทุกขทั้งหมดแลว   มีพระนาม 
         จริง   เปนผูประเสริฐ  อันขาพระองคนั่งใกลแลว. 
  [๕๘๕]  นกละปาเล็กแลว   พึงอาศัยปาใหญที่มีผลไมมากอยู 
         ฉันใด   ขาพระองคก็ฉันนั้น    ละแลวซ่ึงพวกพราหมณทีม่ี  
         ปญญานอย   อาศัยแลวซ่ึงพระองค   เปนดังวาหงสอาศัย 
         สระใหญที่มี่น้ํามากฉะนั้น. 
         [๕๘๖]  นก ทานเรียกวา  ทิชะ  ในอุเทศวา  ทิโช   ยถา   กพฺุพนก 
ปหาย  พหุปฺผล  กานน  อาวเสยฺย  ดังนี้. 
         เพราะเหตุไร  นก  ทานจึงเรียก  ทิชะ. เพราะนกเกิด ๒ ครั้ง คือเกิด 
แตทองแมครั้งหนึ่ง  เกิดแตกระเปาะฟองไขครั้งหน่ึง   เพราะเหตุนั้น    นก 
ทานจึงเรียกวา  ทิชะ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทิชะ. 
         คําวา   ละปาเล็กแลว...   ฉันใด    ความวา    นกละท้ิง    ลวงเลย 
แลวซ่ึงปานอยท่ีมีอาหารเครื่องกินนอย  มีน้ํานอย  พึงไปประสนพบปาใหญ  
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ซึ่งเปนไพรสณฑที่มีตนไมมาก  มีผลไมดก  มีอาหารเครื่องกินมาก  อ่ืน ๆ   
พึงสําเร็จความอยูในไพรสณฑนั้น ฉันใด  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  นกละปา 
เล็กแลว   พึงอาศัยปาใหญที่มีผลไมมากอยู  ฉันนั้น.   
         [๕๘๗]   คําวา   เอว  ในอุเทศวา    เอวมาห  อปฺปหสฺเส  ปหาย 
มโหทธึ   หงฺสริวชฺฌปตโต  ดังนี้   เปนเครื่องยังอุปมาใหถึงพรอมเฉพาะ. 
         คําวา  ละแลวซ่ึงพวกพราหมณที่มีปญญานอย   ความวา   พาวรี- 
พราหมณ      และพวกพราหมณอ่ืนซึ่งเปนอาจารยของพาวรีพราหมณนั้น 
เปรียบเทียบกะพระผูมีพระภาคเจาแลว   ก็เปนผูมีปญญานอย  คือ  มีปญญา 
นิดหนอย  มปีญญาเล็กนอย   มีปญญาต่ําชา  มีปญญาลามก  มปีญญาทราม 
ขาพระองคละทิ้งลวงเลยแลวซ่ึงพราหมณเหลาน้ัน      ผูมีปญญานอย    คือ 
มีปญญานิดหนอย   มีปญญาเล็กนอย   มีปญญาตํ่าชา  มีปญญาลามก   ม ี
ปญญาทราม  ประสบพบแลวซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    มีปญญา 
เลิศ   มีปญญาประเสริฐ  มีปญญาวิเศษ   มีปญญาอุดม   สูงสุด   ไมมีใคร 
เสมอ    ไมมใีครเปรียบเทียบ   เปนบุคคลหาใครเปรียบมิได    เปนเทวดา 
ลวงเทวดา  เปนผูองอาจกวานรชน   เปนบุรุษสีหะ   เปนบุรุษนาค   เปน 
บุรุษอาชาไนย  เปนบุรุษแกลวกลา   เปนบุรุษผูนําธุระไป  มีพลธรรม  ๑๐ 
เปนผูคงท่ี  หงสพึงประสบ  พบ  ไดซึ่งสระใหญที่พวกมนุษยทําไว  สระ 
อโนดาต  หรือมหาสมุทรที่ไมกําเริบ  มีน้ํานับไมถวน ฉันใด ขาพระองค 
เปนพราหมณชื่อปงคิยะ   ประสบ   พบ    ไดแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจาผู 
ตรัสรูแลว   ผูไมกําเริบ   มีเดชนับไมถวน   มีญาณแตกฉาน   มีพระจักษุ 
เปดแลว     ทรงฉลาดในประเภทแหงปญญา    มีปฏิสัมภิทาทรงบรรลุแลว 
ถึงเวสารัชชญาณ  ๔ แลว      นอมพระทัยไปในผลสมาบัติอันบริสุทธิ์     มี  
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พระองคขาวผอง   มีพระวาจามิไดเปนสอง  เปนผูคงที่  มีปฏิญาณอยางนั้น 
เปนผูไมเล็กนอย  เปนผูใหญ  เปนผูมธีรรมลกึ  มคุีณอันใคร ๆ นับไมได 
มีคุณยากท่ีจะหยั่งถึง   มรีัตนะมาก    มีคุณเสมอดวยสาคร     ประกอบดวย 
อุเบกขามีองค ๖    ไมมีใครเปรียบปาน    มีธรรมไพบูลย   ประมาณมิได 
มีพระคุณเชนนั้น     ตรัสธรรมอันเลิศกวาพวกที่กลาวกัน     เชนภูเขาสิเนรุ 
เลิศกวาภูเขาท่ัวไป     ครฑุเลิศกวานกท่ัวไป     สีหมฤคเลิศกวามฤคท่ัวไป 
สมุทรเลิศกวาหวงน้ําท่ัวไป    เปนพระพุทธชินเจาผูสูงสุด   ฉันน้ันเหมือน 
กัน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ขาพระองคก็ฉันนั้น   ละแลวซ่ึงพวกพราหมณ 
ที่มีปญญานอย     อาศัยแลวซ่ึงพระองค    เปนดังวาหงสอาศัยสระใหญที่ม ี
น้ํามากฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระปงคิยเถระ จึงกลาววา 
                นกละปาเล็กแลว    พึงอาศัยปาใหญที่มีผลไมมากอยู 
         ฉันใด  ขาพระองคก็ฉันนั้น   ละแลวซ่ึงพวกพราหมณทีม่ ี
         ปญญานอย    อาศัยแลวซ่ึงพระองค  เปนดังวาหงสอาศัย 
         สระใหญที่มีน้ํามากฉะนั้น. 
  [๕๘๘]  ในกาลกอน  (อืน่แตศาสนาของพระโคดม)  อาจารย 
         เหลาใดพยากรณวา    เรื่องน้ีมแีลวดังน้ี     เรื่องน้ีจักมีดังน้ี 
         คําน้ันทั้งหมดเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา  คําน้ันทั้งหมดนั้น 
         เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ. 
         [๕๘๙]  คําวา   เย   ในอุเทศวา   เย  เม  ปุพฺเพ  วิยากสุ    ดังน้ี  
ความวา     พาวรีพราหมณและพวกพราหมณอ่ืนซึ่งเปนอาจารยของพาวรี- 
พราหมณ  พยากรณแลว  คือ  บอก... ประกาศแลวซ่ึงทิฏฐิของตน  ความ  
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ควรของตน  ความชอบใจของตน   ลัทธิของตน   ความประสงคของตน 
อัธยาศัยของตน   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา . . .   ในกาลกอน . . .   อาจารย 
เหลาใดพยากรณแลว. 
         [๕๙๐]  คําวา   อื่นแตศาสนาของพระโคดม    ความวา     กอน 
แตศาสนาของพระโคดม    คือ    อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม    กอนกวา 
ศาสนาของพระโคดม      กวาศาสนาของพระพุทธเจา      กวาศาสนาของ 
พระชินะ       กวาศาสนาของพระตถาคต      กวาศาสนาของพระอรหันต 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม. 
         [๕๙๑]  คําวา   เรื่องน้ีมีแลวดังน้ี     เรื่องน้ีจักมีดังน้ี     ความวา 
ไดยินวา     เรื่องมีแลวอยางนี้    ไดยินวา    เรื่องจักมีอยางนี้    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   เรื่องนี้มีแลวดังน้ี    เรื่องนี้จักมีดังน้ี. 
         [๕๙๒]  คําวา   คําทั้งหมดน้ัน  เปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา  ความวา 
คําน้ันทั้งส้ินเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา   คือ  อาจารยเหลาน้ัน   กลาวธรรม 
อันไมประจักษแกตน  ทีต่นมิไดรูมาเอง  ตามท่ีไดยินกันมาตามลําดับสืบ ๆ 
กันมา   ตามความอางตํารา   ตามเหตุที่นึกเดาเอาเอง    ตามเหตุที่คาดคะเน 
เอาเอง     ดวยความตรึกตามอาการดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  คําท้ังหมดน้ัน เปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา. 
         [๕๙๓]  คําวา   คําท้ังหมดนั้น    เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ 
ความวา    คําน้ันทั้งส้ินเปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ   คือ   เปนเครื่อง 
ยังวิตกใหเจริญ       เปนเครื่องยังความดําริใหเจริญ       เปนเครื่องยังกามวิตก 
พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกใหเจริญ  เปนเครื่องยังความตรึกถึงญาติใหเจริญ 
เปนครื่องยังความตรึกถึงชนบทใหเจริญ  เปนเครื่องยังความตรึกถึงเทวดา  
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ใหเจริญ    เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอ่ืนใหเจริญ   เปน 
เครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภสักการะ       และความสรรเสริญใหเจริญ  
เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมปรารถนาใหใครดูหม่ินตนให 
เจริญ   เพราะฉะน้ัน     พระปงคิยเถระจึงกลาววา                 
                ในกาลกอน (อืน่แตศาสนาของพระโคดม)   อาจารย 
         เหลาใดพยากรณวา    เรื่องน้ีมแีลวดังน้ี     เรื่องน้ีจักมีดังน้ี  
         คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบ ๆ กันมา  คําท้ังหมดนั้น 
         เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ. 
 
  [๕๙๔]  พระผูมีพระภาคเจาน้ันพระองคเดียวทรงบรรเทาความ 
         มืดเสีย       ประทับอยูแลว      มพีระปญญาสวางแผรัศมี  
         พระโคดมมีพระปญญาปรากฏ       พระโคดมมีพระปญญา 
         กวางขวางดังแผนดิน.  
         [๕๙๕]  คําวา   เอโก    ในอุเทศวา    เอโก   ตมนุภาสีโน   ดังน้ี 
ความวา    พระผูมีพระภาคเจา    ชื่อวาพระองคเดียวโดยสวนแหงบรรพชา 
ชื่อวาพระองคเดียว   เพราะอรรถวา   ไมมีเพ่ือนสอง    เพราะอรรถวา   ละ 
ตัณหา   เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว  เพราะปราศจากโทสะโดยสวน 
เดียว   เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว    เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว 
เพราะเสด็จไปตามเอกายนมรรค    เพราะตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
พระองคเดียว.                                      
         พระผูมีพระภาคเจา      ชื่อวาพระองคเดียวโดยสวนแหงบรรพชา 
อยางไร.  
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         พระผูมีพระภาคเจายังทรงหนุมแนน  มีพระเกศาดําสนิท  ประกอบ 
ดวยวัยอันเจริญ   ต้ังอยูในปฐมวัย    เมื่อพระมารดาพระบิดาไมพอพระทัย  
มีพระพักตรนองดวยอัสสุชล  ทรงพระกันแสงรําพันอยู   ทรงละพระญาติ- 
วงศ   ทรงตัดกังวลในฆราวาสสมบัติทั้งหมด    ทรงตัดกังวลในพระโอรส 
และพระชายา  ทรงตัดกังวลในพระประยูรญาติ   ทรงตัดกังวลในมิตรและ 
อํามาตย  ปลงพระเกศาและมัสสุแลว    ทรงครองผากาสาวพัสตร     เสด็จ 
ออกผนวช       เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล      พระองคเดียวเสด็จเท่ียวไป 
เที่ยวไปท่ัว    ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ    เปนไป     รักษา     บํารุง     เยียวยา 
เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึงชื่อวาพระองคเดียวโดยสวนแหง 
บรรพชาอยางน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาพระองคเดียว    เพราะอรรถวา  ไมมี  
เพ่ือนสองอยางไร. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชแลวอยางนี้   ทรงเสพเสนาสนะ   คือ 
ปาและราวปาอันสงัด   มีเสียงนอย    ปราศจากเสียงกึกกอง    ปราศจากลม 
แหงชนผูสัญจรไปมา   สมควรทํากรรมลับของมนุษย    สมควรเปนที่หลีก 
เรน   ทรงดําเนินพระองคเดียว  หยุดอยูพระองคเดียว  ประทับนั่งพระองค 
เดียว   บรรทมพระองคเดียว   เสด็จเขาบานเพ่ือทรงรับบิณฑบาตพระองค 
เดียว   เสด็จกลับพระองคเดียว   ประทับนั่งอยูในที่ลับพระองคเดียว   ทรง 
อธิษฐานจงกรมพระองคเดียว   พระองคเดียวเที่ยวไป   เที่ยวไปทั่ว    ผลัด 
เปลี่ยนอิริยาบถ   เปนไป   รกัษา   บํารงุ    เยียวยา   เพราะฉะนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   จึงชื่อวาพระองคเดียว   เพราะอรรถวา   ไมมีเพ่ือนสอง 
อยางน้ี.  
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         พระผูมีพระนาคเจา   ชื่อวาพระองคเดียว   เพราะอรรถวา  ทรงละ 
ตัณหาอยางไร. 
         พระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนองคเดียวมิไดมีเพ่ือนอยางนี้      เปนผูไม 
ประมาท    บําเพ็ญเพียร    มีพระหฤทัยแนวแน    เริ่มต้ังพระมหาปธานท่ี 
ควงไมโพธิพฤกษ   ฝงแมน้ําเนรัญชรา   ทรงกําจัดมารกับทั้งเสนาซึ่งเปน 
เผาพันธุผูประมาท    ทรงละ    บรรเทา    ทําใหสิ้นสุด    ใหถึงความไมมี 
ซึ่งตัณหา   อันมีขายแลนไปเกาะเกี่ยวในอารมณตาง ๆ  
                บรุุษมีตัณหาเปนเพ่ือน     ทองเท่ียวไปตลอดกาลยาว  
         นาน    ยอมไมลวงสงสาร    อันมคีวามเปนอยางน้ีและมี  
         ความเปนอยางอ่ืน   ภิกษุผูมีสติรูโทษน้ี     และตัณหาเปน 
         แดนเกิดแหงทุกขแลว  พึงเปนผูปราศจากตัณหา  ไมถือมั่น 
         เวนรอบ. 
         เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงชื่อวาพระองคเดียว  เพราะ 
อรรถวา  ทรงละตัณหาอยางน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ชื่อวาพระองคเดียว   เพราะปราศจากราคะ 
โดยสวนเดียวอยางไร. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาพระองคเดียว  เพราะปราศจากราคะโดย 
สวนเดียว  เพราะทรงละราคะเสียแลว   ชื่อวาพระองคเดียว  เพราะปราศจาก 
โทสะโดยสวนเดียว       เพราะทรงละโทสะเสียแลว       ชื่อวาพระองคเดียว 
เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว     เพราะทรงละโมหะเสียแลว    ชื่อวา 
พระองคเดียว     เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว    เพราะทรงละกิเลส 
ทั้งหลายเสียแลว.  
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         พระผูมีพระภาคเจา     ชื่อวาพระองคเดียว   เพราะเสด็จไปตาม 
เอกายนมรรคอยางไร. 
         สติปฏฐาน  ๔   ฯ ล ฯ   อริยมรรคมีองค ๘   ทานกลาววา   เอกายน- 
มรรค. 
               พระผูมีพระภาคเจา   เห็นธรรมเปนสวนสุดแหงความ 
         สิ้นชาติ     ทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล    ยอมทรง 
         ทราบธรรมอันเปนทางไปแหงบุคคลผูเดียว        พุทธาทิ- 
         บัณฑติขามกอนแลว    จักขามและขามอยูซึ่งโอฆะ   ดวย 
         ธรรมเปนหนทางน้ัน. 
         เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงชื่อวาพระองคเดียว  เพราะ 
เสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ชื่อวาพระองคเดียว    เพราะตรัสรูซิ่งอนุตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณเพระองคเดียวอยางไร.                                     
         ญาณในมรรค ๔     ปญญา     ปญญินทรีย     ปญญาพละ  ฯ ล ฯ 
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค   ปญญาเปนเครื่องพิจารณา   ปญญาเปนเครื่องเห็น 
แจง      สัมมาทิฏฐิทานกลาววา   โพธิ        พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสรูวา 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง    ฯ ล ฯ     สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา  ดวยโพธิญาณนั้น. 
         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสรู   ตรสัรูตาม    ตรสัรูเฉพาะ 
ตรัสรูชอบ   บรรล ุ  ถกูตอง  ทําใหแจงแลว   ซึ่งธรรมท้ังปวงที่ควรตรัสรู 
ควรตรัสรูตาม   ควรตรัสรูเฉพาะ   ควรตรัสรูชอบ  ควรบรรลุ  ควรถูกตอง  
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ควรทําใหแจงดวยโพธิญาณนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาพระองคเดียว   
เพราะตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียวอยางน้ี ๆ. 
         คําวา  ทรงบรรเทาความมืดเสีย      ความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบรรเทา   ละ   สละ   กําจัด   ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมีซึ่งความมืด 
คือราคะ    โทสะ   โมหะ   มานะ   ทฏิฐิ   กิเลส   ทจุริต   อันทําใหบอด 
ทําใหไมมีจักษุ    ทําใหไมมีญาณ    อันดับปญญา    เปนฝายความลําบาก 
ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน.       
         คําวา  ประทับนั่งอยูแลว    คือ   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแลว 
ที่ปาสาณกเจดีย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ประทับนั่งอยูแลว. 
                เชญิดูพระมุนีผูถึงฝงแหงทุกข     ประทับน่ังอยูแลวท่ี 
         ขางภูเขา   พระสาวกท้ังหลายผูไดไตรวิชชา   ละมัจจุเสีย 
         นั่งหอมลอมอยู. 
ดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจา   จึงชื่อวาประทับนั่งอยูแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาประทับนั่งอยูแลว    เพราะ 
พระองคทรงระงับแลวซ่ึงความขวนขวายท้ังปวง    พระผูมีพระภาคเจานั้น 
มีธรรมเปนเครื่องอยู    ทรงอยูจบแลว    มีจรณะทรงประพฤติแลว  ฯ ล ฯ 
มิไดมีสงสารคือชาติ   ชรา   และมรณะ   ไมมีภพใหม    แมดวยเหตุอยางนี้  
พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวาประทับนั่งอยูแลว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระ- 
องคเดียว   ทรงบรรเทาความมืดเสีย    ประทับนั่งอยูแลว. 
         [๕๙๖]  คําวา  มีความโพลง    ในอุเทศวา   ชุติมา  โส  ปภงฺกโร 
ดังน้ี   ความวา มีปญญาสวาง   คือ เปนบัณฑิต   มีปญญา   มคีวามตรัสรู 
มีญาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส.  
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         คําวา  ทรงแผรัศมี    ความวา ทรงแผแสงสวาง   แผรัศมี    แผแสง- 
สวางดังประทีป     แผแสงสวางสูง     แผแสงสวางชวงโชติ     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  พระองคมีพระปญญาสวาง   แผรัศมี. 
         [๕๙๗]   คําวา  พระโคดมมีปญญาปรากฏ   ความวา   พระโคดมมี 
พระปญญาเปนเครื่องปรากฏ    มีพระญาณเปนเครื่องปรากฏ    มีปญญาดัง 
ธงชัย    มีปญญาดังธงนําหนา     มีปญญาเปนอธิบดี     มีความเลือกเฟน 
ธรรมมาก     มีความเลือกเฟนทั่วไปมาก    มากดวยปญญาเครื่องพิจารณา 
มีธรรมเปนเครื่องพิจารณาพรอม     มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง     ทรง 
ประพฤติในธรรมน้ัน   มพีระปญญามาก   หนักอยูดวยปญญา  โนมไปใน 
ปญญา   โอนไปในปญญา    เง้ือมไปในปญญา   นอมไปในปญญา  มีปญญา 
เปนใหญ.  
                ธงเปนเครื่องปรากฏแหงรถ      ควันเปนเครื่องปรากฏ 
         แหงไฟ         พระราชาเปนเครื่องปรากฏแหงแวนแควน 
         ภัสดาเปนเครื่องปรากฏแหงภรรยา   ฉันใด. 
พระโคดม   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  มีปญญากวางขวางดังแผนดิน...  มีปญญา 
ใหญ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   พระโคดมมีปญญากวางขวางดังแผนดิน 
ปรากฏ. 
         [๕๙๘]   แผนดิน   ทานกลาววา  ภูร ิ   ในอุเทศวา  โคตโม  ภูริ  
เมธโส  ดังน้ี     พระโคดมทรงประกอบดวยปญญาอันไพบูลย    กวางขวาง 
เสมอดวยแผนดิน  ปญญา   ความรู   กิริยาที่รู  ฯ ล ฯ   ความไมหลง  ความ 
เลือกเฟนธรรม   สัมมาทิฏฐิ  ทานกลาววา เมธา.   พระผูมีพระภาคเจาเขา 
ไป   เขาไปพรอม   เขามา   เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม   ประกอบ  
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ดวยปญญาเปนเมธาน้ี    เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระเจาผูตรัสรูแลว  จึงชื่อ 
วา  มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   พระโคดม 
มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน    เพราะเหตุนั้น       พระปงคิยเถระจึง 
กลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจาน้ัน      พระองคเดียวทรงบรรเทา 
         ความมดืเสีย   ประทับอยูแลว   มีพระปญญาสวางแผรัศมี  
         พระโคดมมีพระปญญาปรากฏ      พระโคดมมีพระปญญา 
         กวางขวางดังแผนดิน. 
  [๕๙๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรม   อันธรรมจารี 
         บุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาลอันเปนที่สิ้นตัณหา 
         อันไมมีอันตรายแกอาตมา        นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ 
         ไหน. 
         [๖๐๐]  คําวา   โย     ในอุเทศวา   โย    เม   ธมมฺมเทเสสิ  ดงัน้ี 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสยัมภู      ไมมีอาจารย    ตรัสรูสัจจะ 
ทั้งหลายเอง   ในธรรมท้ังหลายที่ไมเคยไดทรงสดับมากอน  ทรงบรรลุแลว 
ซึ่งความเปนพระสัพพัญูในธรรมเหลาน้ัน   และทรงถึงแลวซ่ึงความเปนผู 
ชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย. 
         คําวา  ธมฺม    ในอุเทศวา  ธมฺมมเทเสสิ  ดังนี้   ความวา พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสบอก...     ทรงประกาศแลวซ่ึงพรหมจรรยอันงามในเบื้อง 
ตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ ์
บริบูรณสิ้นเชิง   และสติปฏฐาน  ฯ ล ฯ   อริยมรรคมีองค  ๘   นิพพานและ  
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ปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงแสดงแลวซ่ึงธรรม...   แกอาตมา.                      
         [๖๐๑]  คําวา  อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง     ไมประกอบดวย 
กาล   ความวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล   ควร 
เรียกใหมาดู    ควรนอมเขามา    อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน   ดวย  
เหตุอยางนี้   ดังน้ี  จึงชื่อวา   อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง  ไมประกอบ  
ดวยกาล. 
         อีกอยางหนึ่ง     ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค   ๘  ในภพน้ี     ผูนั้นยอม 
บรรล ุ  ประสบ ไดรับผลแหงมรรคนั้นในกาลเปนลําดับ  มิไดมีกาลอ่ืนค่ัน 
แมดวยเหตุอยางนี้    ดังนี้    จึงชื่อวา   อันธรรมจารบีุคคลพึงเห็นเอง    ไม 
ประกอบดวยกาล. 
         มนุษยทั้งหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร    ยังไมไดอิฐผลในกาล 
เปนลําดับ  ยงัตองรอเวลา  ฉันใดธรรมน้ียอมไมเปน  ฉันนั้น  ผูใดเจริญ 
อริยมรรคมีองค ๘ ในภพน้ี    ผูนั้นยอมบรรล ุ  ประสบ     ไดผลแหงมรรค 
นั้นในกาลเปนลําดับ    มไิดมีกาลอ่ืนค่ัน     ยอมไมไดในภพหนา   ยอมไมได     
ในปรโลก   ดวยเหตุอยางนี้   จึงชื่อวา  ไมประกอบดวยกาล  เพราะฉะน้ัน  
จึงชื่อวา   อันธรรมจารบีุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล.  
         [๖๐๒]  รูปตัณหา  สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา  โผฏฐัพพ-  
ตัณหา    ธรรมตัณหา     ชือ่วา  ตัณหา    ในอุเทศวา   ตณฺหกขฺยมนีติก 
ดังน้ี. 
         คําวา  ตณฺหกฺขย   ความวา  เปนที่สิ้นตัณหา   เปนที่สิ้นราคะ   เปน 
ที่สิ้นโทสะ    เปนที่สิ้นโมหะ   เปนทีส่ิ้นคติ   เปนที่สิ้นอุปบัติ   เปนที่สิ้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 467 

ปฏิสนธิ  เปนที่สิ้นภพ  เปนที่สิ้นสงสาร  เปนที่สิน้วัฏฏะ  กิเลส  ขันธและ 
อภิสังขาร.  ทานกลาววา อันตราย   ในคําวา  อนีติก ดังน้ี   เปนที่ละ  สงบ  
สละคืน     ระงับอันตราย     เปนอมตนิพพาน   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา 
เปนที่สิ้นตัณหา  ไมมีอันตราย. 
         [๖๐๓]  คําวา  ยสฺส   ในอุเทศวา  ยสฺส  นตฺถิ  อุปมา   กฺวจิ  ดังน้ี  
ไดแกนิพพาน.    คําวา  ไมมีอุปมา    ความวา ไมมีอุปมา  ไมมีขอเปรียบ 
เทียบ  ไมมีสิง่เสมอ   ไมมีอะไรเปรียบ  ไมปรากฏ   ไมประจักษ     คําวา 
ในท่ีไหน ๆ  ความวา ในที่ไหน ๆ  ในท่ีไร ๆ  ในท่ีบางแหง  ในภายใน 
ภายนอก    หรือท้ังภายในและภายนอก   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   นิพพาน 
ไมมีอุปมาในที่ไหน ๆ   เพราะเหตุนั้น  พระปงคิยเถระจึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงแสดงธรรมอันธรรมจารี- 
         บุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล   เปนที่สิ้นตัณหา 
         อันไมมีอันตรายแกอาตมา        นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ 
         ไหน ๆ. 
   [๖๐๔]  ดูกอนปงคิยะ   ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดม 
         พระองคนั้น   ซึ่งมพีระปญญาเปนเครื่องปรากฏ    มีพระ- 
         ปญญากวางขวางดังแผนดิน   แมครูหน่ึงหรอืหนอ.           
         [๖๐๕]   คําวา...  อยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น...  หรือ  
หนอ   ความวา  ยอมอยูปราศ  คือ หลกีไป  ไปปราศ   เวนจากพระพุทธ- 
เจาพระองคนั้น  หรือหนอ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ทานอยูปราศจาก 
พระพุทธเจาพระองคนั้น  หรือหนอ.  
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         [๖๐๖]  คําวา   ดูกอนปงคิยะ...   แมครูหน่ึง    ความวา   แมครู   
หน่ึง  ขณะหนึ่ง  พักหนึ่ง  สวนหนึ่ง  วันหน่ึง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
แมครูหน่ึง         พาวรีพราหมณเรียกพระเถระผูเปนหลานน้ันโดยชื่อวา 
ปงคิยะ.                                                   
         [๖๐๗]  คําวา  ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ   ความวา 
ผูโคดมซ่ึงมีปญญาเปนเครื่องปรากฏ   มีญาณเปนเครื่องปรากฏ    มีปญญา 
เปนดังธงชัย  มีปญญาดังธงนําหนา   มีปญญาเปนอธิบดี  มีความเลือกเฟน 
มาก   มีความเลือกเฟนทั่วไปมาก   มากดวยปญญาเครื่องพิจารณา  มีธรรม 
เปนเครื่องพิจารณาพรอม    มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง    ทรงประพฤติ 
ในธรรมน้ัน   มีปญญามาก   หนักอยูดวยปญญา  โนมไปในปญญา  โอน 
ไปในปญญา    เง้ือมไปในปญญา    นอมไปในปญญา    มีปญญาเปนใหญ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ผูโคดมซ่ึงมีปญญาเปนเครื่องปรากฏ.           
         [๖๐๘]  แผนดินทานกลาววา  ภูริ  ในอุเทศวา  โคตมา ภูรเิมธสา 
ดังน้ี      พระโคดมประกอบดวยปญญาอันไพบูลย       กวางขวางเสมอดวย  
แผนดิน  ปญญา  ความรู   กิริยาที่รู   ฯ ล ฯ    ความไมหลง    ความเลือก 
เฟนธรรม   สัมมาทิฏฐิ   ทานกลาววา  เมธา.   พระผูมีพระภาคเจาทรงเขา 
ไป   เขาไปพรอม   เขามา   เขามาพรอม   เขาถึง   เขาถึงพรอม    ประกอบ 
ดวยปญญาเปนเมธาน้ี      เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
จึงชื่อวา   มีปญญากวางขวางดังแผนดิน.   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูโคดม 
ซึ่งมีปญญากวางขวางดังแผนดิน.    เพราะเหตุนั้น    พราหมณพาวรีนั้น 
จึงกลาววา  
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                ดูกอนปงคิยะ   ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคตม 
         พระองคนั้น   ซึ่งมพีระปญญาเปนเครื่องปรากฏ    มีพระ- 
         ปญญากวางขวางดังแผนดิน  แมครูหน่ึงหรอืหนอ.          
    [๖๐๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรม   อันธรรมจารี-  
         บุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล   เปนที่สิ้นตรัสหา 
         อันไมมีอันตรายแกทาน   นิพพานมิไดมีอุปมาในท่ีไหน ๆ. 
         [๖๑๐]  คําวา   โย     ในอุเทศวา  โย   เต  ธมมฺมเทเสสิ  ดังนี้  
ความวา   พระผูมีพระภาคเจา  ฯ ล ฯ         เปนผูถึงแลวซ่ึงความเปนพระ- 
สัพพัญูในธรรมน้ัน   และทรงถึงแลวซ่ึงความเปนผูชํานาญ  ในพลธรรม 
ทั้งหลาย.                                                    
         คําวา  ธมฺม    ในอุเทศวา  โย   เม   ธมฺมมเทเสสิ  ดังนี้   ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก...     ทรงประกาศแลวซ่ึงพรหมจรรยอันงาม 
ในเบื้องตน   ฯ ล ฯ   และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงแลวซ่ึงธรรม...  แกทาน. 
         [๖๑๑]  คําวา  อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง    ไมประกอบดวย 
กาล   ความวา  อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ... อันวิญูชนทั้งหลายพึงรู 
เฉพาะตน   ดวยเหตุอยางนี้  ดังนี้   จึงชื่อวา  อันธรรมจารบีุคคลพึงเห็นเอง 
ไมประกอบดวยกาล. 
         อีกอยางหนึ่ง  ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพน้ี ...   มไิดมีกาล 
อ่ืนค่ัน   แมดวยเหตุอยางน้ี  ดังนี้    จึงชื่อวา  อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง 
ไมประกอบดวยกาล.  
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         มนุษยทั้งหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร...  ยอมไมไดในปรโลก   
ดวยเหตุอยางนี้  จึงชื่อวา   ไมประกอบดวยกาล   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง  ไมประกอบดวยกาล. 
         [๖๑๒]  รูปตัณหา...  ธรรมตัณหา    ชื่อวา ตัณหา    ในอุเทศวา 
ตณฺหกขยมนีติก ดังน้ี.   คําวา  ตณฺหกฺขย  ความวา เปนที่สิ้นตัณหา... 
เปนที่สิ้นวัฏฏะ  กิเลส  ขันธและอภิสังขาร  ทานกลาววาอันตราย   ในบทวา 
อนีติก ดังน้ี   เปนที่ละ ...  เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา เปน 
ที่สิ้นตัณหา  ไมมีอันตราย. 
         [๖๑๓]  คําวา ยสฺส  ในอุเทศวา ยสฺส  นตฺถิ  อปุมา  กฺวจิ  ดงัน้ี  
ไดแก นิพพาน.   คําวา ไมมีอุปมา   ความวา  ไมมีอุปมา...  ไมประจักษ. 
คําวา  ในท่ีไหน ๆ   ความวา  ในที่ไหน ๆ ...   หรือทั้งภายในและภายนอก 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    นิพพานไมมีอุปมาในท่ีไหน     เพราะเหตุนั้น 
พาวรีพราหมณจึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรม  อันธรรมจาร-ี 
         บุคคลพึงเห็นเอง    ไมประกอบดวยกาล   เปนที่สิ้นตัณหา 
         อันไมมีอันตรายแกทาน  นิพพานมิไดมีอุปมาในท่ีไหน ๆ. 
 
   [๖๑๔]  ทานพราหมณ   อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจา 
         พระองคนั้น  ผูโคดม   ซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ 
         มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน   แมครูหน่ึง. 
         [๖๑๕]   คําวา   อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น  
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ความวา  อาตมามิไดอยูปราศ   คือ มไิดหลีกไป   มิไดไปปราศ   มิไดเวน  
จากพระพุทธเจาพระองคนั้น    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    อาตมามิไดอยู 
ปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น. 
         [๖๑๖]  คําวา  ทานพราหมณ...  แมครูหน่ึง  ความวา แมครูหน่ึง 
ขณะหน่ึง  พักหนึ่ง  สวนหนึ่ง  วันหน่ึง  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  แมครู 
หน่ึง  พระปงคิยเถระเรียกพาวรีพราหมณผูเปนลุงดวยความเคารพวา  ทาน 
พราหมณ. 
         [๖๑๗]  คําวา ผูโคดมซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ  ความวา 
ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ... มีปญญาเปนใหญ เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ผูโคดมซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ. 
         [๖๑๘]  แผนดินทานกลาววา  ภูริ  ในอุเทศวา  โคตมา  ภรูิเมธสา 
ดังน้ี   พระโคดมประกอบดวยปญญาอันไพบูลยกวางขวางเสมอดวยแผนดิน 
ปญญา  ความรู  กิริยาที่รู ฯลฯ  ความไมหลง  ความเลือกเฟนธรรม 
สัมมาทิฏฐิ   ทานกลาววา  เมธา   พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไป...   ทรง 
ประกอบดวยปญญาเปนเมธาน้ี    เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรู  
แลว     จึงชื่อวา   มีปญญากวางขวางดังแผนดิน    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน   เพราะเหตุนั้น   พระปงคิย- 
เถระจึงกลาววา                                                                                   
                ทานพราหมณ   อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจา 
         ผูโคดม  ซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ   มีพระปญญา 
         กวางขวางดังแผนดิน  แมครูหน่ึง.  
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  [๖๑๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรม   อันธรรมจารี-  
         บุคคลพึงเห็นเอง    ไมประกอบดวยกาล   เปนที่สิ้นตัณหา 
         อันไมมีอันตรายแกอาตมา        นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ 
         ไหน  ๆ         
         [๖๒๐]  คําวา  โย   ในอุเทศวา  โย  เม    ธมฺมมเทเสสิ  ดังนี้   ความ 
วา   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสยัมภู ...    และทรงถึงแลวซ่ึงความเปนผู 
ชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย. 
         คําวา  ธมฺม   ในอุเทศวา  ธมฺมมเทเสสิ  ดังนี้     ความวา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสบอก ...   ทรงประกาศแลวซ่ึงพรหมจรรย    อันงามใน 
เบื้องตน ...   และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงแลวซ่ึงธรรม   แกอาตมา.                       
         [๖๒๑]  คําวา   อันธรรมจารบีุคคลพึงเห็นเอง    ไมประกอบดวย 
กาล    ความวา  อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ...    อันวิญูชนทั้งหลาย 
พึงรูเฉพาะตน   ดวยเหตุอยางนี้    ดังนี้    จึงชื่อวา   อันธรรมจารีบุคคลพึง 
เห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล. 
         อีกอยางหนึ่ง   ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘  ในภพน้ี ...   มไิดมีกาล 
อ่ืนค่ัน   แมดวยเหตุอยางน้ี  ดังนี้   จึงชื่อวา   อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง 
ไมประกอบดวยกาล. 
         มนุษยทั้งหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ...   ยอมไมไดในปรโลก 
ดวยเหตุอยางนี้    จึงชื่อวา   ไมประกอบดวยกาล   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
อันธรรมจารบีุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล.  
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         [๖๒๒]  รูปตัณหา...  ธรรมตัณหา   ชื่อวา  ตัณหา   ในอุเทศวา 
ตณฺหกฺขยมนีติก  ดังนี้.   คําวา ตณฺหกฺขย  ความวา เปนที่สิ้นตัณหา... 
เปนที่สิ้นวัฏฏะ  กิเลส  ขันธและอภิสังขาร  ทานกลาววาอันตราย  ในบทวา 
อนีติก  ดังน้ี    เปนที่ละ ...    เปนอมตนิพพาน   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เปนที่สิ้นตัณหา  ไมมีอันตราย. 
         [๖๒๓]  คําวา  ยสฺส  ในอุเทศวา  นตฺถิ  อุปมา  กฺวจิ  ดังน้ี  ไดแก 
นิพพาน.  คําวา ไมมีอุปมา  ความวา ไมมีอุปมา... ไมประจัก ษ.  คําวา  
ในท่ีไหน ๆ  ความวา ในที่ไหน ๆ...  หรือท้ังภายในและภายนอก  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  นิพพาน  ไมมีอุปมาในท่ีไหนๆ  เพราะเหตุนั้น  พระ- 
ปงคิยเถระจึงกลาววา                                                                      
                พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรม  อันธรรมจาร-ี 
         บุคคลพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล   เปนที่สิ้นตัณหา 
         อันไมมีอันตรายแกอาตมา        นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ 
         ไหน  ๆ. 
 
  [๖๒๔]  ทานพราหมณ  อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองค 
         นั้นดวยใจ  เหมือนเห็นดวยจักษ ุ อาตมาเปนผูไมประมาท 
         ตลอดคืนและวัน   นมัสการอยูตลอดคืนและวัน    อาตมา 
         ยอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจาน้ันนั่นแล. 
         [๖๒๕]  คําวา   อาตมายอมเหน็พระพุทธเจาพระองคนั้นดวยใจ 
เหมือนเห็นดายจักษุ  ความวา บุรุษผูมีนัยนตาพึงแลเห็น  มองเห็น  แลดู   
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ตรวจดู  เพงดู  พิจารณาดู  ซึ่งรูปทั้งหลาย ฉันใด  อาตมาแลเห็น  มองเห็น 
แลดู  ตรวจดู  เพงดู  พิจารณาดู  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ฉันนั้น 
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองค 
นั้นดวยใจ  เหมือนเห็นดวยจักษุ. 
         [๖๒๖]  คําวา  ทานพราหมณ...   เปนผูไมประมาท  ตลอดคืน 
และวัน   ความวา  เมื่ออาตมาอบรมดวยใจ   ชื่อวาเปนผูไมประมาทตลอด 
คืนและวัน    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ทานพราหมณ...  เปนผูไมประมาท 
ตลอดคืนและวัน.                                                                  
         [๖๒๗]  คําวา  นมสัการอยู      ในอุเทศวา  นมสฺสมาโน  วิสสามิ  
รตฺตึ  ดังน้ี  ความวา  นมัสการ  สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาอยู   ดวย 
กายบาง   ดวยวาจาบาง   ดวยจิตบาง   ดวยการปฏบิัติเปนไปตามประโยชน 
บาง    ดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมบาง    ยอมอยู    คือ  ยับยั้งอยู 
ตลอดคืนและวัน     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    นมสัการอยูตลอดคืนและ 
วัน.                                                               
         [๖๒๘]  คําวา   ยอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจาน่ัน-   
แหละ  ความวา เมื่ออาตมาเจริญดวยพุทธานุสสตินั้น  จึงสําคัญพระพุทธ-  
เจาพระองคนั้นวา    เปนผูไมอยูปราศ    คือ เปนผูไมอยูปราศแลว    คือ 
อาตมารู  ทราบ  รูทั่ว   รูแจง   รูชัด   อยางนี้     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
อาตมายอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจาน้ันนั่นแหละ   เพราะเหตุ   
นั้น   พระปงคิยเถระจึงกลาววา                                                     
                ทานพราหมณ  อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองค 
         นั้นดวยใจ  เหมือนเห็นดวยจักษ ุ อาตมาเปนผูไมประมาท  
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         แลวตลอดคืนและวัน  นมัสการอยูตลอดคืนและวัน  อาตมา 
         ยอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจาน้ันนั่นแหละ. 
  [๖๒๙]  ธรรมเหลาน้ี   คือ ศรัทธา  ปติ   มนะและสติ  ยอม 
         ไมหายไปจากศาสนาของพระโคดม   พระโคดมผูมีพระ- 
         ปญญากวางขวางดังแผนดิน        ยอมเสด็จไปสูทิศใด ๆ 
         อาตมาน้ันเปนผูนอบนอมไปโดยทิศน้ัน ๆ นั่นแหละ. 
         [๖๓๐]  ความเชื่อ   ความเชื่อถือ   ความกําหนด   ความเลื่อมใสยิ่ง 
ศรัทธา  สัทธินทรีย  สัทธาพละ   ที่ปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวา 
ศรัทธา  ในอุเทศวา สทฺธา  จ  ปติ  จ  มโน  สติ  จ  ดงัน้ี  ความอ่ิมใจ 
ความปราโมทย  ความเบิกบานใจ  ความยินดี   ความปลื้มใจ   ความเปน 
ผูมีอารมณสูง     ความเปนผูมีใจสูง     ความท่ีจิตผองใสยิ่ง     ปรารภถึง 
พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวา ปติ.  จิต   ใจ  มนัส   หทัย  ปณฑระ   มโน 
มนายตนะ  มนินทรีย  วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุอันสมกัน 
ปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวามโน.   ความระลึกถึง  ฯ ล ฯ   ความ 
ระลึกชอบ     ปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจา    ชื่อวา   สติ.    เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา  ศรัทธา  ปติ  มนะและสติ. 
         [๖๓๑]  คําวา   ธรรมเหลาน้ี  ยอมไมหายไปจากศาสนาของพระ- 
โคดม  ความวา  ธรรม ๔ ประการนี้   ยอมไมหายไป  ไมปราศไป  ไมละ 
ไป  ไมพินาศไป  จากศาสนาของพระโคดม  คือจากศาสนาของพระพุทธ- 
เจา    ศาสนาของพระชินเจา    ศาสนาของพระตถาคต    ศาสนาของพระ-  
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อรหันต  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ธรรมเหลาน้ัน   ยอมไมหายไปจากศาสนา 
ของพระโคดม.   
         [๖๓๒]  คําวา   สูทศิใด ๆ    ในอุเทศวา  ย  ย  ทิส   วชิฺวติ  ภูริ- 
ปฺโ  ดังนี้    ความวา  พระโคดมเสด็จอยู    คือ เสด็จไป    ทรงกาวไป 
เสด็จดําเนินไป  สูทิศตะวันออก   ทิศตะวันตก  ทิศใต  หรือทิศเหนือ. 
         คําวา  ภูริปฺโ  ความวา มีปญญากวางขวางดังแผนดิน  มีปญญา 
ใหญ    มีปญญาหลักแหลม   มีปญญาหนา    มีปญญาราเริง    มปีญญาเร็ว 
มีปญญาทําลายกิเลส    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   พระโคดมมีพระปญญา 
กวางขวางดังแผนดิน   เสด็จไปสูทิศใด ๆ. 
         [๖๓๓]  คําวา   อาตมาน้ันเปนผูนอบนอมไปโดยทิศน้ัน ๆ นั่น- 
แหละ   ความวา  อาตมาน้ันเปนผูนอบนอมไปโดยทิศาภาคที่พระพุทธเจา 
ประทับอยูนั้นๆ   คือ เปนผูมีใจเอนไปในทิศนั้น   มีใจโอนไปในทิศนั้น 
มีใจเง้ือมไปในทิศนั้น    นอมใจไปในทิศนั้น   มทีิศนั้นเปนใหญ   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   อาตมาน้ันเปนผูนอบนอมไปโดยทิศน้ัน ๆ นั่นแหละ 
เพราะเหตุนั้น   พระปงคิยเถระจึงกลาววา 
                ธรรมเหลาน้ัน  คือ ศรัทธา  ปติ  มนะและสติ  ยอม 
         ไมหายไปจากศาสนาของพระโคดม  พระโคดมผูมีปญญา 
         กวางขวางดังแผนดิน    ยอมเสด็จไปสูทิศใด ๆ     อาตมา 
         นั้นยอมเปนผูนอบนอมไปโดยทิศน้ัน ๆ นั่นแหละ. 
 
  [๖๓๔]  กายของอาตมาผูแกแลว   มีเรี่ยวแรงทุรพล  ไมไดไป 
         ในสํานักท่ีพระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล   แตอาตมายอม  
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         ถึงเปนนิตยดวยความดําริถึง ทานพราหมณ   ใจของอาตมา 
         นี่แหละ  ประกอบแลวดวยทิศาภาคที่ประทับอยูนั้น. 
         [๖๓๕]  คําวา   ผูแกแลว     ในอุเทศวา  ชิณฺณสฺส  เม  ทุพฺพล- 
ถามกสฺส  ดังน้ี    ความวา  ผูแก   ผูเฒา   เปนผูใหญ   ลวงกาล  ผานวัยไป 
โดยลําดับ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูแกแลว. 
         คําวา  มีเรี่ยวแรงทุรพล   ความวา มีเรี่ยวแรงถอยกําลัง   มีเรี่ยวแรง 
นอย   มีเรีย่วแรงนิดหนอย    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ของอาตมาผูแกแลว 
มีเรี่ยวแรงทุรพล.                                              
         [๖๓๖]  คําวา   กาย. . .  ไมไดไปในสํานักท่ีพระพุทธเจาประทับ 
นั้นนั่นแล  ความวา  กายไมไดไป   คือไมไปขางหนา   ไมไปถงึ  ไมไดเขา 
ไปใกลยังสํานักที่พระพุทธเจาประทับ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   กาย . . . 
ไมไดไปในสํานักที่พระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล. 
         [๖๓๗]  คําวา  ยอมไปถึงเปนนิตยดวยความดําริ  ความวา  ยอม 
ไป   ยอมถึง   ยอมเขาไปใกล  ดวยการไปดวยความดําริถึง   ดวยการไป 
ดวยความตรึกถึง    ดวยการไปดวยญาณ  ดวยการไปดวยปญญา   ดวยการ 
ไปดวยความรู    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ยอมไปถึงเปนนิตยดวยความ 
ดําริ. 
         [๖๓๘]  จิต  ใจ  มนสั หทัย   ปณฑระ  มโน  มนายตนะ มนินทรีย 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุอันสมกัน  ชื่อวา มนะ  ในอุเทศ 
วา  มโน  หิ  เม  พฺราหฺมณ  เตน  ยุตฺโต  ดังน้ี. 
         คําวา  ทานพราหมณ. . .ประกอบแลวดวยทิศาภาคท่ีประทับนั้น 
ความวา    ใจของอาตมาประกอบ     ประกอบดีแลวดวยทิศท่ีพระพุทธเจา  
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ประทับอยูนั้น   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ทานพราหมณ    ใจของอาตมา   
นี่แหละประกอบแลวดวยทิศาภาคที่ประทับนั้น  เพราะเหตุนั้น  พระปงคิย- 
เถระจึงกลาววา 
                กายของอาตมาผูแกแลว  มีเรี่ยวแรงทุรพลยอมไมได 
         ไปในสํานักที่พระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล     แตอาตมา 
         ยอมถึงเปนนิตยดวยความดําริถึง  ทานพราหมณ  ใจของ 
         อาตมาน่ีแหละ  ประกอบแลวดวยทิศาภาคท่ีประทับอยูนั้น. 
 
  [๖๓๙ ]  อาตมานอนในเปอกตมด้ินรนอยู   แลนไปแลวสูที่พ่ึง 
         แตที่พ่ึง  ภายหลังไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว 
         มิไดมอีาสวะ. 
         [๖๔๐]  คําวา   นอนในเปอกตม   ในอุเทศวา   ปงฺเก   สยาโน 
ปริผนฺทมาโน   ดังน้ี     ความวา   นอนอาศัยพลิกไปมาในเปอกตมคือกาม 
ในหลมคือกาม  ในกิเลสคือกาม  ในเบ็ดคือกาม   ในความเรารอนเพราะ 
กาม  ในความกังวลเพราะกาม  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา นอนในเปอกตม. 
         คําวา  ด้ินรนอยู   ความวา   ดิ้นรนอยูดวยความด้ินรนเพราะตัณหา 
ดวยความดิ้นรนเพราะทิฏฐิ  ดวยความดิ้นรนเพราะกิเลส  ดวยความด้ินรน 
เพราะประโยค  ดวยความดิ้นรนเพราะวิบาก  ดวยความด้ินรนเพราะทุจริต 
กําหนัดแลวด้ินรนเพราะราคะ     ขัดเคืองแลวด้ินรนเพราะโทสะ   หลงแลว 
ดิ้นรนเพราะโมหะ     มานะผูกพันแลวด้ินรนอยูเพราะมานะ    ถือม่ันแลว 
ดิ้นรนเพราะทิฏฐิ    ถึงความฟุงซานแลวด้ินรนเพราะอุทธัจจะ    ถึงความ 
ไมตกลงแลวด้ินรนเพราะวิจิกิจฉา        ไปโดยเรี่ยวแรงแลวด้ินรนเพราะ  
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อนุสัย   ดิ้นรนเพราะลาภ   เพราะความเส่ือมลาภ  เพราะยศ  เพราะความ 
เสื่อมยศ   เพราะนินทา   เพราะสรรเสริญ   เพราะสุข   เพราะทุกข  ดิ้นรน 
อยูเพราะชาติ   ชรา  พยาธิ  มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส และ 
อุปายาส   ดิ้นรนเพราะทุกขในนรก   ทุกขในกําเนิดเดียรัจฉาน   ทุกขใน 
เปรตวิสัย  ดิน้รน  กระเสือกกระสน   หว่ันไหว   สะทกสะทานเพราะทุกข 
ในมนุษย    ทุกขมีความกาวลงสูครรภเปนมูลเหตุ     ทุกขมีความต้ังอยูใน 
ครรภเปนมูลเหตุ  ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูลเหตุ  ทุกขอันเนื่องดวย  
สัตวผูเกิด  ทุกขอันเนื่องแตผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด   ทกุขเพราะความพยายาม 
ของตน ทุกขเพราะความพยายามของผูอ่ืน  ทุกขเพราะทุกข ทุกขในสงสาร 
ทุกขเพราะความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคในนัยนตา ทุกขเพราะโรคในหู 
ทุกขเพราะโรคในจมูก  ทุกขเพราะโรคในลิ้น  ทกุขเพราะโรคในกาย ทุกข 
เพราะโรคในศีรษะ  ทุกขเพราะโรคที่หู  ทุกขเพราะโรคในปาก  ทุกขเพราะ 
โรคที่ฟน   เพราะโรคไอ   เพราะโรคหืด    เพราะโรคหวัด    เพราะโรค 
รอนใน  เพราะโรคผอม   เพราะโรคในทอง  เพราะโรคสลบ  เพราะโรค 
ลงแดง  เพราะโรคจุกเสียด เพราะโรคลงทอง เพราะโรคเรื้อน เพราะโรคฝ 
เพราะโรคกลาก   เพราะโรคมองครอ   เพราะโรคลมบาหมู   เพราะโรคหิด 
ดาน   เพราะโรคหิดเปอย   เพราะโรคคัน    เพราะโรคลําบาก   เพราะโรค 
คุดทะราด   เพราะโรคลักปด   เพราะโรคดี  เพราะโรคเบาหวาน  เพราะ 
โรคริดสีดวง  เพราะโรคยอม  เพราะโรคบานทะโรค  เพราะอาพาธมีดีเปน 
สมุฏฐาน  เพราะอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน  เพราะอาพาธมีลมเปนสมุฏ-  
ฐาน    เพราะอาพาธเกิดแตดีเปนตนประชุมกัน     เพราะอาพาธเกิดแตฤดู  
แปรไป   เพราะอาพาธเกิดแตการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไมสม่ําเสมอ   เพราะ  
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อาพาธเกิดแตความเพียรเกินไป  เพราะอาพาธเกิดแกผลกรรม  เพราะรอน 
เพราะหนาว   เพราะหิว    เพราะระหาย   เพราะอุจจาระ   เพราะปสสาวะ 
เพราะเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน    ทุกขเพราะ 
มารดาตาย  ทุกขเพราะบิดาตาย  ทุกขเพราะพ่ีนองชายตาย   ทุกขเพราะพ่ี 
นองหญิงตาย    ทุกขเพราะบุตรตาย     ทุกขเพราะธิดาตาย     ทกุขเพราะ 
ญาติฉิบหาย  ทุกขเพราะโภคทรัพยฉิบหาย  ทุกขเพราะความฉิบหายเพราะ 
โรค   ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล    ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  นอนในเปอกตมด้ินรนอยู. 
         [๖๔๑]  คําวา   แลนไปแลวสูที่พ่ึงแตที่พ่ึง  ความวา  แลนไปแลว 
คือเลื่อนไปแลว    สูศาสดาแตศาสดา   สูบุคคลผูบอกธรรมแตบคุคลผูบอก 
ธรรม  สูหมูแตหมู  สูทิฏฐิแตทิฏฐิ   สูปฏิปทาแตปฏิปทา   สูมรรคแตมรรค 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  แลนไปแลวสูที่พ่ึงแตที่พ่ึง. 
         [๖๔๒]  คําวา  อถ    ในอุเทศวา   อถทฺทสาสึ   สมฺพุทฺธ   ดงัน้ี 
เปนบทสนธิ.    คําวา  อถ  นี ้  เปนไปตามลําดับบท.    คําวา  อทฺทสาสึ 
ความวา ไดประสบ พบ เห็น แทงตลอดแลว.   คําวา ซึ่งพระสัมพุทธเจา 
ความวา   พระผูมีพระภาคเจาน้ันใด  ฯ ล ฯ   คําวา  พุทฺโธ  เปนสัจฉิกา- 
บัญญัติ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ในภายหลัง  ไดเห็นพระสัมพุทธเจา.    
         [๖๔๓]  คําวา   ผูขามโอฆะแลว   ความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงขาม  ขามข้ึน  ขามพน  กาวลวง  ลวงเลย   เปนไปลวง  ซึ่งกามโอฆะ 
ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ   อวิชชาโอฆะ   พระผูมีพระภาคเจานั้นมีธรรมเปน 
เครื่องอยูทรงอยูจบแลว  มีจรณะทรงประพฤติแลว  ฯ ล ฯ   มสีงสาร  คือ  
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ชาติ  ชราและมรณะหามิได     มิไดมภีพตอไป    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ผูขามโอฆะแลว.   
         คําวา  ไมมีอาสวะ  ความวา   อาสวะ ๔   คือกามาสวะ   ภวาสวะ 
ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   อาสวะเหลานั้น     พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
ทรงละไดเเลว   ตัดรากขาดแลว    ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึง 
ความไมมีในภายหลัง   ใหมีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  เพราะเหตุ 
นั้น  พระพุทธเจาจึงชื่อวาไมมีอาสวะ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ขามโอฆะ 
แลวไมมีอาสวะ   เพราะเหตุนั้น     พระปงคิยเถระจึงกลาววา       
                อาตมานอนในเปอกตมด้ินรนอยู   แลนไปแลวสูที่พ่ึง 
         แตที่พ่ึง   ภายหลังไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว  
         ไมมีอาสวะ. 
 
  [๖๔๔]  พระวักกลิก็ดี   พระภัทราวุธะก็ดี  พระอาฬวิโคตมะก็ดี 
         เปนผูมีศรัทธาอันปลอยแลวฉนัใด       แมทานก็จงปลอย 
         ศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน    ดูกอนปงคิยะ    ทานจักถึงฝง 
         แหงธรรมเปนที่ต้ังแหงมัจจุ. 
         [๖๔๕ ]  คําวา    พระวักกลิก็ดี     พระภัทราวธุะก็ดี     พระอาฬวิ- 
โคตมะก็ดี  เปนผูมีศรัทธาอันปลอยแลว  ฉันใด   ความวา  พระวักกลิ 
มีศรัทธาอันปลอยไปแลว     เปนผูหนักในศรัทธา    มีศรัทธาเปนหัวหนา 
นอมใจไปดวยศรัทธา     มีศรัทธาเปนใหญ      ไดบรรลุอรหัตแลวฉันใด 
พระภัทราวุธะ . . . พระอาฬวิโคตมะมีศรัทธาอันปลอยไปแลว   เปนผูหนัก 
ในศรัทธา   มีศรัทธาเปนหัวหนา   นอมใจไปดวยศรัทธา   มีศรทัธาเปน  
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ใหญ    ไดบรรลุอรหัตแลวฉันใด  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พระวักกลิก็ด ี
พระภัทราวุธะก็ดี    พระอาฬวิโคตมะก็ดี     เปนผูมีศรัทธาอันปลอยแลว 
ฉันใด. 
         [๖๔๖] คําวา  แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน ความวา 
ทานจงปลอยคือจงปลอยไปท่ัว  จงปลอยไปพรอม  จงนอมลง  จงกําหนด 
ซึ่งศรัทธาวา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ    สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา  ฉันนั้นเหมือน 
กัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๖๔๗]  กิเลสก็ดี  ขันธก็ดี   อภิสังขารก็ดี   ตรสัวา    ธรรมเปนที่  
ต้ังแหงมัจจุ  ในอุเทศวา  คมิสฺสสิ  (ตฺว) ปงฺคิย  มจฺจุเธยฺยสฺส  ปาร 
ดังน้ี    อมตนิพพาน   ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา    ความคลายกําหนัด     ความดับ    ความออกจากตัณหา 
เปนเครื่องรอยรัด  ตรัสวา   ฝงแหงธรรมเปนที่ต้ังแหงมัจจุ.   คําวา  ดูกอน 
ปงคิยะ  ทานจักถึงฝงแหงธรรมเปนท่ีต้ังแหงมัจจุ   ความวา  ทานจักถึง 
คือ  จักลุถึง  ถูกตอง   ทําใหแจงซ่ึงฝง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ดูกอน 
ปงคิยะ  ทานจักถึงฝงแหงธรรมเปนที่ต้ังแหงมัจจุ  เพราะเหตุนั้น    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา                                                             
                พระวักกลิก็ดี  พระภัทธราวุธะก็ดี  พระอาฬวิโคตมะ 
         ก็ดี     เปนผูมีศรัทธาอันปลอยแลวฉันใด     แมทานก็จง 
         ปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน  ดูกอนปงคิยะ  ทานจักถึง 
         ฝงแหงธรรมเปนทีต้ั่งแหงมัจจุ.  
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  [๖๔๘]  ขาพระองคนี้  ไดฟงพระดํารัสของพระมุนีแลว  ยอม 
         เส่ือมใสอยางย่ิง   พระสัมพุทธเจามีเครื่องมุงอันเปดแลว 
         ไมมหีลักตอ  เปนผูมีปฏิภาณ. 
         [๖๔๙]  คําวา  ขาพระองคนี้. . . ยอมเลื่อมใสอยางย่ิง  ความวา 
ขาพระองคนี้ยอมเลื่อมใส   ยอมเชื่อ    นอมใจเชื่อเปนอยางยิ่งวา   สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง ฯ ล ฯ    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ัน 
ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองค 
นี้. . .   ยอมเลื่อมใสอยางยิ่ง. 
         [๖๕๐]  ญาณ  ปญญา  ความรูทั่ว  ทานกลาววา  โมนะ   ในคําวา 
มุนี  ในอุเทศวา สุตฺวาน  มุนิโน  วโจ  ดังนี้  ฯ ล ฯ  พระผูมีพระภาคเจา 
นั้นทรงลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังขาย      จึงชื่อวา 
เปนมุนี. 
         คําวา  ไดฟงพระดํารัสของพระมุนี  ความวา  ฟง   สดับ  ศึกษา 
ทรงจํา  เขาไปกําหนดแลวซ่ึงพระดํารัส   คําเปนทาง   เทศนา   อนุสนธิ 
ของพระองค  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไดฟงพระดํารัสของพระมุนี. 
         [๖๕๑]  เครื่องมุง ๕  อยาง  คือ   ตัณหา   ทิฏฐิ   กิเลส   ทจุริต  
อวิชชา   ชื่อวา   เครื่องมงุ    ในอุเทศวา   วิวฏจฺฉโท   สนฺพุทฺโธ   ดังน้ี  
เครื่องมุงเหลาน้ัน   อันพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   ทรงเปดแลว    คือ 
ทรงรื้อแลว     ทรงถอนแลว     ทรงละแลว    ทรงตัดขาดแลว     สงบแลว 
ระงับแลว  ทาํไมใหอาจเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะเหตุนั้น 
พระพุทธเจาจึงชื่อวา  มีเครื่องมุงอันเปดแลว. 
         คําวา  พระพุทธเจา    ความวา    พระผูมีพระภาคเจานั้น   ฯ ล ฯ  
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พระนามวา  พุทฺโธ  เปนสัจฉิกาบัญญัติ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระ-   
สัมพุทธเจามีเครื่องมุงอันเปดแลว.                                                 
         [๖๕๒]  ราคะ  โทสะ  โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธ  ฯ ล ฯ 
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง  เปนหลักตอ  ในคําวา  ไมมีหลักตอ  ในอุเทศวา 
อขิโล  ปฏิภาณวา   ดังน้ี      หลักตอเหลาน้ัน     อันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว   ทรงละไดแลว   ตัดขาดแลว  ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 
ใหถึงความไมมีในภายหลัง  ใหมีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  เพราะ 
เหตุนั้น    พระพุทธเจาจึงชื่อวาไมมีหลักตอ. 
         บุคคลผูมีปฏิภาณในคําวา  ปฏภิาณวา  ดังนี้     มี ๓ จําพวก  คือ 
ผูมีปฏิภาณในปริยัติ ๑  ผูมีปฏิภายในปริปุจฉา ๑  ผูมีปฏิภาณในอธิคม ๑. 
         ผูมีปฏภิาณในปริยติัเปนไฉน   พุทธวจนะ   คือ   สุตตะ   เคยยะ 
เวยยากรณ   คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาดก   อัพภูตธรรม  เวทัลละ. 
อันบุคคลบางคนในศาสนาน้ีเลาเรียนแลว     ปฏิภาณของบุคคลนั้น  ยอม 
แจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ   บุคคลน้ีชือ่วา  มีปฏิภาณในประยัติ. 
         ผูมีปฏภิาณในปริปุจฉาเปนไฉน    บุคคลบางคนในศาสนาน้ีเปนผู 
สอบถาม ในอรรถ  ในมรรค  ในลักขณะ  ในเหตุ   ในฐานะและอฐานะ 
ปฏิภาณของบุคคลน้ัน    ยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริปุจฉา   บคุคลน้ีชื่อวา 
มีปฏิภาณในปริปุจฉา. 
         ผูมีปฏภิาณในอธิคมเปนไฉน       บุคคลบางคนไมศาสนานี้เปนผู 
บรรลุซึ่งสติปฏฐาน  ๔   สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรยี  ๕  พละ ๕ 
โพชฌงค ๗   อริยมรรคมีองค ๘   อริยมรรค  ๔    สามัญญผล  ๔   ปฏ-ิ 
สัมภิทา  ๔  อภิญญา  ๖   บุคคลน้ันรูอรรถแลว   ธรรมก็รูแลว   นิรุตติก็รู  
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แลว    เมื่อรูอรรถ    อรรถก็แจมแจง    เม่ือรูธรรม   ธรรมก็แจมแจง   เมื่อ   
รูนิรุตติ   นิรตุติก็แจมแจง   ญาณในฐานะ  ๓  นี้เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
         พระผูมีพระภาคเจาไปถึง  ไปถงึพรอม  มาถงึ  มาถึงพรอม   เขาถึง 
เขาถึงพรอม  ทรงประกอบดวยปฏิสัมภิทาน้ี   เพราะเหตุนั้น  พระพุทธเจา 
จึงชื่อวา  มีปฏิภาณ   บุคคลใดไมมีปรยิัติ   ปริปุจฉาก็ไมมี   อธิคมก็ไมมี 
ปฏิภาณของบุคคลน้ันจักแจมแจงไดอยางไร   เพราะฉะนั้น   พระสัมพุทธ- 
เจาจึงชื่อวา    ไมมีหลักตอ  มีปฏิภาณ  เพราะเหตุนั้น   พระปงคิยเถระจึง 
กลาววา 
                ขาพระองคนี้   ไดฟงพระดํารัสของพระมุนีแลว  ยอม 
         เลื่อมใสอยางย่ิง    พระสัมพุทธเจามีเครื่องมุงอันเปดแลว 
         ไมมหีลักตอ  เปนผูมีปฏิภาณ. 
 
  [๖๕๓]  พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจักแลวซ่ึงธรรมอันทําให 
         เปนอธิเทพ        ทรงทราบซ่ึงธรรมทั้งปวงอันทําพระองค 
         และผูอืน่ใหเปนผูประเสริฐ  พระศาสดาทรงทําซ่ึงสวนสุด 
         แหงปญหาท้ังหลาย   แกพวกท่ีมีความสงสัยใหกลับรูได. 
         [๖๕๔]    คําวา   เทพ   ในอุเทศวา   อธิเทเว   อภิฺาย   ดังน้ี 
ไดแกเทพ ๓ จําพวก  คือ  สมมติเทพ ๑   อุปปตติเทพ ๑   วิสุทธิเทพ ๑. 
         สมมติเทพเปนไฉน  พระราชาก็ดี  พระราชกมุารก็ดี  พระเทวีก็ดี 
เทพจําพวกนี้ทานกลาววา  สมมติเทพ. 
         อุปปตติเทพเปนไฉน    เทวดาชาวจาตุมหาราชิกาก็ดี    พวกเทวดา  
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ชาวดาวดึงสก็ดี  ฯ ล ฯ  เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหมก็ดี  เทวดาสูงข้ึนไป 
กวาน้ันก็ดี  เทพจําพวกน้ีทานกลาววา  อุปปตติเทพ.              
         วิสุทธิเทพเปนไฉน    พระตถาคต    พระอรหันตขีณาสพ    และ 
พระปจเจกพุทธเจา   เทพจําพวกนี้ทานกลาววา  วิสุทธิเทพ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจักแลว   คือ   ทรงทราบแลว   ทรงเทียบ- 
เคียงแลว   ทรงพิจารณาแลว   ทรงใหเเจมแจงแลว   ทรงทําใหปรากฏแลว 
ซึ่งสมมติเทพวาอธิเทพ  ซึ่งอุปปตติเทพวาอธิเทพ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ทรงรูจักแลวซ่ึงอธิเทพทั้งหลาย. 
         [๖๕๕]  คําวา  ทรงทราบซ่ึงธรรมท้ังปวงอันทําพระองคและผูอื่น 
ใหเปนผูประเสริฐ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบแลว คือ  ทรง 
รูทั่วถึงแลว    ไดทรงถูกตองแลว    ทรงแทงตลอดแลว   ซึ่งธรรมท้ังหลาย 
อันทําพระองคและผูอ่ืนใหเปนอธิเทพ.  
         ธรรมทั้งปวงอันทําพระองคใหเปนอธิเทพเปนไฉน    ความปฏิบัติ 
ชอบ  ความปฏิบัติสมควร   ความปฏิบัติไมเปนขาศึก   ความปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีล  ความเปนผูคุมครองทวาร 
ในอินทรียทัง้หลาย    ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ   ความประกอบ 
ความเพียรในความเปนผูต่ืน     สติสัมปชัญญะ       สติปฏฐาน  ๔    ฯ ล ฯ 
อริยมรรคมีองค ๘ เหลาน้ีทานกลาววา      ธรรมท้ังปวงอันทําพระองคให 
เปนอธิเทพ. 
         ธรรมอนัทําผูอื่นใหเปนอธิเทพเปนไฉน  ความปฏิบัติชอบ ฯ ล ฯ 
อริยมรรคมีองค ๘ เหลาน้ีทานกลาววา    ธรรมอันทําผูอ่ืนใหเปนอธิเทพ. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบแลว    คือทรงรูทั่วแลว    ไดทรงถูกตองแลว  
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ทรงแทงตลอดแลว  ซึ่งธรรมท้ังปวงอันทําพระองคและผูอ่ืนใหเปนอธิเทพ 
ดวยประการอยางนี้     เพราะฉะนั้น      จึงชื่อวา  ทรงทรามซ่ึงธรรมทั้งปวง 
อันทําพระองคและผูอ่ืนใหเปนผูประเสริฐ. 
         [๖๕๖]  คําวา  พระศาสดาทรงทําสวนสุดแหงปญหาท้ังหลาย 
ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําสวนสุด   ทรงทําสวนสุดรอบ   ทรง 
ทําความกําหนด  ทรงทําความจบ  แหงปญหาของพวกพราหมณผูแสวงหา 
ธรรมเครื่องถึงฝง     ปญหาของพวกพราหมณบริษัท    ปญหาของปงคิย- 
พราหมณ    ปญหาของทาวสักกะ    ปญหาของอมนุษย   ปญหาของภิกษุ 
ปญหาของภิกษุณี    ปญหาของอุบาสก   ปญหาของอุบาสิกา    ปญหาของ 
พระราชา    ปญหาของกษัตริย   ปญหาของพราหมณ    ปญหาของแพศย 
ปญหาของศูทร  ปญหาของพรหม  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทรงทําสวนสุด 
แหงปญหาทั้งหลาย. 
         คําวา  พระศาสดา  คือ  พระผูมีพระภาคเจาผูนําพวก  นายหมูยอม 
พาพวกใหขามกันดารคือ  ใหขามผานพนกันดารคือโจร  กันดารคือสัตวราย  
กันดารคือทุพภิกขภัย   กนัดารคือท่ีไมมีน้ํา  ใหถึงภูมิสถานปลอดภัยฉันใด 
พระผูมีพระภาคเจาผูนําพวก    ยอมนําสัตวทั้งหลายใหขามกันดารคือ   ให 
 ขามผานพนกันดารคือ  ชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัสและอุปายาส  และกันดารคือราคะ  โทสะ   โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ   กิเลส 
และทุจริต  และท่ีรกชฏัคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  กิเลส  ทุจรติ 
ใหถึงอมตนิพพานอันเปนภูมิสถานปลอดภัย   ฉันนั้นเหมือนกัน   ดวยเหตุ 
อยางนี้ดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา  เปนผูนําพวก.  
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         อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา   แนะนํา   นําเนือง ๆ 
ใหรูชอบ    คอยสอดสอง    เพงดู    ใหเลื่อมใส    แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา  เปนผูนําพวก. 
         อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
ยังมรรคที่ยังไมเกิดดีใหเกิดดี    ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก   ทรงรูจัก 
มรรค  ทรงทราบมรรค  ทรงฉลาดในมรรค   ก็แหละในบัดนี้   พระสาวก 
ทั้งหลายเปนผูดําเนินตามมรรค    เปนผูประกอบในภายหลัง    แมดวยเหตุ 
อยางนี้ดังน้ี     พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา    เปนผูนําพวก    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  พระศาสดาผูทําสวนสุดแหงปญหาทั้งหลาย.                 
         [๖๕๗]  คําวา  แกพวกท่ีมีความสงสัยใหกลับรูได    ความวา 
บุคคลท้ังหลายมีความสงสัยมาแลว    เปนผูหายความสงสัยไป   มีความยุงใจ 
มาแลว    เปนผูหายความยุงใจไป   มีใจสองมาแลว   เปนผูหายความใจสอง 
ไป  มีความเคลือบแคลงมาแลว     เปนผูหายความเคลือบแคลงไป   มรีาคะ 
มาแลว  เปนผูปราศจากราคะไป   มีโทสะมาแลว   เปนผูปราศจากโทสะไป 
มีโมหะมาแลว    เปนผูปราศจากโมหะไป   มีกิเลสมาแลว   เปนผูปราศจาก 
กิเลสไป     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    แกพวกท่ีมีความสงสัยใหกลับรูได 
เพราะเหตุนั้น  พระปงคิยเถระจึงกลาววา 
                พระผูมีพระภาคเจา     ทรงรูจักแลวซ่ึงธรรมอันทําให 
         เปนอธิเทพ    ทรงทราบซ่ึงธรรมทั้งปวง    อันทําพระองค 
         และผูอืน่ใหเปนผูประเสริฐ  พระศาสดาทรงทําซ่ึงส้ินสุด 
         แหงปญหาท้ังหลาย   แกพวกท่ีมีความสงสัยใหกลับรูได.  
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  [๖๕๘]  นพิพานอันอะไร ๆ นําไปไมได   ไมกําเริบ    ไมม ี
         อุปมาในท่ีไหน  ๆ      ขาพระองคจักถึง    (อนุปาทิเสส- 
         นิพพานธาตุ) โดยแท  ความสงสัยในนิพพานน้ีมิไดมีแก 
         ขาพระองค   ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค  วาเปน 
         ผูมีจิตนอมไปแลวอยางน้ี. 
         [๖๕๙]  อมตนิพพาน  ความสงบสังขารท้ังปวง  ความสละคืนอุปธิ 
ทั้งปวง   ความส้ินตัณหา   ความคลายกําหนัด   ความดับ  ความออกจาก 
ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด  ทานกลาววา   นิพพานอันอะไร ๆ นําไปไมได 
ในอุเทศวา  อสหิร  อสงฺกุปฺป  ดังนี้. 
         คําวา  อันอะไร ๆ นาํไปไมได  ความวา  อันราคะ  โทสะ  โมหะ 
ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ความลบหลู  ความตีเสมอ  ความริษยา  ความ 
ตระหน่ี  ความลวง  ความโออวด  ความกระดาง  ความแขงดี  ความถือดวย 
ความดูหม่ินทาน  ความเมา  ความประมาท   กิเลสทั้งปวง   ทุจริตท้ังปวง 
ความกระวนกระวายท้ังปวง  ความเรารอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
นําไปไมได  เปนคุณชาติเที่ยง   ยั่งยืน  มั่นคง   มีความไมแปรปรวนเปน 
ธรรมดา  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  อันอะไร ๆ นําไปไมได. 
         อมตนิพพาน   ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา   ความคลายกําหนัด   ความดับ   ความออกจากตัณหาเปน 
เครื่องรอยรัด  ทานกลาววา  นิพพาน  อันไมกําเริบ  ในคําวา  อสงฺกุปฺป 
ดังน้ี. 
         ความเกิดข้ึนแหงนิพพานใด   ยอมปรากฏ   ความเส่ือมแหงนิพพาน 
นั้นมิไดมี     ยอมปรากฏอยูโดยแท    นิพพานเปนคุณชาติเที่ยง     ยั่งยืน  
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มั่นคง     มิไดมีความแปรปรวนเปนธรรมดา     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   
อันอะไร ๆ นําไปไมไดไมกําเริบ. 
         [๖๖๐]  คําวา  ยสฺส  ในอุเทศวา  ยสฺส นตฺถิ อุปมา  กฺวจิ ดงัน้ี  
ไดแก   นิพพาน.     คําวา   ไมมีอุปมา   ความวา   ไมมีอุปมา   ไมมีขอ 
เปรียบเทียบ   ไมมีสิ่งเสมอ   ไมมีอะไรเปรียบ    ไมปรากฏ    ไมประจักษ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ไมมีอุปมา. 
         คําวา  ในท่ีไหน ๆ   ความวา    ในที่ไหน ๆ   ในที่ไร ๆ    ในที่ 
บางแหง   ในภายใน   ในภายนอก   หรือท้ังภายในและภายนอก   เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  นิพพานไมมีอุปมาในที่ไหน ๆ.                          
         [๖๖๑]  คําวา  จักถึงโดยแท  ในอุเทศวา   อทฺธา  คมิสฺสาม ิ น 
เมตฺถ   กงฺขา  ดังนี้   ความวา   จักถึง  คือ  จักบรรล ุ  ถูกตอง   ทาํใหแจง 
โดยแท  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   จักถงึโดยแท. 
         คําวา  ความสงสัยในนิพพานน้ันมิไดมีแกขาพระองค    ความวา 
ความสงสัย  ความลังเลใจ  ความไมแนใจ  ความเคลือบแคลง  ในนิพพาน 
นั้น  มิไดมี  คือ  ไมปรากฏ  ไมประจักษ  ความสงสัยนั้นอันขาพระองค 
ละไดแลว   ตัดขาดแลว    ระงับแลว    ทําไมใหอาจเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวย 
ไฟคือญาณ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขาพระองคจักถึงโดยแท  ความสงสัย 
ในนิพพานน้ัน   มิไดมีแกขาพระองค. 
         [๖๖๒]  คําวา   ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค    วาเปนผูมี  
จิตนอมไปอยางน้ี     ในอุเทศวา    เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺตจิตฺต   ดังน้ี  
ความวา  ขอพระองคโปรดทรงกําหนดขาพระองคอยางนี้.  
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         คําวา  มีจิตนอมไป   ความวา  เปนผูเอนไปในนิพพาน   โอนไป 
ในนิพพาน   เง้ือมไปในนิพพาน   นอมจิตไปในนิพพาน   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา      ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองความีจิตนอมไปแลวอยางนี้ 
เพราะฉะนั้น   พระปงคิยเถระจึงกลาววา 
                นพิพานอันอะไร ๆ   นําไปไมได  ไมกําเรบิ   ไมม ี
         อุปมาในท่ีไหน ๆ     ขาพระองคจักถึง     (อนปุาทิเสส- 
         นิพพานธาตุ) โดยแท ความสงสัยในนิพพานน้ีมิไดมีแก 
         ขาพระองค  ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนผู 
         มีจิตนอมไปแลวอยางน้ี. 
                                        จบปารายนวรรค         
          
                        อรรถกถาโสฬสมาณวกปญหานิทเทส 
         ตอแตนี้ไป   พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญเทศนา   จึงไดกลาว 
คํามีอาทิวา อิทมโวจ  ภควา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเชนนี้แลว  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อิทมโวจ  คือ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ปารายนสูตรนี้แลว.  บทวา  ปริจาริกโสฬสนฺน  คือ พราหมณ ๑๖  คน 
พรอมกับทานปงคิยะผูเปนบริวารของพาวรีพราหมณ.       หรอืพราหมณ 
๑๖  คนผูเปนบริวารของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะ.  คือพราหมณนั้น 
นั่นเอง.     ณ  ที่นั้นบริษัท ๑๖ นั่งขางหนา    ขางหลัง    ขางซาย    และ 
ขางขวา ๖ โยชน  นั่งตรงไป ๑๒ โยชน.  บทวา อชฺฌิฏโ  ทลูเชื้อเชิญ  
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คือทูลวิงวอน.  บทวา   อตฺถมฺาย    รูทั่วถึงอรรถ    คือรูทั่วถงึอรรถ 
แหงบาลี.   บทวา   ธมมฺมฺาย  รูทั่วถึงธรรม คือรูทั่วถึงธรรมแหงบาลี. 
บทวา  ปารายน  เปนชื่อของธรรมปริยายน้ี.    มาณพทั้งหลาย    เมื่อจะ 
ประกาศชื่อของพราหมณเหลาน้ันไดกลาววา   อชิโต  ฯ ล ฯ  พุทฺธเสฏ- 
มุปาคมุ   มาณพท้ังหลาย คือ อชิตะ  ฯ ล ฯ   ไดพากันมาเฝาพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐที่สุด.   
         ในบทเหลาน้ัน บทวา สมฺปนฺนจรณ   พระผูมีพระภาคเจาผูมีจรณะ 
ถึงพรอมแลว       คือผูถึงพรอมแลวดวยปาติโมกขศีลเปนตน       อันเปน 
ปทัฏฐานแหงนิพพาน.   บทวา   อิสึ   คือ   ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ.  
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุปาคมึสุ    มาเฝา    คือเขาไปใกล.   บทวา    อุปสงฺกมึสุ 
เขามาเฝา  คือเขาไปไมไกล.   บทวา  ปยิรุปาสึสุ   เขามานั่งใกล    คือน่ัง 
ในที่ใกล.  บทวา  ปริปุจฺฉึสุ  คือ ทลูถามแลว.  บทวา  ปริปฺหสึุ  คือ 
สอบถามแลว.  อาจารยบางพวกกลาววา  โจทยึสุ   คือ  สอบถาม.   บทวา 
สีลาจารนิปฺผตฺติ  คือ  ความสําเร็จแหงศีลและอาจาระอันสูงสุด.   อธิบายวา 
ศีลสําเร็จดวยมรรค.   บทวา   คมฺภีเร   ที่ลึก   เปนคําตรงกันขามกับความ 
เปนธรรมงาย.   บทวา  ททฺุทเส  เห็นไดยาก  คือชื่อวาเห็นไดยากเพราะลึก 
ไมสามารถจะเห็นไดงาย.   บทวา  ทุรนุโพเธ   รูไดยาก  คือชื่อวารูไดยาก 
เพราะเห็นไดยาก    คือตรัสรูไดยาก   ไมสามารถจะตรัสรูไดงาย.    บทวา 
สนฺเต   สงบ  คือดับ.  บทวา    ปณีเต   ประณีต     คือถึงความเปนเลิศ  
ทั้งสองบทน้ีทานกลาวหมายถึงโลกุตรธรรมอยางเดียว.   บทวา    อตกฺกา-  
วจเร   ไมพึงหยั่งลงไดดวยความตรึก   คือไมพึงหยั่งลงไดดวยญาณเทาน้ัน   
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บทวา   นิปุเณ  คือ  ละเอียดออน.   บทวา    ปณฺฑติเวทนีเย  คือ   อัน 
บัณฑิตผูปฏิบัติชอบพึงรูได. 
         บทวา  โตเสสิ  ทรงใหยินดี คือใหถึงความยินดี.   บทวา  วิโตเสสิ 
ใหยินดียิ่ง     คือใหเกิดโสมนัสหลาย ๆ อยาง.   บทวา    ปสาเทสิ   ให 
เลื่อมใส   คือไดทําใหพราหมณเหลาน้ันมีจิตเลื่อมใส.   บทวา   อาราเธสิ 
ใหพอใจ   คือใหยินดี  ใหถึงความสําเร็จ.  บทวา  อตฺตมเน  อกาสิ  ทําให 
พอใจ  คือทําใหเบิกบานดวยโสมนัส. 
         ตอไป  บทวา พฺรหฺมจริยมจรึสุ  คือ ไดประพฤติมรรคพรหมจรรย. 
เพราะฉะนั้น   บทวา    ปารายน    เปนอันทานกลาวถึงทางแหงนิพพาน 
อันเปนฝงแหงมรรคพรหมจรรยนั้น.    พึงเชื่อมวา   ปารายนมนุภาสิสฺส 
เราจักกลาวปารายนสูตร.     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปารายนสูตร 
แลว     ชฎลิ  ๑๖,๐๐๐ คนไดบรรลุพระอรหัต.      เทวดาและมนุษยนับได 
๑๔ โกฏิ  ที่เหลือไดตรัสรูธรรม.   สมดังท่ีโบราณาจารยกลาวไววา 
                พระพุทธเจายังเทวดาและมนุษย  ๑๔  โกฏิ    ใหบรรลุ 
         อมตธรรม ณ ปารายนสมาคม อนัรื่นรมยที่ปาสาณกเจดีย. 
         เมื่อจบพระธรรมเทศนา  พวกมนุษยมาจากท่ีนั้น   ๆ   ดวยอานุภาพ 
ของพระผูมีพระภาคเจา   ไดปรากฏในคามและนิคมเปนตนของตนๆ   แม 
พระผูมีพระภาคเจา      อันภิกษุ  ๑๖,๐๐๐  รูปแวดลอม      ก็ไดเสด็จไปยัง 
กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้น  ทานปงคิยะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ        ขาพระองคจะไปบอกพาวรีพราหมณ     ถึงการ 
บังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา         เพราะขาพระองคปฏิญาณไวแกพาวรี- 
พราหมณนั้น. ลําดับนั้น  ทานปงคิยะไดรับอนุญาตจากพระผูมีพระภาคเจา  
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แลว   ไดไปถึงฝงโคธาวรีดวยยานพาหนะ     แลวจึงเดินไปดวยเทามุงหนา  
ไปยังอาศรม.   พาวรีพราหมณนั่งแลดูตนทาง    เห็นทานปงคิยะปราศจาก 
หาบและชฎา  เดินมาดวยเพศของภิกษุ  ก็สันนิษฐานเอาวา  พระพุทธเจา 
ทรงอุบัติแลวในโลก    จึงถามทานปงคิยะเมื่อไปถึงแลววา    พระพุทธเจา 
ทรงอุบัติแลวในโลกหรอื.   ทานปงคิยะตอบวา  ถูกแลวพราหมณ   พระ- 
พุทธเจาประทับนั่ง ณ ปาสาณกเจดีย ทรงแสดงธรรมแกพวกเรา.  พาวร-ี 
พราหมณบอกวา  ขาพเจาจักฟงธรรมของทาน.   ลาํดับนั้นพาวรีพราหมณ 
พรอมดวยบริษัท       บูชาทานปงคิยะดวยสักการะเปนอันมาก      แลวให 
ปูอาสนะ.  ทานปงคิยะน่ังบนอาสนะน้ันแลวกลาวคําเปนอาทิวา ปารายน- 
มนุคายิสฺส   ขาพเจาจักขับตามเพลงขับ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อนุคายิสฺส  คือ   ขาพเจาจักขับตามเพลง 
ขับของพระผูมีพระภาคเจา.  บทวา   ยถา   อทฺทกขฺิ   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเห็นอยางใด   คือทรงเห็นเองดวยการตรัสรูจรงิ    และดวยญาณอันไม 
ทั่วไป.   บทวา    นิกกฺาโม    มิไดมีกาม    คือละกามไดแลว. ปาฐะวา 
นิกฺกโม   บาง.    คือมีความเพียร.    หรอืออกจากธรรมท่ีเปนฝายอกุศล. 
บทวา  นิพฺพโน มิไดมีปา  คือปราศจากปาคือกิเลส  หรือปราศจากตัณหา 
นั่นเอง.   บทวา กิสฺส  เหตุ  มุสา ภเณ  บุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไร 
ทานปงคิยะแสดงวา   บุคคลพึงพูดเท็จดวยกิเลสเหลาใด  บุคคลน้ันละกิเลส 
เหลาน้ันเสีย.     ทานปงคิยะยังความอุตสาหะในการฟงใหเกิดแกพราหมณ 
ดวยบทน้ี. 
         บทวา  อมโล   ไมมมีลทิน    คือปราศจากมลทินคือกิเลส.  บทวา 
วิมโล หมดมลทิน คือมีมลทินคือกิเลสหมดไป. บทวา นิมฺมโล ไรมลทิน  
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คือบริสุทธิ์จากมลทินคือกิเลส.    บทวา    มลาปคโต     ปราศจากมลทิน  
คือเที่ยวไปไกลจากมลทินคือกิเลส.  บทวา  มลวิปฺปหีโน  ละมลทิน  คือ 
ละมลทินคือกิเลส.  บทวา  มลวิปฺปมตฺุโต   พนแลวจากมลทิน    คือพน 
แลวจากกิเลส.   บทวา  สพฺพมลวีติวตฺโต   ลวงมลทินทั้งปวงไดแลว  คือ 
ลวงมลทินคือกิเลสทั้งปวงมีวาสนาเปนตน.  บทวา  เต   วนา  ปาเหลาน้ัน 
คือกิเลสดังไดกลาวแลวเหลาน้ัน. 
         บทวา  วณฺณูปสฺหิต  คือ  ประกอบดวยคุณ. บทวา สจฺจวฺหโย 
มีพระนามจริง  คือประกอบดวยพระนามจริงท่ีเรียกกันวา  พุทฺโธ   ดังน้ี. 
บทวา  พฺรหฺเม  คือ เรียกพราหมณนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  โลโก ชือ่วา โลก  เพราะอรรถวาสลายไป. 
บทวา   เอโก  โลโก  ภวโลโก  โลกหนึ่ง  ไดแกโลกคือภพ   คือวิบาก 
อันเปนไปในภูมิ ๓.  ชื่อวา  ภพ   เพราะมีวิบากนั้น.    โลกคือภพนั่นแล 
ชื่อวา  ภวโลก.  ในบทวา  ภวโลโก  จ สมฺภวโลโก   จ  นี ้  โลกหนึ่งๆ 
มีอยางละสอง ๆ.     ภวโลกมีสองอยาง      ดวยอํานาจแหงสัมปตติภพและ 
วิปตติภพ.     แมสัมภวโลกก็มีสอง     คือสัมปตติสมภพและวิปตติสมภพ. 
ในโลกเหลาน้ัน   โลกคือสัมปตติภพ  ไดแก   สุคติโลก.  ชื่อวา   สัมปตติ 
เพราะโลกนั้นดี  เพราะมีผลที่นาปรารถนา. ชื่อวา  ภพ  เพราะมี เพราะเปน. 
ภพ คือสัมปตตินั่นแล ชือ่วา สัมปตติภพ.  โลกน้ันนั่นแล ชื่อวา  โลกคือ 
สัมปตติภพ.    โลกคือสัมปตติสมภพ     ไดแก      กรรมที่ใหเขาถึงสุคติ. 
ชื่อวา    สมภพ    เพราะมีผลเกิดจากกรรมนั้น.    การเกิดข้ึนแหงสมบัติ 
ชื่อวาสัมปตติสมภพ.        โลกคือสัมปตติสมภพน่ันแล       ชือ่วาโลกคือ 
สมบัติสมภพ.  
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         โลกคือวิปตติภพ  ชื่อวา  อบายโลก.  จริงอยู  อบายโลกน้ัน  ชื่อวา   
วิปตติ เพราะโลกนั้นนาเกลียด    เพราะมีผลที่ไมนาปรารถนา.   ชื่อวาภพ 
เพราะมีเพราะเปน  ภพคือวิบัตินั้นแล  ชื่อวา  วิปตติภพ.  โลกคือวิปตติภพ 
นั่นแล  ชื่อวาโลกคือวิปตติภพ.   โลกคือวิปตติสมภพ   ไดแก   กรรมที่ให 
เขาถึงอบาย.  จริงอยู  กรรมที่ใหเขาถึงอบายนั้น  ชือ่วา  สมภพ  เพราะ 
มีผลเกิดจากกรรมนั้น. ความสมภพแหงวิบัติ  ชื่อวา วิปตติสมภพ.  โลกคือ 
วิปตติสมภพน่ันแล  ชื่อวา  โลกคือวิบัติสมภพ.  บทวา  ติสฺโส   เวทนา 
คือเวทนา ๓ ไดแก   สุขเวทนา ๑   ทกุขเวทนา ๑    อทุก มสุขเวทนา ๑ 
เปนโลกิยะเทาน้ัน.   บทวา   อาหารา   อาหารคือปจจัย. 
         จริงอยู  ปจจัยเรียกวา  อาหาร  เพราะนํามาซึ่งผลของตน.   อาหาร 
มี  ๔    คือ  กวฬิงการาหาร ๑     ผัสสาหาร  ๑     มโนสัญเจตนาหาร ๑ 
วิญญาณาหาร ๑.                                                   
         ชื่อวา  กวฬิงจการะ  เพราะควรทําใหเปนคําดวยวัตถุ. ชื่อวา อาหาร 
เพราะควรกลืนกินได.   บทนี้เปนชื่อของโอชะอันเปนวัตถุมีขาวสุก   และ 
ขนมเปนตน.   โอชานั้นชือ่วา   อาหาร    เพราะนํามาซึ่งรูปทั้งหลายอันมี 
โอชะเปนที่ ๘. 
         ผัสสะ ๖ อยาง  มีจักษุสัมผัสเปนตน  ชื่อวา  อาหาร  เพราะนํามา 
ซึ่งเวทนา ๓. 
         ชื่อวา  มโนสัญเจตนา เพราะเปนสัญเจตนาของใจ   ไมใชของสัตว. 
เหมือนเอกัคคตาของจิต        หรือวาสัญเจตนาที่สัมปยุตกับใจ       ชื่อวา 
มโนสญัเจตนา.      เหมือนรถเทียมดวยมาอาชาไนย.     คือกุศลเจตนาและ 
อกุศลเจตนาอันเปนไปในภูมิ ๓.  ชื่อวา    อาหาร   เพราะนํามาซ่ึงภพ ๓.  
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         บทวา  วิฺาณ  คือ ปฏิสนธิวิญญาณ  ๑๙  ประเภท.   วิญญาณน้ัน  
ชื่อวา   อาหาร   เพราะนํามาซึ่งนามรูปในขณะปฏิสนธิ. 
         บทวา  อุปาทานกฺขนฺธา    คือ   ขันธอันเกิดจากอุปาทาน   ชื่อวา 
อุปาทานขันธ.    พึงเห็นวาเปนศัพทที่ลบคําในทามกลางเสีย.    หรือขันธ 
ทั้งหลายมีเพราะอุปาทาน  ชื่อวา  อุปาทานขันธ.   เหมือนไฟเกิดแตหญา 
ไฟเกิดแตแกลบ.    หรือขันธทั้งหลายท่ีเปนอารมณของอุปาทาน    ชื่อวา 
อุปาทานขันธ. เหมือนบุรุษของพระราชา  (ราชบุรษุ).  หรือขันธทั้งหลาย  
มีอุปาทานเปนแดนเกิด    ชื่อวา   อุปาทานขันธ.   เหมือนดอกของตนไม 
ผลของตนไม. 
         อน่ึง  อปุาทานมี  ๔  คือกามุปาทาน   ถือม่ันกาม ๑   ทฏิุปาทาน 
ถือม่ันทิฏฐิ ๑   สลีัพพตุปาทาน   ถือมั่นศีลและพรต  ๑    อัตตวาทุปาทาน 
ถือม่ันวาทะวาตน ๑.   แตโดยอรรถ  ชื่อวา   อุปาทาน    เพราะการถือไว 
อยางมั่นคง. 
         อุปาทานขันธม ี๕ คือ รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ   สัญู-  
ปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ   วิญญาณูปาทานขันธ. 
         บทวา  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ  ไดแก อายตนะภายใน  ๖  คือ 
จักขวายตนะ  โสดายตนะ  ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ. 
วิญญาณฐิติ ๗  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   โลกธรรม ๘ ก็เหมือนกัน. 
         โลกธรรม ๘  เหลาน้ี คือ   ลาภ   เสื่อมลาภ   ยศ  เส่ือมยศ  นินทา 
สรรเสริญ     สุข    ทุกข   ชื่อวา     โลกธรรม     เพราะเมื่อโลกยังเปนไปอยู 
ธรรมเหลาน้ีก็หมุนเวียนไปตามโลก.    ธรรมดาสตัวทั้งหลายไมพนไปจาก 
โลกธรรมเหลาน้ันได.    ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
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โลกธรรม ๘ เหลาน้ียอมเปนไปตามโลก    และโลกก็ยอมเปนไปตามโลก. 
ธรรม ๘ เหลาน้ี   โลกธรรม ๘ คืออะไร  คือ   ลาภ  เสื่อมลาภ ฯ ล ฯ สุข 
และทุกข.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อนุปริวตฺตนฺติ  คือ  ยอมติดตาม  ไมละ. 
อธิบายวา    ไมกลับออกไปจากโลก.   บทวา   ลาโภ    ลาภของบรรพชิต 
มีจีวรเปนตน  ของคฤหัสถมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน.   เมื่อไมไดลาภ 
นั้น  กช็ื่อวา  เสื่อมลาภ.  ทานกลาววาไมมีลาภ  ชื่อวา  เสื่อมลาภ  ไมพึง 
กําหนดเอาแคถึงความไมมีประโยชน.    บทวา    ยโส    คือ  บรวิารยศ. 
เมื่อไมไดบริวารยศน้ัน  ชือ่วา  เสื่อมยศ.  บทวา  นนิฺทา  คือ  กลาวโทษ. 
บทวา  ปสสา  คือ  กลาวถึงคุณ.  บทวา   สขุ  ไดแก   กายิกสุข คือสุข 
ทางกาย    และเจตสิกสุข  คือสุขทางใจ   ของเหลากามาวจรบุคคลท้ังหลาย. 
บทวา  ทุกฺข  ไดแก  ทกุขทางกายและทุกขทางใจของปุถุชน  พระโสดาบัน 
และพระสกทากามี.  พระอนาคามีและพระอรหันต   มีทุกขทางกายเทาน้ัน. 
         บทวา   สตฺตาวาสา    คือ   ที่อยูของสัตวทั้งหลาย.      อธิบายวา 
ที่เปนที่อยู.     ที่อยูเหลาน้ันเหมือนขันธทั้งหลายท่ีประกาศไวแลว .     ใน 
วิญญาณฐิติ ๗  กับดวยอสัญญสัตตภูมิ ๑  และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ 
จึงเปนสัตตาวาส ๙.   บทวา   ทสายตนานิ   ไดแก    อายตนะ  ๑๐   คือ 
จักขวายตนะ  รูปายตนะ   โสตายตนะ   สัททายตนะ   ฆานายตนะ  คันธายตนะ 
ชิวหายตนะ   รสายตนะ  กายายตนะ    โผฏฐัพพายตนะ.  บทวา   ทฺวาทสา- 
ยตนานิ  ไดแก  อายตนะ ๑๐ กับดวยมนายตนะ  ๑   และธรรมายตนะ ๑.  
บทวา  อฏารส  ธาตุโย  ไดแก ธาตุ  ๑๘  เพราะกระทําธาตุหนึ่ง ๆ   ให 
เปนอยางละ  ๓ ๆ คือจักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ   จนถงึมโนธาตุ 
ธรรมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 499 

         บทวา  สาทินาโม  คือ มีพระนามเชนเดียวกัน กับพระผูมีพระภาคเจา 
เหลาน้ัน. บทวา สทิสนาโม คือ มีพระนามแสดงคุณอยางเดียวกัน.  บทวา 
สทิสวฺหโย    คือ    มีพระนามเรียกชื่อโดยคุณเปนอันเดียวกัน.     บทวา 
สจฺจสทิสวฺหโย  มีพระนามเหมือนนามจริง  คือมีพระนามไมวิปริต  แสดง 
ถึงพระคุณเปนเอกแทจริง.   บทวา   อาสิโต  นั่ง   คือเขาไปหา.   บทวา 
อุปาสิโต  เขาไปนั่ง  คือเขาไปคบ.   บทวา  ปยิรุปาสิโต   นั่งใกล   คือ 
เขาไปหาดวยความภักดี. 
         บทวา  กุพฺพนก  คือ  ปาเล็ก.  บทวา  พหุปฺผล   กานนมาวเสยฺย 
อาศัยปาใหญที่มีผลไมมาก      คืออยูอาศัยปาท่ีเต็มไปดวยผลไมหลายชนิด. 
บทวา   อปฺปทเส  คือ   ผูมีปญญานอยนับต้ังแตพราหมณพาวรี.   บทวา 
มโหทธึ   มีน้าํมาก  คือสระใหญมีสระอโนดาตเปนตน. 
         บทวา  อปฺปทสฺสา คือ เปนผูมีปญญาออน. บทวา ปริตฺตทสฺสา  คือ 
เปนผูมีปญญาออนมาก.  บทวา  โถกทสฺสา มีปญญาเล็กนอยคือมีปญญานอย 
ยิ่งกวานอย.  บทวา โอมกทสฺสา คือ มีปญญาตํ่าชา. บทวา ลามกทสฺสา 
มีปญญาลามก    คือโงถึงท่ีสุด.    บทวา    ชตุกฺกทสฺสา     มีปญญาทราม 
คือมีปญญาตํ่า    โงที่สุด.    บทวา    อปฺปมาณทสฺส๑    เห็นพระนิพพาน 
อันเปนอัปปมาณธรรม๒    เพราะกาวลวงปมาณธรรม.๓  บทวา  อคฺคทสฺส 
มีปญญาเลิศ    คือเห็นธรรมอันเลิศโดยนัยมีอาทิวา   อคฺคโต    ปสนฺนาน 
คือเลื่อมใสแลวโดยความเปนเลิศ.   บทวา   เสฏทสฺส  มีปญญาประเสริฐ 
คือมีปญญาประเสริฐโดยนัยมีอาทิวา  สมฺพุทฺโธ    ทิปท   เสฏโ     พระ- 
พุทธเจาประเสริฐกวาสัตวสองเทา.   สี่บทมีอาทิวา   วิเสฏทสฺส  มีปญญา 
๑. คํานี้ไมมีในบาลี    ๒.  ไดแกโลกุตรธรรม  ๓. ไดแกโลกิยธรรม.  
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วิเศษ  เพ่ิมอุปสัคลงไป. บทวา  อสม  ไมมีผูเสมอ  คือเปนพระสัพพัญู  
หาผูเสมอมิได.  บทวา  อสมสม  สมกบัไมมีผูเสมอ  คือสมกับพระพุทธเจา 
ในอดีตซ่ึงไมมีผูเสมอ.   บทวา  อปฺปฏิสม  คือ  ไมมีผูเสมอกับพระองค. 
บทวา อปฺปฏิภาค    ไมมีผูเปรียบเทียบ   คือเวน  จากรูปเปรียบของพระองค. 
บทวา   อปฺปฏิปุคฺคล    หาใครเปรียบมิได    คือปราศจากบุคคลผูเปรียบ 
กับพระองค.    บทวา    เทวาติเทว   คือ    เปนเทพยิ่งกวาแมวิสุทธิเทพ 
(คือพระอรหันต). ชื่อวา อุสภะ เปนผูองอาจ เพราะอรรถวา เห็นรวมกัน 
ในอภิมงคล.  ชื่อวาเปน  บุรุษสหีะ  เพราะอรรถวา  ไมสะดุงหวาดเสียว. 
ชื่อวา บุรุษนาค  เพราะอรรถวา ไมมีโทษ. ชื่อวา  บุรุษอาชาไนย   เพราะ 
อรรถวา  เปนผูสูงสุด.  ชือ่วา  เปนบุรุษแกลวกลา  เพราะอรรถวา  เหยียบ 
แผนดินคือบริษัท ๘    แลวต้ังอยูในฐานะเปนผูแกลวกลา     ไมหว่ันไหว 
ดวยปจจามิตรที่เปนศัตรูไร ๆ ในโลก   พรอมดวยเทวโลก.  ชื่อวา   เปน 
บุรุษผูนําธุระไป  เพราะอรรถวา   นําธุระคือพระธรรมเทศนาไป.  บทวา 
มานสกตสร    สระที่มนุษยสรางไว     คือสระท่ีมนุษยคิดสรางไวอันมีชื่อ 
อยางนั้น.    บทวา    อโนตตฺตทห     สระอโนดาต     คือพระจันทรและ 
พระอาทิตยเดินไปทางทิศใตหรือทิศเหนือ         ยอมยังทิศนั้นใหสวางใน 
ระหวางภูเขา       เดินไปตรงยอมไมใหแสงสวาง.        ดวยเหตุนั้นนั่นแล 
สระนั้นจึงชื่อวา  อโนดาต.   สระอโนดาตเปนอยางนี้. 
         บทวา  อกฺโขพฺภ  อนิโตทก  มหาสมุทรที่ไมกําเริบมีน้ํานับไมถวน 
คือ ไมสามารถจะใหน้ําซ่ึงนับไมถวนหว่ันไหวได.  บทวา  เอวเมว  เปนบท 
อุปมา.       ใคร ๆ ไมสามารถใหพระผูมีพระภาคพุทธเจาหว่ันไหวไดโดย 
ฐานะเปนผูองอาจ    ดุจมหาสมุทรท่ีไมกําเริบฉะน้ัน.    บทวา   อมิตเตช   
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มีเดชนับไมถวน  คือมีเดชคือพระญาณนับไมถวน.  บทวา   ปภินฺนาณ   
มีญาณแตกฉาน      คือมีญาณแตกฉานดวยอํานาจแหงทศพลญาณเปนตน. 
บทวา  วิวฏจกฺขุ  มีพระจักษุเปดแลว   คือมีสมันตจักษุ.  บทวา  ปฺา- 
ปเภทกุสล     ทรงฉลาดในประเภทแหงปญญา    คือทรงฉลาดในความรู 
อันเปนประเภทแหงปญญา     โดยนยัมีอาทิวา    รูทั่ว      รูกอน    คนควา 
คนควาท่ัว  ดังน้ี.   บทวา   อธิคตปฏิสมฺภิท    ทรงบรรลุปฏิสัมภิทาแลว 
คือทรงไดปฏิสัมภิทา ๔  แลว.    บทวา    จตุเวสารชฺชปฺปตฺต   ทรงถึง 
เวสารัชญาณ  ๔  แลว     คือทรงถึงความเปนผูกลาในฐานะ ๔    ดังท่ีทาน 
กลาวไวแลวโดยนัยมีอาทิวา  ธรรมเหลาน้ีของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรู 
เฉพาะ   ทานยังไมรู.   บทวา    สุทฺธาธมิุตฺต  คือ นอมพระทัยไปในผล 
สมาบัติอันบริสุทธิ์  คือเขาไปในผลสมาบัตินั้น.   บทวา   เสตปจฺจตฺต  มี 
พระองคขาวผอง  คือมีอัตภาพพิเศษบริสุทธิ์   เพราะละแมวาสนาไดแลว. 
         บทวา  อทฺวยภาณึ  มีพระวาจามิไดเปนสอง คือปราศจากพระวาจา 
เปนสอง    เพราะมีพระวาจากําหนดไวแลว.    บทวา   ตาทึ     เปนผูคงที่ 
คือเปนเชนนั้น  หรือไมหว่ันไหวไปในอารมณ   ทีน่าปรารถนาและไมนา 
ปรารถนา.   ชื่อวา    ตถาปฏิฺา    เพราะมีปฏิญญาอยางน้ัน.    บทวา 
อปริตฺตก  คือ ไมเล็กนอย.  บทวา  มหนฺต  เปนผูใหญ   คือถึงความเปน 
ผูใหญลวงไตรธาตุ.  บทวา  คมฺภีร มธีรรมลกึ   คือคนอ่ืนเขาถึงไดยาก. 
บทวา  อปฺปเมยฺย  มีคุณธรรมอันใคร   ๆ นับไมได  คือชั่งไมได.  บทวา 
หุปฺปริโยคาห  คือ  มีคุณยากท่ีจะหย่ังถึง.  บทวา  พหุรตน มีรตันะมาก 
คือมีรัตนะมาก    ดวยรัตนะมีศรัทธาเปนตน.  บทวา   สาครสม    มีคุณ 
เสมอดวยสาคร  คือเชนกบัสมุทร  เพราะเปนบอเกิดแหงรัตนะ.  
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         บทวา  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  สมนฺนาคต  ประกอบดวยอุเบกขามีองค  ๖  
คือบริบูรณดวยอุเบกขามีองค ๖   โดยนัยที่กลาวแลววา    เห็นรูปดวยจักษุ 
แลวไมดีใจ  ไมเสียใจ.    บทวา  อตุล    ชั่งไมได    คือปราศจากการชั่ง 
ใคร  ๆ ไมสามารถจะชั่งได.    บทวา   วิปุล  มีธรรมไพบูลย   คือมีธรรม 
ใหญยิ่ง.   บทวา  อปฺปเมยฺย   ประมาณมิได   คือไมสามารถประมาณได. 
บทวา  ต  ตาทิส  มีพระคุณเชนนั้น  คือพระผูมีพระภาคเจาทรงถึงพรอม 
ดวยพระคุณคงที่.   บทวา  ปวทตมคฺควาทิน   ตรัสธรรมอันเลิศกวาพวกที่ 
กลาว.   พึงทราบการเชื่อมความวา    ตรัสธรรมทีค่วรบอกกลาวสูงสุดกวา 
พวกท่ีบอกกลาว.   บทวา   สิเนรมุิว  นคาน  เชนภูเขาสิเนรุเลิศกวาภูเขา 
ทั้งหลาย    คือดุจภูเขาสิเนรุในระหวางภูเขาทั้งหลาย.    บทวา    ครุฬมิว 
ทฺวิชาน   คือ   ดุจครุฑเลิศกวานกท้ังหลายฉะนั้น.   บทวา สีหมิว  มิคาน 
ดุจสีหะเลิศกวามฤคท้ังหลาย  คือดุจสีหะเลิศในระหวางสัตว ๔ เทาท้ังหลาย. 
บทวา    อุทธิมิว     อณณฺวาน   ดุจสมุทรเลิศกวาหวงน้ําท้ังหลายมากมาย. 
บทวา  ชินปวร  เปนพระชินะผูประเสริฐ  คือเปนพระพุทธเจาผูสูงสุด. 
         บทวา  เยเม  ปุพฺเพ  ในกาลกอนอาจารยเหลาใด.  บทวา   ตมนุ- 
ทาสิโน    คือ   ทรงบรรเทาความมืดเสีย       ประทบัอยูแลว.       บทวา 
ภูริปฺาโณ    มีพระปญญาปรากฏ     คือมีพระญาณเปนธง.    บทวา 
ภูริเมธโส  มพีระปญญาต้ังแผนดิน  คือมีพระปญญาไพบูลย. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปภงฺกโร     ทรงแผรัศมี     คือทรงแผพระเดช.    บทวา 
อาโลกกโร  ทรงแผแสงสวาง  คือทรงกําจัดความมืด.   บทวา โอภาสกโร 
ทรงแผโอภาส คือทรงแผแสงสวาง. ชือ่วา  ทีปงฺกโร   เพราะทรงแผแสงสวาง  
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ดังประทีป.   บทวา  อุชฺโชตกโร   ทรงแผแสงสวางสูง   คือทรงแผความ 
สวาง.   บทวา   ปชฺโชตกโร   ทรงแผแสงสวางโชติชวง    คือทรงแผแสง 
สวางไปท่ัวทิศใหญทิศนอย.  บทวา   ภูริปฺาโณ    มีพระปญญาปรากฏ 
คือมีพระญาณกวางขวาง.   บทวา   าณปฺาโณ   มีพระญาณปรากฏ 
คือปรากฏดวยพระญาณ.    บทวา  ปฺาธโช  มปีญญาเปนดังธง   คือ 
มีปญญาดังธง   เพราะอรรถวา   ยกข้ึน   ดุจในบทมีอาทิวา  ธงเปนเครื่อง 
ปรากฏของรถ.   บทวา   วิภูตวิหารี    มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง   คือ 
มีวิหารธรรมปรากฏ. 
         บทวา  สนฺทิฏ ิกมกาลิก   คือ  อันผูประพฤติพึงเห็นผลเอง    ไม 
ใหบรรลุผลในลําดับกาล.    บทวา   อนติีก   คือ   ปราศจากจัญไรมีกิเลส 
เปนตน.                                                          
         บทวา  สนทฺิฏ ิก  อันผูประพฤติพึงเห็นเอง  คืออีนผูบรรลุโลกุตร- 
ธรรม     พึงละธรรมที่พึงถึงดวยศรัทธาของคนอ่ืนแลว    เห็นดวยตนเอง 
ดวยปจจเวกขณญาณ.     พระธรรมนัน้อันผูประพฤติพึงเห็นเอง.    ชื่อวา 
อกาโล   ไมประกอบดวยกาล   เพราะไมมีกาล  หมายถึงการใหผลของตน. 
ไมประกอบดวยกาลน้ันแล   ชื่อวา  อกาลิโก.  อธบิายวา  อริยมรรคธรรม 
นั้นยอมใหผลของตนในลําดับทีเดียว๑         พระธรรมน้ันไมประกอบดวย 
กาลน้ัน.   ชือ่วา    เอหิปฺสสิโก    เพราะควรเรียกใหมาดูเปนไปอยางน้ีวา 
จงมาดูธรรมนี้เถิด.      พระธรรมน้ันควรเรียกใหมาดู.  ชื่อวา  โอปนยิโก 
เพราะแมเพงถึงผาและศีรษะที่ถูกไฟไหมก็ยอมควร        นอมเขาไปในจิต  
ของตน.    พระธรรมนั้นควรนอมเขาไป.    ชื่อวา    อันวิญูชนพึงรูดวย 
๑. คือเม่ืออริยมรรคจิตดับไป  ผลจิตเกิดตอทันที.   
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ตนเอง    เพราะอันบุคคลผูเปนอุคฆติตัญูเปนตน      แมทั้งปวงพึงทราบ 
ในตนวา มรรคเราเจริญแลว  ผลเราบรรลุแลว   นโิรธเราทําใหแจงแลว. 
         ลําดับนั้น  พาวรีพราหมณกลาวสองคาถากะทานปงคิยะ    มีอาทิวา 
กินฺนุ  ตมหฺา   ดูกอนปงคิยะ    ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น 
แมครูหน่ึงหรือหนอดังน้ี. 
         บทวา  มุหุตฺตมฺป   คือ    แมหนอยหน่ึง.   บทวา   ขณมปฺ  แมขณะ 
หน่ึง  คือแมไมมาก.   บทวา   ลยมฺป  คือ   แมพักหนึ่ง.  บทวา   วสฺสมฺป  
คือ   แมสวนหน่ึง.   บทวา   อฏมฺป   คือ  แมวันหน่ึง. 
         ลําดับนั้น    ทานปงคิยะ    เม่ือจะแสดงถึงการไมอยูปราศจากสํานัก 
ของพระผูมีพระภาคเจา     จึงกลาวคาถามีอาทิวา   นาห  ตมหฺา  อาตมา 
มิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น. 
         บทวา  โย   เม  ฯ ล ฯ  ปสฺสาม ิ น  มนสา  จกฺขุนาว   คือ  อาตมา 
เห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยใจ     เหมือนเห็นดวยมังสจักษุ.     บทวา 
นมสฺสมาโน   วิวเสม ิ รตฺตึ คือ  อาตมานมัสการอยูตลอดคืนและวัน. 
         บทวา  เตน  เตเนว  นโต   อาตมาเปนผูนอบนอมไปโดยทิศนั้น ๆ 
ทานแสดงวา   พระพุทธเจาประทับอยูโดยทิศาภาคใด ๆ   แมอาตมาก็นอบ 
นอมไปโดยทิศาภาคนั้น ๆ  เอนไปในทิศนั้น    โอนไปในทิศนั้น  เง้ือมไป 
ในทิศนั้น  นอมไปในทิศนั้น. 
         บทวา  ทุพฺพลถามกสฺส     มีเรี่ยวแรงทุรพล     คือมีกําลังนอย. 
อีกอยางหนึ่ง.     มีกําลังนอยและมีเรี่ยวแรงนอย.     ทานกลาววามีกําลังคือ 
ความเพียรหยอน.   บทวา   เตเนว  กาโย  น   ปเนติ  คือ  กายไมไดไปใน 
สํานักพระพุทธเจาน้ันนั่นแล   เพราะมีเรี่ยวแรงนอย.  
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         ปาฐะวา  น  ปเลติ  บาง   ความอยางเดียวกัน.   บทวา  ตตฺถ  คือ ใน 
สํานักพระพุทธเจาน้ัน.   บทวา  สงฺกปฺปยนฺตาย   ดวยความดําริ   คือไป 
ดวยความดําริ.  บทวา  เตน  ยุตฺโต   ทานแสดงวา   พระพุทธเจาประทับ 
โดยทิศาภาคใด   ใจของอาตมาประกอบแลว   ประกอบพรอมแลว   ขวน- 
ขวายแลวโดยทิศาภาคนั้น.                                                             
         บทวา  เยน  พุทฺโธ   คือ   ควรเขาไปเฝาพระพุทธเจาโดยทิศาภาค 
ใด   ไมไปโดยทิศาภาคน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง.   บทวา  เยน  เปนคติยาวิภัตติ 
ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ  เปน  ยตฺถ   ความวา    พระพุทธเจาประทับ 
ณ ที่ใด  ไมไป ณ ที่นั้น.  บทวา  น  วชติ  คือ  ไมไปขางหนา.   บทวา 
น  คจฺฉติ  คือ  ไมเปนไป.   บทวา  นาภิกฺกมติ  คือ  ไมเขาไปหา. 
         บทวา  ปงฺเก  สยาโน  คือ  นอนในเปอกตมคือกาม.   บทวา  ทีปา 
ทีป  อุปลฺลวึ   แลนไปแลวสูที่พ่ึงแตที่พ่ึง    คือไปหาศาสดาเปนตน      แต 
ศาสดาเปนตน.   บทวา  อถทฺทสาสึ   สมฺพุทฺธ  ภายหลังไดเห็นพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  คืออาตมานั่นถือทิฏฐิผิดอยางนี้ทองเท่ียวไป  คราวนั้นไดเห็น 
พระพุทธเจา  ณ  ปาสาณกเจดีย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เสมาโน  คือ  นอนอยู.  บทวา สยมาโน 
คือ   สําเร็จการนอน.   บทวา  อาวสมาโน  คือ  อยู.  บทวา ปริวสมาโน 
คือ   พักอยูเปนนิจ.   บทวา  ปลฺลวึ   คือ   ยิ่ง.   บทวา  อุปลฺลวึ    แลนไป 
แลว   คือถึงฝง.   บทวา สมุปลฺลวึ  คือ  เลื่อนไปแลว.    เพ่ิมอุปสัคลงไป. 
บทวา  อทฺทส  ไดเห็นแลว  เปนบทยกขึ้นเพ่ือขยายความ.   บทวา อทฺทกฺขึ  
คือ  ไดพบแลว.   บทวา อปสฺสึ   คือ  ไดประสบแลว.  บทวา  ปฏิวชฺฌึ 
คือ   แทงตลอดแลว.                                                                    
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         พระผูมีพระภาคเจาครั้นจบพระคาถาน้ีทรงทราบวา      ทานปงคิยะ 
และพาวรีพราหมณมีอินทรียแกกลาแลว       ประทับยืนอยู ณ  กรุงสาวัตถี 
นั่นเอง เปลงพระรัศมีสีทองออกไป. ทานปงคิยะนั่งพรรณนาพระพุทธคุณ 
แกพาวรีพราหมณ  เห็นพระผูมีพระภาคเจา   ดุจประทับยืนอยูขางหนาตน 
จึงบอกแกพาวรีพราหมณวา   พระพุทธเจาเสด็จมาแลว.   พราหมณลุกจาก 
ที่นั่งยืนประคองอัญชลี.          แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแผพระรัศมีไป 
แสดงพระองคแกพราหมณ  ทรงทราบธรรมเปนที่สบายของชนแมทั้งสอง 
เมื่อจะตรัสเรียกทานปงคิยะเทาน้ัน จึงตรัสพระคาถานี้วา  ยถา  อห ุ  วกฺกล ิ
ดังน้ีเปนตน. 
         บทนั้นมีความดังตอไปนี้      พระวักกลิเถระเปนผูมีศรัทธาอันปลอย 
แลว    ไดบรรลุพระอรหัตดวยศรัทธาธุระนั่นเอง    บรรดามาณพ ๑๖ คน 
ภัทราวุธะ   คนหน่ึงก็ดี   อาฬวิโคตมะ  ก็ด ี ลวนมีศรัทธาอันปลอยแลว 
ฉันใด   แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน   เมื่อปลอยศรัทธาแต 
นั้น  จึงเริ่มวิปสสนาโดยนัยมีอาทิวา  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  ดังน้ี   จัก 
ถึงฝงแหงธรรมเปนที่ต้ังแหงมัจจุ    คือนิพพาน.   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
จบเทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต. 
         เมื่อจบเทศนา   ทานปงคิยะท้ังอยูในอรหัตผล  พาวรีพราหมณต้ังอยู 
ในอนาคามิผล.  สวนบริษัท ๕๐๐ ของพาวรีพราหมณไดเปนโสดาบัน. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  มฺุจสฺสุ  คือ  จงละ.  บทวา  ปมุจฺสฺสุ 
คือ  จงปลอย.   บทวา  อธมิฺุจสฺสุ   จงนอมลง  คือจักทําการนอมลงใน 
ศรัทธานั้น.  บทวา  โอกปฺเปหิ    จงกําหนด    คือจงใหเกิดความพยายาม 
ใหมาก.   บทวา  สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจา   สังขารทั้งหลายท้ังปวงไมเที่ยง  
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ดวยอรรถวา  มีแลวไมมี.   บทวา  สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา  สังขารท้ังหลาย 
เปนทุกข ดวยอรรถวา  ทนไดยาก  คือทนอยูไมได.   บทวา สพฺเพ   ธมฺมา 
อนตฺตา  ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเปนอนัตตา  ดวยอรรถวา ไมอยูในอํานาจ. 
         บัดนี้   ทานปงคิยะเม่ือจะประกาศความเลื่อมใสของตน    จึงกลาว 
คาถามีอาทิวา   เอส  ภิยฺโย   คือ   ขาพระองคนี้ไดฟงพระดํารัสของพระมุนี 
แลวยอมเลื่อมใสอยางยิ่ง. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ปฏิภาณวา    เปนผูมีปฏิภาณ    คือเขาถึง 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.  บทวา ภิยฺโย  คือ   ยิ่ง ๆ ข้ึนไป. 
         บทวา  อธิเทเว  อภิฺาย  คือ  ทรงรูธรรมอันทําใหเปนอธิเทพ.  
บทวา  ปโรปร   คือ   เลวและประณีต.   ทานกลาวไววา  ทรงรูธรรมชาติ 
ทั้งหมดอันทําความเปนอธิเทพใหแกพระองคและผูอ่ืน.      บทวา   กงฺขีน 
ปฏิชานต   ทรงทําผูสงสัยใหกลับรูได   คือ   เมื่อมีผูสงสัยกลับรูวา   เรา 
หมดสงสัยแลว.                                                                     
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปารายนิกปฺหาน    คือ   แหงปญหาของพวกพราหมณผู 
แสวงหาธรรมเครื่องถึงซ่ึงฝง.    ชื่อวา   อนฺตกโร    เพราะทรงทําสวนสุด.  
ชื่อวา   ปริยนฺตกโร    เพราะทรงทําสวนสุดรอบ.   ชื่อวา   ปริจเฺฉทกโร 
เพราะทรงทําความกําหนดเขตแดน.   ชื่อวา   ปริวฏมกโร    เพราะทรงทํา 
ความสรุป.    บทวา  ปงฺคิยปฺหาน   เพ่ือทรงแสดงวา    มิใชทรงกระทํา 
สวนสุดแหงปญหาของพวกพราหมณ  ผูแสวงหาธรรมเครื่องถึงซ่ึงฝงอยาง 
เดียว       ที่แททรงกระทําสวนสุดแหงปญหาแมของปงคิยปริพาชกเปนตน 
ดวย จึงตรัสคํามีอาทิวา  ปงฺคิยปฺหาน   ปญหาของปงคิยะดังนี้.    
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         บทวา  อสหิร   คือ   นิพพานอันราคะเปนตนนําไปไมได.   บทวา 
อสกุปฺป    คือ   ไมกําเริบ   ไมมีความปรวนแปรไปเปนธรรมดา.   ทาน 
กลาวถึงนิพพานดวยบทท้ังสอง.   บทวา  อทฺธา  คมิสฺสามิ   ขาพระองค 
จักถึงเปนแนแท คือจักถึงนิพพานธาตุ  อันเปนอนุปาทิเสสะน้ัน  โดยสวน 
เดียวเทาน้ัน.   บทวา  น  เมตฺถ  กงฺขา   คือ  ความสงสัยในนิพพานนี้มิได 
มีแกขาพระองค.   บทวา  เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺตจิตฺต   ขอพระองคทรง 
จําขาพระองควา  เปนผูมีจิตนอมไปแลวอยางนี้     ความวา    ทานปงคิยะ 
ยังศรัทธาใหเกิดข้ึนแลวในตน       ดวยโอวาทของพระผูมีพระภาคเจาน้ีวา 
แมทานก็จงปลอยศรัทธา  ฉันนั้น  แลวปลอยดวยศรัทธาธุระนั่นเอง   เมื่อ 
จะประกาศศรัทธาธิมุติ  (ความนอมไปดวยศรัทธา)  นั้น    จึงทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา  เอว  ม  ธาเรหิ  อธิมุตฺตจิตฺต   มีอธิบายวา    ขอพระองค 
จงทรงจําขาพระองควา    เปนผูมีจิตนอมไปแลว    เหมือนอยางท่ีพระองค 
ไดตรัสไวกะขาพระองคแลวฉะนั้น. 
         บทวา  น  สทริยติ  คือ ไมสามารถถือนําเอาไปได.    บทวา นิโยค- 
วจนเปนคําประกอบ.   บทวา  อวฏาปนวจน  เปนคําสันนิษฐาน. 
         ใน  ปรายนวรรค นี้    บทใดมิไดกลาวไวในระหวาง ๆ   พึงถือเอา 
บทนั้น      โดยนัยที่กลาวไวแลวในหนหลัง.       บทที่เหลือในบททั้งปวง 
ชัดดีแลว.                                                 
                      จบอรรถกถาโสฬสมาณวกปญหานิทเทส     
                             จบอรรถกถาปรายนวรรคนิทเทส 
                แหงขุททกนิกายอรรถกถา   ชื่อวาสัทธมัมปชโชติกา  
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                                   ขัคควิสาณสุตตนิทเทส๑ 

             วาดวยการเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         [๖๖๓]  พระปจเจกพุทธเจากลาววา 
                บคุคลวางแลวซ่ึงอาชญาในสัตวทั้งปวง      ไมเบียด-  
         เบียนสัตวเหลาน้ันแมแตผูใดหน่ึง   ไมพึงปรารถนาบุตร 
         จักปรารถนาสหายแตไหน  พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
         [๖๖๔]  คําวา   ทั้งปวง    ในอุเทศวา   สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย 
ทณฺฑ ดังน้ี    ความวา   ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง    ทั้งปวงโดยประการ 
ทั้งปวง  ไมเหลือ  ไมมีสวนเหลือ.   คําวา   ทั้งปวง   เปนเครื่องกลาวรวม 
หมด.   สัตวทั้งหลายท้ังผูสะดุง   ทั้งผูมั่นคง  ทานกลาววา  สัตว  ในคําวา 
ภูเตสุ  ดังนี้.   สัตวเหลาใดยังละตัณหาไมได   และสัตวเหลาใดยังละความ 
กลัวและความขลาดไมได  สัตวเหลาน้ัน  ชื่อวา  ผูสะดุง. 
         เหตุไรทานจึงกลาววาผูสะดุง    สัตวเหลาน้ันยอมสะดุง    หวาดเสียว 
ครั่นคราม  ถงึความสยดสยอง  เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา   ผูสะดุง. 
สัตวเหลาใดละตัณหาไดแลว        และละความกลัวและความขลาดไดแลว 
สัตวเหลาน้ัน  ชื่อวา ผูมั่นคง. 
         เหตุไรทานจึงกลาววาผูมั่นคง   สัตวเหลาน้ันยอมไมสะดุง   ไมหวาด 
เสียว   ไมครัน่คราม  ไมถงึความสยดสยอง  เพราะเหตุนั้น     ทานจึงกลาววา 
ผูมั่นคง.                                  
 
๑. อธิบายคาถา  ๔๑ คาถา  ของพระปจเจกพุทธเจา   ๔๑ องค  ในขัคควสิาณสูตร  ขุ.  สุ. 
๒๕/ขอ  ๒๙๖.  
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         อาชญามี  ๓ อยาง  คือ    อาชญาทางกาย  ๑    อาชญาทางวาจา  ๑ 
อาชญาทางใจ ๑  ชื่อวา  อาชญา.  
         กายทุจริต ๓ อยาง   ชื่อวา   อาชญาทางกาย. 
         วจีทุจริต ๔ อยาง   ชื่อวา   อาชญาทางวาจา. 
         มโนทจุริต  ๓ อยาง  ชื่อวา  อาชญาทางใจ. 
         คําวา  วางอาชญาในสัตวทั้งปวง   ความวา  วาง   ปลง   ละ   ทิ้ง 
ระงับ   อาชญาในสัตวทั้งปวง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  วางอาชญาในสัตว 
ทั้งปวง. 
         [๖๖๕]  คําวา      ไมเบียดเบียนสัตวเหลาน้ันแมแตผูใดผูหน่ึง 
ความวา  ไมเบียดเบียนสัตวแมแตผูเดียว   ดวยฝามือ   ดวยกอนดิน   ทอน 
ไม  ศัสตรา   ดวยส่ิงที่ทําใหเปนแผลหรือดวยเชือก  ไมเบียดเบียนสัตวแม 
ทั้งปวง  ดวยฝามือ ... หรอืดวยเชือก  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมเบียดเบียน 
สัตวเหลาน้ันแมแตผูใดผูหน่ึง. 
         [๖๖๖]  ศัพทวา  น  ในอุเทศวา  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺย  กุโต  สหาย 
ดังน้ี   เปนศพัทปฏิเสธ. 
         บุตร ๔ จําพวก   คือ   บุตรที่เกิดแตตน  ๑    บุตรที่เกิดในเขต ๑ 
บุตรที่เขาให ๑  บุตรที่อยูในสํานัก ๑   ชื่อวา   บุตร. 
         ความไปสบาย   ความมาสบาย    ความไปและความมาสบาย    ความ 
นั่งสบาย   ความนอนสบาย  ความพูดทักกันสบาย   ความสนทนากัน สบาย 
ความปราศรัยกันสบาย  กับชนเหลาใด   ชนเหลาน้ันทานกลาววา   สหาย 
ในคําวา   สหาย. 
         คําวา  ไมพึงปรารถนาบุตร   จักปรารถนาสหายแตไหน   ความวา  
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ไมพึงปรารถนา    ไมพึงยินดี    ไมพึงรกัใคร    ไมพึงชอบใจบุตร    จัก 
ปรารถนา  ยนิดี   รักใคร   ชอบใจ   คนที่มีไมตรีกัน    มิตรที่เห็นกันมา 
มิตรที่คบกันมา  หรือสหาย   แตที่ไหน    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ไมพึง 
ปรารถนาบุตร  จักปรารถนาสหายแตที่ไหน. 
         [๖๖๗]   คําวา  ผูเดียว   ในอุเทศวา  เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป 
ดังน้ี     ความวา    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      ชื่อวาผูเดียวโดยสวนแหง 
บรรพชา  ชือ่วาผูเดียว   เพราะอรรถวา   ไมมีเพ่ือนสอง   เพราะอรรถวา 
ละตัณหา   เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว   เพราะปราศจากโทสะโดย 
สวนเดียว   เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว   เพราะไมมีกิเลสโดยสวน 
เดียว   เพราะไปตามเอกายนมรรค    เพราะตรัสรูปจเจกสัมโพธิญาณอยาง 
ยอดเยี่ยมแตผูเดียว. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน     ชือ่วาผูเดียวโดยสวนแหงบรรพชา 
อยางไร.   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ตัดกังวลในฆราวาส   ตัดกังวลใน 
บุตรและภรรยา   ตัดกังวลในญาติ   ตัดกังวลในความส่ังสม   ปลงผมและ 
หนวดแลว  ครองผากาสายะ  ออกบวชเปนบรรพชิต  เขาถึงความเปนผูไมมี 
กังวล   เปนผูเดียวเที่ยวไป  เที่ยวไปท่ัว   เดินไป   พักผอน  รักษา  บํารุง 
เยียวยา    เพราะฉะน้ัน     พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น    จึงชื่อวาเปนผูเดียว 
โดยสวนแหงบรรพชาอยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชือ่วาผูเดียว   เพราะอรรถวา   ไมม ี 
เพ่ือนสองอยางไร.      พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      เมื่อบวชแลวอยางนี้ 
เปนผูเดียวเสพอาศัยเสนาสนะ   คือ    ปาและปาชัฏอันสงัด    มีเสียงนอย 
ปราศจากเสียงกึกกอง   ปราศจากลมแตชนผูสัญจรไปมา   สมควรทํากรรม  
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ลับแหงมนุษย   สมควรเปนที่หลีกเรน    พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น   เดิน 
ผูเดียว   ยืนผูเดียว   นั่งผูเดียว   นอนผูเดียว   เขาบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว 
กลับผูเดียว  นั่งในท่ีลับผูเดียว   อธิษฐานจงกรมผูเดียว   เปนผูเดียวเที่ยว 
ไป   เที่ยวไปทั่ว   เดินไป  พักผอน  รกัษา  บํารุง  เยียวยา  เพราะฉะนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจา   จึงชื่อวาผูเดียว  เพราะอรรถวา   ไมมีเพ่ือนสอง. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชือ่วาผูเดียว เพราะอรรถวา ละตัณหา 
อยางไร.  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  เปนผูเดียวไมมีใครเปนเพ่ือนอยางนี้  
เปนผูไมประมาท   มีความเพียร   สงจิตไปอยู  เริ่มต้ังความเพียรมาก  กําจัด 
มารพรอมท้ังเสนามารท่ีไมปลอยสัตวใหพนอํานาจ      เปนพวกพองของผู 
ประมาท  ละ  บรรเทา  ทาํใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมี  ซึ่งตัณหาอันมีขาย 
เเลนไป  ซานไป  ในอารมณตาง ๆ. 
                บรุุษผูมีตัณหาเปนเพ่ือน   ทองเท่ียวไปตลอดกาลนาน 
         ยอมไมลวงพนสงสาร    อันมีความเปนอยางน้ีและมีความ 
         เปนอยางอื่น    ภิกษผูุมีสติ    รูโทษน้ีและตัณหาเปนแดน 
         เกิดแหงทุกขแลว    พึงเปนผูปราศจากตัณหา    ไมถือมั่น 
         เวนรอบ. 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวาผูเดียว  เพราะอรรถวา  ละตัณหาอยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวาผูเดียว   เพราะปราศจากราคะ 
โดยสวนเดียวอยางไร.   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวาผูเดียว  เพราะ 
ปราศจากราคะโดยสวนเดียว     เพราะทานละราคะเสียแลว.    ชื่อวาผูเดียว 
เพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว    เพราะทานละโทสะเสียแลว.    ชื่อวา 
ผูเดียว   เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว    เพราะทานละโมหะเสียแลว.  
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ชื่อวาผูเดียว  เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว     เพราะทานละกิเลสแลว.  
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวาผูเดียว เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว 
อยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชือ่วาผูเดียว   เพราะไปตามเอกายน- 
มรรคอยางไร.  สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔ อินทรีย  ๕ 
พละ  ๕  โพชฌงค ๗   อริยมรรคมีองค ๘  ทานกลาววา  เอกายนมรรค. 
                พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นธรรมเปนสวนสุดแหง 
         ความสิน้ไปแหงชาติ     ทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล 
         ยอมทรงทราบธรรมอันเปนทางเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดียว 
         ในปางกอนพุทธาทิบัณฑิตขามแลว  จักขาม  และขามอยู 
         ซึ่งโอฆะ   ดวยธรรมอันเปนทางน้ัน  ดังนี้  
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวาผูเดียว  เพราะไปตามเอกายนมรรคอยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชือ่วาผูเดียว   เพราะตรัสรูซึ่งปจเจก- 
สัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางไร. ญาณในมรรค  ๔ ปญญา  ปญญินทรีย 
ปญญาพละ     ธัมมวิจยสัมโพชฌงค   ปญญาเปนเครื่องพิจารณา    ปญญา 
เปนเครื่องเห็นแจง     สัมมาทิฏฐิ     ทานกลาววา      ปญญาเครื่องตรัสรู 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ตรัสรูแลวซ่ึงสัจจะทั้งหลายดวยปจเจกพุทธญาณ 
ตรัสรูวา   สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ธรรมทั้งปวง 
เปนอนัตตา   ตรัสรูวา   เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร   เพราะสังขาร 
เปนปจจัยจึงมีวิญญาณ    เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป  เพราะนาม- 
รูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ.   เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา    เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา      เพราะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 514 

ตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน    เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ    เพราะ 
ภพเปนปจจัยจึงมีชาติ   เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ    ตรัสรูวา 
เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ  เพราะวิญญาณ 
ดับนามรูปจึงดับ     เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ     เพราะสฬายตนะ 
ดับผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ   เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ  เพราะภพดับ 
ชาติจึงดับ  เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับ  ตรัสรูวา  นี้ทุกข    นี้ทุกข- 
สมุทัย   นี้ทกุขนิโรธ  นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา  ตรัสรูวา  เหลาน้ีอาสวะ 
นี้เหตุใหเกิดอาสวะ     นีค้วามดับอาสวะ    นี้ปฏปิทาใหถึงความดับอาสวะ 
ตรัสรูวา    ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง    ธรรมเหลาน้ีควรละ   ธรรมเหลาน้ีควร 
ใหเจริญ   ตรสัรูเหตุเกิด   ความดับ    โทษ   และอุบายเปนเครื่องสลัด ออก 
แหงผัสสายตนะ  ๖ ...  แหงอุปาทานขันธ ๖  ตรัสรูเหตุเกิด   ความดับโทษ 
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงมหาภูต  ๔       ตรัสรูวา      สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา     สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา 
ตรัสรู  ตามตรัสรู  ตรัสรูพรอม   ถูกตอง  ทําใหแจง  ซึ่งธรรมทีค่วรตรัสรู 
ควรตามตรัสรู   ควรตรัสรูพรอม   ควรถูกตอง   ควรทําใหเเจง   ทั้งหมด 
นั้น      ดวยปจเจกโพธิญาณ     เพราะฉะนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
จึงชื่อวาผูเดียว  เพราะตรัสรูปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางนี้. 
         จริยา (การเท่ียวไป) ในคําวา จเร  ดังนี้  ม ี๘ อยาง คือ อิริยาปถ- 
จริยา   ๑     อายตนจริยา ๑    สติจริยา  ๑     สมาธิจริยา  ๑    ญาณจริยา ๑ 
มรรคจริยา ๑   ปฏิปตติจริยา ๑   โลกกตัถจริยา ๑.  
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         การเท่ียวไปในอิริยาบถ ๔  ชื่อวา   อิริยาปถจริยา. 
         การเท่ียวไปในอายตนะภายในภายนอก ๖  ชื่อวา อายตนจริยา.  
         การเท่ียวไปในสติปฏฐาน ๔  ชือ่วา สติจริยา. 
         การเท่ียวไปในฌาน  ๔    ชื่อวา  สมาธิจริยา. 
         การเท่ียวไปในอริยสัจ ๔ ชื่อวา ญาณจริยา. 
         การเท่ียวไปในมรรค   ๔  ชื่อวา มรรคจริยา. 
         การเท่ียวไปในสามัญญผล  ๔  ชือ่วา ปฏิปตติจริยา. 
         โลกัตถจริยา  คือ   ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก   ในพระ- 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา        ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก 
ในพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเฉพาะบางสวน      ความประพฤติเปนประ- 
โยชนแกโลกในพระสาวกท้ังหลายเฉพาะบางสวน.                              
         ความประพฤติของบุคคลผูถึงพรอมดวยการต้ังตนไวชอบ      ชื่อวา 
อิริยาปถจริยา. 
         ความประพฤติของบุคคลผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   ชื่อวา 
อายตนจริยา. 
         ความประพฤติของบุคคลผูอยูดวยความไมประมาท  ชื่อวา สติจริยา. 
         ความประพฤติของบุคคลผูขวนขวายในอธิจิต   ชื่อวา  สมาธิจริยา. 
         ความประพฤติของบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญาเครื่องตรัสรู    ชื่อวา 
ญาณจริยา.                                         
         ความประพฤติของบุคคลผูปฏิบัติชอบ  ชื่อวา มรรคจริยา. 
         ความประพฤติของบุคคลผูไดบรรลุผลแลว   ชื่อวา  ปฏิปตติจริยา.  
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         ความประพฤติของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ความประ-  
พฤติของพระปจเจกสัมพุทธเจาเฉพาะบางสวน    ความประพฤติของพระ- 
สาวกท้ังหลายเฉพาะบางสวน  ชื่อวา  โลกัตถจริยา.   จริยา  ๘  ประการนี้. 
         บุคคลผูนอมใจเชื่อยอมประพฤติดวยศรัทธา        ผูประคองใจยอม 
ประพฤติดวยความเพียร  ผูเขาไปต้ังไวยอมประพฤติดวยสติ   ผูไมทําความ 
ฟุงซานยอมประพฤติดวยสมาธิ  ผูรูทัว่ยอมประพฤติดวยปญญา  ผูรูแจงยอม 
ประพฤติดวยวิญญาณ   บุคคลผูมนสิการวา  กุศลธรรมทั้งหลา ยอมดําเนิน 
ไปท่ัวแกบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้     ยอมประพฤติดวยอายตนจริยา    บุคคลผู 
มนสิการวา    ผูปฏิบัติอยางนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษ    ยอมประพฤติดวยวิเศษ 
จริยา  จริยา ๘ ประการนี.้ 
         จริยาแมอีก  ๘  ประการ                            
         การประพฤติสัมมาทิฏฐิ  ชื่อวาทัสสนจริยา. 
         การประพฤติสัมมาสังกัปปะ  ชือ่วาอภิโรปนจริยา. 
         การประพฤติสัมมาวาจา  ชื่อวาปริคคหจริยา. 
         การประพฤติสัมมากัมมันตะ  ชือ่วาสมุฏฐานจริยา. 
         การประพฤติสัมมาอาชีวะ  ชื่อวาโวทานจริยา. 
         การประพฤติสัมมาวายามะ  ชื่อวา  ปคคหจริยา. 
         การประพฤติสัมมาสติ   ชื่อวาอุปฏฐานจริยา. 
         การประพฤติสัมมาสมาธิ  ชื่อวาอวิกเขปจริยา.  จริยา  ๘ ประการนี้. 
         คําวา  เหมือนนอแรด  ความวา   ข้ึนชื่อวาแรดมีนอเดียว   มิไดมี  
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นอท่ีสองฉันใด     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      ยอมเปนเหมือนนอแรด   
เชนกับนอแรด  เปรยีบดวยนอแรด  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         รสเค็มจัด  กลาวกันวาเหมือนเกลือ  รสขมจัด    กลาวกันวาเหมือน 
ของขม  รสหวานจัด   กลาวกันวาเหมือนนํ้าผ้ึง  ของรอนจัด   กลาวกันวา 
เหมือนไฟ  ของเย็นจัด  กลาวกันวาเหมือนหิมะ  หวงน้ําใหญ  กลาวกันวา 
เหมือนสมุทร    พระสาวกผูบรรลุมหาอภิญญาและพลธรรม  กลาวกันวา 
เหมือนพระศาสดาฉันใด   พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น   ก็ฉันนั้น     ยอมเปน 
เหมือนนอแรด เชนกับนอแรด  เปรียบดวยนอแรด เปนผูเดียว ไมมีเพ่ือน 
มีเครื่องผูกอันเปลื้องแลว   ยอมเที่ยวไป   เที่ยวไปท่ัว   เดินไป   พักผอน 
รักษา  บํารุง  เยียวยา  ในโลก    โดยชอบ    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   พึง 
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด    เพราะเหตุนั้น   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
จึงกลาววา 
                บคุคลวางแลวซ่ึงอาชญาในสัตวทั้งปวง  ไมเบียดเบียน 
         สัตวเหลาน้ันแมแตผูใดผูหน่ึง   ไมพึงปรารถนาบุตร   จัก 
         ปรารถนาสหายแตไหน       พึงเปนผูเดียวเท่ียวไปเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
 
   [๖๖๘]  ความรักท้ังหลายยอมมีแกบคุคลผูมีความเกี่ยวของ 
         ทุกขนี้เปนไปตามความรัก    ยอมปรากฏ   บคุคลเมื่อเห็น 
         โทษอันเกิดแตความรัก  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น.  
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         [๖๖๙]   ความเกี่ยวของมี ๒ อยาง    คือ    ความเกี่ยวของเพราะได   
เห็น ๑    ความเกี่ยวของเพราะไดฟง ๑    ชื่อวา  สงัสัคคะ    ในอุเทศวา 
สสคฺคชาตสฺส  ภวนฺติ  เสฺนหา  ดังนี้. 
         ความเกี่ยวของเพราะไดเห็นเปนไฉน        บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เห็นสตรีหรือกุมารีที่มีรูปสวย     นาดู    นาชม   ประกอบดวยความเปนผูมี 
ผิวพรรณงานอยางยิ่ง  ครั้นพบเห็นแลว   กถ็ือนิมิตเฉพาะสวน ๆ  วา   ผม 
งาม  หนางาม   นัยนตางาม   หูงาม   จมูกงาม   รมิฝปากงาม   ฟนงาม 
ปากงาม   ค้ิวงาม   นมงาม   อกงาม   ทองงาม   เอวงาม   ขางาม   มืองาม 
แขงงาม    นิว้งาม     หรือวาเล็บงาม    ครั้นพบเห็นเขาแลว   ยอมพอใจ 
รําพันถึง  ปรารถนา   ติดใจ   ผูกพันดวยอํานาจความรัก   นีช้ื่อวา   ความ 
เกี่ยวของเพราะไดเห็น. 
         ความเกี่ยวของเพราะไดฟงเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ยอม 
ไดฟงวา  ในบานหรือในนิคมโนน   มีสตรีหรือกุมารีรูปสวย  นาดู   นาชม 
ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามอยางยิ่ง        ครั้นไดยินไดฟงแลว 
ยอมชอบใจ    รําพันถึง   ปรารถนา   ติดใจ   ผูกพันดวยอํานาจความรัก 
นี้ชื่อวา  เกี่ยวของเพราะไดฟง. 
         ความรัก   ในคําวา  เสนฺหา   มี ๒ อยาง  คือ  ความรักดวยอํานาจ 
ตัณหา ๑  ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑.                                          
         ความรกัดวยอํานาจตัณหาเปนไฉน     สิ่งท่ีทําใหเปนเขต    ทําให 
เปนแดน  ทําใหเปนสวน  ทําใหมีสวนสุดรอบ   การกําหนดถือเอา  ความ 
ยึดถือวาของเรา   โดยสวนแหงตัณหาเทาใด    คือ   บุคคลถือเอาวา   สิ่งน้ี 
ของเรา   นั่นของเรา   สิ่งเทาน้ันของเรา   ของ ๆ เราโดยสวนเทาน้ี  รูป  
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ของเรา     เสยีงของเรา     กลิ่นของเรา    รสของเรา    โผฏฐัพพะของเรา 
เครื่องลาดของเรา   เครื่องนุงหมของเรา   ทาสีของเรา   ทาสของเรา   แพะ 
ของเรา   แกะของเรา   ไกของเรา   สุกรของเรา   ชางของเรา    โคของเรา 
มาของเรา   ลาของเรา   ไรนาของเรา    ที่ดินของเรา    เงินของเรา    ทอง 
ของเรา   บานของเรา   นคิมของเรา   ราชธานีของเรา   แวนแควนของเรา 
ชนบทของเรา   ฉางขาวของเรา   คลังของเรา    ยอมยึดถือแผนดินใหญแม 
ทั้งส้ินวาของเรา  ดวยอํานาจตัณหา.   ตัณหาวิปริต  ๑๐๘  นี้ชื่อวาความรัก 
ดวยอํานาจตัณหา. 
         ความรกัดวยอํานาจทิฏฐิเปนไฉน  สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒.   มิจฉา- 
ทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐  อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑    ทิฏฐิเห็นปานน้ี  ทิฏฐิไปแลว 
ทิฏฐิรกชฏั   ทิฏฐิกันดาร  ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม  ทฏิฐิกวัดแกง   ทิฏฐิเปน 
สังโยชน  ความถือ   ความถือเฉพาะ   ความถือม่ัน   ความลูบคลํา  ทางผิด 
คลองผิด   ความเปนผิด   ลัทธิแหงเดียรถีย   ความถือดวยการแสวงหาผิด 
ความถืออันวิปริต   ความถืออันวิปลาส   ความถือผิด   ความถือวาจริงใน 
วัตถุอันไมจริง  ทิฏฐิ  ๖๒ ประการ  นี้ชื่อวา   ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ. 
         คําวา  ความรักท้ังหลายยอมมแีกบุคคลผูมคีวามเกี่ยวของ  ความวา 
ความรักดวยอํานาจตัณหา  และความรักดวยอํานาจทิฏฐิ  ยอมมี คือ  ยอม 
เกิด  ยอมเกดิพรอม  ยอมบังเกิด  ยอมบังเกิดเฉพาะ  ยอมปรากฏ   เพราะ 
เหตุแหงวิปลลาส       และเพราะเหตุแหงความเก่ียวของดวยการไดเห็นและ 
การไดยิน    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา     ความรักทั้งหลายยอมมีแกบุคคลผูมี 
ความเกี่ยวของ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 520 

         [๖๗๐]  ชื่อวา ความรัก  ในอุเทศวา  เสฺนหนฺวย  ทุกขฺมิท  ปโหติ  
ดังน้ี   ความรักมี ๒ อยาง   คือ   ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑   ความรัก 
ดวยอํานาจทิฏฐิ ๑  ฯลฯ   นี้ชื่อวา  ความรักดวยอํานาจตัณหา  ฯ ล ฯ  นี ้ 
ชื่อวา  ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ. 
         คําวา  ทุกขนี้... ยอมปรากฏ     ความวา    บคุคลบางคนในโลกน้ี  
ประพฤติทุจริตดวยกาย   ประพฤติทุจริตดวยวาจา   ประพฤติทจุริตดวยใจ 
ฆาสัตวบาง   ถือเอาทรัพยที่เขามิไดใหบาง  ตัดที่ตอบาง   ปลนหลายเรือน 
บาง  ทําการปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง  ดักตีชิงในทางเปลี่ยวบาง  คบ 
ชูภรรยาของผูอ่ืนบาง  พูดเท็จบาง  พวกราชบุรุษจับบุคคลผูนั้นไดแลวทูล 
แดพระราชาวา    ขอเดชะ   ผูนี้เปนโจรประพฤติชั่ว   ขอพระองคทรงลง 
อาชญาตามพระประสงคแกผูนั้น    พระราชาก็ทรงบริภาษผูนี้     ผูนั้นยอม 
เสวยทุกขโทมนัส     แมเพราะเหตุแหงบริภาษ    ทกุขโทมนัสอันนากลัวน้ี 
เกิดเพราะอะไร     เกิดเพราะเหตุแหงความรัก     เพราะเหตุแหงความยินดี 
เพราะเหตุแหงความกําหนัด      และเพราะเหตุแหงความกําหนัด ดวยอํานาจ 
ความยินดีของผูนั้น. 
         พระราชายังไมพอพระทัยแมดวยอาชญาเทาน้ัน     ยังรบัสั่งใหจองจํา 
ผูนั้นดวยการตอกข่ือบาง    ดวยการผูกดวยเชือกบาง    ดวยการจําดวยโซ 
บาง    ดวยการผูกดวยเถาวัลยบาง   ดวยการกักไวในที่ลอมบาง    ดวยการ 
กักไวในบานบาง    ดวยการกักไวในนิคมบาง    ดวยการกักไวในนครบาง 
ดวยการกักไวในแวนแควนบาง   ดวยการกักไวในชนบทบาง   ทรงทําให 
อยูในถอยคําเปนที่สุด  (ทรงส่ังบังคับเปนที่สุด) วา  เจาจะออกไปจากท่ีนี้   
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ไมได     ผูนัน้ยอมเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุแหงพันธนาการ    ทุกข 
โทมนัสอันนากลัวน้ีเกิดเพราะอะไร     เกิดเพราะเหตุแหงความรัก   เพราะ 
เหตุแหงความยินดี       เพราะเหตุแหงความกําหนัด      และเพราะเหตุแหง 
ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น. 
         พระราชายังไมพอพระทัยดวยอาชญาเทาน้ัน    ยังรับสั่งใหริบทรัพย 
ของผูนั้น   รอยหน่ึงบาง   พันหน่ึงบาง     ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัสแม 
เพราะเหตุแหงความเส่ือมจากทรัพย      ทุกขโทมนัสอันนากลัวน้ีเกิดเพราะ 
อะไร   เกิดเพราะเหตุแหงความรัก    เพราะเหตุแหงความยินดี   เพราะเหตุ 
แหงความกําหนัด      และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี 
ของผูนั้น. 
         พระราชายังไมพอพระทัยแมดวยอาชญาเทาน้ัน      ยังรบัสั่งใหทํา 
กรรมกรณตาง ๆ แกผูนั้น  คือใหเฆ่ียนดวยแสบาง   ใหเฆ่ียนดวยหวายบาง 
ใหตอกคาบาง  ตัดมือบาง  ตัดเทาบาง   ตัดทั้งมือท้ังเทาบาง  ตัดใบหูบาง 
ตัดจมูกบาง   ตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบาง   ทําใหเปนผูมีหมอขาวเดือดบนศีรษะ 
บาง   ใหถลกหนังศีรษะโลนมีสีขาวเหมือนสังขบาง   ใหมีปากเหมือนปาก 
ราหูบาง     ทําใหมีไฟลุกที่มือบาง      ใหถลกหนงัแลวผูกเชือกฉุดไปบาง 
ใหถลกหนังเปนริ้วเหมือนนุงผาคากรองบาง    ทําใหมีหวงเหล็กที่ศอกและ 
เขา   แลวใสหลาวเหล็กตรึงไวบาง    ใหเอาเบ็ดเกี่ยวติดที่เนื้อปากบาง   ให 
เอาพราถากตัวใหตกไปเทากหาปณะบาง       ใหเอาพราถากตัวแลวทาดวย 
น้ําแสบบาง   ใหนอนลงแลวตรึงหลาวเหล็กไวในชองหูบาง   ใหถลกหนัง 
แลวทุบกระดูกพันไวเหมือนต่ังใบไมบาง       รดตัวดวยนํ้ามันอันรอนบาง 
ใหสุนัขกัดกินเนื้อท่ีตัวบาง   เอาหลาวเสียบเปนไวบาง   และยอมตัดศีรษะ  
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ดวยดาบ  ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัส  แมเพราะเหตุแหงกรรมกรณ  ทกุข   
โทมนัสอันนากลัวน้ีเกิดเพราะอะไร    เกิดเพราะเหตุแหงความรัก   เพราะ 
เหตุแหงความยินดี   เพราะเหตุแหงความกําหนัด  และเพราะเหตุแหงความ 
กําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น  พระราชาเปนใหญในการลงอาชญา 
ทั้ง ๘  อยางนี้   ผูนั้น  เมือ่แตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต 
นรก  เพราะกรรมของตน. 
         พวกนายนิรยบาล     ยอมใหทํากรรมกรณซึ่งมีเครื่องจํา ๕ ประการ 
กะสัตวนั้น  คือ ใหตรึงหลาวเหล็กแกงท่ีมือ ๒ ขาง  ที่เทา ๒ ขาง  ที่ทาม 
กลางอก   สตัวนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนในนรกน้ัน   แตก ็
ยังไมทํากาลกิริยา    ตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด    ทุกขโทมนัส 
อันนากลัวน้ีเกิดเพราะอะไร    เกิดเพราะเหตุแหงความรัก    เพราะเหตุแหง 
ความยินดี   เพราะเหตุแหงความกําหนัด     และเพราะเหตุแหงความกําหนัด 
ดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น. 
         พวกนายนิรยบาลใหสัตวเหลานั้นนอนลงแลวเอาผ่ึงถาก      และจับ 
เอาเทาข้ึน   เอาศีรษะลง   แลวเอาพราถาก     และใหเทียมสัตวนั้นเขาท่ีรถ 
แลวใหว่ิงไปบาง     ว่ิงกลบัไปบาง       บนแผนดินที่ไฟติดโชนมีเปลวลุก 
รุงโรจนโชตชิวงบาง    ตอนใหข้ึนภูเขาถานเพลิงใหญไฟติดโชนมีเปลวลกุ 
รุงโรจนโชตชิวงบาง   ใหกลับลงมาบาง    และจับสัตวนั้นเอาเทาข้ึน   เอา 
ศีรษะลงแลว    เหว่ียงไปในหมอเหล็กแดง   อันไฟติดโชนมีเปลวรุงโรจน 
โชติชวง    สตัวนั้นยอมเดือดพลานอยูในหมอเหล็กแดงเหมือนฟองน้ําขาว 
ที่กําลังเดือด   สัตวนั้นเมื่อเดือดรอนพลานอยูในหมอเหล็กแดงเหมือนฟอง  
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น้ําขาวที่กําลังเดือด   ไปขางบนคราวหนึ่ง  ไปขางลางคราวหน่ึงบาง  หมุน 
ขวางไปคราวหน่ึงบาง   สัตวนั้น เสวยทุกขเวทนาอันกลา   แสบเผ็ดรอนอยู 
ในหมอเหล็กแดงน้ัน   แตก็ยังไมทํากาลกิริยา   ตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้น 
ยังไมสิ้น    ทุกขโทมนัสอันนากลัวน้ีเกิดเพราะอะไร    เกิดเพราะเหตุแหง 
ความรัก     เพราะเหตุแหงความยินดี    เพราะเหตุแหงความกําหนัด     และ 
เพราะเหตุความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น    พวกนายนิรยบาล 
เหว่ียงสัตวนั้นลงในนรก   ก็แหละนรกน้ันเปนมหานรก 
                สี่เหลี่ยม    มีสีป่ระตู    อันบาปกรรมจดัแบงออกเปน 
         สวน ๆ   มีกําแพงเหล็กกั้นไวเปนที่สุด    ปดครอบดวยแผน 
         เหล็ก  มีพ้ืนลวนเปนเหล็กไฟลุกโพลงอยู   แผไปรอยโยชน 
         โดยรอบ  ต้ังอยูทุกสมัย   นรกใหญ  รอนจัด  มีเปลวไฟ 
         รุงโรจนยากท่ีจะเขาใกล  นาขนลุก  นากลัว   มีภัยเฉพาะ 
         หนา  มีแตทุกข    กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานหนา   เผา 
         เหลาสัตวที่มีกรรมลามก   ผานไปจนจดฝาดานหลัง  กอง 
         เปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานหลัง  เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก 
         ผานไปจดฝาดานหนา      กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานใต 
         เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก     ผานไปจนจดฝาดานเหนือ 
         กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานเหนือ  เผาเหลาสัตวที่มีกรรม 
         ลามก   ผานไปจนจดฝาดานใต  กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝา 
         ดานลาง  นากลัว    เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก  ผานไป 
         จนจดฝาปด     กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาเปด  นากลัว    เผา  
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         เหลาสัตวที่มีกรรมลามก   ผานไปจนจดดานพ้ืนลาง  แผน   
         เหล็กท่ีติดไฟท่ัว    แดงโชน  ไฟโพลง  ฉันใด   อเวจีนรก 
         ขางลาง  ก็ปรากฏแกสัตวที่เห็นอยูในขางบน   ฉันนั้น. 
                เหลาสัตวในอเวจีนรกนั้นชัว่ชามาก   ทํากรรมชั่วมา  
         มีแตกรรมลามกอยางเดียว   ถูกไฟไหมอยูแตไมตาย   กาย 
         ของเหลาสัตวที่อยูในนรกนั้นเสมอดวยไฟ     เชิญดูความ 
         มั่นคงของกรรมท้ังหลายเถิด   ไมมีเถา   แมแตเขมาก็ไมม ี
         เหลาสัตววิ่งไปทางประตูดานหนา  (ที่เปดอยู)    กลบัจาก 
         ประตูดานหนาว่ิงมาทางประตูดานหลัง      วิ่งไปทางประตู 
         ดานเหนือ   กลับจากประตูดานเหนือวิ่งมาทางประตูดานใต 
         แมจะวิง่ไปทิศใด ๆ  ประตูทิศน้ัน ๆ ก็ปดเอง  สัตวเหลา 
         นั้นหวังจะออกไป   แสวงหาทางท่ีจะพนไป  แตก็ออกจาก 
         นรกนัน้ไปไมได    เพราะกรรมเปนปจจัย     ดวยวากรรม 
         อันลามก     สัตวเหลาน้ันทําไวมาก     ยังมิไดใหผลหมด 
         ดังน้ี. 
ทุกขโทมนัสอันนากลัวน้ีเกิดเพราะอะไร         เกิดเพราะเหตุแหงความรัก 
เพราะเหตุแหงความยินดี     เพราะเหตุแหงความกําหนัด     และเพราะเหตุ 
แหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของสัตวนั้น. 
         ทุกขอันมีในนรกกด็ี    ทุกขอันมีในกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี    ทุกข 
อันมีในเปรตวิสัยก็ดี    ทกุขอันมีในมนุษยก็ดี   เกิดแลว   เกิดพรอมแลว 
บังเกิดแลว   บังเกิดเฉพาะแลว   ปรากฏแลว   เพราะเหตุอะไร   ทุกขเหลา  
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นั้น    ยอมมี  ยอมเปน  ยอมเกิด   เกิดพรอม  บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ  ยอม   
ปรากฏ     เพราะเหตุแหงความรัก     เพราะเหตุแหงความยินดี    เพราะเหตุ 
แหงความกําหนัด      และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี 
ของสัตวนั้น     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    ทุกขนี้เปนไปตามความรักยอม 
ปรากฏ. 
         [๖๗๑]  ชื่อวา  ความรัก    ในอุเทศวา  อาทีนว   เสฺนหช  เปกฺข- 
มาโน   ดังน้ี      ความรักมี ๒ อยาง     คือ   ความรกัดวยอํานาจตัณหา ๑ 
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑   ฯ ล ฯ        นี้ชื่อวาความรักดวยอํานาจตัณหา 
ฯ ล ฯ   นีช้ื่อวาความรักดวยอํานาจทิฏฐิ. 
         คําวา  เมื่อเห็นโทษอันเกิดแตความรัก    ความวา  เมื่อเห็น    เมื่อ 
แลเห็น  เมื่อเพงดู     เมื่อพิจารณาเห็น     ซึ่งโทษในความรักดวยอํานาจ 
ตัณหา  และในความรักดวยอํานาจทิฏฐิ   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เมื่อเห็น 
โทษอันเกิดแตความรัก    พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน   เพราะ- 
เหตุนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา                                   
                ความรักท้ังหลาย   ยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ 
         ทุกขนี้เปนไปตามความรัก   ยอมปรากฏ    บุคคลเมื่อเหน็ 
         โทษอันเกิดแตความรัก   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
  [๖๗๒]  บคุคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกท่ีมีใจดี    ยอม 
         ใหประโยชนเส่ือมไป   ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน  บุคคลเมือ่  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 526 

         เห็นภัยนั้นในความสนิทสนม    พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
         [๖๗๓]   ชื่อวา  มิตร  ในอุเทศวา  มิตฺเต   สหุชฺเช  อนุกมฺปมาโน 
หาเปติ  อตฺถ  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ดังน้ี มิตรมี  ๒  พวก  คือ  มิตรคฤหัสถ  ๑ 
มิตรบรรพชติ ๑. 
         มิตรคฤหัสถเปนไฉน    คฤหัสถบางคนในโลกนี้    ยอมใหของท่ีให 
กันยาก    ยอมสละของที่สละกันยาก    ยอมทํากิจท่ีทํากันยาก   ยอมอดทน 
อารมณที่อดทนกันยาก    ยอมบอกความลับแกมิตร    ยอมปดบังความลับ 
ของมิตร ยอมไมละทิ้งในคราวท่ีมีอันตราย ถึงชวิีตก็ยอมสละเพ่ือประโยชน 
แกมิตร  เมื่อมิตรหมดส้ิน (ยากจน) ก็ไมดูหม่ิน  นี้ชือ่วา  มิตรคฤหัสถ. 
         มิตรบรรพชิตเปนไฉน  ภิกษุในศาสนานี้   เปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ 
เปนที่เคารพ    เปนผูควรแกความสรรเสริญ   เปนผูอดทนถอยคํา   เปนผู 
ทําถอยคําลึก   และยอมไมชักชวนในเหตุอันไมควร   ยอมชกัชวนในอธิศีล 
ยอมชักชวนในการขวนขวาย  ในการบําเพ็ญสติปฏฐาน  ๔   สมัมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗      ยอมชักชวนในการ 
ขวนขวายในการบําเพ็ญอริยมรรคมีองค ๘   นีช้ื่อวา  มิตรบรรพชิต. 
         การไปสบาย    การมาสบาย   การไปและการมาสบาย   การยืนสบาย 
การน่ังสบาย   การนอนสบาย   การพูดสบาย  การเจรจาสบาย  การสนทนา 
สบาย    การปราศรัยสบายกับบุคคลเหลาใด    บุคคลเหลาน้ันทานกลาววา 
เปนคนท่ีมีใจดี.                                                 
         คําวา  บุคคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนท่ีมีใจดี      ยอม 
ใหประโยชนเส่ือมไป    ความวา  บุคคลเม่ืออนุเคราะห  อุดหนุนเกื้อกูล  
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พวกมิตรและพวกคนท่ีมีใจดี    คือ พวกมิตรที่เห็นกันมา   พวกมิตรที่คบ 
กันมา   และพวกสหาย   ยอมทําใหประโยชนตนบาง   ประโยชนผูอ่ืนบาง 
ประโยชนทัง้สองบาง   ประโยชนมใีนชาตินี้บาง   ประโยชนมีในชาติหนา 
บาง    ประโยชนอยางยิ่งบาง   เส่ือมไป   เสียไป   ละไป    อันตรธานไป 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   บคุคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนท่ีมีใจดี 
ยอมใหประโยชนเสื่อมไป. 
         คําวา  เปนผูมีจิตผูกพัน     ความวา   เปนผูมีจิตผูกพันดวยเหตุ ๒ 
อยาง   คือ เมื่อต้ังตนไวตํ่า    ต้ังคนอ่ืนไวสูง    ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพัน ๑ 
เมื่อต้ังตนไวสูง  ต้ังคนอ่ืนไวตํ่า  ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพัน  ๑. 
         เมื่อต้ังตนไวตํ่า    ต้ังคนอ่ืนไวสูง    ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพันอยางไร 
บุคคลเมื่อต้ังตนไวตํ่า  ต้ังคนอ่ืนไวสูง  ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพันโดยถอยคํา 
อยางนี้วา   ทานท้ังหลายมีอุปการะมากแกฉัน  ฉันอาศัยทานท้ังหลาย  ยอม 
ไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   คนอ่ืน ๆ 
ยอมสําคัญเพ่ือจะใหหรือเพ่ือจะทําแกฉัน        คนเหลาน้ันยอมเปนผูอาศัย 
ทานท้ังหลาย      เห็นกะทานท้ังหลาย      ชื่อและสกุลของมารดาบิดาเกาแก 
ของฉันเสื่อมไปแลว   ฉันยอมรูไดเพราะทานท้ังหลาย   ฉันเปนกุลุปกะของ 
อุบาสกโนน    เปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน   (ก็เพราะทานท้ังหลาย). 
         เมื่อต้ังตนไวสูง    ต้ังคนอ่ืนไวตํ่า    ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพันอยางไร 
บุคคลเมื่อต้ังตนไวสูง    ต้ังคนอ่ืนไวตํ่า    ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพัน      โดย 
ถอยคําอยางน้ีวา    ฉันมอุีปการะมากแกทานท้ังหลาย    ทานท้ังหลายอาศัย 
ฉัน    จึงถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ   ถึงพระธรรมเปนสรณะ   ถึงพระสงฆ 
เปนสรณะ   เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต   งดเวนจากอทินนาทาน   งดเวน  
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จากกาเมสุมิจฉาจาร   งดเวนจากมุสาวาท    งดเวนจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุรา 
และเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   ฉันยอมบอกบาลีบาง   อรรถกถา 
บาง   ศีลบาง   อุโบสถบาง   แกทานท้ังหลาย    ฉันยอมอธิษฐานนวกรรม 
(เพ่ือทานท้ังหลาย)     ก็แหละเมื่อเปนดังน้ี       ทานท้ังหลายยังสละฉันไป 
สักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลอ่ืน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    บคุคลเมื่อ 
อนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนท่ีมีใจดี   ยอมใหประโยชนเสือ่มไป   ยอม 
เปนผูมีจิตผูกพัน. 
         [๖๗๔]  คําวา   ภัย    ในอุเทศวา  เอต  ภย  สนฺถเว  เปกฺขมาโน 
ดังน้ี    คือ ชาติภัย  ชราภัย  พยาธิภัย   มรณภัย   ราชภัย  โจรภัย  อัคคีภัย 
อุทกภัย  ภัยคือการติเตียนตน   ภัยคือการติเตียนผูอ่ืน   ภัยคืออาชญา  ภัย 
คือทุคติ   ภัยแตคลื่น   ภัยแตจระเข   ภัยแตน้ําวน   ภัยแตปลาฉลาม  ภัยแต 
การแสวงหาเครื่องบํารุงชีพ     ภัยแตความติเตียน     ภัยคือความครั่นคราม 
ในบริษัท    เหตุที่นากลัว     ความเปนผูครั่นคราม    ความเปนผูมีขนลุก 
ขนพอง   ความท่ีจิตหวาดเสียว   ความท่ีจิตสะดุง. 
         ความสนิทสนม   ในคําวา  สนฺถเว     ม ี๒ อยาง   คือ ความสนิท- 
สนมดวยอํานาจตัณหา ๑  ความสนิทสนมดวยอํานาจทิฏฐิ ๑  ฯ ล ฯ  นี้ชื่อ 
วา  ความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา ฯ ล ฯ  นี้ชื่อวา  ความสนิทสนมดวย 
อํานาจทิฏฐิ. 
         คําวา  เมื่อเห็นภัยน้ีในความสนิทสนม  ความวา  เมื่อเห็น    เม่ือ 
แลเห็น  เมื่อเพงดู  พิจารณาดู   ซึ่งภัยนี้ในความสนิทสนม  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  เมื่อเห็นภัยนี้ในความสนิทสนม  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา  
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                บคุคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกท่ีมีใจดี     ยอม 
         ใหประโยชนเส่ือมไป   ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน  บุคคลเมือ่ 
         เห็นภัยนี้ในความสนิทสนม      พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
   [๖๗๕]  พุมไมไผใหญเกี่ยวของกัน  ฉันใด     ตัณหาในบุตร 
         เเละภรรยาทั้งหลาย   กวางขวาง    เกี่ยวของกนั   ฉันนั้น 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาไมขัดของเหมือนหนอไมไผ     พึง 
         เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๖๗๖]   พุมไมไผ   ทานกลาววา  วโส   ในอุเทศวา วโส  วสิาโลว 
ยถา  วิสตฺโต  ดังนี้   ในพุมไมไผมีหนามมาก  รก  ยุง   เกี่ยวกัน  ของกัน 
คลองกัน    พันกัน   ฉันใด   ตัณหา   ราคะ   สาราคะ    ความกระหยิ่ม 
ความยินดี     ความเพลิน     ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน     ความ 
กําหนัดนักแหงจิต    ความปรารถนา    ความหลง    ความติดใจ    ความ 
กําหนัด   ความกําหนัดรอบ  ความของ   ความจม  ความหว่ันไหว  ความ 
ลวง   ตัณหาอันใหสัตวเกิด   ตัณหาอันใหเกี่ยวของไวกับทุกข  ตัณหาอัน 
เย็บไว   ตัณหาดังขาย     ตัณหาดังแมน้ํา     ตัณหาอันเกาะเก่ียวในอารมณ 
ตาง ๆ    ความเปนผูหลับ    ตัณหาอันแผไป     ตัณหาอันใหอายุเสื่อมไป 
ตัณหาอันเปนเพ่ือนสอง  ความต้ังไว  ตัณหาอันนําไปในภพ  ตัณหาดังปา 
ตัณหาดังหมูไมต้ังอยูในปา   ความสนิทสนม   ความรัก  ความเพง   ความ 
ผูกพัน   ความหวัง  กิริยาที่หวัง  ความเปนผูหวัง   ความหวังในรูป   ความ 
หวังในเสียง   ความหวังในกลิ่น  ความหวังในรส  ความหวังในโผฏฐัพพะ  
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ความหวังในลาภ   ความหวังในทรัพย   ความหวังในบุตร   ความหวังใน 
ชีวิต    ความชอบ    ความชอบท่ัวไป    ความชอบเฉพาะ    กิริยาที่ชอบ 
ความเปนผูชอบ    ความโลภมาก    กริยิาที่โลภมาก    ความเปนผูโลภมาก 
ความท่ีตัณหาหว่ันไหว     ความเปนผูไมใครดี    ความกําหนัดในอธรรม 
ความกําหนัดไมสม่ําเสมอ   ความโลภไมสม่ําเสมอ   ความใคร  กริิยาที่ใคร 
ความปรารถนา     ความทะเยอทะยาน    ความปรารถนาดี     กามตัณหา 
ภวตัณหา  วิภวตัณหา   ตัณหาในรูปภพ  ตัณหาในอรูปภพ  ตัณหาในความ 
ดับ   รูปตัณหา   สัททตัณหา  คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา 
ธรรมตัณหา     กิเลสดังหวงน้ํา    กิเลสอันประกอบไว    กิเลสอันรอยไว 
ความถือม่ัน  ความกั้น     ความบัง   ความปด   ความผูก   ความเศราหมอง 
ความนอนตาม    ความกลุมรุม   ตัณหาดังเถาวัลย   ความปรารถนาตาง ๆ 
มูลแหงทุกข  เหตุแหงทุกข  แดนแหงทุกข  บวงมาร  เบ็ดมาร  อํานาจมาร 
ที่อยูของมาร  เครื่องผูกของมาร   แมน้ําคือตัณหา   ขายคือตัณหา   โซคือ 
ตัณหา   ทะเลคือตัณหา  อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมลู   ทานกลาววา  เปน 
ตัณหาอันเกาะเก่ียว  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         ตัณหาช่ือวิสัตติกา   ในคําวา  วิสตฺติกา  นี้    เพราะอรรถวา  กระไร 
เพราะอรรถวา  แผไป   วากวางขวาง  วาซึมซาบไป   วาครอบงํา  วานํา 
พิษไป   วาใหกลาวผิด  วามีรากเปนพิษ   วามีผลเปนพิษ  วามีการบริโภค 
เปนพิษ. 
         อีกอยางหนึ่ง   ตัณหากวางขวาง   แผไป   ซมึซาบไป  ในรูป   เสียง 
กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ  สกุล   คณะ  อาวาส   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ     สุข  
จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  กามธาตุ  รูปธาตุ  
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อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ  สัญญาภพ  อสัญญาภพ  เนวสัญญานา-   
สัญญาภพ  เอกโวการภพ   จตุโวการภพ  ปญจโวการภพ   อดีต  อนาคต 
ปจจุบัน  รูปที่ไดเห็น  เสียงที่ไดฟง  อารมณที่ไดทราบ ในธรรมท่ีพึงรูแจง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา... พุมไมไผที่ใหญเกี่ยวของกัน   ฉันใด. 
         [๖๗๗]  ชื่อวา บุตร ในอุเทศวา  ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จ  ยา  อเปกฺขา 
ดังน้ี.    บุตรมี ๔ จําพวก    คือ บุตรที่เกิดแตตน ๑   บุตรที่เกิดในเขต ๑ 
บุตรที่เขาให๑   บุตรที่อยูในสํานัก ๑.   ภรรยาทานกลาววา ทาระ.  ตัณหา 
ราคะ   สาราคะ  ฯ ล ฯ   อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู   ทานกลาววา อเปกฺขา 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ตัณหาในบุตรและภรรยาทั้งหลาย. 
         [๖๗๘]  พุมไมไผ   ทานกลาววา  ไมไผ   ในอุเทศวา  วสกฬีโรว 
อสชฺชมาโน  ดังน้ี   หนอไมออนท้ังหลายในพุมไมไผ  ไมเกี่ยวของ ไมติด 
ไมขัด  ไมพัวพัน  ออกไป  สละออกไป  พนไป  ฉันใด. 
         ความขัดของมี ๒ อยาง       คือ   ความขัดของดวยอํานาจตัณหา ๑ 
ความขัดของดวยอํานาจทิฏฐิ ๑   ฯ ล ฯ     นี้ชื่อวาความขัดของดวยอํานาจ 
ตัณหา  ฯ ล ฯ   นี้ชื่อวาความขัดของดวยอํานาจทิฏฐิ.  พระปจเจกสัมพุทธ- 
เจาน้ัน  ละความขัดของดวยอํานาจตัณหา  สละคืนความขัดของดวยอํานาจ 
ทิฏฐิเสียแลว    เพราะเปนผูละความขัดของดวยอํานาจตัณหา   เพราะเปนผู  
สละคืนความขัดของดวยอํานาจทิฏฐิ    พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงไมของ 
ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ไมของ  ไมยึดถือ  ไมพัวพัน   ใน 
สกุล   คณะ   อาวาส   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   จีวร  บิณฑบาต เสนา- 
สนะ    คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   กามธาตุ   รูปธาตุ   อรูปธาตุ   กามภพ 
รูปภพ  อรูปภพ  สัญญาภพ  อสัญญาภพ   เนวสัญญานาสัญญาภพ  เอก-  
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โวการภพ   จตุโวการภพ   ปญจโวการภพ  อดีต  อนาคต  ปจจุบัน   รูป   
ที่ไดเห็น    เสียงที่ไดฟง    อารมณที่ไดทราบ    และในธรรมทีจ่ะพึงรูแจง 
ออกไป  สลดัออกไป   พนไป   ไมเกีย่วของ   มีจิตอันทําไมใหมีเขตแดน 
อยู  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ไมขัดของเหมือนหนอไม 
ไผ   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น เพราะเหตุนั้น   พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                พุมไมไผผูใหญเกี่ยวของกัน    ฉันใด     ตัณหาในบตุร 
         และภรรยาทั้งหลาย      กวางขวาง  เกี่ยวของกัน   ฉันนั้น 
         พระปจเจกสัมพุทธเจา  ไมขัดของเหมือนหนอไมไผ   พึง 
         เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
   [๖๗๙]  มฤคในปา  อันเครื่องผูกอะไรมิไดผูกไว   ยอมไปเพื่อ 
         หาอาหารตามความประสงค  ฉนัใด     นรชนที่เปนวิญู 
         เมื่อเหน็ธรรมอันใหถึงความเสรี   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรด  ฉันนั้น. 
         [๖๘๐]  เนื้อ ๒ ชนดิ  คือ เนื้อทราย  ๑   เนื้อสมัน ๑  ชื่อวา มฤค 
ในอุเทศวา   มิโค  อรฺมฺหิ  ยถา  อพนฺโธ  เยนิจฺฉถ  คจฺฉติ   โคจราย 
ดังน้ี 
         เนื้อท่ีอาศัยอยูในปา    ปราศจากการระแวงภัยเดินไป     ปราศจาก 
การระแวงภัยยืนอยู    ปราศจากการระแวงภัยนั่งอยู    ปราศจากการระแวง 
ภัยนอนอยู  ฉันใด.  
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         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุ   
ทั้งหลาย   เนือ้ท่ีอาศัยปา   เที่ยวไปในปาใหญ   ปราศจากความรังเกียจเดิน 
ไป   ปราศจากความรังเกียจยืนอยู   ปราศจากความรังเกียจนอนอยู  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเน้ือน้ันมิไดไปในทางของพราน 
ฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม 
บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   วิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุนี้เรากลาววา   ไดทํามารใหเปนผูบอด   กําจัดมารใหเปนผู 
ไมมีทาง  ไปแลวสูสถานที่ที่มารผูลามกมองหาไมเห็น. 
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  อันมคีวามผองใส  แหงจิต  
ในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมวิีตก   ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจาร 
สงบไป     มปีติและสุขเกิดแตสมาธิอยู...    ไปแลวสูสถานที่ที่มารผูลามก 
มองหาไมเห็น. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ     เสวยสุขดวย 
นามกาย    เพราะปติสิ้นไป    บรรลุตติยฌาน   ทีพ่ระอริยะท้ังหลายสรรเสริญ 
วา    ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข...   ไปแลวสูสถานที่ที่ 
มารมองหาไมเห็น.                                          
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมสีุข  เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได      มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ 
บริสุทธิ์อยู...  ไปแลวสูสถานที่ที่มารผูลามกมองหาไมเห็น. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเพราะลวงรูปสัญญา   เพราะดับปฏิฆสัญญา 
เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา   โดยประการท้ังปวง  บรรลอุากาสา-  
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นัญจายตนฌาน   ดวยมนสิการวา  อากาศหาที่สุดมิได... ไปแลวสูสถานที่ 
ที่มารมองหาไมเห็น. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุลวงอากาสานัญจายตนฌาน    โดยประการ 
ทั้งปวงแลว      บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา     วิญญาณหา 
ที่สุดมิได      ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว      บรรลุ 
อากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา     อะไร ๆ  นอยหน่ึงมิไดมี    ลวง 
อากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว  บรรลุเนวสัญญานาสัญญา- 
ญายตนฌานดวยมนสิการวา    นี้สงบ  นี้ประณีต    ลวงเนวสัญญานาสัญ- 
ยตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว      บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู     และ 
อาสวะทั้งหลายของเธอส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนี้เรากลาววา    ไดทํามารใหเปนผูบอด    กําจัดมารใหเปนผูไมมีทาง 
ไปแลวสูสถานทีที่มารมองหาไมเห็น     ภิกษุนั้นขามตัณหาอันเกี่ยวของใน 
โลกแลว     เปนผูปราศจากการระแวงภัยเดินไป     ปราศจากการระแวงภัย 
ยืนอยู      ปราศจากการระแวงภัยนั่งอยู      ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู 
ขอน้ัน  เพราะเหตุไร      เพราะภิกษุไมอยูในทางของมารผูลามก     ฉันนั้น  
เหมือนกัน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เนื้อในปาอันเครื่องผูกอะไร ๆ ไมผูก 
แลว   ยอมไปเพื่อหาอาหารตามความประสงค   ฉันใด.      
         [๖๘๑]  คําวา วิฺู  ในอุเทศวา วิฺู  นโร  เสริต เปกฺขมาโน 
ดังน้ี    ความวา  ผูรูแจง  เปนบัณฑิต  ผูมีปญญา  มปีญญาเปนเครื่องตรัสรู 
มีญาณ  มีปญญาแจมแจง  มีปญญาเครื่องทําลายกิเลส. 
         คําวา นรชน    ไดแก  สัตว   มาณพ   โปสชน   บุคคล   ชีวชน  
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ชาตุชน  ชันตุชน  อินทคุชน (ชนผูดําเนินโดยกรรมใหญ) มนชุะ.  ชื่อวา 
เสรี   ไดแก เสรี ๒ อยาง   คือ  ธรรมเสรี ๑   บุคคลเสรี ๑. 
         ธรรมเสรีเปนไฉน   สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธบิาท  ๔ 
อินทรีย ๕  พละ  ๕  โพชฌงค ๗  อรยิมรรคมีองค  ๘  นีช้ื่อวา  ธรรม- 
เสรี. 
         บุคคลเสรีเปนไฉน  บุคคลใดประกอบดวยเสรีธรรมนี ้  บคุคลน้ัน 
ทานกลาววา  บุคคลเสรี. 
         คําวา  นรชนท่ีเปนวิญู  เมื่อเหน็ธรรมอันถึงความเปนเสรี  ความ 
วา  นรชนท่ีเปนวิญู   เมือ่เห็น   เมื่อตรวจดู   เมื่อเพงดู   เมื่อพิจารณาดู 
ซึ่งธรรมอันถึงความเปนเสรี   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   นรชนท่ีเปนวิญู 
เมื่อเห็นธรรมอันถึงความเปนเสรี   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น 
เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                มฤคในปา   อนัเครื่องผูกอะไรมิไดผูกแลว   ยอมไป 
         เพ่ือหาอาหารตามความประสงคฉันใด   นรชนที่เปนวิญู 
         เมื่อเหน็ธรรมอันใหถึงความเปนเสรี      พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
 
 [๖๘๒]  ในทามกลางสหาย     จําตองมีการปรึกษาท้ังในที่อยู 
         ที่ยืน   ที่เดินและที่เท่ียวไป   บุคคลผูเห็นการบรรพชาอัน 
         ใหถึงความเปนเสรี    ที่พวกคนช่ัวไมปรารถนา   พึงเท่ียว 
         ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น.  
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เหลาใด  บุคคลเหลาใดทานกลาววา สหาย   ในอุเทศวา  อามนฺตนา  โหติ 
สหายมชฺเฌ  วาเส  าเน  คมเน  จาริกาย  ดังนี้. 
         คําวา  ในทามกลางสหาย  จําตองมีการปรึกษาท้ังในที่อยู  ที่ยืน 
ที่เดิน  และทีเ่ท่ียวไป   ความวา ในทามกลางสหาย  จําตองมีการปรึกษา 
ประโยชนตน    การปรึกษาประโยชนผูอ่ืน    การปรึกษาประโยชนทั้งสอง 
ฝาย  การปรกึษาประโยชนปจจุบัน   การปรึกษาประโยชนภายหนา    การ 
ปรึกษาปรมัตถประโยชน    แมในท่ีอยู   แมในทีย่ืน   แมในท่ีเดิน   แมใน 
ที่เที่ยวไป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ในทามกลางสหาย  จําตองมีการปรึกษา 
ทั้งในท่ีอยู   ที่ยืน  ที่เดิน   และที่เที่ยวไป. 
         [๖๘๔]  คําวา   บุคคลเมื่อเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี  
ที่พวกคนช่ัวไมปรารถนา   ความวา   สิ่งน้ี    คือการครองผากาสายะท่ีเปน 
บริขาร  อันพวกคนพาล   คือพวกเดียรถีย  ผูเปนอสัตบุรุษ  ไมปรารถนา 
สิ่งน้ี    คือการครองผากาสายะท่ีเปนบริขาร   อันบณัฑิต   คือพระพุทธเจา 
สาวกของพระพุทธเจา      และพระปจเจกพุทธเจาผูเปนสัตบุรุษปรารถนา 
แลว.                                                                           
         ชื่อวา  เสรี  ไดแกเสรี ๒ อยาง  คือ  ธรรมเสรี ๑    บุคคลเสรี ๑.  
         ธรรมเสรีเปนไฉน   สติปฏฐาน ๔   ฯ ล ฯ    อริยมรรคมีองค ๘ นี้  
ชื่อวาธรรมเสรี. 
         บุคคลเสรีเปนไฉน   บุคคลใดประกอบแลวดวยธรรมเสรนีี้   บุคคล 
นั้นทานกลาววา   บุคคลเสรี. 
         คําวา  บุคคลเมื่อเหน็บรรพชาอนัใหถึงความเปนเสรี        ที่พวก 
คนชั่วไมปรารถนา   ความวา    บุคคลเมื่อเห็น    เม่ือตรวจดู    เมื่อเพงดู  
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เมื่อพิจารณาดู   ซึ่งบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   
บุคคลเมื่อเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี        ที่พวกคนชั่วปรารถนา 
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น       เพราะเหตุนั้น      พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                ในทามกลางสหาย   จําตองมีการปรึกษาทั้งในท่ีอยู  ที่ 
         ยืน   ทีเ่ดิน   และที่เท่ียวไป   บุคคลผูเห็นการบรรพชาอัน 
         ใหถึงความเปนเสรี   ที่พวกคนช่ัวไมปรารถนา  พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 
  [๖๘๕]  การเลน    ความยินดี     มีอยูในทามกลางแหงสหาย 
         แตความรักในบุตรท้ังหลายมีมาก  บุคคลเมือ่เกลียดความ 
         พลัดพรากจากของที่รัก   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         [๖๘๖]  ชื่อวา  การเลน  ในอุเทศวา  ขิฑฺฑา  รติ  โหติ สหาย- 
มชฺเฌ   ดังน้ี    ไดแกการเลน  ๒  อยาง   คือ  การเลนกางกาย  ๑   การเลน 
ทางวาจา  ๑. 
         การเลนทางกายเปนไฉน    ชนท้ังหลายเลนชางบาง    เลนมาบาง 
เลนรถบาง   เลนธนูบาง    เลนหมากรกุบาง  เลนสกาบาง  เลนหมากเก็บ 
บาง   เลนชิงนางบาง   เลนหมากไหวบาง   เลนโยนบวงบาง   เลนไมหึ่ง 
บาง    เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ บาง    เลนตีคลีบาง    เลนเปาใบไมบาง 
เลนไถนอย ๆ บาง  เลนหกคะเมนบาง  เลนกังหันบาง  เลนตวงทรายบาง  
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เลนรถนอย ๆ บาง  เลนธนูนอย ๆ บาง   เลนเขียนทายกันบาง   เลนทาย  
ใจกันบาง   เลนเลียนคนพิการบาง  นี้ชื่อวาการเลนทางกาย. 
         การเลนทางวาจาเปนไฉน   เลนตีกลองดวยปาก   เลนรวักลองดวย 
ปาก    เลนแกวงบัณเฑาะวดวยปาก     เลนผิวปาก    เลนเปาปาก    เลนตี 
ตะโพนดวยปาก  เลนรองรํา  เลนโหรอง   เลนขับเพลง   เลนหัวเราะ   นี้  
ชื่อวาการเลนทางวาจา. 
         คําวา  ความยินดี   ในคําวา   รติ  นั้น  เปนเครื่องกลาวถึง  ความ 
กระสัน   การไปสบาย    การมาสบาย . . .   การปราศรัยสบาย   กับบุคคล 
เหลาใด  บุคคลเหลาน้ันทานกลาววา  สหาย   ในอุเทศวา  สหายมชฺเฌ 
ดังน้ี. 
         คําวา  การเลน  ความยินดี    มีอยูในทามกลางสหาย    ความวา 
การเลนและความยินดี    ยอมมีในทามกลางสหาย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
การเลน  ความยินดี  มีอยูในทามกลางสหาย. 
         [๖๘๗]  ชื่อวา  บุตร   ในอุเทศวา  ปุตฺเตสุ  จ  วิปุล  โหติ  เปม 
ดังน้ี     ไดแกบุตร  ๔ จําพวก   คือ   บุตรที่เกิดแตตน  ๑   บุตรท่ีเกิดใน 
เขต ๑   บุตรที่เขาให  ๑   บุตรที่อยูในสํานัก  ๑. 
         คําวา  แตความรักในบุตรท้ังหลายมีมาก    ความวา   ความรักใน 
บุตรทั้งหลายมีประมาณยิ่ง    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   แตความรักในบุตร 
ทั้งหลายมีมาก.          
         [๖๘๘]  ของที่รัก    ในอุเทศวา     ปยวิปฺปโยค  วิชิคุจฺฉมาโน  
ดังน้ี   ม ี๒ อยาง  คือ  สัตวอันเปนที่รัก ๑   สังขารอันเปนที่รัก  ๑. 
         สัตวอันเปนที่รักเปนไฉน  ชนเหลาใดมีอยูในโลกน้ี  เปนมารดาก็ดี  
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บิดาก็ดี    พีนองชายก็ดี    พ่ีนองหญิงก็ดี    บุตรกด็ี    ธิดาก็ดี    มิตรก็ด ี
พวกพองก็ดี    ญาติก็ดี    สายโลหิตก็ดี   เปนผูหวังประโยชน   หวังความ 
เกื้อกูล   หวังความสบาย   หวังความปลอดโปรงจากโยคกิเลสแกบุคคลน้ัน 
ชนเหลาน้ัน   ชื่อวาสัตวอันเปนที่รัก. 
         สังขารอันเปนที่รักเปนไฉน  รูป  เสียง   กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ 
สวนท่ีชอบใจ  สิ่งเหลาน้ี   ชื่อวาสังขารอันเปนที่รัก. 
         คําวา   เมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รัก    ความวา   เมื่อ 
เกลียด เมื่ออึดอัด  เมื่อเบ่ือ  ซึ่งความพลัดพรากจากของที่รัก  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา      เมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รัก     พึงเที่ยวไปผูเดียว 
เหมือนนอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น   พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                การเลน    ความยินดี    มีอยูในทามกลางแหงสหาย 
         แตความรักในบุตรท้ังหลายมีมาก  บุคคลเมือ่เกลียดความ 
         พลัดพรากจากของที่รัก   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
 
  [๖๘๙]  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน     มีปกติอยูตามสบายใน 
         ทิศท้ัง ๔  ไมมีความขัดเคือง   ยนิดีดวยปจจัยตามมีตามได 
         ครอบงําอันตรายท้ังหลาย      ไมมีความหวาดเสียว    พึง 
         เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๖๙๐]  คําวา  มีปกติอยูตามสบายในทิศท้ัง  ๔ ในอุเทศวา  จาตุทฺ-  
ทิโส  อปฺปฏโิฆ  จ โหติ  ดังน้ี   ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน มีใจ 
ประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  ทิศที่สอง  ทิศที่สาม  ทิศที่สี่  ก็  
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เหมือนกันโดยนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  มีใจประกอบดวย   
เมตตา เปนจิตกวางขวาง  เปนมหัคคตะ   มีสัตวหาประมาณมิได  ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียน   แผไปตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลา   ในท่ีทุกสถาน 
มีใจประกอบดวยกรุณา. . .  มีใจประกอบดวยมุทิตา. . .  มีใจประกอบดวย 
อุเบกขา  แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  ทิศที่สอง  ทิศที่สาม  ทิศที่สี่   ก็เหมือน 
กัน    โดยนัยนี้   ทั้งเบ้ืองบน   เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง   มีใจประกอบดวย 
อุเบกขา     เปนจิตกวางขวางถึงความเปนใหญ      มีสัตวหาประมาณมิได 
ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน   แผไปตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลา   ใน 
ที่ทุกสถาน. 
         คําวา  มีปกติอยูตามสบายในทิศท้ัง  ๔  ไมมีความขัดเคือง ความ 
วา   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    เพราะเปนผูเจริญเมตตา    จึงไมมีความ      
เกลียดชังสัตวทั้งหลายในทิศตะวันออก   ในทิศตะวันตก   ในทศิใต  ใน 
ทิศเหนือ  ในทิศอาคเนย  ในทิศหรดี  ในทิศพายัพ  ในทิศอีสาน  ในทิศ 
เบื้องตํ่า  ในทิศเบ้ืองบน  ในทิศใหญ   ในทิศนอย  เพราะเปนผูเจริญกรุณา 
เพราะเปนผูเจริญมุทิตา   เพราะเปนผูเจริ  อุเบกขา   จึงไมมีความเกลียดชัง 
สัตวทั้งหลายในทิศตะวันออก  ฯ ล ฯ   ในทิศนอย   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันมีปกติอยูตามสบายในทิศทั้ง  ๔ ไมมีความขัดเคือง. 
         [๖๙๑]  คําวา   ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได   ความวา    พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได     ทั้งกลาว 
สรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได    และไมถึงความแสวงหาผิด 
อันไมสมควรเพราะเหตุแหงจีวร  เมื่อไมไดจีวรก็ไมสะดุง   (ไมขวนขวาย) 
เมื่อไดจีวรแลวก็ไมติดใจ    ไมหลงใหล   ไมพัวพัน   มีปกติเห็นโทษ   มี  
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ปญญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภค   ทั้งไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน   เพราะความ 
สันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น        ก็พระปจเจกสัมพุทธเจาใดเปนผูขยัน 
ไมเกียจคราน   มีความรูสึกตัว  มีสติอยู  ในจีวรสนัโดษนั้น   พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานี้    ทานกลาววา  ดํารงอยูในวงศของพระอริยะ   ทีท่ราบกันวา 
เปนวงศเลิศอันมีมาแตโบราณสมัย     พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น    เปนผู 
สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได. . .   เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมี 
ตามได. . .   เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได   ทั้ง 
กลาวสรรเสริญความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได  และ 
ไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควร        เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัช 
บริขาร    เมือ่ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็ไมสะดุง    เม่ือไดคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารก็เปนผูไมติดใจ  ไมหลงใหล   ไมพัวพัน   มีปกติเห็นโทษ  ม ี
ปญญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภค   ทั้งไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน   เพราะความ 
สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดนั้น        ก็พระปจเจก- 
สัมพุทธเจาใดเปนผูขยัน     ไมเกียจคราน   มีความรูสึกตัว    มสีติอยู    ใน 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารสันโดษนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น     ทาน 
กลาววาดํารงอยูในวงศของพระอริยะ      ที่ทราบกันวาเปนวงศเลิศอันมีมา 
แตโบราณสมัย   เพราะฉะนั้น     จึงชือ่วา  ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได. 
         [๖๙๒]  ชื่อวา อันตราย ในอุเทศวา ปริสฺสยาน  สหิตา  อจฺฉมฺภี  
ดังน้ี   ไดแกอันตราย  ๒ อยาง  คือ  อันตรายปรากฏ ๑  อันตรายปกปด ๑. 
         อันตรายปรากฏเปนไฉน   ราชสีห   เสือโครง   เสือเหลือง   หมี 
เสือดาว   หมาปา  โค  กระบือ  ชาง   งู   แมลงปอง   ตะขาบ   พวกโจร 
พวกคนท่ีทํากรรมแลวหรือท่ียังไมไดทํากรรม   โรคตา   โรคหู   โรคจมูก  
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โรคลิ้น   โรคกาย   โรคศีรษะ    โรคปาก   โรคฟน   โรคไอ   โรคเรอ 
โรคมองครอ  โรครอนใน   โรคผอม   โรคในทอง   โรคลมวิงเวียน   โรค 
ลงแดง   โรคจุกเสียด   โรคลงทอง   โรคเรื้อน   โรคฝ    โรคกลาก    โรค 
หืด   โรคลมบาหมู    หิตดาน   หิดเปอย   โรคคัน   ข้ีเรื้อนกวาง    โรค 
ลักปดลักเปด    โรคดี     โรคเบาหวาน     โรคริดสีดวง     โรคตอมแดง 
บานทะโรค    อาพาธเกิดแตดี    อาพาธเกิดแตเสมหะ    อาพาธเกิดแตลม 
อาพาธมีดีเปนตนประชุมกัน    อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป    อาพาธเกิด 
เพราะเปลี่ยนอิริยาบถไมเทากัน   อาพาธเกิดเพราะความเพียร   อาพาธเกิด 
เพราะผลกรรม  ความหนาว   ความรอน   ความหิว   ความระหาย   ปวด 
อุจจาระ  ปวดปสสาวะ  หรือวาสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว 
เสือกคลาน   อันตรายเหลาน้ีทานกลาววา   อันตรายปรากฏ. 
         อันตรายปกปดเปนไฉน   กายทุจริต    วจีทุจริต  มโนทุจริต  กาม 
ฉันทนิวรณ    พยาบาทนิวรณ    ถีนมทิธนิวรณ    อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ 
วิจิกิจฉานิวรณ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ   ความลบหลู 
ความตีเสมอ  ความริษยา  ความตระหน่ี   ความลวง   ความโออวด   ความ 
กระดาง   ความแข็งดี   ความถือตัว   ความดูหม่ินทาน   ความเมา   ความ 
ประมาท    กเิลสทั้งปวง     ทุจริตท้ังปวง     ความกระวนกระวายท้ังปวง 
ความเรารอนท้ังปวง     ความเดือดรอนท้ังปวง     อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
อันตรายเหลาน้ีทานกลาววา  อันตรายปกปด. 
       อันตราย  ชื่อวา ปริสฺสยา  เพราะอรรถวา  กระไร  เพราะอรรถวา 
ครอบงํา    วาเปนไปเพ่ือความเส่ือม    วาอกุศลธรรมทั้งหลายอยูอาศัยใน 
อัตภาพนั้น.  
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         ชื่อวาอนัตราย  เพราะอรรถวา  ครอบงําอยางไร  อันตรายเหลาน้ัน 
ยอมครอบงํา   ยอมทับ   ยอมทวมทับ   ยอมเบียดเบียนบุคคลน้ัน   ชื่อวา 
อันตราย   เพราะอรรถวา   ครอบงําอยางนี้. 
         ชื่อวาอนัตราย   เพราะอรรถวา   เปนไปเพ่ือความเสื่อมอยางไร 
อันตรายเหลาน้ัน   ยอมเปนไปเพ่ืออันตราย  เพ่ือความเส่ือมแหงกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  อันตรายเหลานั้น  ยอมเปนไปเพ่ืออันตราย   เพ่ือความเส่ือมแหง 
กุศลธรรมทัง้หลายเหลาไหน      อันตรายเหลาน้ันยอมเปนไปเพ่ืออันตราย  
เพ่ือความเส่ือมแหงกุศลธรรมเหลาน้ี  คือ  ความปฏิบัติชอบ    ความปฏิบัติ 
สมควร     ความปฏิบัติไมเปนขาศึก      ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน 
ความปฏิบัติโดยสมควรแกธรรม   ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย 
ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย   ความเปนผูรูจักประมาณใน 
โภชนะ   การประกอบความเพียร  สติสัมปชัญญะ  ความหม่ันในการเจริญ 
สติปฏฐาน  ๔    สัมมัปปธาน ๔    อิทธิบาท ๔    อินทรีย ๕    พละ ๕ 
โพชฌงค ๗   อริยมรรคมีองค ๘   ชื่อวาอันตราย  เพราะอรรถวา  เปนไป 
เพ่ือความเส่ือมอยางนี้. 
         ชื่อวาอนัตราย  เพราะอรรถวา  อกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูใน 
อัตภาพนั้นอยางไร   อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน   อาศัยอัตภาพ   ยอม 
เกิดข้ึนในอัตภาพน้ัน    เหลาสัตวผูอาศัยโพรงยอมอยูในโพรง    เหลาสัตว 
ผูอาศัยน้ํายอมอยูในน้ํา     เหลาสัตวผูอาศัยปายอมอยูในปา     เหลาสัตวที่ 
อาศัยตนไมยอมอยูที่ตนไม  ฉันใด   อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน    อาศัย  
อัตภาพยอมเกิดข้ึนในอัตภาพ   ฉันนั้นเหมือนกัน.   ชื่อวาอันตราย  เพราะ 
อรรถวา   อกศุลธรรมทั้งหลายอาศัยอยูในอัตภาพอยางนี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 544 

         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสที่เปนอันเตวาสิก   ผูอยูรวมกับกิเลส 
ที่เปนอาจารย  ยอมอยูเปนทุกขไมผาสุก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูอยู 
รวมกับกิเลสที่เปนอันเตวาสิก    ยอมอยูเปนทุกขไมผาสุกอยางไร    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเห็นรูปดวยตา  อกุศลธรรมอันลามกเหลาใด  ที่ดําร ิ
ดวยความระลึกถึงอันเกื้อกูลแกสังโยชน     ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุในศาสนานี้  
อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน   ยอมอยู  ยอมซานไปภายในจิตของภิกษุนั้น 
เพราะเหตุดังนี้นั้น     ภิกษุนั้น    เราจึงกลาววา     ผูอยูรวมกับกิเลสที่เปน 
อันเตวาสิก    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ันยอมปกครองภิกษุนั้น    เพราะ 
เหตุดังนี้นั้น   ภิกษุนั้น   เราจึงกลาววา   ผูอยูรวมกบักิเลสที่เปนอาจารย. 
         อีกประการหน่ึง     เพราะฟงเสียงดวยหู      เพราะดมกลิ่นดวยจมูก 
เพราะลิ้มรสดวยลิ้น  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  เพราะรูธรรมารมณ 
ดวยใจ  อกุศลธรรมอันลามกเหลาใด  ที่ดําริดวยความระลึก  อันเกื้อกูลแก 
สังโยชน    ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุ    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน    ยอมอยู 
ยอมซานไปภายในจิตของภิกษุนั้น    เพราะเหตุดังนี้นั้น   ภิกษุนั้น  เราจึง 
กลาววา  ผูอยูรวมกับกิเลสท่ีเปนอันเตวาสิก  อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน 
ยอมปกครองภิกษุนั้น  เพราะเหตุดังนี้นั้น  ภิกษุนั้น เราจึงกลาววาผูอยูรวม 
กับกิเลสที่เปนอาจารย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสที่เปน 
อันเตวาสิก  ผูอยูรวมกับกิเลสที่เปนอาจารยยอมอยูเปนทุกขไมผาสุกอยางนี้  
แล ชื่อวาอันตราย  เพราะอรรถวา  อกศุลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูในอัตภาพ 
นั้นแมอยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๓ ประการนี้    เปนมลทินในระหวาง   เปนไพรีใน  
ระหวาง   เปนศัตรูในระหวาง   เปนผูฆาในระหวาง  เปนขาศึกในระหวาง 
๓ ประการเปนไฉน     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    โลภะเปนมลทินในระหวาง 
เปนไพรีในระหวาง   เปนศัตรูในระหวาง    เปนขาศึกในระหวาง   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   โทสะ ฯ ล ฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โมหะเปนมลทินใน 
ระหวาง   เปนไพรีในระหวาง   เปนศัตรูในระหวาง  เปนขาศึกในระหวาง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ธรรม ๓ ประการน้ีแล      เปนมลทินในระหวาง 
เปนไพรีในระหวาง  เปนศัตรูในระหวาง   เปนผูฆาในระหวาง   เปนขาศึก 
ในระหวาง 
                โลภะยังโทษอันไมเปนประโยชนใหเกิด  โลภะยังจิต 
         ใหกําเรบิ ภัยเกิดภายในจิต  คนพาลยอมไมรูสึกถึงภัยน้ัน 
         คนโลภยอมไมรูอรรถ   คนโลภยอมไมเหน็ธรรม   โลภะ 
         ยอมครอบงํานรชนในขณะใด  ความมืดต้ือยอมมใีนขณะ 
         นั้น. 
                โทสะยังโทษอันไมเปนประโยชนใหเกิด   โทสะยังจิต 
         ใหกําเรบิ ภัยเกิดภายในจิต  คนพาลยอมไมรูสึกถึงภัยน้ัน 
         คนโกรธยอมไมรูจักอรรถ    คนโกรธยอมไมเห็นธรรม 
         โทสะยอมครอบงํานรชนในขณะใด     ความมืดต้ือยอมม ี 
         ในขณะน้ัน. 
                โมหะยังโทษอนัไมเปนประโยชนใหเกิด   โมหะยัง 
         จิตใหกาํเริบ   ภัยเกดิภายในจิต   คนพาลยอมไมรูสึกถึง 
         ภัยน้ัน    คนหลงยอมไมรูจักอรรถ    คนหลงยอมไมเห็น  
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         ธรรม  โมหะยอมครอบงํานรชนรนขณะใด   ความมืดต้ือ  
         ยอมมีในขณะนั้น. 
         ชื่อวาอันตราย    เพราะอรรถวา   อกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูใน 
อัตภาพนั้นแมอยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
         ดูกอนมหาบพิตร  ธรรมอันกระทําอันตราย ๓ ประการแล  เมื่อเกิด 
ในภายใน     ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือทุกข    เพ่ือ 
ความอยูไมผาสุก.   ธรรมอันกระทําอันตราย ๓ ประการเปนไฉน   ดูกอน 
มหาบพิตร   ธรรมอันกระทําอันตราย  คือ โลภะแล   เมื่อเกิดข้ึนในภายใน 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือทุกข     เพ่ือความไมผาสุก 
ดูกอนมหาบพิตร   ธรรมอันกระทําอันตราย  คือ โทสะแล ฯ ล ฯ   ดูกอน 
มหาบพิตร  ธรรมอันกระทําอันตราย  คือ โมหะแล  เมื่อเกิดข้ึนในภายใน 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข   เพ่ือความอยูไมผาสุก 
ดูกอนมหาบพิตร   ธรรมอันกระทําอันตราย ๓ ประการน้ีแล   เมื่อเกิดข้ึน 
ในภายใน   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  เพ่ือความ 
อยูไมผาสุก. 
                โลภะ  โทสะ  โมหะ   เกิดขึน้ในตน    ยอมเบียด- 
         เบียนบรุุษผูมีจิตลามก     เหมือนขุยไผเกิดแลวในตนของ 
         ตน   เบียดเบียนไมไผฉะนั้น. 
         ชื่อวาอันตราย   เพราะอรรถวา   อกุศลธรรมทั้งหลายอยูอาศัยใน 
อัตภาพนั้นแมอยางนี้. 
         และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
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                ราคะ   โหสะ   โมหะ    ความไมยินดี    ความยินดี    
         ความเปนผูขนลุกขนพอง    มีอตัภาพนี้เปนเหตุ    เกิดแต 
         อัตภาพนี้    ความตรึกในใจต้ังขึ้นแตอัตภาพนี้    ยอมผูก 
         สัตวไว  เหมือนพวกเด็ก ๆ ผูกกาไวฉะนั้น. 
         ชื่อวาอันตราย     เพราะอรรถวา    อกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูใน 
อัตภาพนั้นแมอยางนี้. 
         คําวา  ครอบงําอันตรายท้ังหลาย   ความวา  ครอบงํา คือ ไมยินดี 
ทวมทับ   บบีค้ัน   กําจัด   ซึ่งอันตรายท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ครอบงําอันตรายท้ังหลาย. 
         คําวา  ผูไมมีความหวาดเสียว    ความวา   พระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้น   ไมขลาด   ไมมีความหวาดเสียว   ไมสะดุง   ไมหนี   เปนผูละความ 
กลัวความขลาดแลว   ปราศจากความเปนผูขนลุกขนพองอยู   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ผูครอบงําอันตรายท้ังหลาย   ไมมีความหวาดเสียว   พึงเที่ยวไป 
ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน    เพราะเหตุนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
จึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน     มีปกติอยูตามสบายใน 
         ทิศท้ัง ๔  ไมมีความขัดเคือง   ยนิดีดวยปจจัยตามมีตาม 
         ได  ครอบงําอันตรายท้ังหลาย    ไมมีความหวาดเสียว  พึง 
         เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
  [๖๙๓]  แมบรรพชิตพวกหน่ึง    และพวกคฤหัสถผูครองเรือน 
         เปนผูอันคนอ่ืนสงเคราะหยาก       บุคคลพึงเปนผูมีความ  
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         ขวนขวายนอย    ในผูอื่นและบตุรท้ังหลาย    พึงเท่ียว ไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๖๙๔]  คําวา    แมบรรพชิตพวกหน่ึง . . .       เปนผูอันคนอ่ืน 
สงเคราะหยาก   ความวา  แมบรรพชติบางพวกในศาสนานี้    เมื่อคนอ่ืน 
ใหนิสัยก็ดี   ใหอุเทศก็ดี   ใหปริปุจฉาก็ดี   ใหจีวรก็ดี  ใหบาตรก็ดี   ให 
ภาชนะที่ทําดวยโลหะกด็ี  ใหธมกรกก็ดี  ใหผากรองน้ําก็ดี   ใหลูกตาลก็ด ี
ใหรองเทาก็ดี  ใหประคดเอวก็ดี  ยอมไมฟง  ไมต้ังโสตลงสดับ  ไมต้ังจิต  
เพ่ือจะรู  เปนผูไมฟง  ไมทําตามคํา   เปนผูประพฤติหยาบ   เบือนหนาไป 
โดยอาการอ่ืน   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  แมบรรพชิตพวกหน่ึง . . .   เปน 
ผูอันคนอ่ืนสงเคราะหยาก. 
         [๖๙๕]  คําวา     และพวกคฤหัสถผูครองเรือน     ความวา    แม 
คฤหัสถบางพวกในโลกนี้   เมื่อคนอ่ืนใหชางก็ดี  ใหรถก็ด ี  ใหนาก็ดี  ให 
ที่ดินก็ดี   ใหเงินก็ดี   ใหทองก็ดี  ใหบานก็ดี  ใหนครก็ดี  ใหชนบทก็ด ี
ยอมไมฟง ไมทั้งโสตลงสดับ ไมต้ังจิตเพ่ือจะรู  เปนผูไมฟง  ไมทําตามคํา 
เปนผูประพฤติหยาบ      ยอมเบือนหนาไปโดยอาการอ่ืน     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  และพวกคฤหัสถผูครองเรือน. 
         [๖๙๖]  ชนทั้งปวงยกตนเสีย   ทานกลาวในอรรถน้ีวา   พึงเปนผูมี 
ความขวนขวายนอยในผูอ่ืนและบุตรทั้งหลาย. 
         คําวา  พึงเปนผูมีความขวนขวายนอยในผูอื่นและบุตรท้ังหลาย 
ความวา   พึงเปนผูมีความขวนขวายนอย   คือพึงเปนผูไมหวงใย   เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  พึงเปนผูมีความขวนขวายนอยในผูอ่ืนและบุตรทั้งหลาย   
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พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น    พระปจเจกสัม- 
พุทธเจาน้ันจึงกลาววา                                                               
                แมบรรพชิตพวกหน่ึง    และพวกคฤหัสถผูครองเรือน 
         เปนผูอันคนอ่ืนสงเคราะหยาก       บุคคลพึงเปนผูมีความ 
         ขวนขวายนอยในผูอื่นและบุตรท้ังหลาย        พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
  [๖๙๗]  พระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนวีรชน    ปลงเสียแลวซ่ึง 
         เครื่องหมายแหงคฤหัสถ     ตัดเคร่ืองผูกของคฤหัสถแลว 
         เหมือนตนทองหลาง      มใีบรวงหลนแลว     พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน.  
         [๖๙๘]  ผม  หนวด   ดอกไม  ของหอม   เครื่องลูบไล   เครื่อง 
แตงตัว   เครื่องประดับ   ผา    ผาหม    ผาโพก    เครื่องอบ    เครื่องนวด 
เครื่องอาบนํ้า  เครื่องตัด  คันฉอง   เครื่องหยอดตา   ดอกไม  เครือ่งไลทา 
เครื่องผัดหนา  เครื่องทาปาก  เครื่องประดับมือ  เครื่องผูกมวยผม   ไมเทา 
กลอง   ดาบ  รม   รองเทา   กรอบหนา   ดาบเพชร   (หรือเครื่องประดับ 
ขอมือ)  พัดขนสัตว   ผาขาว   ผาชายยาว  ดังนี้เปนตัวอยาง   ทานกลาววา 
เครื่องหมายแหงคฤหัสถ  ในอุเทศวา โวโรปยิตฺวา  คิหิพฺยฺชนานิ  ดังนี้. 
         คําวา  ปลงเสียแลวแหงเครื่องหมายแหงคฤหัสถ  ความวา  ปลง- 
เสียแลว   คือ   วางแลว    ทิ้งแลว     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   ปลงเสียแลว 
ซึ่งเครื่องหมายแหงคฤหัสถ. 
         [๖๙๙]  คําวา    เหมอืนตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว    ความวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ตัดเครื่องหมายคฤหัสถใหตกไปแลว    เหมือน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 550 

ตนทองหลางมีใบเหลืองรวงหลนไปแลวฉะนั้น     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
เหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนไปแลว. 
         [๗๐๐]  พระปจเจกสัมพุทธเจาชื่อวาเปนวีรชน       ในอุเทศวา 
เฉตฺวาน  วีโร  คิหิพนฺธนานิ  ดังนี้   เพราะอรรถวา  มีความเพียร วาผูอาจ 
วาผูองอาจ   วาผูสามารถ   วาผูแกลวกลา    ผูกาวหนา   ผูไมขลาด   ผูไม 
หวาดเสียว   ผูไมสะดุง    ผูไมหนี    ผูละความกลัว   ความขลาดแลว    ผู 
ปราศจากขนลุกขนพอง. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา  ทานเวนแลวจากความชั่ว  
         ทั้งปวงในโลกน้ีนี่แหละ        ลวงพนทุกขในนรกเสียแลว 
         อยูดวยความเพียร มีความเปนผูกลา  มีความเพียร  ทาน 
         กลาววาเปนวีรชน   ผูคงท่ี   เปนจริงอยางน้ัน. 
         บุตร  ทาสี  ทาส  แพะ  แกะ  ไก  สุกร  ชาง  โค  มา  ลา  นา  ที่ดิน 
เงิน  ทอง  บาน  นิคม  ราชธานี เเวนแควน   ชนบท  ฉาง  คลัง  และวัตถ ุ
อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดทุกชนิด ทานกลาววา เครื่องผูกแหงคฤหัสถ. 
         คําวา  เปนวีรชน . .    ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถแลว    ความวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันเปนวีรชน   ตัด   ตัดขาด   ละ   บรรเทา  ทําให 
สิ้นสุดใหถึงความไมมี   ซึ่งเครื่องผูกแหงคฤหัสถ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
เปนวีรชน . . .   ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถแลว     พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรดฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนวีรชน     ปลงเสียแลวซ่ึง 
         เครื่องหมายแหงคฤหัสถ    ตัดเครื่องผูกของคฤหัสถแลว  
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                เหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียว  
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
 
    [๗๐๑]  ถาพึงไดสหายผูมีปญญา   ผูเท่ียวไปดวยกัน  มีปกติ 
         อยูดวยกรรมดี  เปนนักปราชญ  ครอบงําอันตรายท้ังปวง 
         แลว  พึงปลื้มใจ  มีสติเท่ียวไปกับสหายนั้น. 
         [๗๐๒]  คําวา   ถาพึงไดสหายผูมีปญญา    ความวา    ถาพึงได 
พึงไดเฉพาะ   พึงประสบ   พึงพบ   ซึ่งสหายผูมีปญญา    คือเปนบัณฑิต 
มีความรู  มีความตรัสรู  มญีาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําสายกิเลส 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ถาพึงไดสหายผูมีปญญา. 
         [๗๐๓]  คําวา  เท่ียวไปดวยกัน  ในอุเทศวา  สทฺธึจร  สาธุวหิาร ิ
ธีร ดังน้ี   ความวา  เที่ยวไปรวมกัน. 
         คําวา  มีปกติอยูดวยกรรมดี   ความวา  อยูดวยกรรมดีแมดวยปฐม- 
ฌานแมดวยทุติยฌาน     แมดวยตติยฌาน    แมดวยจตุตถฌาน     อยูดวย - 
กรรมดีแมดวยเมตตาเจโตวิมุตติ       แมดวยกรุณาเจโตวิมุตติ       แมดวย 
มุทิตาเจโตวิมุตติ     แมดวยอุบกขาเจโตวิมุตติ      อยูดวยกรรมดีแมดวย  
อากาสานัญจายตนสมาบัติ  แมดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  แมดวยอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัติ   แมดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  อยูดวยกรรมดี 
แมดวยนิโรธสมาบัติ   อยูดวยกรรมดแีมดวยผลสมาบัติ. 
         คําวา  เปนนักปราชญ  คือ  เปนผูมีปญญาทรงจํา  เปนบัณฑิต  ม ี
ความรู    มีความตรัสรู   มีญาณ   มีปญญาแจมแจง    มีปญญาทําลายกิเลส  
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เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ผูเที่ยวไปดวยกัน    มีปกติอยูดวยกรรมดี    เปน 
นักปราชญ. 
         [๗๐๔]  ชื่อวา อันตราย  ในอุเทศวา  อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺส- 
ยานิ  ดังนี้   ไดแก อันตราย ๒ อยาง   คือ อันตรายปรากฏ ๑   อันตราย 
ปกปด ๑  ฯ ล ฯ    เหลาน้ีทานกลาววา    อันตรายปรากฏ  ฯ ล ฯ   เหลาน้ี  
ทานกลาววา  อันตรายปกปด. 
         คําวา   ครอบงําอันตรายท้ังปวงแลว      ความวา   ครอบงํา    ย่ําย ี
ทวมทับ     กาํจัดอันตรายท้ังปวงแลว    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ครอบงํา 
อันตรายท้ังปวงแลว. 
         [๗๐๕]  คําวา  พึงปลื้มใจ   มีสติเท่ียวไปกับสหายนั้น  ความวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   พึงเปนผูปลื้มใจ   มีใจยินดี  มีใจราเริง   มีใจ 
ชื่นชม   มีใจปติกลา   มใีจเบิกบาน   เที่ยวไป   เที่ยวไปทั่ว   ผลดัเปลี่ยน 
อิริยาบถ  รักษา  บํารุง   เยียวยา  ไปกบัสหายผูมีปญญา  คือ เปนบัณฑิต 
มีความรู  มีความตรัสรู  มญีาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส 
นั้น  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  พึงปลื้มใจเท่ียวไปกับสหายน้ัน. 
         คําวา  มีสติ  ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   เปนผูมีสติ  คือ 
ประกอบดวยสติแกกลาอยางยิ่ง    เปนผูระลึก    ตามระลึกไดซึ่งกรรมที่ทํา 
และคําท่ีพูดแลวแมนานได    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    พึงเปนผูปลื้มใจ 
มีสติเที่ยวไปกับสหายน้ัน      เพราะเหตุนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึง 
กลาววา 
                ถาพึงไดสหายผูมีปญญา   ผูเท่ียวไปดวยกัน   มีปกติ 
         อยูดวยกรรมดี    เปนนักปราชญ   ครอบงําอนัตรายท้ังปวง 
         แลว  พึงปลื้มใจ  มีสติเท่ียวไปกับสหายนั้น.  
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   [๗๐๖]  ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา  ผูเท่ียวไปดวยกัน  มีปกติ 
         อยูดวยกรรมดี  เปนนักปราชญ ก็พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรด    ดังพระราชา    ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว 
         เสด็จเท่ียวไปพระองคเดียวฉะน้ัน. 
         [๗๐๗]  คําวา  ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา  ความวา ถาไมพึงได 
ไมพึงไดเฉพาะ   ไมพึงประสบ   ไมพึงพบ   ซึ่งสหายผูมีปญญา   คือท่ีเปน 
บัณฑิต    มีความรู   มีความตรัสรู   มีญาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญา 
ทําลายกิเลส   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา.     
         [๗๐๘]   คําวา  เท่ียวไปดวยกัน ในอุเทศวา  สทฺธึจร  สาธวุิหาร ิ
ธีร  ดังนี้    ความวา เที่ยวไปรวมกัน. 
         คําวา  มีปกติอยูดวยกรรมดี      ความวา    มปีกติอยูดวยกรรมดีแม 
ดวยปฐมฌาน  ฯ ล ฯ   อยูดวยกรรมดแีมดวยนิโรธสมาบัติ   อยูดวยกรรมดี 
แมดวยผลสมาบัติ. 
         คําวา  เปนนักปราชญ    ความวา เปนผูมีปญญาทรงจํา    คือ  เปน 
บัณฑิต   มีความรู    มีความตรัสรู   มญีาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญา 
ทาํลายกิเลส    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ผูเที่ยวไปดวยกัน   มีปกติอยูดวย  
กรรมดี  เปนนักปราชญ.                                     
         [๗๐๙]   คําวา  ดังพระราชา  ทรงละแวนแควนที่ชนะแลว   เสด็จ 
เท่ียวไปพระองคเดียว   ความวา  พระราชาผูเปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษก 
แลว    ทรงชนะสงคราม    กําจัดขาศึกแลว     ไดความเปนใหญ    มีคลัง 
บริบูรณ  ทรงละแลวซ่ึงแวนแควน  ชนบท   คลัง   เงิน  ทองเปนอันมาก 
และนคร   ทรงปลงพระเกสา   พระมสัสุแลว    ทรงผากาสายะ   เสด็จออก  
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ผนวชเปนบรรพชิต   เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล  เสด็จเที่ยวไป   เที่ยวไป 
ทั่ว   เดินไป   พักผอน   รกัษา   บํารุง   เยียวยา  ไปผูเดียว   ฉันใด  แม 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันก็ฉันนั้น   ตัดกังวลในฆราวาสท้ังหมด  ตัดกังวล 
ในบุตรและภรรยา    ตัดกังวลในญาติ   ตัดกังวลในมิตรและพวกพองแลว 
ปลงผมและหนวด   นุงผากาสายะ    ออกบวชเปนบรรพชิต    เขาถึงความ 
เปนผูไมมีกังวล    เที่ยวไป   เดินไป   พักผอน    เปนไป   รักษา   บํารุง 
เยียวยา   ไปผูเดียวฉะนั้น     เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ดังพระราชา   ทรง 
ละแวนแควนที่ทรงชนะแลว         พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น 
เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
               ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเท่ียวไปดวยกัน  มีปกติ 
         อยูดวยกรรมดี   เปนนักปราชญ  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรด    ดังพระราชา    ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว 
         เสด็จเท่ียวไปพระองคเดียวฉะน้ัน.     
            
  [๗๑๐]  เราท้ังหลายยอมสรรเสริญสหาย   ผูถึงพรอมดวยธรรม 
         โดยแท    ควรเสพแตสหายท่ีประเสริฐกวา   หรือท่ีเสมอ 
         กัน   (เทาน้ัน)    เมือ่ไมไดสหายเหลาน้ัน    กค็วรบริโภค 
         ปจจัยอันไมมีโทษ        พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         [๗๑๑]   คําวา  อทฺธา   ในอุเทศวา  อทฺธา  ปสสาม  สหายสมฺปท 
ดังน้ี     เปนเครื่องกลาวโดยสวนเดียว    เปนเครื่องกลาวไมสงสัย   เปน 
เครื่องกลาวโดยไมเคลือบแคลง     เปนเครื่องกลาวไมเปนสองสวน     เปน  
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เครื่องกลาวไมเปนสองแยก    เปนเครื่องกลาวไมเปนสองทาง   เปนเครื่อง 
กลาวไมผิด.    คําวา  อทฺธา  นี้    เปนเครื่องกลาวแนนอน   สหายผูใดเปน 
ผูประกอบดวยศีลขันธ  สมาธิขันธ   ปญญาขันธ    วิมุตติขันธ  วิมุตติญาณ- 
ทัสสนขันธ   อันเปนของพระอเสขะ   สหายผูนั้นทานกลาววา   สหายผูถึง  
พรอมดวยธรรม  ในคําวา สหายสมฺปท  ดังนี้.                           
         คําวา  ยอมสรรเสรญิซ่ึงสหายผูถึงพรอมดวยธรรม  ความวา ยอม 
สรรเสริญ    คือ  ยอมชมเชย   ยกยอง   พรรณนาคุณ    ซึ่งสหายผูถึงพรอม 
ดวยธรรม   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ยอมสรรเสริญ    ซึ่งสหายผูถึงพรอม 
ดวยธรรมโดยแท. 
         [๗๑๒]  คําวา  ควรเสพแตสหายท่ีประเสริฐกวา  หรือท่ีเสมอกัน 
ความวา สหายท้ังหลายเปนผูประเสริฐกวาดวยศีล    สมาธิ   ปญญา  วิมุตติ 
วิมุตติญาณทัสสนะ    สหายท้ังหลายเปนผูเสมอกันดวยศีล   สมาธิ    ปญญา 
วิมุตติ   วิมุตติญาณทัสสนะ   ควรเสพ   คือ ควรคบ   ควรน่ังใกล   ควร 
ไตถาม ควรสอบถาม สหายท่ีประเสริฐกวา หรือสหายท่ีเสมอกัน  (เทาน้ัน) 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ควรเสพสหายท่ีประเสริฐกวา    หรือที่เสมอกัน 
(เทาน้ัน). 
         [๗๑๓]  พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา      เมื่อไมไดสหายเหลาน้ัน 
ก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ   ดังตอไปนี้    บุคคลผูบริโภคปจจัยอันมี 
โทษก็มี  ผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษก็มี. 
         ก็บุคคลผูบริโภคปจจัยอันมีโทษเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกนี ้ 
ได  คือ ได  ไดรับ  ประสบ   ไดมาซ่ึงปจจัย   ดวยการหลอกลวง   ดวย  
การพูดเลียบเคียง   ดวยความเปนหมอดู   ดวยความเปนคนเลนกล   ดวย  
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การแสวงหาลาภดวยลาภ    ดวยการใหไมจริง   ดวยการใหไมไผ   ดวยการ  
ใหใบไม   ดวยการใหดอกไม   ดวยการใหเครื่องอาบนํ้า   ดวยการใหจุรณ  
ดวยการใหดิน    ดวยการใหไมสีฟน    ดวยการใหน้ําบวนปาก   ดวยความ 
เปนผูใครใหปรากฏ    ดวยความพูดเหลวไหลเหมือนแกงถั่ว    ดวยความ 
ประจบเขา    ดวยการขอมาก    ดังท่ีพูดกันวากินเนื้อหลังผูอ่ืน    ดวยวิชา 
ดูพ้ืนที่    ดวยติรัจฉานวิชา    ดวยวิชาทํานายอวัยวะ    ดวยวิชาดูฤกษยาม 
ดวยการเปนทูต    ดวยการเดินรับใช    ดวยการเดินสาสน   ดวยทูตกรรม 
ดวยการใหบิณฑบาตอบแกบิณฑบาต   ดวยการเพ่ิมใหแกการใหโดยผิด 
ธรรม    โดยไมสม่ําเสมอ    ครั้นแลวกส็ําเร็จความเปนอยู     บุคคลนี้ทาน 
กลาววา  ผูบริโภคปจจัยอันมีโทษ. 
         ก็บุคคลผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษเปนไฉน      บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้  ได   คือ ได  ไดรบั   ประสบ  ไดมาซ่ึงปจจัย   ดวยการไมหลอก- 
ลวง   ดวยการไมพูดเลียบเคียง   ดวยความไมเปนคนเลนกล   ดวยการไม 
แสวงหาลาภดวยลาภ      ไมใชดวยการใหไมจริง     ไมใชดวยการใหไมไผ 
ไมใชดวยการใหใบไม   ไมใชดวยการใหดอกไม   ไมใชดวยการใหเครื่อง 
อาบนํ้า    ไมใชดวยการใหจุรณ       ไมใชดวยการใหดิน    ไมใชดวยการให 
ไมสีฟน  ไมใชดวยการใหน้ําบวนปาก  ไมใชดวยความเปนผูใครใหปรากฏ 
ไมใชดวยความพูดเหลวไหลเหมือนแกงถั่ว       ไมใชดวยความประจบเขา 
ไมใชดวยการขอมาก  ดังที่พูดกันวากินเนื้อหลังผูอ่ืน ไมใชดวยวิชาดูพ้ืนที่ 
ไมใชดวยติรจัฉานวิชา   ไมใชดวยวิชาทํานายอวัยวะ  ไมใชดวยวิชาดูฤกษ 
ยาม   ไมใชดวยการเดินเปนทูต   ไมใชดวยการเดินรับใช  ไมใชดวยการ 
เดินสาสน    ไมใชดวยเวชกรรม    ไมใชดวยทูตกรรม    ไมใชดวยการให  
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บิณฑบาตตอบแกบิณฑบาต   ไมใชดวยการเพ่ิมใหแกการให   โดยธรรม  
โดยสม่ําเสมอ    ครั้นแลวก็สําเร็จความเปนอยู    บคุคลน้ีทานกลาววา    ผู 
บริโภคปจจัยอันไมมีโทษ. 
         คําวา  เมื่อไมไดสหายเหลาน้ัน    ก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ 
ความวา เมื่อไมได  ไมประสบ  ไมไดเฉพาะ  ไมพบ  ไมปะสหายเหลาน้ัน 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    เม่ือไมไดสหายเหลาน้ัน    ก็ควรบรโิภคปจจัยอัน 
ไมมีโทษ   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น    พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา                                                  
                เราท้ังหลายยอมสรรเสริญสหาย        ผูถึงพรอมดวย  
         ธรรมโดยแท    ควรเสพแตสหายท่ีประเสริฐกวา   หรือท่ี 
         เสมอกนั  (เทาน้ัน)     เมื่อไมไดสหายเหลาน้ัน      ก็ควร 
         บริโภคปจจัยอันไมมีโทษ       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
 
  [๗๑๔]  บุคคลเห็นซึ่งกําไลทองสองวงอันสุกปลั่ง    ที่นายชาง 
         ทองใหสําเร็จดีแลว    เสียดสีกันที่มือ   พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้.                                            
         [๗๑๕]  คําวา  เห็นซึ่งกําไลทองอันสุกปลั่ง   ความวา  เห็น   เห็น 
แจง   เทียบเคียง   พิจารณาใหแจมแจง   ทําใหปรากฏ. 
         คําวา  สุวณฺณเสฺส    คือ  ทองคํา.   คําวา  สุกปลั่ง    คือ  บรสิุทธิ์  
เปลงปลั่ง   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เห็นซึ่งกําไลทองอันสุกปลั่ง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 558 

         [๗๑๖]  ชางทอง  ทานกลาววา  กัมมารบุตร  ในอุเทศวา  กมฺมาร- 
ปุตฺเตน  สุนิฏ ิตานิ ดังน้ี. 
         คําวา  ที่นายชางทองใหสําเร็จดีแลว     ความวา  ที่นายชางทองให 
สําเร็จดีแลว   ทําดีแลว   มีบริกรรมด ี เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ที่นายชาง 
ทองใหสําเร็จดีแลว. 
         [๗๑๗]  มือ  ทานกลาววา ภุชะ     ในอุเทศวา  สงฺฆฏฏยนตฺานิ 
ทุเว  ภุชสฺม ึ ดังน้ี  กําไลมือสองวงในมือขางหน่ึง  ยอมเสียดสีกัน  ฉันใด 
สัตวทั้งหลายยอมกระทบกระท่ังกันดวยสามารถแหงตัณหา        สืบตอใน 
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ในเปรตวิสัย   ในมนุษยโลก   ในเทวโลก    สืบตอ 
คติดวยคติสืบตออุปบัติดวยอุปบัติ     สืบตอปฏิสนธิดวยปฏิสนธิ    สืบตอ 
ภพดวยภพ   สืบตอสงสารดวยสงสาร  สืบตอวัฏฏะดวยวัฏฏะ  เที่ยวไป  อยู 
ผลัดเปลี่ยน เปนไป  รักษา  บํารุง  เยียวยา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สองวง 
ในมือขางหน่ึง  เสียดสีกันอยู   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                บคุคลพึงเห็นซึ่งกําไลทองสองวงอันสุกปลั่ง     ที่นาย 
         ชางทองใหสําเร็จดีแลว    เสียดสีกันที่มือ    พึงเท่ียวไปผู  
         เดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 
  [๗๑๘]  การพูดดวยวาจาก็ดี    ความเกี่ยวของกดี็    กับสหาย 
         พึงมีแกเราอยางน้ี   บุคคลเมื่อเห็นภัยน้ีตอไป  พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๗๑๙]   คําวา กับสหาย  พึงมแีกเราอยางน้ี    ความวา ดวยตัณหา  
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เปนสหาย   ตัณหาเปนสหายมีอยู   บคุคลเปนสหายมีอยู   ตัณหาเปนสหาย 
อยางไร  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา 
ธรรมตัณหา ชื่อวาตัณหา ผูใดยังละตัณหานี้ไมได  ผูนั้นกลาววา  มีตัณหา 
เปนสหาย.                                           
                บรุุษมีตัณหาเปนสหาย    ทองเท่ียวไปตลอดกาลนาน 
         ยอมไมลวงสงสารอันมีความเปนอยางน้ี    และมีความเปน 
         อยางอื่นไปได. 
ตัณหาเปนสหายอยางนี้. 
         บุคคลเปนสหายอยางไร    บุคคลบางตนในโลกน้ี    ฟุงซานมิใช 
เพราะเหตุของตน   มิใชเพราะเหตุแหงผูอ่ืนใหทํา   มีจิตไมสงบ   คนเดียว 
กลายเปนคนท่ีสองบาง   สองคนกลายเปนคนท่ีสามบาง   สามคนกลายเปน 
คนที่สี่บาง ยอมกลาวคําเพอเจอมากในท่ีที่ตนไปน้ัน  คือ พูดเรื่องพระราชา 
เรื่องโจร   เรือ่งมหาอํามาตย   เรื่องกองทัพ   เรื่องรบ   เรื่องขาว   เรื่องขาว  เรื่องน้ํา 
เรื่องผา   เรื่องดอกไม     เรื่องญาติ    เรื่องยาน    เรือ่งบาน    เรือ่งนิคม 
เรื่องนคร   เรื่องชนบท   เรื่องสตรี   เรือ่งบุรุษ   เรื่องคนกลา   เรือ่งตรอก 
เรื่องทานํ้า   เรื่องโลก   เรือ่งทะเล     เรื่องความเจริญและความเส่ือม   ดวย 
ประการดังน้ี    บุคคลเปนสหายอยางนี้    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   กับสหาย 
พึงมีแกเราอยางน้ี. 
         [๗๒๐]  ดิรัจฉานกถา ๓๒    คือ เรื่องพระราชา  เรื่องโจร  ฯ ล ฯ 
เรื่องความเจริญละความเสื่อมดวยประการนั้น   ทานกลาววา   การพูดดวย 
วาจา    ในอุเทศวา   วาจาภิลาโป  อภิสชฺชนา  วา  ดงัน้ี.     ชื่อวา  ความ 
เกี่ยวของ   ไดแก ความเกี่ยวของ ๒ อยางคือ   ความเกี่ยวของดวยตัณหา ๑  
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ความเกี่ยวของดวยทิฏฐิ ๑  ฯ ล ฯ   นีช้ื่อวา   ความเกี่ยวของดวยตัณหา  นี้  
ชื่อวา  ความเก่ียวของดวยทิฏฐิ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   การพูดดวยวาจา 
ก็ดี  ความเกี่ยวของก็ดี. 
         [๗๒๑]  ชื่อวา  ภัย     ในอุเทศวา   เอต   ภย  อายตึ   เปกฺขมาโน 
ดังน้ี   คือ ชาติภัย   ชราภัย  พยาธิภัย  มรณภัย   ราชภัย   โจรภัย  อัคคีภัย 
อุทกภัย  ภัยคือการติเตียนตน   ภัยคือการติเตียนผูอ่ืน   ภัยคืออาชญา  ภัย 
คือทุคติ   ภัยแตลูกคลื่น   ภัยแตจระเข   ภัยแตน้ําวน  ภัยแตปลาราย   ภัยแต 
การแสวงหาเครื่องบํารุงชีพ     ภัยแตความติเตียน     ภัยคือความครั่นคราม 
ในประชุมชน  เหตุที่นากลัว   ความหวาดเสียว  ขนลุกขนพอง  ความที่จิต  
สะดุง  ความท่ีจิตหว่ันหวาด. 
         คําวา  เมื่อเห็นภัยน้ีตอไป    ความวา   เมื่อเห็น   เมื่อแลเห็น   เมื่อ 
ตรวจดู   เมื่อเพงดู   เมื่อพิจารณา  ซึ่งภัยนี้ตอไป   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
เมื่อเห็นภัยนี้ตอไป  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น  เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                การพูดดวยวาจาก็ดี     ความเกี่ยวของกดี็    กับสหาย 
         พึงมีแกเราอยางน้ี     บุคคลเมื่อเห็นภัยน้ีตอไป    พึงเท่ียว  
         ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
 [๗๒๒]  ก็กามท้ังหลายอันวิจิตร    มรีสอรอย    นารื่นรมยใจ 
         ยอมยํ่ายีจิตดวยอารมณมีชนิดตาง ๆ   บุคคลเห็นโทษใน 
         กามคุณท้ังหลายแลว     พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น.  
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         [๗๒๓]  คําวา  โดยหัวขอวา  กาม   ในอุเทศวา  กามา  หิ  จิตฺรา 
มธุรา  มโนรมา  ดังนี้     กามมี  ๒ อยาง    คือ  วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑ 
ฯ ล ฯ    เหลาน้ีทานกลาววา  วัตถุกาม  ฯ ล ฯ   เหลาน้ันทานกลาววา  กิเลส- 
กาม.                                                                                         
         คําวา  อันวิจิตร  ความวา  มีรูปชนิดตาง ๆ   มีเสียงชนิดตาง ๆ  ม ี
กลิ่นชนิดตาง ๆ  มีรสชนิดตาง ๆ  มีโผฏฐัพพะชนิดตาง ๆ. 
         คําวา  มีรสอรอย     ความวา  สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       กามคุณ ๕ ประการนี้ 
๕ ประการเปนไฉน  รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ   อันนาปรารถนา  นาใคร 
นาพอใจ   นารัก   ยั่วยวน     ชวนใหกาํหนัด     เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู 
กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก  รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น  โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจง 
ดวยกาย   อันนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ  นารัก  ยั่วยวน   ชวนให 
กําหนัด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามคุณ  ๕ ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สุขโสมนัสใด    อาศยักามคุณ ๕ ประการนี้  
เกิดข้ึน  สุขโสมนัสนี้เรากลาววา  เปนกามสุข เปนสุขเจือดวยอุจจาระ  เปน 
สุขของปุถุชน   ไมใชสุขของพระอริยะ   ไมควรเสพ   ไมควรคบ  ไมควร 
ใหเจริญ     ไมควรทําใหมาก     เรายอมกลาววา    ควรกลัวตอความสุขน้ี  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   กก็ามท้ังหลายอันวิจิตร    มรีสอรอย. 
         จิต  ใจ  มนัส  หทัย  ปณฑระ   มโน  มนายตนะ  มนินทรยี  วิญญาณ 
วิญญาณขันธ     มโนวิญญาณธาตุอันสมกัน      ชือ่วา มนะ    ในอุเทศวา 
มโนรมา ดังน้ี. 
         [๗๒๔]  คําวา   ยอมย่ํายีจิตดวยอารมณชนิดตาง ๆ     ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 562 

ยอมย่ํายีจิต    คือ  ยอมใหจิตสะดุง   ใหเสื่อม   ใหเสีย  ดวยรูปชนิดตาง ๆ 
ฯ ล ฯ  ดวยโผฏฐัพพะชนิดตาง ๆ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ยอมย่ํายีจิต  
ดวยอารมณชนิดตาง ๆ. 
         [๗๒๕]  พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา   อาทีนว  กามคุเณสุ  ทิสฺวา 
ดังตอไปนี้  สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็โทษแหงกามเปนอยางไร      ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     กุลบุตรในโลกน้ี     เลี้ยงชีพดวยท่ีต้ังแหงศิลปะ    คือ  การนับ 
นิ้วมือ  การคํานวณ   การประมาณ  กสิกรรม  พาณิชกรรม  โครักขกรรม 
เปนนักรบ  เปนขาราชการ  หรือดวยกจิอ่ืนซึ่งเปนบอเกิดแหงศิลปะ   ทน 
ตอความหนาว  ทนตอความรอน  ถูกเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัมผัส 
แหงสัตวเสือกคลาน   เบียดเบียน     ตองตายเพราะความหิว   ความกระหาย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โทษแหงกามน้ี   เห็นกันไดเอง  เปนกองทุกข  มีกาม 
เปนเหตุ   มีกามเปนนิทาน  มีกามเปนอธิกรณ   เปนเหตุแหงกามทั้งหลาย  
นั่นเอง.   
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ถาเมื่อกุลบุตรนั้นหม่ันเพียรพยายามอยูอยาง 
นั้น  โภคสมบัติเหลาน้ันยอมไมเจริญข้ึน   กลับบตุรนั้นก็เศราโศก   ลําบากใจ 
ราพันเพอ   ทุบอกคร่ําครวญ  ถึงความหลงใหลวา  ความหม่ันของเราเปน 
หมันหนอ  ความพยายามของเราไรผลหนอ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โทษ 
แหงกามแมนี้    เห็นกันไดเอง   เปนกองทุกข   มกีามเปนเหตุ   มีกามเปน 
นิทาน  มีกามเปนอธิกรณ  เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อกุลบุตรนั้นหม่ันเพียรพยายามอยู  โภค- 
สมบัติเหลานั้นยอมเจริญข้ึน  กลุบุตรนั้นก็ไดเสวยทุกขโทมนัส  เพราะเหตุ  
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รักษาโภคสมบัติเหลาน้ัน   ดวยคิดวา  โดยอุบายอะไร   โภคสมบัติของเรา 
จึงจะไมถูกพระราชาริบไป  โจรจะไมลักไปได  ไฟจะไมไหม  น้ําจะไมทวม 
พวกทายาทผูไมเปนที่รักจะไมขนเอาไปได   เมื่อกุลบุตรนั้นรกัษาคุมครอง 
อยูอยางนี้      โภคสมบัติเหลาน้ันถูกพระราชาริบเอาไป    ถูกโจรลักเอาไป 
ถูกไฟไหม   ถูกนํ้าทวม    หรือถูกทายาทผูไมเปนท่ีรักขนเอาไป    กลุบุตร 
ยอมเศราโศก  ฯ ล ฯ    ถงึความหลงใหลวา    เรามีทรัพยสิ่งใด    แมทรัพย 
สิ่งน้ันหมดไปหนอ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โทษแหงกามแมนี้     เห็นกัน 
ไดเอง  เปนกองทุกข  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปนนิทาน  มีกามเปนอธิกรณ 
เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   พระราชาวิวาทกับพระราชา 
ก็ดี   กษัตริยวิวาทกับกษัตริยก็ดี    พราหมณวิวาทกับพราหมณก็ดี   คฤหบด ี
วิวาทกับคฤหบดีก็ดี     มารดาวิวาทกับบุตรก็ดี     บุตรวิวาทกับมารดาก็ดี 
บิดาวิวาทกับบุตรก็ดี     บุตรวิวาทกับบิดาก็ดี    พ่ีนองชายวิวาทกับพ่ีนอง 
หญิงก็ดี       พ่ีนองหญิงวิวาทกับพ่ีนองชายก็ดี      สหายวิวาทกับสหายก็ดี 
ก็เพราะมีกามเปนเหตุ  มีกามเปนนิทาน  มีกามเปนอธิกรณ  เปนเหตุแหง 
กามท้ังหลายนั่นเอง  ชนเหลาน้ันทะเลาะวิวาทกัน   เพราะเหตุแหงกามน้ัน 
ประหารกันและกันดวยฝามือบาง      ดวยกอนดินบาง     ดวยทอนไมบาง 
ดวยศัสตราบาง   ชนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง    ถึงความทุกขปางตาย 
บาง   เพราะการประหารกันนั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โทษแหงกามแมนี้  
เห็นกันไดเอง    เปนกองทุกข   มกีามเปนเหตุ   มีกามเปนนิทาน  มีกาม 
เปนอธิกรณ   เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   คนทั้งหลายถือดาบ   และ  
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โล     จับธนสูอดใสแลงแลว     ยอมเขาสูสงครามท่ีกําลังประชิดกันทั้งสอง 
ฝาย  เมื่อคนท้ังสองฝายยิงลูกศรไปบาง  พุงหอกไปบาง  ฟนดาบบาง  คน 
เหลาน้ันยิงดวยลูกศรก็ม ี   พุงดวยหอกก็มี   และยอมตัดศีรษะกันดวยดาบ 
ในสงครามนั้น ก็เพราะมีกามเปนเหตุ  มีกามเปนนิทาน  มีกามเปนอธิกรณ 
เปนเหตุแหงกามทั้งหลายน่ันเอง  คนเหลาน้ันยอมถึงความตายบาง  ถึงทุกข 
ปางตายบางในสงครามน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โทษแหงกามแมนี้  เห็น 
กันไดเอง   เปนกองทุกข   มีกามเปนเหตุ    มีกามเปนนิทาน   มีกามเปน 
อธิกรณ  เปนเหตุแหงกามทั้งหลายน่ันเอง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง   คนทั้งหลายถือดาบและโล 
จับธนูสอดใสแลงแลว    เขาไปสูปอมอันมีปูนเปนเครื่องฉาบทาบาง   เม่ือ 
คนทั้งสองฝายยิงลูกศรไปบาง  พุงหอกไปบาง  ฟนดาบบาง   คนเหลาน้ัน 
ยิงดวยลูกศรก็มี พุงดวยหอกก็มี  รดดวยโคมัยที่นาเกลียดก็มี   ทับดวยฟา 
ทับเหวก็มี   ตัดศีรษะกันดวยดาบก็มี   ในสงครามน้ัน  ก็เพราะมีกามเปนเหตุ 
มีกามเปนนิทาน     มีกามเปนอธิกรณ     เปนเหตุแหงกามท้ังหลายน่ันเอง 
คนเหลาน้ันยอมถึงความตายบาง     ถงึทุกขปางตายบาง      ในสงครามน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      โทษแหงกามแมนี้เห็นกันไดเอง     เปนกองทุกข 
มีกามเปนเหตุ    มีกามเปนนิทาน    มกีามเปนอธิกรณ    เปนเหตุแหงกาม 
ทั้งหลายน่ันเอง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  โจรท้ังหลายยอมตัดที่ตอบาง 
ปลนเรือนทุกหลังบาง     ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง     ดกัตีชิงในทาง 
เปลี่ยวบาง    คบชูภรรยาของชายอ่ืนบาง    ก็เพราะมีกามเปนเหตุ    มีกาม 
เปนนิทาน    มีกามเปนอธิกรณ   เปนเหตุแหงกามทั้งหลายน่ันเอง   พวก  
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ราชบุรุษจับโจรคนน้ันไดแลว   ใหทาํกรรมกรณตาง ๆ   คือ เฆ่ียนดวยแส  
บาง   เฆ่ียนดวยหวายบาง   ตีดวยพลองส้ันบาง    ตัดมือบาง   ตัดเทาบาง 
ฯ ล ฯ   ตัดศรีษะดวยดาบบาง   โจรเหลาน้ันยอมถึงความตายบาง  ถึงทุกข 
ปางตายบาง    เพราะกรรมกรณนั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โทษแหงกาม 
แมนี้  เห็นกนัไดเอง  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปนนิทาน  มีกามเปนอธิกรณ 
เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง    ชนท้ังหลายยอมประพฤติ 
ทุจริต   ดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ    ก็เพราะมีกามเปนเหตุ    มีกามเปน 
นิทาน  มีกามเปนอธิการณ  เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง  ชนเหลาน้ัน 
ครั้นประพฤติกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริตแลว   เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โทษแหง 
กามแมนี้   มใีนสัมปรายภพ   เปนกองทุกข   มีกามเปนเหตุ    มีกามเปน 
นิทาน  มีกามเปนอธิกรณ  เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง. 
         คําวา  เห็นโทษในกามคุณท้ังหลายแลว  ความวา พบเห็น  เทียบ- 
เคียง   พิจารณาใหแจมแจง   ทําใหปรากฏแลว  ซึง่โทษในกามคุณท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    เห็นโทษในกามคุณท้ังหลายแลว    พึงเท่ียวไป 
ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน    เพราะเหตุนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
จึงกลาววา 
                ก็กามท้ังหลายอันวิจิตร    มรีสอรอย    นารื่นรมยใจ 
         ยอมยํ่ายีจิตดวยอารมณมีชนิดตาง ๆ  บุคคลเห็นโทษใน 
         กามคุณท้ังหลายแลว    พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น.  
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  [๗๒๖]  คําวา กามน้ี  เปนเสนียด  เปนดังฝ  เปนอุบาทว   
         เปนโรค เปนลูกศร  เปนภัย   บุคคลเห็นภัยน้ีในกามคุณ 
         ทั้งหลายแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๗๒๗]  พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา     กามท้ังหลายเปนเสนียด 
เปนดังฝ   เปนอุบาทว  เปนโรค   เปนลูกศร   เปนภัย   ดังตอไปนี้. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     คําวา  เปนภัย  เปนทุกข  เปนโรค  เปนดังฝ  เปนความ 
ของ เปนสัตว  เปนเปอกตม  เปนครรภ  ลวนแลวเปนชื่อของกาม  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะเหตุใด  คําวา  เปนภัย  จึงเปนชื่อของกาม  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สัตวนี้กําหนัดดวยกามราคะ   อันฉันทราคะผูกพัน   ยอมไม 
พนไปจากภัยแมอันมีในปจจุบัน  ยอมไมพนไปจากภัยแมอันมีในสัมปราย- 
ภพ  เพราะเหตุนั้น    คําวา  เปนภัย นี้   จึงเปนชื่อของกาม  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็เพราะเหตุใด     คําวา   เปนทุกข  เปนโรค  เปนดังฝ   เปน 
ความของ  เปนสัตว  เปนเปอกตม  เปนครรภ  จึงเปนชื่อของกาม  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สัตวนี้กําหนัดดวยกามราคะ   อันฉันทราคะผูกพัน  ยอมไม 
พนไปจากครรภแมอันมีในปจจุบัน      ยอมไมพนไปจากครรภแมอันมีใน 
สัมปรายภพ  เพราะเหตุนั้น  คําวา  เปนครรภ นี ้  จึงเปนชื่อของกาม. 
                สตัวที่เปนปุถุชน      หย่ังลงแลวดวยราคะอันนายินดี  
         ยอมเขาถึงความเปนสัตวเกิดในครรภ เพราะกามเหลาใด 
         กามเหลาน้ัน  บัณฑิตกลาววา  เปนภัย  เปนทุกข  เปนโรค 
         เปนดังหัวฝ  เปนความของ   เปนสัตว  เปนเปอกตม  และ  
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         เปนครรภ  ดูกอนภกิษุทั้งหลาย   ก็เมือ่ใด  ภกิษุไมละฌาน  
         เมื่อนั้น   ภิกษุนั้นลวงกามอันเปนดังทางมีเปอกตม   ขาม 
         ไดยาก   ยอมเห็นหมูสัตวผูเปนอยางน้ัน  เขาถึงชาติและ  
         ชรา  ด้ินรนอยู. 
         เพราะฉะนั้น  จึงวา  คําวา   กามนี้  เปนเสนียด  เปนดังฝ   เปน 
อุบาทว  เปนโรค  เปนลูกศร  เปนภัย. 
         [๗๒๘]  คําวา     เหน็ภัยน้ีในกามคุณท้ังหลายแลว      ความวา 
เห็น   เทียบเคียง   พิจารณา    ใหแจมแจง   ทําใหปรากฏแลว   ซึ่งภัยนี้ใน 
กามคุณท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เห็นภัยนี้ในกามคุณท้ังหลายแลว 
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น     เพราะเหตุนั้น       พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา                                                          
                คําวา   กามน้ี     เปนเสนียด   เปนดังฝ   เปนอุบาทว  
         เปนโรค    เปนลูกศร    เปนภัย    บุคคลเห็นภยัน้ีในกาม 
         ทั้งหลายแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 [๗๒๙]  บุคคลครอบงําแมภัยท้ังปวงแมนี้     คือ   ความหนาว  
         ความรอน  ความหวิ   ความระหาย   ลม   แดด   เหลือบ  
         และสตัวเสือกคลานแลวพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         [๗๓๐]  ความหนาว   ในอุเทศวา   สีตฺจ   อณฺุหฺจ   ขุทฺท 
ปปาส    ดังนี้     ยอมมีดวยเหตุ  ๒  ประการ   คือ   ความหนาวยอมมีดวย   
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สามารถแหงธาตุภายในกําเริบ ๑      ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงฤด ู
ภายนอก ๑.                                                                         
         ความรอน   ในคําวา   อุณหฺ    ดงัน้ี      ยอมมีดวยเหตุ  ๒  ประการ 
คือ   ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงธาตุภายในกําเริบ ๑  ความรอนยอม 
มีดวยสามารถแหงฤดูภายนอก  ๑. 
         ความหิว   ทานกลาววา    ขุทฺทา.   ความอยากน้ํา    ทานกลาววา 
ปปาสา   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ความหนาว    ความรอน    ความหิว 
ความกระหาย. 
         [๗๓๑]  ชื่อวา  ลม  ในอุเทศวา    วาตาตเป    ฑสสิรึสเป    จ 
ดังน้ี   คือ  ลมทิศตะวันออก   ลมทิศตะวันตก    ลมทิศเหนือ    ลมทิศใต 
ลมมีธุล ี ลมหนาว  ลมรอน  ลมนอย   ลมมาก   ลมบาหมู   ลมแตครุฑ 
ลมแตใบตาล      ลมแตพัด      ความรอนแตดวงอาทิตยทานกลาววาแดด 
แมลงตาเหลืองทานกลาววาเหลือบ   งูทานกลาววาสัตวเสือกคลาน  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ลม   แดด   เหลือบ   และสัตวเสือกคลาน. 
         [๗๓๒]  คําวา    ครอบงําแมภัยทั้งปวงน้ัน   ความวา    ครอบงํา 
ปราบปราม   กําจัด   ย่ํายแีลว     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ครอบงําแมภัย 
ทั้งปวงน้ี   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น     เพราะฉะน้ัน    พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา                                                   
                บคุคลครอบงําแมภัยท้ังปวงแมนี้      คือ    ความหนาว 
         ความรอน  ความหวิ  ความกระหาย   ลม  แดด   เหลือบ 
         และสตัวเสือกคลาน          แลวพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น.  
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  [๗๓๓]  พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงหมูทั้งหลาย  มีขันธ 
         เกิดดีแลว    มีธรรมดังดอกบัว   เปนผูยิ่ง   ยอมอยูในปา 
         ตามอภิรมย  เหมือนนาคละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย    มีขนัธ 
         เกิดพรอมแลว  มีตัวดังดอกบัว  เปนผูยิ่ง  อยูในปาตาม 
         อภิรมย  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๗๓๔]  ชางตัวประเสริฐทานกลาววา นาค  ในอุเทศวา นาโค  ว 
ยูถานิ    วิวชชฺยิตฺวา   ดังนี้.   แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ชื่อวาเปนนาค. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชือ่วาเปนนาค  เพราะเหตุไร  พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาชื่อวาเปนนาค    เพราะเหตุวาไมทําความชั่ว     วาไมถึง 
วาไมมา.     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชื่อวาเปนนาค    เพราะเหตุวา 
ไมทําความชั่วอยางไร    อกุศลธรรมอันลามก    ทําใหมีความเศราหมอง 
ใหเกิดในภพใหม   ใหมีความกระวนกระวาย   มีทกุขเปนวิบาก  เปนที่ต้ัง 
แหงชาติชราและมรณะตอไป   ทานกลาววา   ความชั่ว. 
                พระขีณาสพยอมไมทําความช่ัวอะไร  ๆ   ในโลกเลย 
         สละแลวซ่ึงสังโยชนทั้งปวงและเครื่องผูกท้ังหลาย    เปน 
         ผูหลุดพนแลว    ยอมไมเกาะเกี่ยวในธรรมท้ังปวง    ทาน 
         กลาววา   เปนนาค  ผูคงท่ี  มีตนเปนอยางน้ัน. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน ชื่อวาเปนนาค  เพราะเหตุวาไมทําความ 
ชั่วอยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชือ่วาเปนนาค    เพราะเหตุวาไมถึง 
อยางไร  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันไมถึงฉันทาคติ   ไมถึงโทสาคติ   ไมถึง 
โมหาคติ    ไมถึงภยาคติ   ไมถึงดวยอํานาจราคะ    ไมถึงดวยอํานาจโทสะ  
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ไมถึงดวยอํานาจโมหะ     ไมถึงดวยอํานาจมานพ     ไมถึงดวยอํานาจทิฏฐิ 
ไมถึงดวยอํานาจอุทธัจจะ    ไมถึงดวยอํานาจวิจิกิจฉา    ไมถึงดวยอํานาจ 
อนุสัย       ไมดําเนินออกเลื่อนเคลื่อนไปดวยธรรมท้ังหลายอันใหเปนพวก 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวาเปนนาค  เพราะเหตุวาไมถึงอยางน้ี. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน     ชือ่วาเปนนาค   เพราะเหตุวาไมมา 
อยางไร     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันไมมาอีก   ไมยอนมา     ไมกลับมา 
สูกิเลสท้ังหลาย    ที่ละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค     ดวยสกทาคามิมรรค 
ดวยอนาคามิมรรค ดวยอรหัตมรรค  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ชื่อวานาค 
เพราะเหตุวาไมมาอยางน้ี. 
         คําวา   เหมือนนาคละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย     ความวา   ชางตัว 
ประเสริฐนั้น   ละ  เวน    ปลอยแลวซ่ึงโขลงทั้งหลาย    เปนผูเดียว   ยางเขา 
ไปทามกลางปา   ยอมเที่ยวไป   เดินไป  พักผอน   ยอมเปนไป    รกัษา 
บํารุง   เยียวยา  ไปในปา  ฉันใด   แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้น   ละ 
เวน   ปลอยแลวซ่ึงหมู     เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด    คืออาศัย   เสพ 
เสนาสนะอันสงัด   เปนปารกชัฏมีเสยีงนอย    ไมมีเสียงกึกกอง   ปราศจาก 
ลมแตหมูชน    เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย   สมควรแกการหลีกเรน 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันเดินผูเดียว   ยืนผูเดียว   นั่งผูเดียว   นอนผูเดียว 
เขาบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว   กลับผูเดียว   นั่งในที่ลับผูเดียว   อธิษฐาน 
จงกรมผูเดียว   เปนผูเดียวเที่ยวไป  เดินไป  ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ  พักผอน 
เปนไป  รักษา  บํารุง  เยียวยา  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   เหมือนนาคละ 
แลวซ่ึงโขลงทั้งหลาย.  
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         [๗๓๕]   คําวา   มีขนัธเกิดพรอมแลว  มีตัวดังดอกบัว    เปนผูยิ่ง 
ความวา    ชางตัวประเสริฐนั้น      มขัีนธเกิดพรอมแลว  คือ   เปนชางสูง 
๗ ศอกหรือ ๘ ศอก   ฉันใด    แมพระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันก็เหมือนกัน 
ฉันนั้น      มขัีนธเกิดพรอมแลวดวยศีลขันธ    สมาธิขันธ     ปญญาขันธ 
วิมุตติขันธ  วิมุตติญาณทัสสนขันธ   อันเปนของพระอเสขะ.          
         ชางตัวประเสริฐนั้นเปนชางมีตัวดังดอกบัว  ฉันใด  แมพระปจเจก- 
สัมพุทธเจาก็ฉันนั้น      มธีรรมดังดอกบัว      ดวยดอกบัวคือโพชฌงค ๗ 
ประการ   คือ  สติสัมโพชฌงค   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค    วิริยสมัโพชฌงค 
ปติสัมโพชฌงค    ปสสทัธิสัมโพชฌงค    สมาธิสมัโพชฌงค   อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค.                                                                 
         ชางตัวประเสริฐนั้นเปนชางยิ่งดวยเรี่ยวแรง    ดวยกําลัง   ดวยความ 
เร็ว  ดวยความกลา  ฉันใด    แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้น    เปนผู 
ยิ่งดวยศีล สมาธิ  ปญญา วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
มีขันธเกิดพรอมแลว   มตัีวดังดอกบัว  เปนผูยิ่ง.  
         [๗๓๖]   คําวา    ยอมอยูในปาตามอภิรมย    ความวา     ชางตัว 
ประเสริฐนั้น  ยอมอยูในปาตามอภิรมย    ฉันใด  แมพระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้นก็ฉันนั้น   ยอมอยูในปาตามอภิรมย   คือ  อยูในปาตามอภิรมย    ดวย 
ปฐมฌานบาง  ทุติยฌานบาง    ตติยฌานบาง   จตุตถฌานบาง  อยูในปา 
ตามอภิรมยดวยเมตตาเจโตวิมุตติบาง   กรุณาเจโตวิมุตติบาง   มุทิตาเจโต-  
วิมุตติบาง      อุเบกขาเจโตวิมุตติบาง     อยูในปาตามอภิรมยดวยอากาสา- 
นัญจายตนสมาบัติบาง    วิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง   อากิญจัญญายตน- 
สมาบัติบาง       เนวสัญญาสัญญายตนสมาบัติบาง    ผลสมาบัติบาง  
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เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    อยูในปาตามอภิรมย    พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรดฉะนั้น     เพราะฉะนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงหมูทั้งหลาย   มขีันธ 
         เกิดดีแลว    มีธรรมดังดอกบัว    เปนผูยิ่ง  ยอมอยูในปา 
         ตามอภิรมย  เหมือนนาคละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย   มขีันธ 
         เกิดพรอมแลว   มีตัวดังดอกบัว   เปนผูยิ่ง   อยูในปาตาม 
         อภิรมย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
  [๗๓๗]  บคุคลพึงถูกตองวิมุตติอันมีในสมัย      ดวยเหตุใด 
         เหตุนั้น   เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลี  
         ดวยหมู       บุคคลไดฟงแลวซ่ึงถอยคําของพระปจเจก- 
         สัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย     พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๓๗๘]  พึงทราบวินิจฉัย     ในอุเทศวา    บคุคลพึงถูกตองวิมุตติ 
อันมีในสมัยดวยเหตุใด    เหตุนั้น  เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีใน 
ความคลุกคลีดวยหมู  ดงัตอไปนี้. 
         สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      ดูกอน 
อานนท     ภิกษุชอบความคลุกคลีดวยหมู    ยินดีในความคลุกคลีดวยหมู 
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความคลุกคลีดวยหมู   ชอบหมู   ยินดีในหมู   บันเทิง 
ในหมู     ประกอบเนือง  ๆ ซึ่งความชอบหมู     จักเปนผูไดตามประสงค 
ไดโดยไมยาก  ไดไมลําบาก   ซึ่งสุขในเนกขัมมะ   สุขในความสงัด  สุขคือ 
ความสงบ  สุขในความตรัสรู   ขอน้ันไมเปนฐานะที่จะมีได.  
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         ดูกอนอานนท  สวนภิกษุใด  หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว   ภิกษุนั้น  
พึงไดสุขนั้นสมหวัง  คือจักไดตามประสงค   ไดโดยไมยาก   ไดไมลําบาก 
ซึ่งสุขในเนกขัมมะ  สุขในความสงัด  สุขคือความสงบ   สุขในความตรัสรู 
ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได.                                                         
         ดูกอนอานนท  ภิกษุชอบความคลุกคลีดวยหมู  ยินดีในความคลุกคล ี
ดวยหมู  ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูชอบความคลุกคลีดวยหมู  ชอบหมู 
ยินดีในหมู   บันเทิงในหมู   ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความชอบหมู   จักบรรล ุ
ซึ่งเจโตวิมุตติอันมีในสมัย   หรือซ่ึงโลกุตรมรรคอันไมกําเริบ  อันไมมีใน 
สมัย  ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
         ดูกอนอานนท  สวนภิกษุใด   หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว   ภิกษุนั้น 
พึงไดสุขนั้นสมหวัง      คือจักบรรลุซึง่เจโตวิมุตติอันมีในสมัย    หรือซ่ึง 
โลกุตรมรรคอันไมกําเริบ    อันไมมีในสมัย      ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา     บุคคลพึงถกูตองวิมุตติอันมีในสมัยดวยเหตุใด 
เหตุนั้น  เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู. 
         [๗๓๙]  พระสุริยะ     ทานกลาววา    พระอาทิตย.  ในอุเทศวา 
อาทิจฺจพนฺธุสฺส  วโจ  นิสมฺม  ดังนี้   พระอาทิตยนั้นเปนโคดมโดยโคตร 
แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็เปนโคดมโดยโคตร   แมพระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้นก็เปนญาติ     เปนเผาพันธุโดยโคตรแหงพระอาทิตย    เพราะเหตุนั้น  
พระปจเจกสัมพุทธเจา   จึงชื่อวา   เปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย.  
         คําวา  ไดฟงแลวซ่ึงถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจา     ผูเปน 
เผาพันธุแหงพระอาทิตย   ความวา   ไดฟง    ไดยิน   ศึกษา    ทรงจํา 
เขาไปกําหนดแลว   ซึ่งถอยคํา  คือ  คําเปนทาง  เทศนา  อนุสนธิ  ของ  
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พระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย    เพราะฉะนั้น    จึง 
ชื่อวา    ไดฟงแลวซ่ึงถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุเเหง 
พระอาทิตย     พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน       เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                บคุคลพึงถูกตองวิมุตติอันมีในสมัยดวยเหตุใด   เหตุ 
         นั้น  เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในควานคลุกคลีดวย 
         หมู บุคคลไดฟงแลวซึ่งถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจา 
         ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
 
  [๗๔๐]  เราลวงเสียแลวซ่ึงทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนามทั้งหลาย 
         ถึงแลวซ่ึงมรรคนิยาม    มีมรรคอันไดเฉพาะแลว   เปนผู 
         มีญาณเกิดขึ้นแลว     อันผูอื่นไมตองแนะนํา     พึงเท่ียว 
         ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๗๔๑]  สักกายทิฏฐิมีวัตถุ   ๒๐   ทานกลาววาทิฏฐิเปนเส้ียนหนาม 
ในอุเทศวา  ทิฏ ิวิสูกานิ  อุปาติวตฺโต  ดังน้ี    ปถุุชนผูไมสดับในโลกน้ี  
ไมไดเห็นพระอริยะ    ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ     ไมไดรับแนะนํา 
ในธรรมของพระอริยะ  ไมไดเห็นสัตบุรุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 
ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ      ยอมเห็นรูปโดยความเปนตนบาง 
เห็นตนวามีรูปบาง   เห็นรูปในตนบาง    เห็นตนในรูปบาง    เห็นเวทนา 
โดยความเปนตน ...  เห็นสัญญาโดยความเปนตน ... เห็นสังขารโดยความ 
เปนตน...    เห็นวิญญาณโดยความเปนตนบาง   เห็นตนวามีวิญญาณบาง  
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เห็นวิญญาณในตนบาง   เห็นตนในวิญญาณบาง    ทิฏฐิเห็นปานน้ี   ทิฏฐิ  
ไปแลว  ทฏิฐิอันรกชัฏ  ทิฏฐิกันดาร  ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม ทิฏฐิกวัดแกวง 
ทิฏฐิเปนสังโยชน  ความถือ  ความถือเฉพาะ  ความถือมั่น  ความลูบคลํา 
ทางชั่ว   ทางผิด    ความเปนผิด   ลัทธิแหงเดียรถีย     ความถือดวยความ 
แสวงหาผิด  ความถือวิปริต  ความถือวิปลาส  ความถือผิด    ความถือวา 
จริงในเรื่องอันไมจริง  ทิฏฐิ ๖๒ เหลาน้ี   เปนทิฏฐิเสี้ยนหนาม.  
         คําวา  ลวงเสียแลว   ความวา   ลวงเสียแลว    กาวลวงแลว     ลวง 
เลยแลว    เปนไปลวงแลวซ่ึงทิฏฐิเปนเสี้ยนหนามทั้งหลาย    เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา   ลวงเสียแลวซ่ึงทิฏฐิเปนเสี้ยนหนามทั้งหลาย. 
         [๗๔๒]  มรรค   ๔     และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ 
คือสัมมาทิฏฐิ...   สัมมาสมาธิ   ทานกลาววา   มรรคนิยาม    ในอุเทศวา 
ปตฺโต  นิยาม  ปฏิลทฺธมคฺโค  ดังนี้  เราประกอบแลว  ถึงพรอมแลว 
บรรลุแลว     ถูกตองแลว    ทําใหเเจงแลวดวยอริยมรรค  ๔     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ถึงแลวซ่ึงมรรคนิยาม.                                 
         คําวา  มีมรรคอันไดเฉพาะแลว      ความวา     มีมรรคอันไดเเลว 
มีมรรคอันไดเฉพาะแลว     มีมรรคอันบรรลุแลว     มีมรรคอันถูกตองแลว 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ถงึแลวซ่ึงมรรคนิยาม  มีมรรคอันไดเฉพาะแลว. 
         [๗๔๓]  คําวา  เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว  อันผูอื่นไมตองแนะนํา 
ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันมีญาณเกิดข้ึน   เกิดข้ึนพรอม   บังเกิด 
บังเกิดเฉพาะ   ปรากฏแลว   คือ   มญีาณเกิดข้ึน   เกิดข้ึนพรอม   บังเกิด 
บังเกิดเฉพาะ     ปรากฏแลววา      สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง     สงัขารทั้งปวง 
เปนทุกข     ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา      สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน  
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ธรรมดา     สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา     เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา   เปนผูมีญาณเกิดข้ึนแลว. 
         คําวา  อันผูอื่นไมตองแนะนํา     ความวา   พระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้น  อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา   คือ  ไมตองเชื่อผูอ่ืน  ไมมีผูอ่ืนเปนปจจัย 
ไมไปดวยญาณอันเนื่องดวยผูอ่ืน  เปนผูไมหลงใหล   มีสติสัมปชัญญะ   ยอมรู 
ยอมเห็นตามความเปนจริงวา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ฯ ล ฯ  สิง่ใดส่ิงหน่ึง 
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา      สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เปนผูมีญาณเกิดข้ึนแลว    อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา 
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น     เพราะเหตุนั้น      พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                เราลวงเสียแลวซ่ึงทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนามทั้งหลาย 
         ถึงแลวซ่ึงมรรคนิยาม  มีมรรคอนัไดเฉพาะแลว   เปนผูมี  
         ญาณเกิดขึ้นแลว    อันผูอื่นไมตองแนะนํา     พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 
  [๗๔๔]  พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนผูไมโลภ   ไมโกหก    ไม 
         กระหาย ไมมีความลบหลู  มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะ 
         กําจัดแลว     ไมมคีวามหวังในโลกท้ังปวง     พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๗๔๕]   ตัณหา  ราคะ  สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล 
ทานกลาววา  ความโลภ  ในอุเทศวา  นิลฺโลลุโป  นกิฺกุโห  นิปฺปปาโส 
ดังน้ี.  
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         ตัณหาอันเปนความโลภน้ัน   พระปจเจกสัมพุทธเจาละไดแลว   ตัด 
ขาดแลว   ทาํไมใหมีที่ต้ังดังตนตาลยอดดวน    ใหถึงความไมมีในภายหลัง 
ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
จึงเปนผูไมมีความโลภ     วัตถุแหงความโกหก     ในคําวา     ไมโกหก 
มี ๓ อยาง   คือ   วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัย  ๑  วัตถ ุ
แหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถ ๑       วัตถุแหงความโกหกเปนสวน 
แหงการพูดอิงธรรม ๑. 
         วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัยเปนไฉน    พวก 
คฤหบดีในโลกน้ี      ยอมนิมนตภิกษุดวยจีวร     บณิฑบาต    เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ภิกษุนั้นมีความปรารถนาลามก   อันความ 
ปรารถนาครอบงําแลว    มีความตองการดวยจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   มุงความเปนผูใครไดมาก    บอกเลิกรับจีวร 
บิณฑบาต   เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    เธอพูดอยางนี้วา 
สมณะจะประสงคอะไรดวยจีวรมีคามาก      สมณะควรจะเท่ียวเลือกเก็บผา 
เกา ๆ จากปาชาบาง     จากกองหยากเยื่อบาง     จากตลาดบาง      แลวทํา 
สังฆาฏิบริโภค  นั่นเปนความสมควร    สมณะประสงคอะไรดวยบิณฑบาต 
มีคามาก   สมณะควรเลี้ยงชีพดวยอาหารท่ีไดมาดวยปลีแขง   โดยการเที่ยว 
แสวงหา   นั่นเปนความสมควร   สมณะจะประสงคอะไรดวยเสนาสนะมีคา 
มาก   สมณะพึงอยูที่โคนตนไมหรือพึงอยูในที่แจง    นั่นเปนความสมควร 
สมณะจะประสงคอะไรดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันมีคามาก       สมณะ 
ควรทํายาดวยมูตรเนาบาง     ดวยชิ้นลูกสมอบาง     นั่นเปนความสมควร 
เธอมุงความเปนผูใครไดมาก    ก็บรโิภคจีวรที่เศราหมอง  ฉันบิณฑบาตท่ี  
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เศราหมอง    ใชสอยเสนาสนะท่ีเศราหมอง    เสพคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
ที่เศราหมอง. 
         พวกคฤหบดีก็รูจักภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา  สมณะรูปนี้มีความปรารถนา 
นอย  เปนผูสันโดษ  ชอบวิเวก  ไมเกี่ยวของ  ปรารภความเพียร  เปนผู 
มีวาทะอันขจัดแลว   ก็นมินตมากไปดวยจีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ  และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร     ภิกษุนั้นก็กลาวอยางนี้วา    กุลบุตรผูมีศรัทธา 
จะประสบบุญเปนอันมากก็เพราะมีปจจัย  ๓  อยาง     พรอมหนากัน    คือ 
กุลบุตรผูมีศรัทธา  จะประสบบุญเปนอันมาก  เพราะมีศรัทธาพรอมหนา  ๑ 
เพราะมีไทยธรรมพรอมหนา  ๑       เพราะมีทักขิไณยบุคคลพรอมหนา   ๑ 
ทานท้ังหลายก็มีศรัทธานี้อยู     ไทยธรรมก็ปรากฏอยู     และอาตมาผูเปน 
ปฏิคาหกก็มีอยู   ถาอาตมาจักไมรับ    ดวยเหตุที่อาตมาไมรับ  ทานทั้งหลาย 
ก็จักเส่ือมบุญ   อาตมาไมมีความประสงคดวยปจจัยนี้    ก็แตวาอาตมาจักรับ 
เพ่ืออนุเคราะหแกทานท้ังหลาย  ภิกษุนั้นมุงความเปนผูอยากไดมาก   กร็ับ 
จีวรมาก  รับบิณฑบาตมาก  รับเสนาสนะมาก  รับคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
มาก.  ความสย้ิวหนา    ความเปนผูสยิ้วหนา    ความโกหก    กริิยาท่ีโกหก 
ความเปนผูโกหก   เห็นปานนี้     ทานกลาววา    วัตถุแหงความโกหกเปน 
สวนแหงการเสพปจจัย. 
         วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถเปนไฉน   ภิกษุบางรูป 
ในศาสนานี้   มีความปรารถนาลามก  อันความปรารถนาครอบงํา  ประสงค 
จะใหเขาสรรเสริญ     ดําริวา   ประชมุชนจะสรรเสริญเราโดยอิริยาบถอยางนี้  
จึงสํารวมเดิน   สํารวมยืน     สํารวมน่ัง  สํารวมนอน  มุงเดิน  มุงยืน  มุงนั่ง 
มุงนอน    เดินเหมือนภิกษุมีสมาธิ    ยนืเหมือนภิกษุมีสมาธิ   นัง่เหมือน  
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ภิกษุมีสมาธิ     นอนเหมือนภิกษุมีสมาธิ     ยอมเปนเหมือนดังเจริญฌาน 
ตอหนาพวกมนุษย  ความเริ่มต้ัง  ความต้ัง  ความสํารวมอิริยาบถ  ความ 
เปนผูสยิ้วหนา  ความโกหก   กิริยาโกหก   ความเปนผูโกหก   เห็นปานน้ี  
ทานกลาววา  วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถ.   
         วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรมเปนไฉน  ภิกษุ 
บางรูปในศาสนาน้ี   มีความปรารถนาลามก    อันความปรารถนาครอบงํา 
มีความประสงคจะใหเขาสรรเสริญ  ดําริวา  ประชุมชนจะสรรเสริญเราดวย 
การพูดอยางนี้     จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม  คือ   พูดวา   สมณะที่ใชจีวร 
เห็นปานน้ี   มีอานุภาพมาก   สมณะทีใ่ชบาตรเห็นปานน้ี   ใชภาชนะโลหะ 
เห็นปานน้ี     ใชธมกรกเห็นปานน้ี    ใชผากรองน้ําเห็นปานน้ี     ใชลูกตาล 
เห็นปานน้ี     ใชรองเทาเห็นปานน้ี    ใชประคดเอวเห็นปานน้ี     ใชสายโยค 
เห็นปานน้ี  มีอานุภาพมาก และพูดวา  สมณะที่มีพระอุปชฌายะเห็นปานน้ี  
มีอานุภาพมาก สมณะที่มีพระอาจารยเห็นปานน้ี  มีพวกรวมพระอุปชฌายะ 
เห็นปานน้ี  มีพวกรวมพระอาจารยเห็นปานน้ี   มพีวกมีไมตรีกันเห็นปานน้ี 
มีมิตรที่เห็นกันมาเห็นปานนี้     มีมิตรที่คบกันมาเห็นปานน้ี     มีสหายเห็น 
ปานน้ี   มีอานุภาพมาก. 
         และพูดวา   สมณะที่อยูในวิหารเห็นปานน้ี    มีอานุภาพมาก    ผูอยู 
ในเพิงมีหลังคาแถบเดียวเห็นปานน้ี     ผูอยูในเรือนโลนเห็นปานน้ี     ผูอยู 
ในถ้ําเห็นปานนี้      ผูอยูในกุฎีเห็นปานนี้    ผูอยูในเรือนยอดเห็นปานน้ี 
ผูอยูในปอมเห็นปานน้ี    ผูอยูในโรงเห็นปานน้ี     ผูอยูในที่พักเห็นปานน้ี 
ผูอยูในโรงฉันเห็นปานน้ี     ผูอยูในมณฑปเห็นปานนี้    ผูอยูทีโ่คนตนไม 
เห็นปานน้ี     มีอานุภาพมาก  อนึ่ง  ภิกษุผูกมหนากวาคนท่ีกมหนา   ผูสยิ้ว 
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หนากวาคนสยิ้วหนา     ผูโกหกกวาคนท่ีโกหก     ผูพูดมากกวาคนพูดมาก   
ผูที่คนอ่ืนสรรเสริญตามปากของคน   กลาวถอยคําอันปฏิสังยุตดวยโลกุตระ 
และนิพพานเชนนั้น   อันลึกซึ้ง  ละเอียด    ที่วิญูชนปดบังวา  สมณะนี้  
ไดวิหารสมาบัติอันสงบเห็นปานน้ี    ความสย้ิวหนา    ความเปนผูสยิ้วหนา 
ความโกหก   กิริยาที่โกหก    ความเปนผูโกหกเห็นปานน้ี     ทานกลาววา 
วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรม. 
         วัตถุแหงความโกหก ๓ อยางนี้      พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน       ละ 
เสียแลว   ตัดขาดเสียแลว   สงบแลว    ระงับแลว    ไมใหอาจเกิดข้ึน   เผา 
เสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นไมโกหก. 
         ตัณหา  ราคะ  สาราคะ  ฯลฯ   อภิชฌา   โลภะ  อกุศลมลู   ทาน 
กลาววา  ความระหาย.  ในคําวา  ไมมคีวามระหาย.    ตัณหาอันเปนเหตุ 
ใหระหายน้ัน     พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําไมให 
มีที่ต้ังดังตาลยอดดวน     ใหถึงความไมมีในภายหลัง   ไมใหเกิดข้ึนตอไป 
เปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    จึงไมมีความ 
ระหาย    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    พระปจเจกสัมพุทธเจาไมมีความโลภ 
ไมโกหก  ไมมีความกระหาย. 
         [๗๔๖]  ความลบหลู   กริิยาท่ีลบหลู    ความเปนผูลบหลู   ความ 
เปนผูริษยา  ชื่อวา  ความลบหลู  ในอุเทศวา  ไมมีความลบหลู   มีบาป 
ธรรมดังรสฝาด   และโมหะอันกําจัดแลว   ดังน้ี.              
         ชื่อวาบาปธรรมดังรสฝาด  คือ  ราคะ   โทสะ  โมหะ   ความโกรธ 
ความผูกโกรธ  ความตีเสมอ  ฯ ล ฯ  อกุสลาภิสังขารท้ังปวง  เปนดังรสฝาด 
(แตละอยาง)ความไมรูในทุกข  ความไมรูในทุกขสมุทัย  ความไมรูในทุกข-   
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นิโรธ   ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ความไมรูในสวนเบื้องตน 
ความไมรูในสวนเบื้องปลาย   ความไมรูทั้งในสวนเบื้องตนและสวนเบื้อง- 
ปลาย ความไมรูในธรรมทั้งหลายอันอาศัยกันเกิดข้ึน  คือความท่ีสังขาราทิ- 
ธรรมนี้เปนปจจัยแหงกันและกัน   ความไมรู  ความไมเห็น    ความไมถึง 
พรอมเฉพาะ    ความไมตรัสรู  ความไมตรัสรูพรอม   ความไมแทงตลอด 
ความไมถึงพรอม    ความไมกําหนดถือเอา    ความไมเห็นพรอม    ความ 
ไมพิจารณา   ความไมทําใหประจักษ   ความหมดจดยาก    ความเปนพาล 
ความไมรูทั่วพรอม     ความหลง     ความหลงเสมอ     อวิชชาเปนโอฆะ 
อวิชชาเปนโยคะ  อวิชชาเปนอนุสัย  อวิชชาเปนปริยุฏฐาน  อวิชชาเปนขาย 
อวิชชาเปนบวง  โมหะ  อกุศลมูล  ชื่อวา  โมหะ. 
         ความลบหลู  บาปธรรมดังรสฝาดและโมหะ  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้น  สํารอกแลว  กําจัดแลว   ละเสียแลว  ตัดขาดแลว  สงบแลว  ระงับแลว 
ทําไมใหอาจเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   เพราะเหตุนั้น   พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน     จึงไมมีความลบหลู     มีบาปธรรมดังรสฝาดและ 
โมหะอันกําจัดแลว. 
         [๗๔๗]  ตัณหา   ราคะ   สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา   โลภะ  อกุศลมูล 
ทานกลาววา  ความหวัง  ในอุเทศวา  เปนผูไมมีความหวังในโลกท้ังปวง 
ดังน้ี. 
         คําวา  ในโลกท้ังปวง   คือ   ในอบายโลกท้ังปวง    ในมนุษยโลก 
ทั้งปวง  ในเทวโลกทั้งปวง  ในขันธโลกท้ังปวง  ในธาตุโลกทั้งปวง   ใน 
อายตนโลกทั้งปวง.  
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คําวา  เปนผูไมมีความหวังในโลกท้ังปวง   ความวา    เปนผูไมมี 
ความหวัง   คือ   เปนผูไมมีตัณหา    เปนผูไมมีความกระหายในโลกท้ังปวง 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   เปนผูไมมีความหวังในโลกท้ังปวง    พึงเท่ียวไป 
เหมือนนอแรดฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาว 
วา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนผูไมโลภ   ไมโกหก    ไม 
         ระหาย     ไมมีความลบหลู     มบีาปธรรมดังรสฝาดและ 
         โมหะอนักําจัดแลว    ไมมีความหวังในโลกท้ังปวง    พึง 
         เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
  [๗๔๘]  พึงละเวนสหายชั่ว   ผูไมเหน็ประโยชน  ผูต้ังอยูใน 
         ธรรมอนัไมเสมอ       ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผู  
         ประมาทดวยตนเอง       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         [๗๔๙]  สหายชั่ว    ในอุเทศวา   ปาป   สหาย   ปริวชฺชเยถ  ดังน้ี  
ที่บัณฑิตกลาวไววา  สหายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐๑  วา  ทานท่ี 
ใหแลวไมมีผล ๑   ยญัท่ีบูชาแลวไมมีผล ๑    ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีและ 
ทําชั่วไมมี ๑   โลกน้ีไมมี ๑   โลกหนาไมมี ๑   มารดาไมมี ๑   บดิาไมมี  ๑ 
โอปปาติกสัตว  คือเหลาสัตวที่ผุดข้ึนเกิดไมมี ๑   สมณพราหมณผูปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ  ทําใหเเจงซ่ึงโลกน้ีและโลกหนาดวยความรูยิ่งเองแลวประกาศ 
ใหทราบ  ไมมีในโลก ๑ ดังน้ี   สหายนี้ชื่อวา สหายชั่ว. 
๑. บาลีมีเพียง  ๙  ขอ  ขาด  นตฺถิ  หุต  = การเซนสรวงไมมีผล.  
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         คําวา  พึงละเวนสหายชั่ว  ความวา  พึงละ  พึงเวน    พึงหลีกเลี่ยง  
สหายชั่ว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พึงละเวนสหายชั่ว. 
         [๗๕๐]   สหายผูไมเห็นประโยชน     ในอุเทศวา    อนตฺถทสฺสี 
วิสเม  นิวฏิ  ดังนี้   ที่บณัฑิตกลาวไววา   สหายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ 
มีวัตถุ   ๑๐  วาทานที่ใหแลวไมมีผล   ยญัท่ีบูชาแลวไมมีผล  ฯ ล ฯ   สมณ- 
พราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ทําใหแจงซ่ึงโลกนีแ้ละโลกหนาดวยความรู 
ยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ  ไมมีในโลก  ดังน้ี    สหายนี้    ชื่อวาผูไมเห็น 
ประโยชน.                                                              
         คําวา  ผูต้ังอยูในธรรมอันไมเสมอ  ความวา  ผูต้ังอยูในกายกรรม 
อันไมเสมอ     ในวจีกรรมอันไมเสมอ      ในมโนกรรมอันไมเสมอ    ใน 
ปาณาติบาตอันไมเสมอ    ในอทินนาทานอันไมเสมอ   ในกาเมสุมิจฉาจาร 
อันไมเสมอ     ในมุสาวาทอันไมเสมอ    ในปสุณาวาจาอันไมเสมอ    ใน 
ผรุสวาจาอันไมเสมอ   ในสัมผัปปลาปอันไมเสมอ   ในอภิชฌาอันไมเสมอ 
ในพยาบาทอันไมเสมอ   ในมิจฉาทิฏฐิอันไมเสมอ   ในสังขารอันไมเสมอ 
ผูต้ังอยู   ของอยู   แอบอยู   เขาถึงอยู  ติดใจ   นอมใจไปในเบญจกามคุณ 
อันไมเสมอ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผูไมเห็นประโยชน  ผูต้ังอยูในธรรม 
อันไมเสมอ. 
         [๗๕๑]   คําวา    ผูขวนขวาย    ในอุเทศวา   สย  น  เสเว  ปสุต 
ปมตฺต  ดังน้ี   ความวา   ผูใดยอมแสวงหา   เสาะหา   คนหากาม   เปนผู 
พระพฤติอยูในกาม    มักมากอยูในกาม    หนักอยูในกาม   เอนไปในกาม 
โอนไปในกาม  ออนไปในกาม  นอมใจไปในกาม  มุงกามเปนใหญ  แม 
ผูนั้นชื่อวาผูขวนขวายในกาม    ผูใดเสาะหารูป  ไดรูป  บริโภครูป  ดวย  
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สามารถตัณหา    เปนผูประพฤติอยูในรูป   มักมากในรูป    หนักอยูในรูป   
เอนไปในรูป    โอนไปในรูป   ออนไปในรูป   นอมใจไปในรูป   มุงรูป 
เปนใหญ    แมผูนั้นก็ชื่อวาผูขวนขวายในกาม    ผูใดเสาะหาเสียง.. .    ผูใด 
เสาะหากลิ่น...   ผูใดเสาะหารส ...   ผูใดเสาะหาโผฏฐัพพะ  ไดโผฏฐัพพะ 
บริโภคโผฏฐัพพะดวยสามารถตัณหา        เปนผูประพฤติอยูในโผฏฐัพพะ 
มักมากในโผฏฐัพพะ  หนักอยูในโผฏฐัพพะ  เอนไปในโผฏฐัพพะ   โอน 
ไปในโผฏฐัพพะ   ออนไปในโผฏฐัพพะ    นอมใจไปในโผฏฐัพพะ    มุง 
โผฏฐัพพะเปนใหญ   แมผูนั้นก็ชื่อวาผูขวนขวายในกาม. 
         พึงกลาวความประมาท   ในคําวา  ปมตฺต  ดังตอไปนี้    ความปลอย 
จิตไป   ความตามเพ่ิมการปลอยจิตไป   ในกายทุจริตก็ดี   ในวจีทุจริตก็ดี 
ในมโนทุจรติก็ดี   ในเบญจกามคุณก็ดี  หรือความทําโดยไมเอ้ือเฟอ  ความ 
ไมทําเนือง ๆ  ความทําหยุด ๆ  ความประพฤติยอหยอน  ความปลงฉันทะ 
ความทอดธุระ  ความไมเสพ   ความไมเจริญ   ความไมทําใหมาก   ความ 
ไมต้ังใจ  ความไมประกอบเนือง ๆ   ในการบําเพ็ญธรรมท้ังหลายฝายกุศล 
ความประมาท  กริิยาที่ประมาท  ความเปนผูประมาท   เห็นปานน้ี    ทาน 
กลาววา  ความประมาท.                             
         คําวา   ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผูประมาทดวยตนเอง 
ความวา  ไมควรเสพ  ไมควรอาศัยเสพ  ไมควรรวมเสพ ไมควรซองเสพ 
ไมควรเอ้ือเฟอประพฤติ   ไมควรเต็มใจประพฤติ  ไมควรสมาทานประพฤติ 
กะคนผูขวนขวายและคนประมาท  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ไมควรเสพคน 
ผูขวนขวายและคนผูประมาทดวยตนเอง   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน.   เพราะเหตุนั้น   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา  
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                พึงละเวนสหายชั่ว    ผูไมเห็นประโยชน   ผูต้ังอยูใน  
         ธรรมอนัไมเสมอ       ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผู 
         ประมาทดวยตนเอง       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
 
 [๗๕๒]   ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต   ผูทรงธรรม   มีคุณย่ิง   มี  
         ปฏิภาณ  รูจกัประโยชนทั้งหลายแลว    กําจัดความสงสัย 
         เสียพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด  ฉะนัน้. 
         [๗๕๓]   คําวา  ผูเปนพหูสูต    ในอุเทศวา    พหุสฺสุต   ธมฺมธร 
ภเชถ  ดังนี้    ความวา   เปนผูไดสดับมาก   เปนผูทรงธรรมท่ีไดสดับมา 
แลว   สั่งสมธรรมท่ีไดสดับมาแลว   คือธรรมเหลาใดงามในเบื้องตน    งาม 
ในทามกลาง   งามในท่ีสุด    พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ   ประกาศ 
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง   ธรรมเห็นปานน้ัน   เปนธรรมท่ีมิตร 
นั้นสดับมาก   ทรงจําไว  คลองปาก  ข้ึนใจ   แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ. 
         คําวา   ธมฺมธร    ความวา    ผูทรงธรรม    คือ    สุตตะ    เคยยะ 
ไวยากรณ   คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม  เวทัลละ. 
         คําวา   ควรคบมิตรเปนพหูสูต    ผูทรงธรรม   ความวา   ควรคบ 
ควรเสพ    ควรเขาไปเสพ   ควรรวมเสพ    ควรชองเสพ    ซึ่งมิตรผูเปน 
พหูสูตและผูทรงธรรม.   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต  
ผูทรงธรรม.                                   
         [๗๕๔]   มิตรผูยิ่งดวยศีล  สมาธิ  ปญญา วิมตุติ  วิมุตติญาณทัสสนะ 
ในอุเทศวา  มิตฺต  อุฬาร  ปฏิภาณวนตฺ    ดังน้ี.  
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         บุคคลผูมีปฏิภาณ   ในคําวา ปฏิภาณเวนฺต  นี้   มี  ๓  ประเภท   คือ   
ผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัติ ๑   ผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจฉา ๑    ผูม ี
ปฏิภาณโดยการบรรล ุ๑. 
         บุคคลผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัติเปนไฉน     บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้   เลาเรียนพระพุทธพจน  คือ  สุตตะ   เคยยะ   ไวยากรณ   คาถา 
อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม   เวทัลละ   พระพุทธวจนะยอม 
แจมแจงแกบุคคลน้ัน    เพราะอาศัยเลาเรียน   บุคคลน้ีชื่อวา   ผูมีปฏิภาณ 
เพราะอาศัยปริยัติ. 
               บุคคลผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจฉาเปนไฉน     บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี  เปนผูไดถามในอรหัตผล    ในอริยมรรคมีองค  ๘  ในอนิจจตา- 
ทิลักษณะ  ในเหตุ   ในฐานะและอฐานะ   พระพุทธพจนยอมแจมแจงแก 
บุคคลน้ัน    เพราะอาศัยการไตถาม     บุคคลน้ีชื่อวา    ผูมีปฏิภาณเพราะ 
อาศัยปริปุจฉา.                                                   
         บุคคลผูมีปฏิภาณโดยการบรรลเุปนไฉน    บคุคลบางคนในโลกน้ี  
เปนผูบรรลสุติปฏฐาน ๔    สัมมัปปธาน  ๔    อิทธิบาท ๔    อินทรีย ๕ 
พละ ๕   โพชฌงค ๗  อรยิมรรคมีองค ๘   อริยมรรค ๔  สามัญญผล ๔ 
ปฏิสัมภิทา ๔   อภิญญา ๖   บุคคลน้ันรูอรรถ   รูธรรม   รูนิรติุ   เมื่อรู 
อรรถ   อรรถก็แจมแจง   เมื่อรูธรรม   ธรรมก็แจมแจง   เมื่อรูนิรุติ   นิรุติ 
ก็แจมแจง     ญาณในปฏสิัมภิทา  ๓ ประการนี้    เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา  
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันเขาไป      เขาไปพรอม     เขามา    เขามาพรอม 
เขาถึง  เขาถึงพรอม  ประกอบแลวดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้ี  เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงชื่อวามีปฏิภาณ   ผูใดไมมีปริยัติ  ไมมีปริปุจฉา  
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ไมมีอธิคม     บทธรรมอะไรจักแจมแจงแกบุคคลน้ันเลา     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ซึ่งมิตรมีคุณยิ่ง  มีปฏิภาณ. 
         [๗๕๕]  คําวา  รูจักประโยชนทั้งหลายแลว        พึงกําจัดความ 
สงสัยเสีย   ความวา  รูทั่วถึง   รูยิ่ง   ทราบ   เทียบเคียง    พิจารณาให 
แจมแจง   ทาํใหปรากฏแลว  ซึ่งประโยชนตน  ประโยชนผูอ่ืน  ประโยชน 
ทั้งสองฝาย   ประโยชนในปจจุบัน   ประโยชนในสัมปรายภพ    พึงกําจัด 
พึงปราบ  ละ  บรรเทา   ทาํใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมี    ซึ่งความสงสัย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   รูจักประโยชนทั้งหลายแลว   พึงกําจัดความสงสัย 
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น       เพราะฉะนั้น      พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต   ผูทรงธรรม   มีคุณย่ิง   ม ี
         ปฏิภาณ  รูจกัประโยชนทั้งหลายแลว   กําจัดความสงสัย 
         เสีย  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
  
 [๗๕๖]  พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความพอใจซึ่งการเลน 
         ความยนิดี   และกามสุขในโลก    ไมอาลัย  เวนจากฐานะ 
         แหงเครื่องประดับ      เปนผูพูดจริง      พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         [๗๕๗]  ชื่อวา  การเลน  ในอุเทศวา  ขิฑฺฑา  รตี   กามสุขฺจ 
โลเก  ดังนี้   ไดเเกการเลน  ๒  อยาง   คือ    การเลนทางกาย ๑    การเลน 
ทางวาจา ๑   ฯ ล ฯ  นี้ชื่อวาการเลนทางกาย  ฯ ล ฯ    นีช้ื่อวา    การเลน 
ทางวาจา.                                                              
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         คําวา   ความยินดี นี้   เปนเครื่องกลาวถึงความเปนผูไมกระสัน.  
         คําวา   กามสุข     ความวา    สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กามคุณ  ๕  ประการน้ี    ๕ 
ประการเปนไฉน  คือ  รปูที่จะพึงรูแจงดวยตา  อันนาปรารถนา  นาใคร 
นาพอใจ    นารัก    ยั่วยวน    ชวนใหกําหนัด    เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู 
กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก    รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น     โผฏฐัพพะท่ีจะพึง 
รูแจงดวยกาย  อันนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ  นารัก  ยั่วยวน  ชวน 
ใหกําหนัด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กามคุณ ๕ ประการนี้แล.  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สขุโสมนัสใดแล  อาศัยกามคุณ  ๕ ประการน้ีเกิดข้ึน   สุขโสมนัส  
นี้เราเรียกวา   กามสุข   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   กามสุข. 
         คําวา   ในโลก  คือ   ในมนุษยโลก    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา. . . 
ความเลน  ความยินดี   และกามสุขในโลก. 
         [๗๕๘]   คําวา   ไมทําความพอใจ   ไมอาลัย    ความวา    ไมทํา 
ความพอใจ    ซึ่งการเลน    ความยินดี    และกามสุขในโลก    เปนผูไมมี 
ความอาลัย   คือ   ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด   ใหถงึความไมมี   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ไมทําความพอใจ  ไมอาลัย.                                  
         [๗๕๙]   ชื่อวา  เครือ่งประดับ  ในอุเทศวา  วิภูสนฏานา  วิรโต 
สจฺจวาที   ดงัน้ี      ไดแกเครื่องประดับ ๒ อยาง   คือ   เครื่องประดับของ 
คฤหัสถอยางหน่ึง   เครื่องประดับของบรรพชิตอยางหน่ึง. 
         เครื่องประดับของคฤหัสถเปนไฉน   ผม   หนวด  ดอกไม  ของ 
หอม   เครื่องลูบไล   เครื่องประดับ   เครื่องแตงตัว   ผา    เครื่องประดับ 
ศีรษะ    ผาโพก    เครื่องอบ    เครื่องนวด    เครื่องอาบนํ้า    เครื่องตัด  
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กระจกเงา   เครื่องหยอดตา   ดอกไม  เครื่องไลทา   เครื่องทาปาก  เครื่อง  
ผัดหนา   เครื่องผูกขอมือ   เครื่องผูกมวยผม   ไมเทา   กลองยา   ดาบ  รม 
รองเทา   กรอบหนา   พัดขนสัตว   ผาขาว   ผามีชายยาว   เครื่องประดับ 
ดังกลาวมานี้   เปนเครื่องประดับของคฤหัสถ.    
         เครื่องประดับของบรรพชิตเปนไฉน  การประดับจีวร  การประดับ 
บาตร   การประดับเสนาสนะ   การประดับ    การตกแตง   การเลน   การ 
เลนรอบ   ความกําหนัด    ความพลิกแพลง   ความเปนผูพลิกแพลง   ซึ่ง 
กายอันเปอยเนาน้ี    หรือซึ่งบริขารอันเปนภายนอก    การประดับนี้     เปน 
การประดับของบรรพชิต. 
         คําวา   เปนผูพูดจริง   ความวา   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   เปน 
ผูพูดจริง  เชื่อมคําสัตย   มีถอยคําเปนหลักฐาน   ควรเชื่อได  ไมกลาวให 
เคลื่อนคลาดแกโลก   เวนทั่ว   งดเวน   ออกไป   สลัดออกไป  หลุดพน 
พรากออกไป      จากฐานะแหงเครื่องประดับ     มีใจปราศจากเขตแดนอยู 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เวนแลวจากฐานะแหงเครื่องประดับ  เปนผูพูดจริง 
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น.     เพราะเหตุนั้น     พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความพอใจซึ่งการเลน 
         ความยนิดี  และกามสุขในโลก  ไมอาลัย   เวนจากฐานะ 
         แหงเครื่องประดับ      เปนผูพูดจริง      พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้.  
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  [๗๖๐]   พระปจเจกสัมพุทธเจาละบุตร  ทาระ  บดิา   มารดา 
         ทรัพย   ธัญชาติ   พวกพอง   และกามท้ังหลายตามสวน 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๗๖๑]   บุตร  ในคําวา  ปุตฺต   ในอุเทศวา  ปุตฺตฺจ  ทาร  ปตรฺจ 
มาตร  ดังนี้    ม ี ๔ คือ  บตุรที่เกิดแตตน ๑  บุตรที่เกิดในเขต ๑   บุตร 
ที่เขาให ๑   บุตรที่อยูในสํานัก ๑   ภรรยาทานกลาววา  ทาระ   บุรุษผูให 
บุตรเกิดชื่อวาบิดา  สตรีผูใหบุตรเกิดชือ่วามารดา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
บุตร  ทาระ  บิดา  มารดา. 
         [๗๖๒]   แกวมุกดา   แกวมณี    แกวไพฑูรย   สังข   ศิลา   แกว- 
ประพาฬ   เงิน   ทอง   แกวทับทิม   แกวลาย    ทานกลาววา   ทรพัย   ใน 
อุเทศวา   ธนานิ   ธฺานิ  จ  พนฺธวานิ ดังน้ี.  ของท่ีกินกอน   ของท่ีกิน 
ทีหลัง   ทานกลาววา   ธญัชาติ.  ขาวสาลี   ขาวเจา    ขาวเหนียว   ขาวฟาง 
ลูกเดือย  หญากับแก ชื่อวาของท่ีกินกอน  เครื่องแกงชื่อวาของท่ีกินทีหลัง. 
พวกพอง  ในคําวา   พนฺธวานิ  มี ๔ จําพวก   คือ    พวกพองโดยเปน 
ญาติ ๑   พวกพองโดยโคตร ๑   พวกพองโดยความเปนมิตร ๑   พวกพอง 
เนื่องดวยศิลป ๑  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทรัพย  ธญัชาติ  พวกพอง. 
         [๗๖๓]   ชื่อวา  กาม   ในอุเทศวา  หิตฺวาน   กามานิ  ยโถธกานิ 
ดังน้ี    โดยหัวขอไดแกกาม ๒ อยาง   คือวัตถุกาม  ๑   กิเลสกาม ๑  ฯ ล ฯ 
เหลาน้ันทานกลาววาวัตถุกาม  ฯ ล ฯ  เหลาน้ีทานกลาววากิเลสกาม. 
         คําวา  ละกามท้ังหลาย    ความวา    กําหนดรูวัตถุกามแลว     ละ 
บรรเทา    ทาํใหสิ้นสุด    ใหถึงความไมมี    ซึ่งกิเลสกาม    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ละกามท้ังหลาย.  
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         คําวา  ตามสวน  ความวา  ไมมาอีก  ไมยอนมา  ไมกลับมาสูกิเลสที่   
ละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค ไมมาอีก  ไมยอนมา   ไมกลับมาสูกิเลสที่ละ 
ไดแลวดวยสกทาคามิมรรค ไมมาอีก  ไมยอนมา   ไมกลับมาสูกิเลสที่ละได 
แลวดวยอนาคามิมรรค   ไมมาอีก  ไมยอนมา  ไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดแลว 
ดวยอรหัตมรรค   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ละแลวซึ่งกามท้ังหลายตามสวน 
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น       เพราะเหตุนั้น     พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา                                                          
                พระปจเจกสัมพุทธเจาละบุตร   ทาระ  บิดา   มารดา 
         ทรัพย   ธัญชาติ   พวกพอง   และกามท้ังหลายตามสวน 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 
 [๗๖๔]  กามน้ีเปนเครื่องของ   มีความสุขนอย   มีความยินดี 
         นอย   มีทุกขมาก   บุคคลผูมีปญญารูวา   กามน้ีเปนดังฝ 
         ดังน้ีแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๗๖๕]   คําวา     เครื่องของก็ดี      วาเปดก็ดี     วาเหย่ือก็ดี     วา 
เกี่ยวของก็ดี    วาพัวพันก็ดี     นี้เปนชือ่แหงเบญจกามคุณ    ในอุเทศวา 
สงฺโค  เอโส  ปริตฺตเมตฺถ  โสขฺย  ดังนี้. 
        คําวา  กามน้ีมีความสุขนอย  ความวา  สมจริงตามพระพุทธพจน 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามคุณ ๕ ประการ 
นี้    ๕ ประการเปนไฉน  คือ    รูปที่จะพึงรูแจงดวยคา   อันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   นารกั   ยั่วยวน   ชวนใหกําหนัด   เสียงที่จะพึงรูแจง 
ดวยหู กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก  รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น  โผฏฐัพพะท่ีจะ 
พึงรูแจงดวยกาย  อันนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ   นารัก   ยั่วยวน  
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ชวนใหกําหนัด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามคุณ ๕ ประการนี้แล   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สุขโสมนัสใดแล   อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดข้ึน   สุข 
โสมนัสนั้นแลเรากลาววา   กามสุข   กามสุขน้ีมีนอย   กามสุขนี้เลว  กามสุข 
นี้ลามก   กามสุขนี้ใหเกิดทุกข   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   กามนี้เปนเครื่อง 
ของ  มีความสุขนอย. 
         [๗๖๖]   คําวา  กามน้ีมีความยินดีนอย    มีทกุขมาก    ความวา 
กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  มีความยินดีนอย   มทีุกขมาก   ม ี
ความคับแคนมาก   มโีทษมาก   กามทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เหมือนโครงกระดูก   กามท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เหมือน 
ชิ้นเน้ือ   กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เหมือนคบเพลิง    กาม 
ทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เหมือนหลมุถานเพลิง    กามท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เหมือนความฝน    กามท้ังหลายพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา    เหมือนของท่ียืมเขามา    กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   เหมือนผลไม   กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เหมือน 
คาบและสุนัขไลเนื้อ   กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เหมือนหอก 
และหลาว      กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เหมือนศีรษะงูเหา 
มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก   มีโทษมาก   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  กาม 
นี้มีความยินดีนอย  มีทุกขมาก. 
         [๗๖๗]   คําวา   ดังฝก็ดี     วาเบ็ดก็ดี    วาเหย่ือก็ดี     วาความของ 
ก็ดี    วาความกังวลก็ดี   เปนชื่อของเบญจกามคุณ    ในอุเทศวา  คณฺโฑ 
เอโส  อิติ  ตฺวา  มติมา ดังน้ี. 
         บทวา   อิติ    เปนบทสนธิ    เปนบทเกี่ยวของ     เปนบทบริบูรณ  
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เปนที่ประชุมแหงอักขระ    เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ.  บทวา   อิติ 
นี้   เปนไปตามลําดับบท. 
         คําวา  บุคคลผูมีปญญารูแลววา   กามน้ีเปนดังฝ  ความวา  บุคคล 
ผูมีปญญา  เปนบัณฑิต  มีความรู  มีความตรัสรู  มญีาณ  มีปญญาแจมแจง 
มีปญญาทําลายกิเลส   รูแลว    คือ   เทยีบเคียงพิจารณา     ใหแจมแจง     ทํา 
ใหปรากฏวา   กามน้ีเปนดังฝ  เปนเบ็ด  เปนเหยื่อ   เปนความของ   เปน 
ความกังวล  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   บคุคลผูมีปญญารูแลววา   กามน้ีเปน 
ดังฝ  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา                                                          
                กามน้ีเปนเครื่องของ   มีความสุขนอย   มีความยินดี  
         นอย   มีทุกขมาก   บุคคลผูมีปญญารูวา   กามน้ีเปนดังฝ 
         ดังน้ีแลว    พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 
  [๗๖๘]  พระปจเจกสัมพุทธเจาทําลายแลวซ่ึงสังโยชนทั้ง- 
         หลาย   เหมือนปลาทําลายขาย  และเหมือนไฟท่ีไหมลาม 
         ไปมิไดกลับมา  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๗๖๙]  สังโยชน   ในอุเทศวา   สนฺทาลยิตฺวาน  สฺโชนานิ 
ดังน้ี  มี  ๑๐ ประการ  คือ  กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน  มานสังโยชน 
ทิฏฐิสังโยชน     วิจิกิจฉาสังโยชน   สีลัพพตปรามาสสังโยชน    ภวราค- 
สังโยชน  อิสสาสังโยชน  มัจฉริยสงัโยชน  อวิชชาสังโยชน.               
         คําวา  ทําลายแลวซ่ึงสังโยชนทั้งหลาย  ความวา ทําลาย  ทําลาย  
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พรอม   ละ   บรรเทา   ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมี   ซึ่งสังโยชน ๑๐ 
ประการ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ทําลายแลวซ่ึงสังโยชนทั้งหลาย. 
         [๗๗๐]   ขายท่ีทําดวยดาย  ทานกลาววา  ขาย  ในอุเทศวา  ชาลว 
เภตฺวา  สลิลมฺพุจารี  ดังน้ี .   น้ําทานกลาววา  สลิละ.   ปลาทานกลาววา 
อัมพุจารี   สตัวเที่ยวอยูในนํ้า.   ปลาทําลาย  ฉีก   แหวกขายขาดลอดออก 
แลว   เที่ยววาแหวกไป   รักษา   บํารุง   เยียวยา. 
         ขายม ี๒  ชนิด    คือ    ขายคือตัณหา ๑    ขายคือทิฏฐิ ๑  ฯ ล ฯ 
นี้ชื่อวา  ขายคือตัณหา ฯ ล ฯ  นีช้ื่อวา ขายคือทิฏฐิ.  พระปจเจกสัมพุทธ- 
เจาน้ันละขายคือตัณหา    สละคืนขายทิฏฐิเสียแลว    เหมือนปลาทําลายขาย 
ฉะน้ัน    เพราะเปนผูละขายคือตัณหา    สละคืนขายคือทิฏฐิเสียแลว  พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงไมของ  ไมติด  ไมพัวพันในรูป   เสียง  กลิ่น   รส 
โผฏฐัพพะ  ในรูปที่ไดเห็น   เสียงที่ไดฟง  อารมณที่ไดทราบ  ธรรมารมณที่ 
จะพึงรูแจง  เปนผูออกไป  สลัดออก   หลุดพน    ไมเกี่ยวของ  มีใจอันทํา 
ไมใหมีเขตแดนอยู   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เหมือนปลาทําลายขายฉะน้ัน. 
         [๗๗๑]   คําวา     เหมือนไฟไหมลามไปมิไดกลับมา     ความวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันไมมาอีก    ไมยอนมา    ไมกลับมาสูกิเลสที่ละได 
แลวดวยโสดาปตติมรรค    ไมมาอีก    ไมยอนมา    ไมกลับมาสูกิเลสที่ละ 
ไดแลวดวยสกทาคามิมรรค    ไมมาอีก    ไมยอนมา    ไมกลับมาสูกิเลสที่ 
ละแลวดวยอนาคามิมรรค    ไมมาอีก   ไมยอนมา    ไมกลับมาสูกิเลสที่ละ 
ไดแลวดวยอรหัตมรรค   เหมือนไฟไหมเชื้อหญาและไมลามไปมิไดกลับมา 
ฉะน้ัน  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เหมือนไฟไหมลามไปมิไดกลับมา    พึง  
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เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น.   เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธ- 
เจาน้ันจึงกลาววา                                                                              
                พระปจเจกสัมพุทธเจา    ทาํลายแลวซ่ึงสังโยชนทั้ง- 
         หลาย   เหมือนปลาทําลายขาย  และเหมือนไฟท่ีไหมลาม 
         ไปมิไดกลับมา   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด  ฉะนัน้. 
 
 [๗๗๒]   พระปจเจกสัมพุทธเจา   เปนผูมีจักษุอันทอดลง   ไม 
         เหลวไหลเพราะเทา  คุมครองอินทรีย   มใีจอันรักษาแลว  
         กิเลสมไิดชุม       ไฟกิเลสมิไดเผา      พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         [๗๗๓]   พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  น   จ  ปาท- 
โลโล  ดังนี้  ภิกษุเปนผูไมสํารวมจักษุอยางไร  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ    ประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ 
ดวยความดําริวา   เราจะดูรูปที่ไมเคยดู   จะผานเลยรูปที่เคยดูแลว   จึงออก 
จากอารามน้ีไปยังอารามโนน    จากสวนน้ีไปยังสวนโนน   จากบานนี้ไปยัง 
บานโนน    จากนิคมน้ีไปยังนิคมโนน  จากนครน้ีไปยังนครโนน  จากรัฐน้ี  
ไปยังรัฐโนน     จากชนบทน้ีไปยังชนบทโนน     เปนผูขวนขวายความเท่ียว 
นาน   เที่ยวไปไมหยุด   เพ่ือจะดูรูป  ภิกษุเปนผูไมสํารวมจักษุอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน    เดินไปตามถนน     ไม 
สํารวม   เดินดูกองทัพชาง   ดูกองทัพมา  ดูกองทัพรถ   ดูกองทัพเดินเทา 
ดูพวกกุมาร   ดูพวกกุมารี   ดูพวกสตรี   ดูพวกบุรุษ    ดูรานตลาด    ด ู 
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ประตูบาน  ดูขางบน  ดูขางลาง  ดูทิศใหญทิศนอย  เดินไป  ภิกษุเปนผู   
ไมสํารวมจักษุแมอยางนี้.              
         อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว   ถือนิมิต  ถืออนุพยัญชนะ 
ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ที่เมื่อไมสํารวมแลว     พึงเปนเหตุให 
อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได  ไมรักษาจักขุนทรีย 
ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ภิกษุเปนผูไมสํารวมจักษุแมอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    เหมือนทานสมณพราหมณบางจําพวก   ฉันโภชนะที่ 
เขาใหดวยศรัทธาแลว     เปนผูขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเหน็ 
ปานน้ี   คือการฟอน  การขับรอง  การประโคม  มหรสพมีการรําเปนตน 
การเลานิยาย  เพลงปรบมือ  การเลนปลุกฝ  การเลนตีกลอง  ฉากภาพบาน 
เมืองที่สวยงาม  การเลนของคนจัณฑาล   การเลนไตราว  การเลนหนาศพ 
ชนชาง  ชนมา ชนกระบอื  ชนโค  ชนแพะ  ชนแกะ ชนไก  รบนกกระทา 
รํากระบ่ีกระบอง   มวยชก   มวยปล้ํา    การรบ   การตรวจพล    การจัด 
กระบวนทัพ  กองทัพ   ภิกษุเปนผูไมสํารวมจักษุแมอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน     เดินไปตามถนนเปนผู 
สํารวม  ไมดกูองทัพชาง  ไมดูกองทัพมา   ไมดูกองทัพรถ   ไมดูกองทัพ 
เดินเทา   ไมดูพวกกุมาร  ไมดูพวกกุมารี   ไมดูพวกสตรี   ไมดพูวกบุรุษ 
ไมดูรานตลาด  ไมดูประตูบาน  ไมดูขางบน   ไมดูขางลาง   ไมดูทิศใหญ 
ทิศนอย  เดินไป   ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุแมอยางนี้. 
         ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุอยางไร     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ไมเปนผู 
เหลวไหลเพราะจักษุ       ไมประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ 
ดวยความไมดําริวา    เราจะดูรูปที่ไมเคยดู   จะผานเลยรูปที่เคยดูแลว    ไม  
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ออกจากอารามน้ีไปยังอารามโนน   ไมจากสวนน้ีไปยังสวนโนน    ไมจาก  
บานน้ีไปยังบานโนน   ไมจากนิคมน้ีไปยังนิคมโนน     ไมจากนครน้ีไปยัง 
นครโนน     ไมจากรัฐนี้ไปยังรัฐโนน    ไมจากชนบทน้ีไปยังชนบทโนน 
ไมขวนขวายการเที่ยวนาน  เที่ยวไมหยุด  เพ่ือจะดูรูป   ภิกษุเปนผูสํารวม 
จักษุอยางนี้.                                             
         อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว    ไมถือนิมิ    ไมถืออนุ- 
พยัญชนะ  ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ที่เมือ่ไมสํารวมแลว   พึงเปน 
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได    ยอมรกัษา 
จักขุนทรีย     ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย      ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุแม 
อยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    เหมือนทานสมณพราหมณบางจําพวก   ฉัน โภชนะ 
ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว         เปนผูไมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแก 
กุศลธรรมเห็นปานน้ี   คือ การฟอน  การขับ  การประโคม  ฯ ล ฯ   การ 
ดูกองทัพ    ภิกษุเปนผูงดเวน จากการขวนขวายดูการเลน  อันเปนขาศึกแก 
กุศลธรรมเห็นปานน้ี    ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุแมอยางนี้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา   ไมเหลวไหลเพราะเทา   ดังตอไปนี้  
ภิกษุเปนผูเหลวไหลเพราะเทาอยางไร   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผู 
เหลวไหลเพราะเทา     ประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะเทา    ออก 
จากอารามน้ีไปยังอารามโนน ...     จากชนบทน้ีไปยังชนบทโนน     เปนผู 
ขวนขวยการเท่ียวไปนาน    เที่ยวไปไมหยุด    ภิกษุเปนผูเหลวไหลเพราะ 
เทาแมอยางนี้.                                                            
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         อีกอยางหนึ่ง     ภิกษุเปนผูประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะ 
เทา  ภายในสังฆาราม  ฟุงซาน  มีจิตไมสงบ   มิใชเพราะเหตุแหงประโยชน 
มิใชเพราะเหตุที่ถูกใช    ออกจากบริเวณนี้ไปยังบริเวณโนน    จากวิหารน้ี  
ไปยังวิหารโนน     จากเพิงน้ีไปยังเพิงโนน     จากปราสาทน้ีไปยังปราสาท 
โนน   จากเรือนโลนหลังน้ีไปยังเรือนโลนหลังโนน   จากถ้ําน้ีไปยังถ้ําโนน 
จากท่ีเรนนี้ไปยังท่ีเรนโนน   จากกระทอมน้ีไปยังกระทอมโนน  จากเรือน 
ยอดหลังน้ีไปยังเรือนยอดหลังโนน   จากปอมน้ีไปยังปอมโนน    จากโรงน้ี  
ไปยังโรงโนน    จากท่ีพักแหงน้ีไปยังท่ีพักแหงโนน  จากโรงเก็บของแหงนี้ 
ไปยังโรงเก็บของแหงโนน   จากโรงฉันแหงน้ีไปยังโรงฉันแหงโนน    จาก 
มณฑปแหงนี้ไปยังมณฑปแหงโนน    จากโคนไมตนนี้ไปยังโคนไมตนโนน 
ในสถานท่ีที่ภิกษุนั่งกันอยูหรือกําลังเดินไป    มีรปูเดียวก็รวมเปนรูปที่สอง 
มีสองรูปก็เปนรูปที่สาม     หรือมีสามรูปก็เปนรูปที่สี่    ยอมพูดคําเพอเจอ 
มากในที่นั้น   คือ  พูดเรื่องพระราชา  เรื่องโจร  ฯ ล ฯ   เรื่องความเจริญ 
ความเสื่อม   ภิกษุเปนผูเหลวไหลเพราะเทาแมอยางนี้.                         
         คําวา   ไมเหลวไหลเพราะเทา     ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้น   เปนผูเวน    เวนขาด   ออกไป   สลัดออก   หลดุพน   ไมเกีย่วของ 
ดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะเทา   มีจิตอันทําไมใหมีเขตแดนอยู    ชอบ 
ในความสงัด     ยินดีในความสงัด     ประกอบในความสงบจิต  ณ ภายใน 
เนือง ๆ     มฌีานมิไดหาง    ประกอบดวยวิปสสนา    พอกพูนสุญญาคาร 
เพงฌาน  ยินดีในฌาน   หมั่นประกอบเอกีภาพ   หนักอยูในประโยชนตน 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เปนผูสํารวมจักษุและไมเหลวไหลเพราะเทา.  
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         [๗๗๔]   คําวา   เปนผูคุมครองอินทรีย    ความวา   พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้น    เห็นรปูดวยจักษุแลว    ไมถือนิมิต    ไมถอือนุพยัญชนะ 
ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได       ยอมรักษาจักขุนทรีย 
ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย   ฟงเสียงดวยหู   ดมกลิ่นดวยจมูก   ลิ้มรส 
ดวยลิ้น   ถกูตองโผฏฐัพพะดวยกาย   รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว   ไมถือ 
นิมิต     ไมถอือนุพยัญชนะ    ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย    ที่เมื่อไม 
สํารวมแลว       พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงําได       ยอมรักษามนินทรีย       ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เปนผูคุมครองอินทรีย. 
         คําวา  มีใจอันรักษาแลว     ความวา  มีใจคุมครองแลว    คือ  มีจิต 
รักษาแลว   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มอิีนทรียอันคุมครองแลว    มีใจอัน 
รักษาแลว. 
         [๗๗๕]   คําวา กิเลสมิไดชุม  ในอุเทศวา อนวสฺสุโต  อปริฑยฺห- 
มาโน  ดังนี้     ความวา  สมจริงตามเถรภาษิตท่ีทานพระมหาโมคคัลลานะ 
กลาววา    ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เราจักแสดงอวัสสุตปริยาสูตรและ 
อนวัสสุตปริยายสูตรแกทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลา จงพึงเทศนาน้ัน    จงใส 
ใจใหดี     เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะวา 
อยางนั้นทานผูมีอายุ  ดังนี้แลว  ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา 
         ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย       ก็ภิกษุเปนผูอันกิเลสชุมแลวอยางไร 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เห็นรูปดวยตาแลว   ยอม 
ยินดีในรูปทีน่ารัก   ยอมยินรายในรูปที่ไมนารัก  เปนผูไมต้ังม่ันกายคตาสติ  
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มีธรรมในใจนอย     และภิกษุนั้นยอมไมรูตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ    อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึน 
แลวแกเธอ    ฟงเสียงดวยหู    ดมกลิ่นดวยจมูก   ลิม้รสดวยลิ้น    ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย   รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว  ยอมยินดีในธรรมารมณ 
ที่นารัก   ยอมยินรายในธรรมารมณทีไ่มนารัก   เปนผูไมต้ังม่ันกายคตาสติ 
มีธรรมในใจนอย     และภิกษุนั้นยอมไมรูตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ     อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึน 
แลวแกเธอ   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุนี้ทานกลาววา   ผูอันกิเลส 
ชุมแลว     ในรูปที่จะพึงรูแจงดวยตา     ในเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู  ฯ ล ฯ 
ในธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ. 
         ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้     ถาแมมารเขา 
มาหาภิกษุนั้นทางตา    มารก็ไดชองไดปจจัย    ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้น 
ทางหู ฯ ล ฯ    ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางใจ    มารก็ไดชองไดปจจัย. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนเรือนท่ีทําดวยไมออ   หรือเรือน 
ที่ทําดวยหญาแหงเกราะ     ฝนรั่วรดได      ถาแมบุรุษเอาคบหญาที่ติดไฟ 
แลวเขาไปจุดเรือนน้ันทางทิศตะวันออก  ไฟก็ไดชองไดปจจัย  ถาแมบุรุษ 
เอาคบหญาที่ติดไฟแลวเขาไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตก     ทางทิศเหนือ     
ทางทิศใต  ทางเบื้องหลัง  ทางเบ้ืองบน  แมทางทิศไหน ๆ   ไฟก็ไดชอง 
ไดปจจัย   ฉันใด     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางตา  มารก็ไดชอง 
ไดปจจัย    ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางหู   ฯ ล ฯ  ถาแมมารเขามาหา 
ภิกษุนั้นทางใจ  มารก็ไดชองไดปจจัย.  
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         ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้  รูปยอมครอบงํา 
ได  ภิกษุครอบงํารูปไมได  เสียงครอบงําภิกษุได  ภิกษุครอบงําเสียงไมได 
กลิ่นครอบงําภิกษุได  ภิกษุครอบงํากลิ่นไมได  รสครอบงําภิกษุได  ภิกษุ 
ครอบงํารสไมได    โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุได    ภิกษุครอบงําโผฏฐัพพะ 
ไมได     ธรรมารมณครอบงําภิกษุได      ภิกษุครอบงําธรรมารมณไมได. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุนี้ทานกลาววา     ถูกรูปครอบงํา    ถูก 
เสียงครอบงํา   ถูกกลิ่นครอบงํา   ถูกรสครอบงํา   ถูกโผฏฐัพพะครอบงํา 
ถูกกิเลสเหลาน้ันครอบงํา     ภิกษุเหลาน้ันไมครอบงําอกุศลธรรมอันลามก 
อันทําใหเศราหมอง  ใหเกิดในภพใหม   ใหมีความกระวนกระวาย  มีทุกข 
เปนวิบาก   เปนที่ต้ังแหงชาติ  ชรา  และมรณะตอไป   ดกูอนทานผูมีอายุ  
ทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูอันกิเลสชุมแลวอยางนี้แล. 
         ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    กภิ็กษุเปนผูอันกิเลสไมชุมแลวอยางไร 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เห็นรูปดวยจักษุแลว 
ไมยินดีในรปูที่นารัก  ไมยินรายในรปูที่ไมนารัก   ต้ังม่ันกายคตาสติ  มีใจ 
ประกอบดวยธรรมหาประมาณมิได     และภิกษุนัน้ยอมรูชัดตามความเปน 
จริงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ   อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรม 
อันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเธอ     ฟงเสียงดวยหู  ฯ ล ฯ     รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลว     ไมยินดีในธรรมารมณที่นารัก     ต้ังม่ันกายคตาสติ    มีใจ 
ประกอบดวยธรรมอันหาประมาณมิได      และภิกษุนั้นยอมรูชัดตามความ 
เปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศล 
ธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเธอ    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ภิกษุนี้   
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ทานกลาววา   ไมถูกกิเลสชุมแลว    ในรูปที่จะพึงรูแจงดวยตา     ในเสียงที่   
จะรูพึงแจงดวยหู  ฯ ล ฯ   ในธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ. 
         ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้    ถาแมมารเขา 
มาหาภิกษุนั้นทางตา   มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย   ถาแมมารเขามาหาภิกษุ 
นั้นทางหู  มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย  ฯ ล ฯ   ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้น 
ทางใจ    มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เปรียบ 
เหมือนกูฏาคารศาลา   หรือสันถาคารศาลา   มีดินหนา  มีเครื่องฉาบทาอัน 
เปยก    ถึงแมบุรุษจะเอาคบหญาท่ีติดไฟโชนแลวเขาไปจุดเรือนนั้นทางทิศ 
ตะวันออก    ไฟก็ไมไดชองไมไดปจจัย    ถึงแมบุรษุจะเอาคบหญาท่ีติดไฟ 
โชนแลวเขาไปจุดเรือนน้ันทางทิศตะวันตก     ทางทิศเหนือ      ทางทิศใต 
ทางเบ้ืองหลัง   ทางเบ้ืองบน    ถึงแมโดยทางไหน ๆ   ไฟก็ไมไดชองไมได 
ปจจัย   ฉันใด    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้   ก ็
ฉันนั้นเหมือนกันแล  ถึงแมมารจะเขามาหาภิกษุนั้นทางตา  มารก็ไมไดชอง 
ไมไดปจจัย    ถึงแมมารจะเขามาหาภิกษุนั้นทางหู  ฯ ล ฯ    ถึงแมมารจะเขา 
มาหาภิกษุนั้นทางใจ     มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย      ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้     รปูยอมครอบงําไมได    ภิกษุครอบงํา 
รูปได  เสียงครอบงําภิกษุไมได  ภิกษุครอบงําเสียงได   กลิ่นครอบงําภิกษุ 
ไมได  ภิกษุครอบงํากลิ่นได   รสครอบงําภิกษุไมได   ภิกษุครอบงํารสได 
โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุไมได    ภิกษุครอบงําโผฏฐัพพะได    ธรรมารมณ 
ครอบงําภิกษุไมได  ภิกษุครอบงําธรรมารมณได. 
         ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย        ภิกษุนี้ทานกลาววา      ครอบงํารูป 
ครอบงําเสียง   ครอบงํากลิ่น  ครอบงํารส  ครอบงําโผฏฐัพพะ   ครอบงํา  
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ธรรมารมณ  กิเลสเหลาน้ัน  ครอบงําภิกษุไมได  ภิกษุครอบงําอกุศลธรรม 
อันลามก     อันทําใหเศราหมอง    ใหเกิดในภพใหม    ใหมีความกระวน 
กระวาย    มทีุกขเปนวิบาก     เปนที่ต้ังแหงชาติ    ชรา   และมรณะตอไป 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย         ภิกษุเปนผูไมถูกกิเลสชุมแลวอยางนี้แล 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูอันกิเลสไมชุมแลว. 
         คําวา   ไฟกิเลสไมเผา    ความวา  ผูอันไฟคือราคะ    ไฟคือโทสะ 
ไฟคือโมหะ    ไมแผดเผา    เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา   ผูอันกิเลสไมชุมแลว 
ไฟกิเลสไมเผา    พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด   ฉะน้ัน    เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา    เปนผูมีจักษุอนัทอดลง    ไม 
         เหลวไหลเพราะเทา    คุมครองอินทรีย   มใีจอันรักษาแลว 
         กิเลสมไิดชุม  ไฟกิเลสมิไดเผา  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
  [๗๗๖]  พระปจเจกสัมพุทธเจานําลงแลวซ่ึงเครื่องหมายของ 
         คฤหัสถ      ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช       เหมือนตน 
         ปาริฉัตตกะมีใบทึบ        พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         [๗๗๗]   ผมและหนวด  ฯ ล ฯ   ผามีชายยาว   ทานกลาววา  เครื่อง 
หมายของคฤหัสถ  ในอุเทศวา  โอหารยิตฺวา  คิหพฺิยฺชนานิ  ดังน้ี. 
         คําวา  นําลงแลวซ่ึงเครื่องหมายของคฤหัสถ     ความวา   ปลงลง 
แลว    คือ  ละทิ้ง    ระงับแลวซ่ึงเครื่องหมายของคฤหัสถ     เพราะฉะน้ัน  
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จึงชื่อวา   นําลงแลวซ่ึงเคร่ืองหมายของคฤหัสถ. 
         [๗๗๘]   คําวา  เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ      ความวา  พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน     ทรงบาตรและจีวรครบ    เหมือนตนปาริฉัตตกะ 
คือ  ตนทองหลางมีใบหนา   มีรมเงาชิด  ฉะน้ัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ. 
         [๗๗๙]   คําวา   ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช    ความวา  พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ตัดกังวลในฆราวาสท้ังหมด  ตัดกังวลในบุตรและ 
ภรรยา  ตัดกงัวลในญาติ   ตัดกังวลในความส่ังสม   ปลงผมและหนวดแลว 
ครองผากาสายะ     ออกบวชเปนบรรพชิต     เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล 
เปนผูเดียวเที่ยวไป   เที่ยวไปทั่ว   ดําเนิน   เปนไป   รักษา  บํารุง  เยียวยา 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ครองผายอมนํ้าฝาดออกบวช   พึงเที่ยวไปผูเดียว 
เหมือนนอแรดฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น   พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาว 
วา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจานําลงแลวซ่ึงเครื่องหมายของ 
         คฤหัสถ      ครองผายอมน้ําฝาคออกบวช      เหมือนตน 
         ปาริฉัตตกะมีใบทึบ       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
 
   [๗๘๐]  พระปจเจกสัมพุทธเจา     ไมทําความติดใจในรสท้ัง- 
         หลาย   ไมมีตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล  ไมเลี้ยงผูอื่น 
         เท่ียวไปตามลําดับตรอก  มีจิตไมพัวพันในสกุล  พึงเท่ียว 
         ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น.  
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         [๗๘๑]   คําวา   ในรสท้ังหลาย     ในอุเทศวา  รเสสุ  เคธ  อกร 
อโลโล  ดังนี้   คือ  รสท่ีราก   รสท่ีตน    รสท่ีเปลือก  รสทีใ่บ  รสที่ดอก   
รสท่ีผล    รสเปรี้ยว    รสหวาน    รสขม    รสเผ็ดรอน   รสเค็ม   รสปรา 
รสเฝอน   รสฝาด   รสอรอย   รสไมอรอย   รสเยน็   รสรอน. 
         สมณพราหมณผูติดใจในรสมีอยูในโลก      สมณพราหมณเหลาน้ัน 
เที่ยวแสวงหารสดวยปลายลิ้น   ไดรสเปรี้ยวแลวก็แสวงหารสไมเปรี้ยว   ได 
รสไมเปรี้ยวแลวก็แสวงหารสเปรี้ยว  ไดรสหวานแลวก็แสวงหารสไมหวาน 
ไดรสไมหวานแลวก็แสวงหารสหวาน         ไดรสขมแลวก็แสวงหารสไมขม 
ไดรสไมขมแลวก็แสวงหารสขม        ไดรสเผ็ดรอนแลวก็แสวงหารสไมเผ็ด 
รอน   ไดรสไมเผ็ดรอนแลวก็แสวงหารสเผ็ดรอน  ไดรสเค็มแลวก็แสวงหา 
รสไมเค็ม    ไดรสไมเค็มแลวก็แสวงหารสเค็ม   ไดรสปราแลวก็แสวงหารส 
ไมปรา    ไดรสไมปราแลวก็แสวงหารสปรา    ไดรสเฝอนแลวก็แสวงหารส 
ฝาด    ไดรสฝาดแลวก็แสวงหารสเฝอน     ไดรสอรอยแลวก็แสวงหารสไม 
อรอย    ไดรสไมอรอยแลวก็แสวงหารสอรอย    ไดรสเย็นแลวก็แสวงหารส 
รอน  ไดรสรอนแลวก็แสวงหารสเย็น   สมณพราหมณเหลาน้ันไดรสใด ๆ 
ก็ไมยินดีดวยรสน้ัน ๆ     แสวงหารสอ่ืนตอไป     ยอมเปนผูยินดี   ติดใจ 
ชอบใจ  หลงใหล  ซบเซา  ของ  เกี่ยวของ  พัวพัน  ในรสทั้งหลาย. 
         ตัณหาในรสนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจาละไดแลว      ตัดรากขาด 
แลว    ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึงความไมมีในภายหลัง  ไมให 
เกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา     เพราะเหตุนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงฉันอาหาร    ไมฉันเพ่ือเลน    ไมฉัน  
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เพ่ือความมัวเมา   ไมฉันเพ่ือประดับ   ไมฉันเพ่ือตกแตง   ฉันเพียงเพ่ือให 
รางกายนี้ดํารงอยู    เพ่ือใหกายน้ีเปนไป   เพ่ือบําบัดความเบียดเบียน   เพ่ือ 
อนุเคราะหแกพรหมจรรย     ดวยมนสิการวา     เราจะกําจัดทุกขเวทนาเกา 
จักไมใหทุกขเวทนาใหมเกิดข้ึน    จักเปนไปไดสะดวก   จักไมมีโทษ   จัก 
อยูผาสุก  ดวยการฉันอาหารเพียงกําหนดเทาน้ัน   คนทาแผลเพ่ือประโยชน 
จะใหงอกเปนกําหนดเทานั้น     หรือพวกเกวียนหยอดเพลาเกวียน     เพ่ือ 
ประโยชนแกการขนภาระออกเปนกําหนดเทาน้ัน       หรือคนกินเนื้อบุตร 
เพ่ือประโยชนแกจะออกจากทางกันดารเปนกําหนดเทาน้ัน  ฉันใด   พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาโดยอุบายแลวจึงฉันอาหาร 
ไมฉันเพ่ือเลน  ไมฉันเพ่ือมัวเมา...  จักอยูผาสุก   ดวยการฉันอาหารเพียง 
กําหนดเทาน้ัน   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันเปนผูงดเวน   เวนขาด  ออกไป 
สลัดออก    หลุดพน    ไมเกี่ยวของ    ดวยตัณหาในรส     มีจิตอันทําให 
ปราศจากเขตแดนอยู    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ไมทําความติดใจในรส 
ทั้งหลาย. 
         คําวา  ไมมีตัณหาอนัเปนเหตุใหเหลวไหล  ความวา  ตัณหา  ราคะ 
สาราคะ  ฯ ล ฯ   อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมูล    ทานกลาววา   เปนเหตุให 
โลเล   หรือวา   เปนเหตุใหเหลวไหล   ตัณหาอันเปนเหตุใหโลเลเหลวไหล 
นั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันละไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําใหไมมี 
ที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึงความไมมีในภายหลัง   ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  จึงชื่อวา  ไมมี 
ตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมทําความติดใจ 
ในรสท้ังหลาย  ไมมีตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 607 

         [๗๘๒]  คําวา  ไมเลี้ยงผูอื่น  ในอุเทศวา  อนฺโปสี  สปทาน- 
จารี   ดังน้ี   ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   เลี้ยงแตตนเทาน้ัน   มิได 
เลี้ยงผูอ่ืน. 
                เราเรียกบุคคลผูไมเลี้ยงผูอื่น  ปรากฏอยู  ต้ังมั่นคงดี  
         แลว     ในสารธรรม   มีอาสวะส้ินแลว   คายโทษออกแลว 
         นั้น  วาเปนพราหมณ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมเลี้ยงผูอ่ืน. 
         คําวา  ผูเท่ียวไปตามลําดับตรอก   ความวา  เวลาเชา  พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นนุงสบงแลว    ถือบาตรและจีวร   เขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อ 
บิณฑบาต  มีกายวาจาจิตอันรักษาแลว   มีสติต้ังม่ัน  มีอินทรียอันสํารวม 
แลว   สํารวมจักษุ   ถึงพรอมดวยอิริยาบถ  ออกจากสกุลหนึ่งไปสูสกุลหนึ่ง 
เที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ไมเลี้ยงผูอ่ืน   เที่ยวไป 
ตามลําดับตรอก. 
         [๗๘๓]  คําวา  มีจติไมพัวพันในสกุล   ความวา  ภิกษุเปนผูมีจิต 
พัวพัน  ดวยเหตุ ๒ ประการ    คือ เปนผูต้ังตนไวตํ่าต้ังผูอ่ืนไวสูง   มีจิต 
พัวพัน ๑   เปนผูต้ังตนไวสูงต้ังผูอ่ืนไวตํ่า  มีจิตพัวพัน  ๑. 
         ภิกษุเปนผูต้ังตนไวตํ่าต้ังผูอื่นไวสูง  มีจิตพัวพันอยางไร  ภิกษุ 
กลาววา  ทานทั้งหลายมีอุปการะแกอาตมามาก   อาตมาไดจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    เพราะอาศัยทานท้ังหลาย    คน 
อ่ืน ๆ อาศัยทานท้ังหลาย    เห็นแกทานท้ังหลาย    จึงสําคัญเพ่ือจะใหหรือ 
เพ่ือจะทําแกอาตมา   ชื่อและวงศสกุลของโยมมารดาโยมบิดาเกาของอาตมา 
เสื่อมไปแลว    อาตมายอมไดวา   เราเปนกุลุปกะของอุบาสกโนน    เราเปน  
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กุลุปกะของอุบาสิกาโนน      เพราะทานท้ังหลาย     ภิกษุเปนผูต้ังตนไวตํ่า 
ต้ังผูอันไวสูง  มีจิตพัวพันอยางนี้. 
         ภิกษุเปนผูต้ังตนไวสูงต้ังผูอื่นไวตํ่า    มีจิตพัวพันอยางไร    ภิกษุ 
กลาววา   อาตมามีอุปการะมากแกทานทั้งหลาย   ทานท้ังหลายอาศัยอาตมา 
จึงไดถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  ถึงพระธรรมเปนสรณะ   ถึงพระสงฆเปน 
สรณะ  เวนขาดจากการฆาสัตว  ลักทรพัย   ประพฤติผิดในกาม  การพูด 
เท็จ    และการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย     อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
อาตมาใหอุเทศ   ใหปริปจุฉา  บอกอุโบสถ   อธิษฐานนวกรรม   แกทาน 
ทั้งหลาย    กเ็มื่อเปนดังน้ัน    ทานท้ังหลายสละอาตมาแลว    ยอมสักการะ 
เคารพนับถือบูชาผูอ่ืน    ภิกษุเปนผูต้ังคนไวสูงต้ังผูอ่ืนไวตํ่า   มีจิตพัวพัน 
อยางนี้. 
         คําวา  มีจิตไมพัวพันในสกุล    ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
มีจิตไมพัวพันดวยความกังวลในสกุล    คณะ   อาวาส    จีวร    บิณฑบาต 
เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   มีจิตไม 
พัวพันในสกุล     พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความติดใจในรสท้ังหลาย 
         ไมมีตัณหาเปนเหตุใหเหลวไหล    ไมเลี้ยงผูอื่น   เท่ียวไป 
         ตามลําดับตรอก  มจีิตไมพัวพันในสกุล  พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
 
 [๗๘๔]  พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงเครื่องกั้นจิต ๕ ประ- 
         การ    สลัดเสียแลวซ่ึงกิเลสเครื่องเศราหมองท้ังปวง  
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         ของจิต      อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย      ตัดเสียแลวซ่ึง 
         ความรกัและความชงั     พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         [๗๘๕]   คําวา     ละแลวซ่ึงเครื่องกั้นจิต  ๕ ประการ      ความวา 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ละ  สละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความ 
ไมมีซึ่งกามฉันทนิวรณ  พยาบาทนิวรณ  ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจ- 
นิวรณ  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลปุฐมฌาน  มีวิตกวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ละแลวซ่ึงเครื่องกั้น 
จิต  ๕ ประการ.                                                                      
         [๗๘๖]   ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ฯ ล ฯ 
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   (แตละอยาง)      ชื่อวา  เครื่องเศราหมองทั้งปวง 
ของจิต   ในอุเทศวา  อุปกฺกิเลเส  พฺยปนุชฺช    สพฺเพ ดังน้ี. 
         คําวา      สลัดเสียเเลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองเศราหมองท้ังปวงของจิต 
ความวา  สลดั  บรรเทา  ละ  กําจัด  ทาํใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมีซึ่งกิเลส 
เครื่องเศราหมองทั้งปวงของจิต   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   สลัดเสียแลวซึ่ง 
กิเลสเครื่องเศราหมองทั้งปวงของจิต. 
         [๗๘๗]   นิสัย  ในคําวา  ผูอันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย    ในอุเทศวา 
อนิสฺสิโต   เฉตฺวา  เสฺนหโทส  ดังนี้   มี ๒ อยาง   คือ  ตัณหานิสัย ๑ 
ทิฏฐินิสัย  ๑   ฯ ล ฯ  นี้ชือ่วาตัณหานิสัย  ฯ ล ฯ  นี้ชื่อวาทิฏฐินิสัย.  ชื่อวา 
ความรัก    ไดแก  ความรัก  ๒ อยาง    คือ  ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ 
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑   ฯ ล ฯ    นี้ชื่อวา    ความรักดวยอํานาจตัณหา 
ฯ ล ฯ  นี้ชื่อวา  ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ.  
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         ชื่อวา  ความชัง  คือ ความปองรอย   ความมุงราย   ความขัดเคือง 
ความโกรธตอบ  ความเคือง  ความเคืองทั่วไป ความเคืองเสมอ  ความชัง 
ความชังท่ัวไป     ความชังเสมอแหงจิต     ความพยาบาทแหงจิต     ความ 
ประทุษรายในใจ   ความโกรธ  กริิยาที่โกรธ  ความเปนผูโกรธ  ความชัง 
กิริยาที่ชัง   ความเปนผูชัง   ความพยาบาท  กิริยาทีพ่ยาบาท  ความเปนผู 
พยาบาท  ความพิโรธ  ความพิโรธตอบ  ความเปนผูดุราย  ความแคนใจ 
ถึงนํ้าตาไหล  ความไมพอใจ. 
         คําวา  อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย   ตัดแลวซ่ึงความรักและความชัง 
ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ตัด   ตัดขาด   ตัดขาดส้ิน  บรรเทา 
ทําใหสิ้นสุด    ใหถึงความไมมีในภายหลัง    ซึ่งความรักดวยอํานาจตัณหา 
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิและความชัง   อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัยตา  ไมอาศัย  
หู  ฯ ล ฯ   ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น   เสียงท่ีไดฟง   อารมณที่ไดทราบ   และ 
ธรรมารมณที่จะพึงรูแจง   ไมพัวพัน    ไมเขาถึง  ไมติดใจ  ไมนอมใจไป 
ออกไป   สลดัออก   หลุดพน    ไมเกี่ยวของ    มีใจอันทําใหปราศจากเขต 
แดนอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย   ตัดแลวซ่ึงความ 
รักและความชัง    พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงเครื่องกั้นจิต  ๕  ประ- 
         การ       สลัดเสียแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองเศราหมองจิตทั้งปวง 
         อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย  ตัดเสียแลวซ่ึงความรักและความ 
         ชัง  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น.  
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 [๗๘๘]   พระปจเจกสัมพุทธเจาละสุข  ทุกข  โสมนัส  และ 
         โทมนัสกอน ๆ แลว       ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจด 
         วิเศษแลว  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๗๘๙]   คําวา ละสุข  ทุกข  โสมนัส  และโทมนัสกอน ๆ แลว 
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข 
เพราะละสุข   ละทุกข  และดับโสมนสัโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปน 
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ละสุข  ทุกข  โสมนัส  และ 
โทมนัสกอน ๆ แลว. 
         [๗๙๐]   ความวางเฉย    กิริยาทีว่างเฉย    กริยิาที่หยุดเฉย   ความท่ี 
จิตระงับ  ความที่จิตเปนกลาง  ในจตุตถฌาน ชื่อวา อุเบกขา  ในอุเทศ 
วา  ลทฺธานุเปกฺข สมถ วสิุทฺธ  ดังน้ี. 
         ความต้ังอยู   ความดํารงอยู   ความหยุดอยู   ความไมสาย   ความไม 
ฟุงแหงจิต     ความแนวแน   ความสงบ   สมาธินทรีย   สมาธิพละ   สัมมา- 
สมาธิ  ชื่อวา สมถะ.                                                          
         อุเบกขาในจตุตถฌาน     และสมถะเปนความหมดจด     เปนความ 
หมดจดวิเศษ    เปนความขาวผอง    ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน    ปราศจาก 
อุปกิเลส    เปนธรรมชาติออน    ควรแกการงาน    ต้ังม่ัน      ถงึความไม 
หว่ันไหว. 
         คําวา  ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวิเศษ    ความวา  ได  ได 
แลวซ่ึงอุเบกขาในจตุตถฌานและสมถะ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ไดอุเบกขา 
และสมถะอันหมดจดวิเศษ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น  เพราะ- 
เหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา  
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                พระปจเจกสัมพุทธเจาละสุข   ทุกข   โสมนัส  และ  
         โทมนัสกอน ๆ แลว       ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจด 
         วิเศษแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
  [๗๙๑]   พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารภความเพียร        เพ่ือถึง 
         ปรมัตถประโยชน   มีจิตมิไดยอหยอน   มีความประพฤติ 
         ไมเกียจคราน  มีความพยายามมัน่คง เขาถึงดวยเรี่ยวแรง 
         และกําลัง  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๗๙๒]   อมตนิพพาน     ความสงบสังขารท้ังปวง     ความสละคืน 
อุปธิทั้งปวง  ความส้ินตัณหา  ความคลายกําหนัด    ความดับ   ความออก 
จากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด  ทานกลาววา  ปรมัตถประโยชน  ในอุเทศวา 
อารทฺธวิริโย  ปรมตฺถปตฺติยา   ดังน้ี. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ปรารภความเพียร   เพ่ือถึง   คือเพ่ือได 
เพ่ือไดเฉพาะ เพ่ือบรรลุ  เพ่ือถูกตอง  เพ่ือทําใหแจง ซึ่งปรมัตถประโยชน 
มีเรี่ยวแรง  มคีวามบากบ่ันมั่นคง  เพ่ือละอกุศลธรรม  เพ่ือความถึงพรอม 
แหงกุศลธรรม  ไมทอดธุระในกุศลธรรม เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ปรารภ 
ความเพียรเพื่อถึงปรมัตถประโยชน. 
         [๗๙๓]   คําวา  มีจิตไมยอหยอน  มีความประพฤติไมเกียจคราน 
ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    ยังฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภ 
ความเพียร    ประคองจิต    ต้ังจิตไว   เพ่ือไมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ียัง 
ไมเกิดใหเกิดข้ึน      เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว      เพ่ือให 
กุศลธรรมทีย่ังไมเกิดใหเกิดข้ึน   เพ่ือความต้ังม่ันไมฟนเฟอน    เพ่ือความ  
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เจริญถึง  เพ่ือความไพบูลย    เพ่ือความเจริญบริบูรณ    แหงกศุลธรรมท่ี 
เกิดข้ึนแลว   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   มีจิตไมยอหยอน   มีความประพฤติ 
ไมเกียจคราน   ดวยอาการอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    พระปจเจกสัมพุทธเจาประคองจิตต้ังจิตไววา   เนื้อ 
และเลือดจงเหือดแหงไป     จะเหลืออยูแตหนัง   เอ็น    และกระดูกก็ตามที 
เรายังไมไดบรรลุอิฐผล  ที่การกบุคคลจะพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ 
ดวยกําลังของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของบุรุษ 
แลว     จักไมหยุดความเพียรเลย   พระปจเจกสัมพุทธเจา     ชื่อวามีจิตไม 
ยอหยอน  มคีวามประพฤติไมเกียจคราน   แมดวยอาการอยางน้ี. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      ประคองจิตต้ังจิตไววา      เราจักไม 
ทําลายบัลลังกนี้    ตราบเทาเวลาที่จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะเพราะ 
ไมถือม่ัน    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    ชื่อวามีจิตไมยอหยอน    มีความ 
ประพฤติไมเกียจคราน   แมดวยอาการอยางน้ี. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ประกองจิตต้ังจิตไววา 
                เราจักไมกิน    จักไมด่ืม   ไมออกจากวหิาร  และจัก 
         ไมเอนขางลงนอน   เมื่อยังถอนลูกศรคือตัณหาไมได 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวามีจิตไมยอหยอน  มีความประพฤติ 
ไมเกียจคราน   แมดวยอาการอยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    ประคองจิตต้ังจิตไววา     เราจะไมลุก 
จากอาสนะน้ี     ตราบเทาเวลาที่จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมถือม่ัน  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชื่อวามีจิตไมยอหยอน  มีความ 
ประพฤติไมเกียจคราน   แมดวยอาการอยางน้ี.  
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         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ประคองจิตต้ังจิตไววา  เราจักไมลงจาก   
ที่จงกรมน้ี   จักไมออกจากวิหารน้ี     จักไมออกจากเพิงน้ี   จักไมออกจาก 
ปราสาทน้ี   จักไมออกจากเรือนโลนนี้   จักไมออกจากถ้ําน้ี   จักไมออกจาก 
ที่เรนนี้   จักไมออกจากกระทอมน้ี    จักไมออกจากเรือนยอดน้ี   จักไมออก 
จากแมแครนี้  จักไมออกจากโรงน้ี   จักไมออกจากที่พักนี้    จักไมออกจาก 
หอฉันนี้     จักไมออกจากมณฑปน้ี     จักไมออกจากโคนไมนี้     ตราบเทา 
เวลาท่ีจิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน      พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้น    ชื่อวามีจิตไมยอหยอน     มีความประพฤติไมเกียจคราน 
แมดวยอาการอยางน้ี. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    ประคองจิตต้ังจิตไววา     ในเชาวันนี้  
นี่แหละ   เราจักนํามา   จักนํามาดวยดี    จักบรรล ุ  จักถูกตอง    จักทําให 
แจงซ่ึงอริยธรรม     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      ชื่อวามีจิตไมยอหยอน 
มีความพระพฤติไมเกียจคราน   แมดวยอาการอยางนี้. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    ประคองจิตต้ังจิตไววา    ในเที่ยงวันนี้ 
นี่แหละ    ในเย็นวันนี้นี่แหละ   ในเวลากอนอาหารวันนี้นี่แหละ   ในเวลา 
หลังอาหารวันนี้นี่แหละ  ในยามตนนี้แหละ   ในยามกลางนี้แหละ   ในยาม 
หลังน้ีแหละ    ในขางแรมน้ีแหละ    ในขางข้ึนนี้แหละ    ในฤดูฝนนี้แหละ 
ในฤดูหนาวน้ีแหละ   ในฤดูรอนน้ีแหละ   ในตอนวัยตนนี้แหละ   ในตอน 
วัยกลางนี้แหละ    ในตอนวัยหลังน้ีแหละ    เราจักนํามา     จักนํามาดวยดี 
จักบรรล ุจักถูกตอง จักทําใหแจงซ่ึงอริยธรรม  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
ชื่อวามีจิตไมยอหยอน      มีความประพฤติไมเกียจคราน     แมดวยอาการ 
อยางนี้.  
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         [๗๙๔]   คําวา  มีความพยายามมัน่คง  ในอุเทศวา   ทฬฺหนิกฺ-  
กโม  ถามพลูปปนฺโน   ดังน้ี     ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น   ม ี
สมาทานม่ัน   มีสมาทานแนวแนในกุศลธรรมทั้งหลาย  คือ ในกายสุจริต 
วจีสุจริต  มโนสุจริต  การแจกทาน  การสมาทานศีล   การรักษาอุโบสถ 
ความเปนผูเกื้อกูลแกมารดา  ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา  ความเปนผูเกื้อกูล 
แกสมณะ    ความเปนผูเกื้อกูลแกพราหมณ   ความประพฤติออนนอมตอ 
ผูใหญในสกลุ  และในกุศลธรรมอ่ืน ๆ ที่ยิ่งข้ึนไป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
มีความพยายามมั่นคง. 
         คําวา     เขาถึงดวยเรี่ยวแรงและกําลัง    ความวา     พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นเขาไป   เขาไปพรอม  เขาถึง  เขาถึงพรอม   ประกอบดวย 
เรี่ยวแรง   กาํลัง   ความเพียร     ความบากบ่ัน    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
มีความพยายามมั่นคง    มคีวามเขาถึงดวยเรี่ยวแรงและกําลัง     พึงเที่ยวไป 
ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน    เพราะเหตุนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
จึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารภความเพียร       เพ่ือถึง 
         ปรมัตถประโยชน  มีจิตมิไดยอหยอน   มีความประพฤติ 
         มิไดเกียจคราน     มีความพยายามมั่นคง      เขาถึงดวย 
         เรี่ยวแรงและกําลัง        พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
 
 [๗๙๕]   พระปจเจกสัมพุทธเจาไมละวิเวกและฌาน  ประพฤติ 
         ธรรมสมควร   ในธรรมทั้งหลายเปนนิตย   พิจารณาเหน็  
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         โทษในภพท้ังหลาย      พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด  
         ฉะนั้น. 
         [๗๙๖]   คําวา    ไมละวิเวกและฌาน      ความวา    พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้น  เปนผูชอบวิเวก    ยนิดีใจวิเวก    ประกอบความสงบจิต 
ณ  ภายในเนือง ๆ  ไมหางจากฌาน  ไมละฌาน  คือ ประกอบ  ประกอบทั่ว  
ประกอบพรอม  หม่ันประกอบ   หม่ันประกอบพรอม    เพ่ือความเกิดข้ึน 
แหงปฐมฌานท่ียังไมเกิดข้ึน  เพ่ือความเกิดข้ึนแหงทุติยฌานท่ียังไมเกิดข้ึน 
เพ่ือความเกิดข้ึนแหงตติยฌานท่ียังไมเกิดข้ึน     หรือเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
จตุตถฌานท่ียังไมเกิดข้ึน  เพราะฉะนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจา  จึงชื่อวา 
ไมละฌานดวยอาการอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    ยอมเสพ     ยอมเจริญ 
ยอมทําใหมาก       ซึ่งปฐมฌานท่ีเกิดข้ึนแลว        ทุติยฌานท่ีเกิดข้ึนแลว 
ตติยฌานท่ีเกิดข้ึนแลว  หรือจตุตถฌานที่เกิดข้ึนแลว  เพราะฉะนั้น   พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาจึงชื่อวา   ไมละฌานแมดวยอาการอยางน้ี    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ไมละวิเวกและฌาน. 
         [๗๙๗]   สติปฏฐาน ๔  ฯ ล ฯ   อริยมรรคมีองค ๘   ทานกลาววา 
ธรรม  ในอุเทศวา  ธมฺเมสุ   นิจฺจ   อนุธมฺมจาร ีดงัน้ี. 
         ธรรมอนัสมควรเปนไฉน   ความปฏิบัติชอบ    ความปฏิบัติสมควร 
ความปฏิบัติไมเปนขาศึก   ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน   ความปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม     ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย    ความ 
เปนผูคุมกรองทวารในอินทรียทั้งหลาย    ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ  
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ความประกอบเนือง ๆ  ในความเปนผูต่ืน    สติสัมปชัญญะ    เหลาน้ีทาน 
กลาววา   ธรรมอันสมควร.   
         คําวา  ประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเปนนิตย  ความ 
วา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ประพฤติ  ปฏิบัติ  ดําเนิน  เปนไป  รักษา 
บํารุง  เยียวยา  ในธรรมท้ังหลาย  ตลอดกาลเปนนิตย   คือ  ติดตอเนือง ๆ 
ตอลําดับ    ไมสับสน    เน่ืองกันกระทบกัน    เหมือนระลอกนํ้าเปนคลื่น 
สืบตอกระทบเน่ืองกันไป    ในเวลากอนอาหาร   ในเวลาหลังอาหาร  ใน 
ยามตน    ในยามกลาง    ในยามหลัง   ในขางแรม   ในขางข้ึน   ในฤดูฝน 
ในฤดูหนาว  ในฤดูรอน  ในตอนวัยตน    ในตอนวัยกลาง  ในตอนวัยหลัง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พระพฤติธรรมอันสมควรในธรรมท้ังหลายตลอด 
กาลเปนนิตย. 
         [๗๙๘]   คําวา      พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลาย      ความวา 
พิจารณาเห็นโทษโนภพทั้งหลายวา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวง 
เปนทุกข    ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา  ฯ ล ฯ    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา      พิจารณาเห็นโทษในภพท้ังหลาย     พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาไมละวิเวกและฌาน  ประพฤติ 
         ธรรมสมควรในธรรมท้ังหลายเปนนิตย       พิจารณาเห็น 
         โทษในภพท้ังหลาย      พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น.  
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 [๗๙๙]   พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารถนาความสิ้นตัณหา    ไม   
         ประมาท   ไมโงเขลา  มีสุตะ  มสีติ  มีธรรมอันนับพรอม 
         แลว  มธีรรมอันแนนอน  มีความเพียร  พึงเที่ยวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้ 
         [๘๐๐]   รูปตัณหา สัททตัณหา  คันธตัณหา รสตัณหา  โผฏฐัพพ- 
ตัณหา  ธรรมตัณหา  ชื่อวา  ตัณหา   ในอุเทศวา   ตณฺหกฺขย  ปตฺถย 
อปฺปมตฺโต  ดังน้ี. 
         คําวา   ปรารถนาความส้ินตัณหา    ความวา    ปรารถนา     จํานง 
ประสงคซึ่งความส้ินราคะ    ความส้ินโทสะ   ความสิ้นโมหะ   ความส้ินคติ 
ความส้ินอุปบัติ   ความส้ินปฏิสนธิ  ความส้ินภพ  ความส้ินสงสาร  ความ 
สิ้นวัฏฏะ  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ปรารถนาความส้ินตัณหา. 
         คําวา   ไมประมาท   ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   ทําโดย 
เอ้ือเฟอ   ทําโดยติดตอ  ฯ ล ฯ    ไมประมาทในกุศลธรรม   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ปรารถนาความส้ินตัณหา  ไมประมาท. 
         [๘๐๑]   คําวา ไมโงเขลา  ในอุเทศวา  อเนลมโูค  สุตฺวา  สติมา 
ดังน้ี  ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนบัณฑิต  มีปญญา  มีปญญา 
เปนเครื่องรู  มีญาณ  มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส  เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ไมโงเขลา.                                
         คําวา   มีสุตะ  ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันเปนพหูสูต  ทรง 
ไวซึ่งสุตะ  สั่งสมสุตะ   คือ   เปนผูไดสดับมามาก   ทรงจําไว   คลองปาก 
ข้ึนใจ    แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ     ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน  
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งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด    พรอมทั้งอรรถทัง้พยัญชนะ    ประกาศ 
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  มีสุตะ. 
         คําวา  มีสติ ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเปนผูมีสติ   ประ- 
กอบดวยสติรอบคอบอยางยิ่ง    ระลึกถึงกิจท่ีทําและคําท่ีพูดแลวแมนานได 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมโงเขลา  มีสุตะ  มสีติ. 
         [๘๐๒]   ญาณ  ปญญา  ความรูชดั  ฯ ล ฯ   ความไมหลง    ความ 
เลือกเฟนธรรม   สัมมาทิฏฐิ    ทานกลาววา    สังขาตธรรม   ในอุเทศวา 
สงฺขาตธมฺโม  นิยโต  ปธานวา  ดังนี้. 
         คําวา  มีธรรมอันนบัพรอมแลว  ความวา  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้น  มีธรรมอันนับพรอมแลว  มีธรรมอันรูแลว  มธีรรมอันเทียบเคียงแลว 
มีธรรมอันพิจารณาแลว    มีธรรมอันเห็นแจงแลว   มีธรรมแจมแจงแลววา 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง    ฯ ล ฯ     สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. 
         อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันพิจารณาขันธแลว พิจารณา 
ธาตุแลว    พิจารณาอายตนะแลว    พิจารณาคติแลว     พิจารณาอุปบัติแลว 
พิจารณาปฏิสนธิแลว   พิจารณาภพแลว   พิจารณาสังขารแลว    พิจารณา 
วัฏฏะแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง  พระปจเจกสัมพุทธเจาดังอยูในขันธเปนที่สุด   ในธาตุ 
เปนที่สุด    ในอายตนะเปนที่สุด     ในคติเปนที่สุด    ในอุปบัติเปนที่สุด 
ในปฏิสนธิเปนที่สุด    ในภพเปนที่สุด     ในสงสารท่ีสุด    ในวัฏฏะเปน 
ที่สุด  ในสังขารเปนที่สุด  ในภพเปนที่สุด  พระปจเจกสัมพุทธเจาทรงไว 
ซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด.  
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                พระขีณาสพใดมีภพเปนที่สุด   มีอัตภาพ    มีสงสาร   
         คือชาติ  ชรา  และมรณะ   ครั้งหลังสุด   พระขีณาสพน้ัน 
         ไมมใีนภพใหม. 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  มธีรรมอันนบัพรอมแลว. 
         อริยมรรค ๔   ทานกลาววา   ธรรมอันแนนอน ในคําวา  นิยโต นี้  
พระปจเจกสัมพุทธเจาประกอบดวยอริยมรรค ๔  ชื่อวามีธรรมอันแนนอน 
คือ  ถึง   ถึงพรอม    ถูกตอง    ทําใหแจง    ซึ่งนิยามธรรมดวยอริยมรรค 
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มีธรรมอันแนนอน. 
         ความเพียร      ความปรารภความเพียร      ความกาวหนา     ความ 
บากบ่ัน   ความหม่ัน   ความเปนผูมีความหม่ัน   เรี่ยวแรง    ความพยายาม 
แหงจิต  ความบากบ่ันอันไมยอหยอน  ความเปนผูไมทอดฉันทะ    ความ 
เปนผูไมทอดธุระ  ความประคองธุระ  วิริยะ  วิริยนิทรีย  วิริยพละ  สัมมา- 
วายามะ   ทานกลาววา   ปธาน   ในคําวา   ปธานวา.                            
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันเขาไป  เขาไปพรอม  เขามา    เขามาพรอม 
เขาถึง  เขาถึงพรอม ประกอบดวยความเพียรนี้  เพราะเหตุนั้น    พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงชื่อวามีความเพียร   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มีธรรมนับ 
พรอมแลว   มีธรรมอันแนนอน   มีความเพียร    พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น      พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารถนาความสิ้นตัณหา  ไม 
         ประมาท    ไมโงเขลา  มีสุตะ  มสีติ  มีธรรมอันนับพรอม 
         แลว  มธีรรมอันแนนอน  มีความเพียร  พึงเที่ยวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้.  
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 [๘๐๓]   พระปจเจกสัมพุทธเจา         ไมสะดุงในเพราะเสียง   
         เหมือนสีหะ ไมของ  เหมือนลมไมติดท่ีตาขาย   ไมติดอยู 
         เหมือนดอกบัวอันน้ําไมติด       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
         [๘๐๔]   คําวา  ไมสะดุงในเพราะเสียง   เหมอืนสีหะ   ความวา 
สีหมฤคราชไมหวาดหว่ัน     ไมครั่นคราม    ไมสะทกสะทาน    ไมตกใจ 
ไมสยดสยอง   ไมสะดุง   ไมขลาด  ไมพรั่นพรึง  ไมหวาดเสียว  ไมหนีไป 
ในเพราะเสียงทั้งหลายฉันใด    แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันน้ัน     เปนผู 
ไมหวาดหว่ัน  ไมครั่นคราม    ไมสะทกสะทาน  ไมตกใจ    ไมสยดสยอง 
ไมสะดุง  ไมขลาด  ไมมีความพรั่นพรึง  ไมหวาดเสียว  ไมหนี  ละความ 
กลัวความขลาดแลว   ปราศจากขนลุกขนพองอยู.   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ไมสะดุงในเพราะเสียง   เหมือนสีหะ.                          
         [๘๐๕]  ลมทิศตะวันออก   ลมทศิตะวันตก  ลมทิศเหนือ ลมทิศใต 
ลมมีธุล ี ลมเย็น   ลมรอน  ลมนอย  ลมมาก   ลมพัดตามกาล  ลมหัวดาน 
ลมแตปกนก  ลมแตครุฑ  ลมแตใบตาล ลมแตพัด ชื่อวา  ลม ในอุเทศวา 
วาโตว   ชาลมฺหิ   อสชฺชมาโน  ดังนี้. 
         ขายท่ีทําดวยดาย  ทานกลาววา   ชาละ   ลมไมของ   ไมติด  ไมขัด 
ไมเกาะท่ีตาขาย  ฉันใด  ขาย  ๒ อยาง  คือ ขายตัณหา ๑  ขายทิฏฐิ ๑ ฯ ล ฯ 
นี้ชื่อวาขายตัณหา  นี้ชื่อวาขายทิฏฐิ. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันละขายตัณหา  สละคืนขายทิฏฐิแลว  เพราะ 
ละขายตัณหา      เพราะสละคืนขายทิฏฐิแลว     พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน 
จึงไมของ  ไมติด   ไมขัด  ไมเกาะ  ในรูป  เสียง  ฯ ล ฯ ในรูปทีไ่ดเห็น  
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เสียงที่ไดฟง  อารมณที่ไดทราบ    และธรรมารมณที่จะพึงรูแจง     เปนผู 
ออกไป    สลัดออก   หลดุพน     ไมเกี่ยวของ     มีใจอันทําใหปราศจาก 
เขตแดนอยู  ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาไมของเหมือนลม 
ไมของอยูทีต่าขาย. 
         [๘๐๖]   ดอกบัว ทานกลาวา   ปทุม  ในเทศวา   ปทุม  ว  โตเยน 
อลิมฺปนาโน  ดังน้ี.  น้ํา ทานกลาววา  โตยะ.  ดอกปทุมอันน้ํายอมไมติด  
ไมเอิบอาบ  ไมซึมซาบ   ฉันใด  ความติด  ๒ อยาง  คือ  ความติดดวย  
ตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯ ล ฯ  นี้ชื่อวาความติดดวยตัณหา ฯ ล ฯ 
นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันละความติดดวยตัณหา    สละคืนความติด 
ดวยทิฏฐิเสียแลว  เพราะละความติดดวยตัณหา  เพราะสละคืนความติดดวย  
ทิฏฐิ   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงไมติด  ไมเขาไปติด   ไมฉาบ  ไมเขา 
ไปฉาบ  ในรปู  เสียง  ฯ ล ฯ  ในรูปที่ไดเห็น  เสียงที่ไดฟง   อารมณที่ 
ไดทราบ และธรรมารมณที่จะพึงรูแจง เปนผูออกไป  สลัดออก  หลุดพน 
ไมเกี่ยวของ  มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยูฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ไมติดเหมือนดอกบวัอันน้ําไมติด   พึงเท่ียวไปผูเดียว  
เหมือนนอแรดฉะนั้น      เพราะเหตุนั้น       พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึง 
กลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา          ไมสะดุงในเพราะเสียง 
         เหมือนสีหะ   ไมของ   เหมือนลมไมติดตาขาย    ไมติด 
         เหมือนดอกบัวอันน้ําไมติด       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น.  
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  [๘๐๗]  พระปจเจกสัมพุทธเจา     มีปญญาเปนกําลัง   ขมขี ่
         ครอบงําสัตวทั้งหลายเท่ียวไป   เหมือนสีหราชมีเขี้ยวเปน 
         กําลัง       ปราบปรามครอบงําเนือ้ท้ังหลายเท่ียวไปฉะน้ัน 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   พึงเสพซ่ึงเสนาสนะอันสงัด 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๘๐๘]  คําวา เหมือนสีหราชมีเขีย้วเปนกําลัง  ปราบปราม 
ครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป  ความวา  สีหมฤคราชมีเข้ียวเปนกําลัง คือ 
มีเข้ียวเปนอาวุธ  ขมข่ี  ครอบงํา    ปราบปราม    กาํจัด    ย่ํายี    ซึ่งสัตว 
ดิรัจฉานทั้งปวง   เที่ยวไป   ทองเท่ียวไป    ดําเนินไป    เปนไป    รกัษา 
บํารุง  เยียวยา  ฉันใด    แมพระปจเจกสัมพุทธเจา    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
มีปญญาเปนกําลัง  คือ  มปีญญาเปนอาวุธ   ขมข่ี   ครอบงํา  ปราบปราม 
กําจัด  ย่ํายีซึ่งสัตวทั้งปวงดวยปญญา   เที่ยวไป  ทองเที่ยวไป  ดําเนินไป 
เปนไป  รักษา  บํารุง   เยียวยา    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เหมือนสีหราช 
มีเข้ียวเปนกําลัง   ปราบปราม   ครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป. 
         [๘๐๙]  คําวา  พึงเสพเสนาสนะอันสงัด   ความวา  สีหมฤคราช 
เขาไปสูราวปาอันสงัด  เท่ียวไป  ทองเท่ียวไป  ดําเนินไป  เปนไป  รักษา 
บํารุง    เยียวยา  ฉันใด  แมพระปจเจกสัมพุทธเจา   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ซองเสพเสนาสนะอันเปนปารกชัฏ     สงัด    เงียบสงัด     ไมมีเสียงกึกกอง 
ปราศจากคนสัญจรไปมา   ควรแกการทํากรรมลับของมนุษย    สมควรแก 
การหลีกออกเรน    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน   เดินผูเดียว   ยนืผูเดียว 
นั่งผูเดียว   นอนผูเดียว   เขาบานบิณฑบาตผูเดียว   กลับผูเดียว   นั่งใน 
ที่ลับผูเดียว   อธิษฐานจงกรมผูเดียว  เปนผูเดียวเที่ยวไป   ทองเท่ียวไป  
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ดําเนินไป   เปนไป  รักษา  บํารุง  เยียวยา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงเสพ 
เสนาสนะอันสงัด   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา   มปีญญาเปนกําลัง   ขมขี ่
         ครอบงําสัตวทั้งหลายเท่ียวไป  เหมือนสีหราชมีเขี้ยวเปน 
         กําลัง  ปราบปรามครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป    ฉะนัน้ 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน        พึงเสพเสนาสนะอันสงัด 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
 
  [๘๑๐]  พระปจเจกสัมพุทธเจา สองเสพเมตตา  กรุณา  มุทิตา 
         และอุเบกขาอันเปนวิมุตติตลอดเวลา  อันสตัวโลกท้ังมวล 
         มิไดเกลียดชัง   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         [๘๑๑]   คําวา   สองเสพเมตตา   กรุณา    มุทติา   และอุเบกขา 
อันเปนวิมุตติตลอดเวลา    ความวา    พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน    มีใจ 
ประกอบดวยเมตตา   แผไปตลอดทิศที่หน่ึงอยู   ทศิที่สอง    ทีส่าม   ที่สี ่
ก็เหมือนกัน   ตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบน เบื้องลาง  เบื้องขวาง  แผไปตลอดโลก 
ทั่วสัตวทุกเหลา    ในทีทุ่กสถาน     ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย 
ถึงความเปนใหญ   หาประมาณมิได    ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียนอยู 
พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  มีใจประกอบดวยกรณุา ...   มีใจประกอบดวย  
มุทิตา    มีใจประกอบดวยอุเบกขา    แผไปตลอดทิศที่หน่ึงอยู   ทิศที่สอง 
ที่สาม  ที่สี่  ก็เหมือนกัน  ตามนัยนี้    ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง 
แผไปตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลา    ในที่ทุกสถาน    ดวยใจประกอบดวย  
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อุเบกขาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญ  หาประมาณมิได   ไมมีเวร   ไมม ี
ความเบียดเบียนอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สองเสพเมตตา   กรุณา  มุทิตา 
และอุเบกขาอันเปนวิมุตติตลอดเวลา. 
         [๘๑๒]   พึงทราบวินิจฉัยในขอวา   อันสัตวโลกท้ังมวลมไิดเกลียด 
ชัง  ดังตอไปนี้   เพราะเปนผูเจริญเมตตาเปนตน   สัตวทั้งหลายในทิศ 
ตะวันออกจึงไมเกลียดชัง   สัตวทั้งหลายในทิศตะวันตก   ในทศิเหนือ 
ในทิศใต  ในทิศอาคเนย   ในทิศพายัพ   ในทิศอีสาน   ในทิศหรดี 
ในทิศเบ้ืองลาง   ในทิศเบ้ืองบน   ในทศินอยทิศใหญทั้ง  ๑๐  ทศิ  ไม 
เกลียดชัง. 
         คําวา  อันสัตวโลกท้ังมวลมิไดเกลียดชัง ความวา  อันสัตวโลก 
ทั้งหมดมิไดเกลียด  มิไดโกรธ   มิไดเสยีดสี  มิไดกระทบกระท่ัง   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   อันสัตวโลกทั้งมวลมิไดเกลียดชัง   พึงเที่ยวไปผูเดียว 
เหมือนนอแรดฉะนั้น  เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึง 
กลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา  ซองเสพเมตตา   กรณุา  มุทติา 
         และอุเบกขาอันเปนวิมุตติตลอดเวลา   อันสตัวโลกท้ังมวล 
         มิไดเกลียดชัง  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
 
  [๘๑๓]  พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงราคะ  โทสะ  โมหะ 
         ทําลายเสียแลวซ่ึงสังโยชนทั้งหลาย   ไมสะดุงในเวลาส้ิน 
         ชีวิตพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
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         [๘๑๔]   ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก  ฯ ล ฯ   อภิชฌา  โลภะ   
อกุศลมูล  ชือ่วา   ราคะ  ในอุเทศวา  ราคฺจ  โทสฺจ  ปหาย    โมห 
ดังน้ี.  จิตอาฆาต  ฯ ล ฯ  ความเปนผูดุราย   ความแคนใจจนถึงน้ําตาไหล 
ความไมพอใจ ชื่อวา โทสะ.  ความไมรูในทุกข ฯ ล ฯ  อวิชชาเปนบวง 
ความหลงใหล  อกุศลมลู  ชื่อวา  โมหะ.  
         คําวา   ละแลวซ่ึงราคะ   โทสะ    และโมหะ    ความวา   พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาน้ันละ  สละ  บรรเทา   ทําใหสิน้สุด    ใหถงึความไมมี 
ในภายหลัง   ซึ่งราคะ   โทสะ   และโมหะ  เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา  ละแลว 
ซึ่งราคะ   โทสะ   และโมหะ. 
         [๘๑๕]   สังโยชน  ในอุเทศวา  ทําลายเสียซ่ึงสังโยชนทั้งหลาย 
ดังน้ี  มี  ๑๐ ประการ คือ กามราคสังโยชน  ปฏิฆสังโยชน ฯ ล ฯ อวิชชา- 
สังโยชน.  คําวา  ทําลายเสียแลวซ่ึงสังโยชนทั้งหลาย  ความวา  ทําลาย 
ทําลายท่ัว  ทําลายพรอม  ละ   บรรเทา    ทําใหสิ้นสุด    ใหถึงความไมมี 
ในภายหลัง   ซึ่งสังโยชนทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ทาํลายเสียแลว 
ซึ่งสังโยชนทั้งหลาย. 
         [๘๑๖]   คําวา  ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต   ความวา  พระปจเจก 
สัมพุทธเจานั้น    ไมหวาดเสียว   ไมหวาดหว่ัน   ไมครั่นคราม   ไมสะดุง 
ไมตกใจ   ไมสยดสยอง   ไมพรั่น   ไมกลัว  ไมสะทกสะทาน   ไมหนี   ละ 
ความกลัวความขลาดแลว   ปราศจากขนลุกขนพอง     ในเวลาส้ินสุดชีวิต.  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน 
นอแรดฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันจึงกลาววา  
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                พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงราคะ  โทสะ   โมหะ 
         ทําลายเสียแลวซ่ึงสังโยชนทั้งหลาย  ไมสะดุงในเวลาส้ิน 
         ชีวิต  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนัน้. 
 
  [๘๑๗]   มติรท้ังหลายมีประโยชนเปนเหตุ   จึงจะคบหาสมาคม 
         ดวย   มิตรในวันนีไ้มมีเหตุหาไดยาก     มนษุยทั้งหลายมี  
         ปญญามุงประโยชนตน  เปนคนไมสะอาด  (เพราะฉะน้ัน) 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         [๘๑๘]   คําวา   มิตรทั้งหลายมปีระโยชนเปนเหตุ    จึงจะคบหา 
สมาคมดวย  ความวา  มิตรทั้งหลายมีประโยชนตนเปนเหตุ   มีประโยชน 
ผูอ่ืนเปนเหตุ  มีประโยชนทั้งสองฝายเปนเหตุ  มีประโยชนในปจจุบันเปน 
เหตุ  มีประโยชนในสัมปรายภพเปนเหตุ   มีประโยชนอยางยิ่งเปนเหตุ  จึง 
จะคบหา  สมคบ  เสพ สมาคมดวย.  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  มิตรทั้งหลาย 
มีประโยชนเปนเหตุ   จึงจะคบหาสมาคมดวย. 
         [๘๑๙]   มิตร    ในอุเทศวา    มิตรในวันนี้ไมมีเหตุหาไดยาก   ม ี
๒ จําพวก    คือ     มิตรคฤหัสถ  ๑    มิตรบรรพชติ  ๑  ฯ ล ฯ   นี้ชื่อวา 
มิตรคฤหัสถ ฯ ล ฯ  นีช้ื่อวามิตรบรรพชิต.  คําวา   มิตรในวันนีไ้มมีเหตุ 
หาไดยาก  ความวา  มติร ๒ จําพวกนี้  ไมมีการณะ  ไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย 
หาไดยาก  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  มิตรในวันนี้  ไมมีเหตุหาไดยาก. 
         [๘๒๐]   คําวา  มีปญญามุงประโยชนตน  ในอุเทศวา  อตฺตตฺถ- 
ปฺา   อสจุี   มนุสฺสา  ดังน้ี    ความวา  มนุษยทั้งหลายยอมคบ   สมคบ- 
เสพ   เสพดวย  สองเสพ  เอ้ือเฟอ  ประพฤติเอ้ือเฟอ  เขาน่ังใกล  ไตถาม  
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สอบถาม    เพ่ือประโยชนตน    เพราะเหตุแหงตน     เพราะปจจัยแหงตน 
เพราะการณะแหงตน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มปีญญามุงประโยชนตน. 
         คําวา มนุษยทั้งหลายเปนผูไมสะอาด ความวา มนุษยทั้งหลายเปน 
ผูประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด   วจีกรรมอันไมสะอาด    มโนกรรม 
อันไมสะอาด   ปาณาติบาตอันไมสะอาด  อทินนาทานอันไมสะอาด  กาเม- 
สุมิจฉาจารอันไมสะอาด    มุสาวาทอันไมสะอาด    ปสุณวาจาอันไมสะอาด 
ผรุสวาจาอันไมสะอาด    สัมผัปปลาปะอันไมสะอาด   อภิชฌาอันไมสะอาด 
พยาบาทอันไมสะอาด  มิจฉาทิฏฐิอันไมสะอาด  เจตนาอันไมสะอาดความ 
ปรารถนาอันไมสะอาด   ความต้ังใจอันไมสะอาด  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
เปนผูไมสะอาด   คือ   เปนคนเลว   เลวลง   เปนคนทราม   ตํ่าชา   ลามก 
ชั่วชา     ชาติชั่ว    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    มนษุยทั้งหลายมีปญญามุง 
ประโยชนตน  เปนคนไมสะอาด. 
         [๘๒๑]   คําวา  ผูเดียว   ในอุเทศวา  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
ดังน้ี ฯ ล ฯ  จริยา  (การเท่ียวไป)  ในคําวา  จเร  ดงัน้ี  มี ๘ อยาง ฯ ล ฯ 
ชื่อวาพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น  เพราะเหตุนั้น  พระปจเจก- 
สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา 
                มติรท้ังหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงจะคบหาสมาคม 
         ดวย      มิตรในวันนี้ไมมีเหตุหาไดยาก      มนุษยทั้งหลาย 
         มีปญญามุงประโยชนตน เปนคนไมสะอาด  (เพราะฉะนั้น) 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน.    
                               จบขัคควิสาณสุตตนิทเทส 
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      ก็แหละนิเทศแหงพราหมณผูถึงฝงในศาสนา ๑๖ คน 
นี้    คือ    อชติพราหมณ  ๑     ติสสเมตเตยพราหมณ  ๑  
ปุณณกพราหมณ ๑ เมตตคูพราหมณ ๑ โธตกพราหมณ ๑ 
อุปสีวพราหมณ ๑  นันทพราหมณ ๑  เหมกพราหมณ  ๑ 
โตเทยยพราหมณ ๑  กัปปพราหมณ  ๑  ชตุกัณณพีราหมณ  
ผูเปนบัณฑิต ๑   ภัทราวุธพราหมณ  ๑  อุทยพราหมณ  ๑ 
โปสาลพราหมณ ๑   โมฆราชพราหมณผูเปนนักปราชญ ๑  
ปงคิยพราหมณผูแสวงหาคุณใหญ ๑  รวมเปน ๑๖ นิทเทส 
และในปารายนวรรคนั้น          ยังมีขคัควิสาณสุตตนิทเทส 
อีก  ๑  นิทเทส    นิทเทสท้ัง  ๒  อยางควรรู     บรบิูรณแลว 
ทานลิขิตไวดีแลว. 
                       สุตตนิทเทส  จบบริบูรณ  
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                           อรรถกถาขัคควิสาณสุตตนิทเทส 
         ตอน้ีไปถึงโอกาสแหงการพรรณนา  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส  แลว. 
พวกเราจักพรรณนาเพียงบทที่เกินตอจากบทนี้เทานั้น. 
                                           ปฐมวรรค 
                                            คาถาท่ี ๑ 
                     ๑*) สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย   ทณฺฑ 
                            อวิเหย  อฺตรฺป    เตส 
                            น   ปุตฺตมิจฺเฉยฺย  กโุต  สหาย 
                            เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                บคุคลวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว  ไมเบียดเบียน 
         บรรดาสัตวเหลาน้ัน      แมผูใดผูหน่ึงใหลําบาก    ไมพึง 
         ปรารถนาบุตร  จะพึงปรารถนาสหายแตที่ไหน   พึงเท่ียว 
         ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  สพฺเพสุ  ไดแก  ไมมีสวนเหลือ.   บทวา 
ภูเตสุ   คือ   ในสัตวทั้งหลาย. 
         ภูต ศัพทในบทวา ภูเตสุ  นี้เปนไปในอรรถวา  สิ่งท่ีม ี  ในบทมี 
อาทิอยางนี้วา   ภูตสฺม ึ ปาจิตฺติย   เปนอาบัติปาจิตตียในเพราะสิ่งท่ีมีอยู.  
         เปนไปในอรรถวา ขันธ ๕ ในบทมีอาทิอยางน้ีวา ภูตมิท สารีปุตฺต  
สมนุปสฺสสิ  ดูกอนสารีบุตร เธอจงพิจารณา ขันธ นี้. เปนไปในอรรถวา 
รูป ๔ อยาง มปีฐวีธาตุเปนตน. เปนไปในอรรถวา รูป ๔ มีปฐวีธาตุเปนตน 
*  เลขหนาคาถาทุกคาถา  ในขัคควิสาณสุตตนิทเทสนี้   ไมใชเลขขอในบาลี.     เปนเลขลําดับ 
คาถา  มีท้ังหมด ๔๑  คาถา.  
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มีอาทิอยางนี้วา   จตฺตาโร  โข  ภิกฺขเว  มหาภูตา  เหตุ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
มหาภูตรูป  ๔  และเปนเหตุ. 
         เปนไปในอรรถวา  พระขีณาสพ   ในบทมีอาทิอยางนี้วา   โย    จ 
กาลฆโส  ภูโต   พระขีณาสพ  เปนผูกินกาลเวลา. 
         เปนไปในอรรถวา   สรรพสัตว    ในบทมีอาทิอยางนี้วา   สพฺเพว  
นิกฺขิปสฺสนฺติ  ภูตา  โลเก  สมุสฺสย  สตัวทั้งปวง   จักทิ้งรางกายไวในโลก. 
         เปนไปในอรรถวา ตนไม  เปนตน    ในบทมีอาทิอยางนี้วา   ภูต- 
คามปาตพฺยตาย   เปนอาบัติปาจิตตียเพราะพราก    ของเขียว   ซึ่งเกิดอยู 
กับที่ใหหลุดจากท่ี. 
         ยอมเปนไปหมายเอา    หมูสัตว    ในชั้นตํ่ากวาชั้นจาตุมหาราชิกา 
ลงมา  ในบทมีอาทิอยางนี้วา  ภูต  ภูตโต  ปชานาติ    ยอมรู  หมูสัตว 
ตามความเปนจริง. 
         แตในที่นี้พึงทราบวา    สัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลวบนแผนดินและภูเขา 
เปนตน    โดยไมตางกันวา   ภูตะ   ในสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน. 
         บทวา  นิธาย  คือ  วางแลว.    บทวา  ทณฺฑ คือ  อาชญาทางกาย  
วาจาและใจ.  บทนี้เปนชื่อของกายทุจริตเปนตน.  กายทุจริตชื่อวา  ทณัฑะ 
เพราะลงโทษ.     ทานกลาววา  เพราะเบียดเบียนใหถึงความพินาศลมจม. 
วจีทุจริตและมโนทุจริตก็เหมือนกัน    หรือการลงโทษดวยการประหารน้ัน  
แล  ชื่อวา  ทณัฑะ.   ทานกลาววา   วางอาชญาน้ัน.   บทวา อเหย  คือ 
ไมเบียดเบียน.   บทวา  อฺตรมฺป คือ แมแตผูใดผูหน่ึง.   บทวา  เตส 
คือ  สรรพสัตวเหลาน้ัน.  บทวา  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺย   คือ  ไมพึงปรารถนา 
บุตรไร ๆ ในบุตร  ๔ จําพวกเหลาน้ี      คือ  อัตตชะ  บุตรเกิดแตตน ๑  
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เขตตชะ  บุตรเกิดแตภริยา ๑  ทินนกะ  บุตรที่เขายกให  ๑  อันเตวาสิกะ   
ลูกศิษย ๑.   บทวา   กุโต   สหาย  คือ  พึงปรารถนาสหายไดแตไหน. 
         บทวา   เอโก  ไดแก  ผูเดียว  ดวยการบวช.  ชือ่วา  ผูเดียว  เพราะ 
อรรถวา  ไมมีเพ่ือน.   ชื่อวา  ผูเดียว   เพราะอรรถวา  ละตัณหาได.  ชื่อวา 
ผูเดียว    เพราะปราศจากกิเลสโดยแนนอน.   ชื่อวา  ผูเดียว   เพราะตรัสรู 
ปจเจกสัมโพธิญาณผูเดียว.     จริงอยู   แมยังเปนไปอยูในทามกลางสมณะ 
ต้ังพัน  ก็ชื่อวา  ผูเดียว   เพราะตัดความคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยประการ 
ฉะน้ี  จึงชื่อวา  ผูเดียว   ดวยการบวช.   ชื่อวา  ผูเดียว   เพราะยืนผูเดียว 
ไปผูเดียว  นั่งผูเดียว  นอนผูเดียว   เคลื่อนไหวเปนไปผูเดียว  ดวยประการ 
ฉะน้ี    จึงชื่อวาผูเดียว   โดยไมมีเพ่ือน.   ดังท่ีทานกลาวไววา 
                บรุุษมีตัณหาเปนเพ่ือน    ทองเท่ียวไปตลอดกาลนาน 
         ยอมไมลวงพนสงสารอันมีความเปนอยางน้ี   และมีความ 
         เปนอยางอื่นไปได  ภิกษุมีสติรูโทษอยางน้ี    และตัณหา 
         เปนแดนเกิดแหงทุกขแลว        พึงเปนผูปราศจากตัณหา 
         ไมถือมั่น    พึงเวนรอบ.  
         ดวยประการฉะน้ี   จึงชื่อวา   ผูเดียว   เพราะละตัณหาเสียได.  ชื่อวา 
ผูเดียว    เพราะปราศจากกิเลสไดแนนอนอยางนี้    คือละกิเลสทั้งหมดแลว    
ตัดรากขาดแลว   กระทําใหเหมือนตาลยอดดวน   มีการไมเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา.   ชื่อวา ผูเดียว   เพราะเปนพระสยัมภู    ไมมีอาจารย  เปนผู 
ตรัสรูปจเจกสัมโพธิญาณดวยตนเอง   ดวยประการฉะน้ี   จึงชื่อวา  ผูเดียว 
เพราะตรัสรูปจเจกสัมโพธิญาณผูเดียว. 
         บทวา   จเร  พึงเที่ยวไป   ไดแกจริยา  (การเท่ียวไป) มี ๘ อยางคือ 
อิริยาปถจริยา    การเท่ียวไปในอิริยาบถ  ๔  ของผูถึงพรอมดวยการต้ังตน  
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ไวชอบ ๑.     อายตนจริยา   การเท่ียวไปในอายตนะภายใน  ๖ ของผูคุม-   
ครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑   สติจริยา  การเท่ียวไปในสติปฏฐาน  ๔ 
ของผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท  ๑   สมาธิจรยิา   การเท่ียวไปในฌาน  
๔   ของผูขวนขวายในอธิจิต ๑     ญาณจริยา     การเที่ยวไปในอริยสัจ  ๔ 
ของผูถึงพรอมดวยปญญา ๑     มรรคจริยา   การเท่ียวไปในอริยมรรค ๔ 
ของผูปฏิบัติโดยชอบ ๑      ปตติจริยา    การเท่ียวไปในสามัญผล  ๔  ของ 
ผูบรรลุผล ๑       โลกัตถจริยา   ความประพฤติเปนประโยชนแกโลกใน 
สรรพสัตวทั้งหลาย      ของทานผูเปนพุทธะ  ๓ จําพวก     คือพระสัมมา- 
สัมพุทธะ ๑  พระปจเจกพุทธะ ๑  พระสาวกพุทธะ  ๑.     ในพระพุทธะ 
๓  จําพวกเหลาน้ัน    ความประพฤติเปนประโยชนแกโลกของพระปจเจก- 
พุทธะ  และพระสาวกพุทธะ   ไดเฉพาะบางสวน   เหมือนอยางที่ทานกลาว 
ไววา      จริยา ๘ ในคําวา   จริยา   นี้     ไดแก    อิรยิาปถจริยาเปนตน. 
พึงทราบความพิสดารในเรื่องนั้น    ความวา   พึงเปนผูประกอบดวยจริยา 
เหลาน้ัน. 
         อีกอยางหนึ่ง   ทานกลาวจริยา ๘  แมอยางอ่ืนอีกอยางนี้วา  บุคคล 
ผูนอมใจเชื่อจริยาเหลาน้ี     ยอมประพฤติดวยศรัทธา     ผูประคองใจยอม 
ประพฤติดวยความเพียร  ผูเขาไปต้ังม่ัน   ยอมประพฤติดวยสติ  ผูไมฟุงซาน 
ยอมประพฤติดวยสมาธิ      ผูรูทั่วยอมประพฤติดวยปญญา      ผูรูแจงยอม 
ประพฤติดวยวิญญาณ  บคุคลผูมนสิการวา   กุศลธรรมทั้งหลายยอมดําเนิน 
ไปท่ัวแกบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้     ยอมประพฤติดวยอายตนจริยา     บุคคล 
ผูมนสิการวา  ผูปฏิบัติอยางนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษ   ยอมประพฤติดวยวิเศษ- 
จริยา  ดังนี้.   อธิบายวา  พึงเปนผูประกอบดวยจริยาแมเหลาน้ัน.  
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         บทวา  ขคฺควิสาณกปฺโป   เหมือนนอแรด    คือเขาของแรดชื่อวา   
นอแรด. 
         กัปป ศพัทนี้มีความหลายอยางเปนตนวา  เชื่อ  โวหาร  กาล  บัญญัติ 
เฉทนะ (ตัด)  วิกัปปะ (ประมาณ)  เลส  สมันตภาวะ (โดยรอบ)  สทิสะ 
(คลาย). 
         จริงอยางนั้น  กัปป  ศัพทนั้นมีอรรถวา   เชื่อ   ในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา๑  ขอน้ีควร  เชื่อ  ตอพระโคดมผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
         มีอรรถวา  โวหาร  ในประโยคมีอาทิอยางนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตเพ่ือฉันผลไมดวยสมณโวหาร  ๕  อยาง. 
         มีอรรถวา  กาล  ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา   นัยวาเราจะอยูตลอด 
กาล  เปนนิจ.                      
         มีอรรถวา  บัญญัติ   ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา   ทานกัปปะ   ได 
กลาวไวดังนี้. 
         มีอรรถวา   เฉทนะ  ตัด  ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  ปลง  ผมและ 
หนวดตกแตงแลว. 
         มีอรรถวา  วิกัปปะ  ประมาณ  ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา   กวาง 
หรือยาว  ประมาณ  ๒  นิว้. 
         มีอรรถวา เลส  ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  หา  เลส  เพ่ือจะนอน. 
         มีอรรถวา   สมันตภาวะโดยรอบ   ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  ยัง 
พระวิหารเวฬุวัน  โดยรอบ  ใหสวางไสว. 
         มีอรรถวา  สทิสะ  คลาย   ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา   ทานผูเจริญ 
๑. ม. มู. ๑๒/ขอ  ๔๓๐.    ๒. ม. มู.  ๑๒/ขอ  ๓๐๐.   
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ผมกําลังพูดอยูกับทานผูเปนสาวก  ทรงคุณ คลาย พระศาสดา  มิไดทราบ 
เลย  (วาทานชื่อวาสารีบุตร).   อธิบายวา   มีสวนเปรียบ. 
         อน่ึง  ในบทน้ีพึงทราบ   ความวา  เชนกับ  เปรียบกับ  พระศาสดา 
นั้น.     ทานกลาววา  เปรียบกับนอแรด.     พึงทราบการพรรณนาความ 
ในที่นี้   เพียงเทาน้ีกอน. 
         แตพึงทราบเนื้อความอยางนี้ได     โดยสืบตอจากการอธิบายตอไป. 
อาชญานี้มีประการดังไดกลาวแลว    ยังเปนไปอยูในสัตวทั้งหลาย    ยังไม 
ละวาง.  บุคคลไมยังอาชญาใหเปนไปในสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน  วางอาชญา 
ในสัตวทั้งปวงดวยเมตตา     อันเปนปฏิปกษตออาชญานั้น     และดวยนํา 
ประโยชนเขาไปให    เพราะเปนผูวางอาชญาแลวน่ันเอง     สตัวทั้งหลายผู 
ยังไมวางอาชญา   ยอมเบียดเบียนสัตวดวยทอนไม  ดวยศัสตรา  ดวยฝามือ 
หรือดวยกอนดิน  ฉันใด  เราไมเบียดเบียนสัตวเหลาน้ัน  แมแตผูใดผูหน่ึง 
ฉันนั้น  อาศัยเมตตากรรมฐานน้ีเห็นแจงสังขตธรรม  อันไปแลวในเวทนา 
ไปแลวในสัญญา    สังขาร   และวิญญาณ    และอื่นจากน้ัน    โดยทานอง 
เดียวกัน   แลวจึงไดบรรลุปจเจกโพธิญาณนี้.    พึงทราบอธิบายดังน้ีกอน. 
         พึงทราบอนุสนธิตอไป.    เมื่อพระปจเจกสัมพุทธเจากลาวอยางนั้น 
แลว  พวกอํามาตยเหลาน้ันจึงกลาววา พระคุณเจาผูเจริญ บัดนี้พระคุณเจา 
จะไปไหน.  พระปจเจกสัมพุทธเจารําพึงวา  พระปจเจกสัมพุทธเจาแตกอน 
อยู ณ ที่ไหน   ครั้นรูแลวจึงกลาววา  อาตมาจะไปภูเขาคันธมาทน  พวก 
มนุษยจึงกลาวอีกวา  โอ บัดนี้พระคุณเจาจะทิ้งพวกกระผมไป  อยาไปเลย 
ขอรับ.    ลําดับนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงกลาววา  น  ปุตฺตมิจเฉยฺย 
บุคคลไมพึงปรารถนาบุตร  ดังนี้เปนตน.  
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         ในบทน้ันมีอธิบายดังน้ี     บัดนีเ้รามิไดพึงปรารถนาบุตรประเภทใด 
ประเภทหน่ึง    บรรดาบตุรที่เกิดแตตนเปนตน      จักปรารถนาสหายเชน 
ทานแตไหน  เพราะฉะนั้น   บรรดาทานท้ังหลาย   ผูใดเปนชายก็ตาม  เปน 
หญิงก็ตาม   ประสงคจะไปกับเรา    ผูนั้นพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน.                                             
         อีกอยางหนึ่ง     เมื่ออํามาตยเหลาน้ันกลาววา     พระคุณเจาผูเจริญ 
พระคุณเจาจะละทิ้งพวกกระผมไป        พระคุณเจาไมตองการพวกกระผม 
เสียแลวหรือ.         พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงกลาววา         อาตมามิไดพึง 
ปรารถนาบุตร   จักปรารถนาสหายแตไหน   เห็นคุณของการเท่ียวไปผูเดียว 
โดยความตามท่ีตนกลาวแลว      ก็บนัเทิงใจ     เกิดปติโสมนัส     จึงเปลง 
อุทานน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ตสิตา    คือ   ทําความอยาก.        บทวา 
ภยเภรโร     ความกลัวและความขลาด         คือมีจิตสะดุงเปลงเสียงตกใจ. 
บทวา  ถาวรา   ผูมั่นคง   คือพระขีณาสพ.    บทวา   นิธาย  คือ  ทิ้งแลว 
บทวา   นิทหตฺิวา   คือ   วางแลว.   บทวา   โอโรปยิตฺวา   คือ   ปลงแลว. 
บทวา  สโมโรปยิตฺวา  คือ  ปลอยลงขางลาง.   บทวา  นิกฺขิปตฺวา   ไดแก 
นําออกไปจากท่ีนั้น.   บทวา  ปฏิปสฺสมฺภิตฺวา   ระงับแลว   คือสงบแลว. 
บทวา   อาลปน  คือ  การเจรจากันแตแรก.      บทวา   สลฺลปน  คือ  การ 
เจรจากันโดยชอบ.      บทวา   อุลฺลปน   คือ   เจรจายกยองกัน.      บทวา 
สมุลฺลปน   คือ   การเจรจายกยองกันบอย ๆ. 
         บทวา   อิริยาปถจริยา   คือ   เที่ยวไปในอิริยาบถ.       แมในบทท่ี 
เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.     แต   อายตนจริยา   คือ   เที่ยวไปในอายตนะ  
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ดวยสติและสัมปชัญญะ.     บทวา  ปตฺติ   คือ   ผลท้ังหลาย.      เพราะผล   
เหลาน้ันทานเรียกวา  ปตฺติ   เพราะเปนเหตุใหบรรล.ุ   ประโยชนทั้งหลาย 
อันเปนไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพของสัตวโลก     ชื่อวา   โลกัตถะ 
นี่เปนขอแตกตางกัน. 
         บัดนี้   พระปจเจกสัมพุทธเจาเมื่อจะแสดงภูมิแหงจริยาเหลาน้ัน  จึง 
กลาวคํามีอาทิวา   จตูสุ   อิริยาปเถสุ   ในอิริยาบถ  ๔.  
         บทวา   สติปฏาเนสุ  คือ  แมในสติปฏฐาน  ซึ่งมีสติปฏฐานเปน 
อารมณที่ทานพระสารีบุตรกลาวอยู    ก็กลาวถึงธรรมท่ีไมเปนอยางอ่ืนจาก 
สติ   แตทําเหมือนเปนอยางอ่ืนดวยโวหาร.      บทวา  อริสจฺเจสุ  ทาน 
กลาวดวยการกําหนดสัจจะไวเปนแผนก ๆ    ดวยสัจญาณอันเปนโลกิยะอัน 
เปนสวนเบื้องตน.   คําวา  อริยมคฺเคสุ   และคําวา  สามฺผเลสุ  ทาน 
กลาวดวยอํานาจโวหารเทาน้ัน.      บทวา  ปเหเส   คือ ในสวนหน่ึงของ 
โลกัตถจริยา  คือการประพฤติเปนประโยชนแกโลก.  จริงอยู  พระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ยอมทรงบําเพ็ญโลกัตถจรยิาโดยไมมีสวนเหลือ.  
         พระสารีบุตรเมื่อจะแสดงจริยาเหลาน้ันอีก      ดวยอํานาจแหงการก- 
บุคคล  (บุคคลผูกระทํา)    จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปณิธิสมฺปนฺนาน  ของผู 
ถึงพรอมดวยการต้ังตนไวชอบ.                                                   
         ในบทเหลาน้ันพึงทราบความดังตอไปนี้.    ผูมีอิริยาบถไมหว่ันไหว 
ถึงพรอมดวยความเปนไปแหงอิริยาบถ   เพราะอิริยาบถสงบ    ผูถึงพรอม 
ดวยอิริยาบถอันสงบสมควรแกความเปนภิกษุ     ชือ่วา   ปณิธิสมฺปนฺนาน 
ผูถึงพรอมดวยการต้ังตนไวชอบ.   บทวา   อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาราน  ผูม ี
ทวารคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย      คือชื่อวา  คุตฺตทฺวารา  เพราะมี  
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ทวารคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย  ๖  มีจักขุนทรียเปนตน  ดวยสามารถ 
ทวารหน่ึง ๆ อันเปนไปแลวในวิสัยของตน ๆ.  แหงทวารอันคุมครองแลว 
นั้น.    อน่ึง  ในบทวา   ทวฺาร  นี ้   ไดแก   จักขุทวารเปนตน    ดวยอํานาจ 
แหงทวารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมดา.   บทวา  อปฺปมาทสิหารีน  ของบุคคลผูอยู 
ดวยความไมประมาท        คือของบุคคลผูอยูดวยความไมประมาทในคุณ 
ทั้งหลายมีศีลเปนตน.  บทวา  อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน   ของบุคคลผูขวนขวาย 
ในอธิจิต   คือของบุคคลผูขวนขวายดวยสมาธิคืออธิจิต   โดยความเปนบาท 
แหงวิปสสนา.  บทวา พุทฺธิสมฺปนฺนาน  ของบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญา 
คือของบุคคลผูถึงพรอมดวยญาณอันเปนไป    ต้ังตนแตการกําหนดนามรูป 
จนถึงโคตรภู.    บทวา  สมฺมาปฏิปนฺนาน  ของบุคคลผูปฏิบัติชอบ  คือ 
ในขณะของมรรค ๔.  บทวา อธิคตผลาน  ของบุคคลผูบรรลผุลแลว  คือ 
ในขณะของผล ๔. 
         บทวา   ตถาคตาน  คือ  ผูมาแลวเหมือนอยางน้ัน.   บทวา  อรหน-ฺ 
ตาน  คือ   ผูไกลจากกิเลส.      บทวา   สมฺมาสมฺพุทฺธาน   คือ   ผูตรัสรู  
ธรรมทั้งปวงโดยชอบและดวยตนเอง.         ความของบทท้ังหลายเหลาน้ี  
ประกาศไวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
         บทวา   ปเทเส  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาน   คือ   ของพระปจเจกสัมพุทธ- 
เจาท้ังหลายบางสวน.   บทวา  ปเทเส  สาวกาน  คือ  แมของสาวกท้ังหลาย 
บางสวน.  บทวา  อธิมุจฺจนฺโต  คือ  ทําการนอมไป.   บทวา  สทฺธาย 
จรติ  ประพฤติดวยศรัทธา    คือเปนไปดวยอํานาจแหงศรัทธา.     บทวา 
ปคฺคณฺหนฺโต  ผูประคองใจ  คือพยายามดวยความเพียร  คือสัมมัปปธาน  ๔. 
บทวา อุปฏเปนฺโต  ผูเขาไปต้ังไว  คือเขาไปต้ังอารมณไวดวยสติ.  บทวา 
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อวิกฺเขป  กโรนฺโต   คือ  ผูไมทําความฟุงซานดวยอํานาจแหงสมาธิ.   บทวา 
ปชานนฺโต  ผูรูทั่ว  คือรูชดัดวยปญญารูอริยสัจ ๔.    บทวา  วิชานนฺโต 
ผูรูแจง    คือรูแจงอารมณดวยวิญญาณ    คืออาวัชชนจิตอันถึงกอน  (เกิด 
กอน) ชวนะท่ีสัมปยุตดวยอินทรีย.     บทวา  วิฺาณจริยาย  ประพฤติ 
ดวยวิญญาณ    คือดวยอํานาจแหงวิญญาณคืออาวัชชนจิต.     บทวา  เอว 
ปฏิปนฺนสฺส      ผูปฏิบัติอยางนี้       คือปฏิบัติดวยอินทรียจริยาพรอมกับ 
อาวัชชนะ.     บทวา  กุสลา  ธมมฺา  อายาเปนฺติ  กุศลธรรมท้ังหลายยอม 
ดําเนินไป  ความวา กุศลธรรมท้ังหลายเปนไปแลวดวยอํานาจแหงสมถะและ 
วิปสสนา ยังความวิเศษใหเปนไป.  บทวา อายตนจริยาย ภูสะความม่ันคง  
ทานกลาววา  ความมั่นคงของกุศลธรรมท้ังหลาย   ดวยอายตนจริยา  คือ 
ดวยความประพฤติเปนไป.   บทวา  วเิสสมธิคจฺฉติ  คือ  ยอมบรรลุคุณ 
วิเศษดวยอํานาจแหงวิกขัมภนปหาน   ตทังคปหาน   สมุจเฉทปหาน  และ 
ปฏิปสสัทธปิหาน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา      ทสฺสนจรยิา  จ  สมมฺาทิฏ ิยา 
การประพฤติสัมมาทิฏฐิ   ชื่อวา ทัสสนจริยา  ดังตอไปนี้.               
         ชื่อวา   สัมมาทิฏฐิ   เพราะเห็นชอบ   หรือเปนเหตุเห็นชอบ  หรือ 
มีทิฏฐิงามนาสรรเสริญ.   แหงสัมมาทิฏฐินั้น. 
         ชื่อวา   ทัสสนจริยา เพราะประพฤติดวยการทํานิพพานใหประจักษ. 
         ชื่อวา   สัมมาสังกัปปะ   เพราะดําริชอบ       หรือเปนเหตุดําริชอบ 
หรือดําริดีนาสรรเสริญ. 
         ชื่อวา   อภินิโรปนจริยา  เพราะพระพฤติปลูกฝงจิตไวในอารมณนั้น. 
         ชื่อวา   สัมมาวาจา   เพราะเจรจาชอบ      หรอืเปนเหตุเจรจาชอบ  
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หรือเจรจาดีนาสรรเสริญ.   บทนี้เปนชื่อของการเวนมิจฉาวาจา. 
         ชื่อวา   ปริคฺคหจริยา      เพราะประพฤติยึดวจีสังวร  ๔  อยางของ 
สัมมาวาจานั้น. 
         ชื่อวา   สัมมากัมมนัตะ     เพราะทําชอบ     หรือเปนเหตุทําชอบ 
หรือการงานดีนาสรรเสริญ.   การงานชอบน่ันแล  ชื่อวา สัมมากัมมันตะ. 
บทนี้เปนชื่อของการเวนจากมิจฉากัมมันตะ. 
         ชื่อวา   สมุฏฐานจริยา  เพราะประพฤติต้ังอยูในกายสังวร  ๓ อยาง. 
         ชื่อวา   สัมมาอาชีวะ   เพราะเลี้ยงชีพชอบ    หรือเปนเหตุเลี้ยงชีพ 
ชอบ  หรือมีอาชีพดีนาสรรเสริญ.   บทนี้เปนชื่อของการเวนมิจฉาอาชีวะ. 
สัมมาอาชีพนั้นชื่อวา  โวทานจริยา  ประพฤติผองแผว. 
         ชื่อวา   ปริสุทธจริยา  ประพฤติบริสุทธิ์. 
         ชื่อวา   สัมมาวายามะ   เพราะพยายามชอบ   หรือเปนเหตุพยายาม 
ชอบ  หรือพยายามดีนาสรรเสริญ.   สมัมาวายามะน้ัน ชื่อวา  ปคคหจริยา 
ประพฤติประคองใจ. 
         ชื่อวา   สัมมาสติ  เพราะระลึกชอบ  หรือเปนเหตุระลึกชอบ    หรือ 
ระลึกดีนาสรรเสริญ.   สมัมาสตินั้นชื่อวา  อุปฏฐานจริยา  ประพฤติต้ังม่ัน. 
         ชื่อวา   สัมมาสมาธ ิ    เพราะต้ังใจชอบ    หรอืเปนเหตุต้ังใจชอบ 
หรือต้ังใจดีนาสรรเสริญ.    สัมมาสมาธินั้น     ชื่อวา  อวิกเขปจริยา   ประ- 
พฤติไมฟุงซาน. 
         บทวา   ตกฺกปฺโป  คือ   พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นยอมเปนเหมือน 
นอแรด.   อธิบายวา  เปนอยางนั้น.   บทวา  ตสทิโส คือ เชนกับนอแรด. 
ปาฐะวา   ตสฺสทิโส บาง.      บทวา   ตปฺปฏิภาโค  คือ  เปรียบเหมือน  
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นอแรด.   อธิบายวา  เปนเชนนั้น.   รสเค็มไมมีรสหวาน  ชื่อวา  อติโลณะ 
เค็มจัดกลาวกันวาเหมือนเกลือ    เชนกับเกลือ.      บทวา   อติติตฺติก  คือ 
ของขมจัดมีสะเดาเปนตนกลาวกันวา      เหมือนของขม      เชนกับรสขม. 
บทวา   อติมธุร   มีรสหวานจัด     คือมีขาวปายาสเจือดวยนํ้านมเปนตน. 
บทวา  หิมกปฺโป  เหมือนหิมะ  คือเชนกับน้ําแข็ง.   บทวา  สตฺถุกปฺโป 
เหมือนพระศาสดา    คือเชนกับพระพุทธเจาผูเปนพระศาสดา.       บทวา 
เอวเมว   เปนนิบาตบอกความเปรียบเทียบ. 
         เราจักแสดงวิธีบอกวิปสสนา โดยสังเขปของพระปจเจกพุทธเจาองค 
หน่ึง  แลวจักไป ณ ที่นัน้.   พระปจเจกโพธิสัตวประสงคจะทําการกําหนด 
นามรูป   จึงเขาฌานใดฌานหน่ึงในฌานสมาบัติ  ๘   ทั้งท่ีเปนรูปฌานและ 
อรูปฌาน    ออกจากฌานแลวกําหนดองคฌานมีวิตกเปนตน    และธรรม 
ทั้งหลายมีผัสสะเปนตน      อันสัมปยุตดวยองคฌานนั้น     ดวยอํานาจแหง 
ลักษณะ  รส  ปจจุปฏฐาน   และปทัฏฐาน   ชื่อวา   นาม   เพราะอรรถวา 
นอมไป  โดยความนอมไปมุงตออารมณ.   แตนั้น  ก็แสวงหาปจจัยแหงนาม 
นั้น   ยอมเห็นวา   นามยอมเปนไปเพราะอาศัยหทัยวัตถุ.    ครัน้เห็นภูตรูป 
อันเปนปจจัยแหงวัตถุและอุปาทายรูปแลว    จึงกําหนดวาทั้งหมดนี้    ชื่อวา 
รูป   เพราะมีลักษณะสลายไป.      กําหนดนามรูปทั้งสองน้ันอีกโดยสังเขป 
อยางนี้วา    นามมีลักษณะนอมไป    รูปมีลักษณะสลายไป.    นี้ทานกลาว 
ดวยอํานาจแหง  สมถยานิกะ (มีสมถะเปนยาน).   สวน  วิปสสนายานิกะ 
(มีวิปสสนาเปนยาน)   กําหนดภูตรูปและอุปาทายรูปดวยหัวขอการกําหนด 
ธาตุ ๔   แลวเห็นวาธรรมทั้งหมดน้ีชื่อวารูปเพราะความสลายไป.   แตนั้น  
อรูปธรรมท้ังหลาย     อันเปนไปอยูเพราะอาศัยวัตถุมีจักขุวัตถุเปนตนแหง  
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รูปที่กําหนดไวอยางนี้  ยอมมาสูคลอง.      แตนั้นรวมอรูปธรรมเหลาน้ัน 
แมทั้งหมดเปนอันเดียวกัน   โดยลักษณะนอมไป   ยอมเห็นวานี้เปนนาม. 
พระปจเจกโพธิสัตวนั้น  ยอมกําหนดโดยสวนสองวา  นี้นาม นี้รูป.  ครั้น 
กําหนดอยางนั้นแลว  ยอมเห็นวา  สัตว  บุคคล   เทวดา  หรือพรหมอ่ืน 
นอกเหนือไปจากนามรูปไมมี. 
                เหมือนอยางวา     เสียงวารถยอมมีได     เพราะการ 
         ประชมุองคประกอบ (ของรถ) ฉันใด   เมื่อขันธทั้งหลาย 
         ยังมีอยู  การสมมติกันวาสัตว  กย็อมม ี ฉันนัน้. 
         ทานกําหนดนามรูปดวยญาณอันเปนทิฏฐิวิสุทธิ    กลาวคือการเห็น 
ตามความเปนจริงของนามรูปโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา   เมื่ออุปาทานขันธ  ๕ 
มีอยู   การสมมติเรียกกันวาสัตวบุคคลยอมมีไดฉันนั้นนั่นแหละดังน้ี   เมื่อ  
กําหนดแมปจจัยของนามรูปนั้นอีก    ก็กําหนดนามรูปโดยนัยดังกลาวแลว 
กําหนดอยูวาอะไรหนอเปนเหตุแหงนามรูปนี้    ครัน้เห็นโทษในอเหตุวาทะ 
และเหตุวาทะอันแตกตางกัน        จึงแสวงหาเหตุและปจจัยของนามรูปนั้น 
ดุจแพทยครั้นเห็นโรคแลวจึงตรวจดูสมุฏฐานของโรคนั้น  จึงเห็นธรรม ๔ 
เหลาน้ี   คือ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม  วาเปนเหตุ   เพราะเปนเหตุ 
ใหเกิดนามรูป และวาเปนปจจัยเพราะมีอาหารเปนปจจัยอุปถัมภ.  กําหนด 
ปจจัยแหงรูปกายอยางนี้วา      ธรรมทั้งหลาย ๓ มีอวิชชาเปนตนเปนอุป- 
นิสสยปจจัยแกกายน้ี  เหมือนมารดาเปนอุปนิสสยปจจัยแกทารก  มีกรรมทํา 
ใหเกิดเหมือนบิดาทําบุตรใหเกิด   มีอาหารเลี้ยงดูเหมือนแมนมเลี้ยงดูทารก 
แลวกําหนดปจจัยแหงนามกายโดยนัยมีอาทิวา     อาศัยจักษุและรูป   จักขุ-  
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วิญญาณยอมเกิด.    เมื่อกาํหนดอยูอยางนี้ยอมตกลงใจไดวา    ธรรมแมที ่
เปนอดีตและอนาคตยอมเปนไปอยางนี้เทาน้ันเหมือนกัน. 
         ทานกลาวิจิกิจฉาท่ีปรารภอดีต  (ปุพฺพนฺต)  ของบุคคลนัน้ไว  ๕ 
อยางคือ 
         ๑.  ในอดีตอันยาวนานเราไดเปนแลวหรือหนอ. 
         ๒.  หรอืวาเราไมไดเปนแลว 
         ๓.  เราไดเปนอะไรมาแลวหรือหนอ 
         ๔.  เราไดเปนอยางไรแลวหนอ 
         ๕.  เราเปนอะไรแลวไดเปนอะไรตลอดกาลในอดีตหรือหนอ 
         ทานกลาววิจิกิจฉาท่ีปรารภอนาคต (อปรนฺต) ของบุคคลน้ันไว   ๕ 
อยางคือ 
         ๑.  ในอนาคตอันยาวนานเราจักเปนหรือหนอ 
         ๒.  เราจักไมเปนหรือหนอ 
         ๓.  เราจักเปนอะไรหนอ 
         ๔.  เราจักเปนอยางไรหนอ 
         ๕.  เราเปนอะไรแลวจักเปนอะไร  (ตอไป)  ตลอดกาลในอนาคต 
หรือหนอ. 
         ก็หรือวาทานไดกลาววิจิกิจฉาที่ปรารภปจจุบันของบุคคลน้ันไว  ๖ 
อยางคือ 
         ๑.  เราเปนอยูหรือหนอ 
         ๒.  เราไมเปนอยูหรือหนอ 
         ๓.  เราเปนอะไรหนอ 
         ๔.  เราเปนอยางไรหนอ  
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         ๕.  สัตวนี้มาจากท่ีไหนหนอ 
         ๖.  สัตวนั้นจักไปที่ไหนหนอ 
         ทานละความสงสัยแมทั้งหมดน้ันได.    ดวยการกําหนดปจจัยอยางนี้  
ทานกลาวถึงญาณอันขามความสงสัยในกาล ๓  ต้ังอยู  วาเปน  กังขาวิตรณ- 
วิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย)  บาง   เปน 
ธรรมฐิติญาณ (ญาณกําหนดรูความต้ังอยูตามธรรมดา) บาง ยถาภูตญาณ 
(ญาณกําหนดรูตามความเปนจริง) บาง   สมัมาทัสสนะ (ความเห็นชอบ) 
บาง. 
         อน่ึง พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้ตอไป.  จริงอยู  โลกิยปริญญามี  ๓ 
คือ   ญาตปริญญา  (กําหนดรูดวยการรู) ๑.   ตีรณปริญญา   (กาํหนดรู 
ดวยการพิจารณา)  ๑.   ปหานปริญญา   (กําหนดรูดวยการละ) ๑. 
         ในโลกยิปริญญา  ๓ เหลาน้ัน     ปญญาเปนไปดวยอํานาจการกําหนด 
ลักษณะเฉพาะตน  (ปจจัตตลักษณะ)  ของธรรมเหลาน้ันอยางนี้วา  รูปม ี
ลักษณะสลาย  เวทนามีลกัษณะเสวยอารมณ ดังน้ี   ชื่อวา ญาตปริญญา. 
         วิปสสนาปญญาอันมีลักษณะเปนอารมณอันเปนไปแลว     เพราะยก 
ธรรมเหลาน้ันข้ึนสูสามัญลักษณะ    โดยนัยมีอาทิวา   รูปไมเที่ยง   เวทนา 
ไมเที่ยง  ดังนี้   ชื่อวา  ตีรณปริญญา. 
         วิปสสนาปญญาอันมีลักษณะเปนอารมณ    ที่เปนไปแลวดวยอํานาจ 
แหงการละนิจจสัญญา   (ความสําคัญวาเที่ยง)  เปนตน    ในธรรมเหลาน้ัน 
นั่นแล   ชื่อวา ปหานปริญญา. 
         ในปรญิญาเหลาน้ัน       ภูมิแหงญาตปริญญาเริ่มต้ังแตกําหนดสังขาร  
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จนถึงกําหนดปจจัย.  ในระหวางนี้การแทงตลอดลักษณะเฉพาะตน   (ปจ- 
จัตตลักษณะ) ของธรรมท้ังหลายยอมเปนใหญ. 
         ภูมิแหงตีรณปริญญาเริ่มต้ังแตการพิจารณากองสังขาร         จนถึง 
อุทยัพพยานุปสสนา     (การพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ).      ใน 
ระหวางนี้   การแทงตลอดสามัญลักษณะยอมเปนใหญ. 
         ภูมิแหงปหานปริญญาเบื้องบนต้ังตนแตภังคานุปสสนา         (การ 
พิจารณาเห็นความดับ).  ตอแตนั้นพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง 
ยอมละนิจจสัญญาเสียได  พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข  ยอมละสุขสัญญา  
(ความสําคัญวาเปนสุข) เสียได   พิจารณาเห็นโดยความไมเปนตัวตน  ยอม 
ละอัตตสัญญา   (ความสําคัญวาเปนตัวตน) เสียได  เบื่อหนาย  ความเพลิด- 
เพลิน  สํารอกราคะ  ดับตัณหา   สละ   ละความยึดถือเสียได  ดวยประการ 
ฉะน้ี    อนุปสสนา  (การพิจารณาความ) ๗ อยาง    อันสําเร็จดวยการละ 
นิจจสัญญาเปนตนยอมเปนใหญ.      ในปริญญา ๓ อยางเหลานี้    เปนอัน 
พระโยคาวจรนี้บรรลุญาตปริญญาแลว    เพราะใหสําเร็จการกําหนดสังขาร 
และการกําหนดปจจัย.  พระโยคาวจรยอมทําการพิจารณาเปนกลาป  โดย  
นัยมีอาทิอยางนี้วา    รูปอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เปนอดีต    อนาคต   ปจจุบัน 
รูปภายในก็ดี  รูปภายนอกก็ดี ฯ ล ฯ  รูปไกลก็ด ี รปูใกลก็ด ี  รปูทั้งหมด 
เปนของไมเที่ยง    เพราะมีแลวไมมี    เปนทุกขเพราะถูกบีบค้ันดวยความ 
เกิดและความดับ  เปนอนัตตาเพราะไมเปนไปในอํานาจ.  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  อยางใดอยางหน่ึง  ที่เปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  อันเปน 
ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี   หยาบ   ละเอียด   เลว   ประณีต   ก็ด ี ไกลก็ด ี
ใกลก็ด ี เวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ทั้งหมดไมเที่ยงเพราะมีแลว   
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ไมมี   เปนทกุขเพราะถูกบีบค้ันดวยความเกิดและความเสื่อม   เปนอนัตตา 
เพราะไมเปนไปในอํานาจ.    ทานยกข้ึนสูพระไตรลักษณกลาวหมายถึงการ 
พิจารณาเปนกลาปนี้. 
         พระโยคาวจรทําการพิจารณากลาป      ดวยอํานาจแหงความไมเที่ยง 
เปนทุกข    เปนอนัตตา    ในสังขารอยางนี้แลว      ยอมเห็นความเกิดและ 
ความดับแหงสังขารท้ังหลายอีก.    เห็นอยางไร   เห็นความเกิดแหงรูปขันธ 
ดวยการเห็นความท่ีรูปขันธเนื่องดวยปจจัยอยางนี้วา       เพราะอวิชชาเกิด 
รูปจึงเกิด   เพราะตัณหา   กรรม  อาหาร  เกิด   จึงเกิด  รูป  ดังน้ี.   แมเม่ือ 
เห็นนิพพัตติลักษณะ   คือลักษณะของความเกิด   ก็ยอมเห็นความเกิดของ 
รูปขันธดวย     ชื่อวา   ยอมเห็นความเกิดแหงรูปขันธดวยอาการ  ๕ อยาง 
ดวยประการฉะน้ี.    ยอมเห็นความเส่ือมแหงรูปขันธดวยการดับแหงปจจัย  
วา  เพราะตัณหา   กรรม   อาหาร  ดบั  รูปจึงดับ.   แมเม่ือเห็นวิปริณาม- 
ลักษณะ   คือ ลักษณะความแปรปรวน   ก็ยอมเห็นความเส่ือมแหงรูปขันธ. 
ชื่อวา เห็นความเส่ือมแหงรูปขันธดวยอาการ ๕ อยาง   ดวยประการฉะน้ี. 
         อน่ึง  พระโยคาวจรยอมเห็นความเกิดแหงเวทนาขันธ   ดวยการเห็น 
เนื่องดวยปจจัยวา   เพราะอวิชชาเกิด   เวทนาจึงเกิด  เพราะตัณหา  กรรม 
ผัสสะเกิด   เวทนาจึงเกิด.   แมเม่ือเห็นนิพพัตติลักษณะ   คือ  ลกัษณะของ 
การเกิด      กย็อมเห็นการเกิดแหงเวทนาขันธดวย.      เห็นความเส่ือมแหง 
เวทนาขันธ  ดวยการเห็นความดับแหงปจจัยวา   เพราะอวิชชาดับ   เวทนา 
จึงดับ   เพราะตัณหา   กรรม   ผัสสะ   ดับ    เวทนาจึงดับ.    แมเม่ือเห็น 
วิปริฌามลักษณะ    คือ ลกัษณะความปรวนแปร    ก็ชื่อวา  ยอมเห็นความ 
เสื่อมแหงเวทนาขันธดวย.  
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         แมในสัญญาขันธเปนตนก็อยางนี้.    แตก็มคีวามตางกันดังน้ี     พึง 
ประกอบคําวา   เพราะนามรูปเกิด (วิญญาณจึงเกิด)  และเพราะนามรูปดับ 
(วิญญาณจึงดับ)  ดังนี้.   ในที่แหงผัสสะ   (เมื่อพิจารณาความเกิดและความ 
เสื่อม)  ของวิญญาณขันธ.     ทานกลาวถึงลักษณะ  ๕๐    แบงเปนอยางละ 
๑๐ ๆ     ในการเห็นความเกิดและความดับในขันธหน่ึง ๆ     ดวยการเกิด 
แหงปจจัย   ดวยนิพพัตติลักษณะ   คือ ลักษณะแหงการเกิด    ดวยการดับ 
แหงปจจัย   ดวยวิปริณามลักษณะ   คือลักษณะแหงความปรวนแปร.   ดวย 
อํานาจแหงลักษณะเหลานั้น        พระโยคาวจรกระทํามนสิการโดยพิสดาร 
ทั้งโดยปจจัยและท้ังโดยขณะวา  ความเกิดแหงรูปยอมเปนแมอยางนี้   ความ 
เสื่อมแหงรูปยอมเปนแมอยางนี้. 
         เมื่อพระโยคาวจรกระทําอยางนี้   ญาณยอมเปนญาณบริสุทธิ์วา นัยวา 
ธรรมเหลาน้ีไมมีแลว    มแีลวเสื่อม    ดวยประการฉะน้ี.    สังขารทั้งหลาย 
ยอมปรากฏเปนของใหมอยูเปนนิจวา     นัยวาธรรมเหลาน้ีที่ยังไมเกิดยอม 
เกิดข้ึน  ที่เกิดข้ึนแลวยอมดับไป   ดวยประการฉะนี้.   สังขารทั้งหลายมิใช 
เปนของใหมอยูเปนนิจแตเพียงอยางเดียว    ยังปรากฏไมมีสาระ    หาสาระ 
มิได   ดุจหยาดนํ้าคางในเวลาพระอาทิตยข้ึน   ดุจฟองนํ้า  ดุจรอยขีดในน้ํา 
ดวยไม   ดุจเมล็ดผักกาดบนปลายเหล็กแหลม  ดจุสายฟาแลบ   และดุจภาพ 
ลวง    พยับแดด    ความฝน   ลูกไฟ   วงลอ   นกัรอง  ยาพิษ   ฟองน้ํา 
และตนกลวยเปนตน        อันต้ังอยูชั่วเวลาเล็กนอย.      ก็ดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
เปนอันวาพระโยคาวจรไดบรรลุตรุณวิปสสนาญาณเปนครั้งแรก      ชื่อวา 
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ   เพราะแทงตลอดลักษณะ  ๕๐  ถวนโดย 
อาการอยางนี้วา   สิ่งท่ีมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาน่ันแลยอมเกิดข้ึน   และ  
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สิ่งท่ีเกิดข้ึนแลวยอมถึงความเส่ือมไป   ดังน้ี        เพราะพระโยคาวจรบรรล ุ
ตรุณวิปสสนาญาณ  จึงนับวาเปน  อารทฺธวิปสฺสโก  เปนผูปรารภวิปสสนา 
แลว. 
         ครั้นกลุบุตรนั้นเริม่วิปสสนาแลว  วิปสสนปูกิเลส (เครื่องเศราหมอง 
ของวิปสสนา)   ๑๐ อยางยอมเกิดข้ึน  คือ โอภาส  (แสงสวาง) ๑  ญาณ  ๑   
ปติ    ปสสัทธิ  ๑  สุข  ๑     อธิโมกข (ความนอมใจเชื่อ) ๑    ปคคหะ 
(การประคองไว) ๑      อปุฏฐานะ    (การเขาไปต้ังไว) ๑      อุเบกขา   
นิกันติ (ความใคร) ๑. 
         ในวิปสสนูปกิเลสเหลาน้ี      เพราะญาณมีกําลังในขณะแหงวิปสสนา 
โลหิตยอมผองใส   ชื่อวา โอภาส.    เพราะโลหิตผองใสน้ัน    ความสวาง 
แหงจิตยอมเกิด.      พระโยคาวจรผูไมฉลาด      ครั้นเห็นดังนั้นแลวพอใจ 
แสงสวางนั้น  ดวยคิดวา  เราบรรลุมรรคแลว.  แมญาณก็เปนวิปสสนาญาณ 
เทาน้ัน.  ญาณน้ันบริสุทธิ์ผองใส  ยอมเปนไปแกผูพิจารณาสังขารทั้งหลาย  
พระโยคาวจรเห็นดังน้ันยอมพอใจวา        เราไดบรรลุมรรคแลวดุจในครั้ง 
กอน.   ปติ   ก็เปนวิปสสนาปติเทาน้ัน.   ในขณะนั้น    ปติ  ๕ อยางยอมเกิด 
ข้ึนแกพระโยคาวจรน้ัน.     ปสสัทธิ   ไดแก  ปสสทัธิในวิปสสนา.    ใน 
สมัยนั้น    กายและจิตไมกระวนกระวาย     ไมมีความกระดาง    ไมมีความ 
ไมควรแกการงาน      ไมมีความไข     ไมมีความงอ.      แมสุขก็เปนสุขใน 
วิปสสนาเทานั้น.    นัยวาในสมัยนั้น   รางกายทุกสวนชุมชื่น   ประณีตยิ่ง 
เปนสุขยอมเกิดข้ึน.  ศรัทธาเปนไปในขณะแหงวิปสสนา  ชื่อวา  อธิโมกข. 
จริงอยู    ในขณะน้ันศรัทธาที่มีกําลัง    ซึ่งยังจิตและเจตสิกใหเลื่อมใสอยาง 
ยิ่ง    ต้ังอยูดวยดียอมเกิดข้ึน.    ความเพียรที่สัมปยุตดวยวิปสสนา    ชื่อวา  
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ปคคหะ.   จริงอยู   ในขณะนั้น  ความเพียรที่ประคองไวดีแลวไมยอหยอน  
อันตนปรารภยิ่งแลวยอมเกิดข้ึน.        สติที่สัมปยุตดวยวิปสสนา      ชื่อวา 
อุปฏฐาน.   จริงอยู  ในสมัยนั้น  สติทีต้ั่งม่ันดีแลวยอมเกิดข้ึน.   อุเบกขามี 
๒ อยาง   ดวยอํานาจแหงวิปสสนาและอาวัชชนะ  (การพิจารณา).  จริงอยู 
ในขณะนั้นญาณกลาวคือวิปสสนูเปกขา    อันมีความเปนกลางในการยึดถือ 
สังขารทั้งปวง   เปนสภาพมีกําลังยอมเกิดข้ึน.   แมอุเบกขาในมโนทวารา- 
วัชชนะก็ยอมเกิดข้ึน.     อน่ึง   อุเบกขานั้นกลาเฉียบแหลมยอมเกิดข้ึนแกผู 
พิจารณาถึงฐานะนั้น ๆ.  ความใครในวิปสสนา  ชือ่วา นิกนฺติ.           
         จริงอยู   ในวิปสสนปูกิเลสมีโอภาสเปนตน    ความใครมีอาการสงบ 
สุขุม    กระทําความอาลัยยอมเกิดข้ึน.    โอภาสเปนตนในวิปสสนูปกิเลสนี้ 
ทานกลาววาเปนอุปกิเลส     เพราะเปนวัตถุแหงกิเลสมิใชเพราะเปนอกุศล. 
แตนิกันติความใคร   เปนทั้งอุปกิเลส   เปนทั้งเปนท่ีต้ังแหงกิเลส.   ก็ภิกษุ 
ผูเปนบัณฑิต   เมื่อโอภาสเปนตนเกิดข้ึนไมถึงความฟุงซาน    ยอมกําหนด 
มรรคและมิใชมรรควา    ธรรมทั้งหลายมีโอภาสเปนตน   มิใชมรรค    แต 
วิปสสนาญาณอันไปตามวิถี   พนจากอุปกิเลสเปนมรรค.   ญาณกําหนดรูวา 
นี้เปนมรรค   นี้มิใชมรรคของผูปฏิบัตินั้น   ทานเรียกวา  มัคคามัคคญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิ   (ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง). 
ต้ังแตนี้ไปวิปสสนาญาณอันมีสัจจานุโลมิกญาณ    (ญาณท่ีคลอยตามสัจจะ) 
ที่ ๙  ถึงความเปนยอดของวิปสสนาญาณ  ๘ นี้ชือ่วา ปฏิปทาญาณทัสสน- 
วิสุทธิ    (ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ).    
         ชื่อวาญาณ ๘ เหลาน้ี  คือ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ   ญาณคํานึง 
เห็นทั้งความเกิดและความดับ ๑    ภังคานุปสสนาญาณ   ญาณคํานึงเห็น  
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ความดับ ๑   ภยตูปฏฐานญาณ   ญาณคํานึงเห็นสังขารเปนของนากลัว  ๑ 
อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นโทษ  ๑  นิพพิทานุปสสนาญาณ 
ญาณคํานึงถึงดวยความเบ่ือหนาย  ๑     มุญจิตุกามยตาญาณ   ญาณคํานึง 
ดวยความใครจะพนไปเสีย ๑    ปฏิสังขานุปสสนาญาณ   ญาณคํานึงดวย 
พิจารณาหาทาง ๑     สังขารุเปกขาญาณ  ญาณคํานึงดวยความวางเฉยใน 
สังขาร ๑     คําวา  สัจจานุโลมิกญาณท่ี ๙    นี้เปนชื่อของ  อนุโลมญาณ 
เพราะฉะนั้น  ผูประสงคจะใหวิปสสนาญาณน้ันสมบูรณ ควรทําความเพียร 
ในญาณเหลาน้ัน  ต้ังแตอุทยัพพยญาณ  อันพนจากอุปกิเลสแลวเปนตนไป. 
เพราะเม่ือเห็นความเกิดความดับ    อนิจจลักษณะยอมปรากฏตามความเปน 
จริง.      เมื่อเห็นความบีบค้ันของความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป      ทุกข- 
ลักษณะยอมปรากฏตามความเปนจริง     และเม่ือเห็นอยูวา    ทุกขเทาน้ัน 
ยอมเกิด   ทกุขเทาน้ันต้ังอยู   และทุกขเทาน้ันดับไป   อนัตตลกัษณะยอม 
ปรากฏตามความเปนจริง. 
         อน่ึง  ในขอนี้พึงทราบการจําแนกน้ีวา   นิจฺจ   อนิจฺจลกขฺณ  ทุกข  
ทุกฺขลกฺขณ  อนตฺตา  อนตฺตลกฺขณ. 
         ในวิภาคท้ัง ๖ เหลาน้ัน    บทวา  อนิจฺจ   คือขันธ  ๕.  เพราะเหตุไร 
เพราะขันธ ๕ นั้นมีความเกิดข้ึนและเสื่อมไป       และมีความเปนอยางอ่ืน 
หรือเพราะมีแลวไมมี.    ชราชื่อวาความเปนอยางอ่ืน.     ความเกิดข้ึนและ 
ความเสื่อมไป   และความเปนอยางอ่ืน   ชื่อวา อนจิจลักษณะ.   หรือความ 
วิการแหงอาการ   กลาวคือความมีแลวไมมี   ชื่อวา อนิจจลักษณะ. 
         ขันธ ๕ นั้นแลเปนทุกข   เพราะพระพุทธดํารัสวา    "สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งน้ันเปนทุกข "   เพราะเหตุไร.  เพราะบีบค้ันอยูเนือง ๆ.   อาการบีบค้ัน  
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เนือง ๆ  ชื่อวา ทุกขลักษณะ.   ขันธ  ๕  นั่นแลเปนอนัตตา   เพราะพระ- 
พุทธดํารัสวา   สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา.   เพราะเหตุไร.   เพราะ 
ไมเปนไปในอํานาจ.   อาการไมเปนไปในอํานาจ   ชื่อวา อนัตตลักษณะ. 
         แมลักษณะ ๓ อยางเหลาน้ี       ยอมเปนอารมณของผูเห็นความเกิด 
และความเส่ือมน่ันเอง.   ผูนั้นยอมเห็นรูปธรรมและอรปูธรรมแมอีก   โดย  
นัยมีอาทิวา  " อยางนี้  ไมเที่ยง."   สังขารทั้งหลายของผูนั้นยอมมาสูคลอง 
เร็วพลัน.  แตนั้นเมื่อมีความสิ้นความเสื่อมและความดับของสังขารเหลานั้น 
พระโยคาวจรไมกระทําความเกิดข้ึน   ความต้ังอยู   ความเปนไปหรือนิมิต 
ใหเปนอารมณดํารงอยู.   นี้ชื่อวา  ภังคญาณ. 
         จําเดิมแตภังคญาณน้ีเกิด       พระโยคาวจรนี้เห็นความดับเทาน้ันวา 
สังขารทั้งหลายเหลาน้ี   ยอมแตกดับไป  ฉันใด   แมในอดีต     สังขารก็แตก 
แลว   แมในอนาคต  ก็จักแตก  ฉันนัน้.   เมื่อพระโยคาวจรน้ันเสพภังคานุ- 
ปสสนาญาณบอย ๆ    กระทําใหมาก     สังขารทั้งหลายอันแตกตางกันใน 
ภพ  กําเนิด  คติ   ฐิติ  และสัตตาวาส   ยอมปรากฏ เปนภัยใหญหลวง   ดุจ 
หลุมถานเพลิงอันลุกโพลงฉะน้ัน  นี้ชื่อวา ภยตูปฏฐานญาณ. 
         เมื่อพระโยคาวจรน้ันเสพภยตูปฏฐานญาณน้ัน    ภพเปนตนทั้งหมด 
ไมเปนที่พ่ึงได   มโีทษ    ยอมปรากฏดุจเรือนถูกไฟไหม  ดุจขาศึกเง้ือดาบ 
ฉะน้ัน.  นี้ชือ่วา อาทีนวานุปสสนาญาณ. 
         เมื่อพระโยคาวจรน้ันเห็นสังขารโดยความมีโทษอยางนี้        ความ 
เบื่อหนาย  ความไมยินดียอมเกิดข้ึนในสังขารทั้งปวง  เพราะสังขารทั้งหลาย 
ในภพเปนตนมีโทษ  นีช้ือ่วา นิพพิทานุปสสนาญาณ.  
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         เมื่อเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง     ความเปนผูใครจะพนออกไปจาก  
สังขารนั้นยอมมีข้ึน.   นีช้ื่อวา มุญจิตุกามยตาญาณ. 
         การยกสังขารเหลานั้นข้ึนสูพระไตรลักษณ     แลวพิจารณาดวยปฏิ- 
สังขานุปสสนาญาณ   เพ่ือจะพนจากสังขารนั้น  ชื่อวา ปฏิสังขานุปสสนา- 
ญาณ. 
         พระโยคาวจรน้ัน       ยกสังขารทั้งหลายข้ึนสูพระไตรลักษณอยางนี้ 
แลวกําหนดอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย        ไมยึดถือวาเปนตนหรือเน่ืองดวยตน 
เพราะเห็นชัดซึ่งความเปนอนัตตลักษณะในสังขารเหลาน้ัน    ละความกลัว 
และความเพลิดเพลินในสังขารทั้งหลาย     เปนผูวางเฉยเปนกลางในสังขาร 
ทั้งหลาย    ไมยึดถือวา  เรา หรือ  ของเรา    เปนผูวางเฉยในภพทั้ง  ๓.   นี ้ 
ชื่อวา  สังขารุเปกขาญาณ.                           
         ก็สังขารุเปกขาญาณน้ัน  หากวาพระโยคาวจรเห็นนิพพานเปนทาง 
สงบโดยความสงบ   สละความเปนไปแหงสังขารทั้งปวงแลวแลนไป   นอม 
ไปในนิพพาน   หากไมเห็นนิพพานโดยความเปนธรรมชาติสงบ  เปนญาณ 
มีสังขารเปนอารมณเทาน้ัน   ยอมเปนไปบอย ๆ ดวยอํานาจแหงอนุปสสนา 
๓ อยาง    คือ อนิจจานุปสสนา   ทุกขานุปสสนา   หรืออนัตตานุปสสนา. 
อน่ึง  สังขารุเปกขาญาณน้ัน   เมื่อต้ังอยูอยางนี้ก็ถึงความเปนไปแหงวิโมกข 
๓  อยางต้ังอยู. 
         อนุปสสนา ๓ อยาง      ทานเรียกวา  วิโมกขมุข        คือ   ทางแหง 
วิโมกข ๓. 
         ในวิโมกข ๓ อยางนี้         พระโยคาวจรมนสิการโดยความเปนของ  
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ไมเที่ยง     เปนผูมากไปดวยความนอมใจเชื่อ     ยอมไดเฉพาะ  อนมิิตต- 
วิโมกข.                                                                           
         เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข   เปนผูมากไปดวยปสสัทธิ  ยอมได 
เฉพาะ อัปปณิหิตวิโมกข. 
         เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา   เปนผูมากไปดวยความรัก   ยอม 
ไดเฉพาะ  สุญญตวิโมกข.                                            
         พึงทราบความในวิโมกขนี้ตอไป        อริยมรรคทํานิพพานใหเปน 
อารมณ     เปนไปแลวโดยอาการหานิมิตมิได      ชื่อวา  อนมิติตวิโมกข.  
จริงอยู    อรยิมรรคนั้นชือ่วาหานิมิตไมได    เพราะเกิดข้ึนดวยธาตุอันไมมี 
นิมิต   และชือ่วาวิโมกข   เพราะพนจากกิเลสทั้งหลาย. 
         โดยนัยนี้เหมือนกัน    อริยมรรคนั้นทํานิพพานใหเปนอารมณเปนไป 
แลวโดยอาการหาที่ต้ังมิได  ชื่อวา อัปปณิหิตวิโมกข. 
         พึงทราบวา     อริยมรรคทํานิพพานใหเปนอารมณ      เปนไปแลว 
โดยอาการเปนของสูญ    ชื่อวา สุญญตวิโมกข. 
         วิปสสนาของกุลบุตรผูบรรลุสงัขารุเปกขาญาณ ยอมถึงความสุดยอด. 
วุฏฐานคามินีวิปสสนา    คือ การวางเฉยในสังขารอยางแรงกลา    ยอมเกิด 
ข้ึนแกพระโยคาวจรผูเสพสังขารเปกขาญาณน้ัน.         มรรคจักเกิดข้ึนแก 
พระโยคาวจรนั้น  เพราะเหตุนั้น  พระโยคาวจรวางเฉยในสังขาร   พิจารณา 
สังขารทั้งหลายวา  ไมเที่ยงก็ดี  เปนทุกขก็ดี  เปนอนัตตาก็ดี  ยอมหยั่งลงสู 
ภวังค มโนทวาราวัชชนะยอมเกิดข้ึนในลําดับตอจากภวังค  เพราะมนสิการ 
โดยอาการไมเที่ยงเปนตน         ตามนัยที่กลาวมาแลวในสังขารุเปกขาญาณ. 
เมื่อพระโยคาวจรมนสิการอยูอยางนั้น    ปฐมชวนจิตยอมเกิดข้ึน    ปฐม-  
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ชวนจิตน้ันเรียกวา  บริกรรม.     ตอจากบริกรรมนัน้      ทุติยชวนจิตยอม 
เกิดข้ึนเหมือนอยางนั้น      ทุติยชวนจิตน้ันเรียกวา   อุปจาร.    แมตอจาก 
อุปจารน้ัน      ตติยชวนจิตยอมเกิดข้ึนเหมือนอยางน้ัน       ตติยชวนจิตน้ัน 
เรียกวา อนุโลม.   นี้เปนชื่อเรียกแยกกันของจิตเหลาน้ัน   แตโดยไมตางกัน 
ชวนจิต ๓ ดวงน้ีทานเรียก    อาเสวนะบาง    บริกรรมบาง    อุปจารบาง 
อนุโลมบาง      ก็อนุโลมญาณน้ีเปนญาณสุดทายของวิปสสนา      อันเปน 
วุฏฐานคามินี  มีสังขารเปนอารมณ.  แตโดยตรงโคตรภูญาณเทาน้ัน  ทาน 
เรียกวาเปนท่ีสุดของวิปสสนา.    ตอจากน้ัน   โคตรภูญาณเม่ือกระทํานิโรธ 
คือนิพพานใหเปนอารมณ  กาวลวงโคตรปุถุชน  หยั่งลงสูอริยโคตร  เปน 
ธรรมชาตินอมไปในนิพพานอารมณเปนครั้งแรก   อันไมเปนไปในภพอีก 
ยอมบังเกิดข้ึน.   แตญาณนี้ไมจัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ   และญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิเปนอัพโภหาริกในระหวางญาณท้ังสองเทาน้ัน.   เพราะญาณน้ี 
ตกไปในกระแสแหงวิปสสนา       จึงถึงการนับวาเปนปฏิปทาญาณทัสสน- 
วิสุทธิหรือวิปสสนา.  เมือ่โคตรภูญาณกระทํานิพพานใหเปนอารมณดับไป 
แลว   โสดาปตตผลซ่ึงทํานิพพานใหเปนอารมณ   โดยสัญญาท่ีโคตรภูญาณ 
นั้นใหแลว      กําจัดสังโยชนคือทิฏฐิสังโยชน     สลีัพพตปรามาสสังโยชน 
วิจิกิจฉาสังโยชนยอมเกิดข้ึน.    ในลําดับตอจากนั้น     ผลจิตสองหรือสาม 
ขณะอันเปนผลแหงโสดาปตติมรรคน้ันนั่นแหละยอมเกิดข้ึน    เพราะผลจิต 
เปนวิบากในลําดับตอจากโลกุตรกุศล.    ในที่สุดแหงผลจิต    มโนทวารา- 
วัชชนจิตของพระโยคีนั้น     เพราะตัดภวังคที่เกิดข้ึนแลว    ยอมเกิดข้ึนเพ่ือ 
พิจารณา. 
         พระโยคีนั้นยอมพิจารณามรรควา        เรามาแลวดวยมรรคน้ีหนอ  
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แตนั้นพิจารณาผลวา    เราไดอานิสงสนี้แลว.    แตนั้นพิจารณากิเลสที่ละ   
ไดแลววา   กเิลสเหลาน้ันเราละไดแลว.   แตนั้นพิจารณากิเลสที่จะพึงฆาดวย 
มรรคเบื้องบน ๓ วา     กิเลสเหลาน้ียังเหลืออยู.     ในที่สุดพิจารณาอมต- 
นิพพานวา     ธรรมน้ีอันเราแทงตลอดแลว.     การพิจารณา ๕ อยางยอม 
มีแกพระโสดาบันนั้นดวยประการฉะนี้.        ในทีสุ่ดแหงสกทาคามิผลและ 
อนาคามิผลก็เหมือนกัน.     แตในที่สุดแหงอรหัตผลไมมีการพิจารณากิเลส 
ที่เหลือ.   การพิจารณาท้ังหมดมี ๑๙ อยาง  ดังน้ี.                            
         พระโยคาวจรน้ัน    ครั้นพิจารณาอยางนี้แลว    ก็นั่งบนอาสนะน้ัน 
นั่นเอง   เห็นแจงโดยนัยที่กลาวแลว   กระทํากามราคะและพยาบาทใหเบา 
บาง    ยอมบรรล ุทุติยมรรค.     ในลําดับตอจากทุติยมรรคนั้นก็บรรลุผล 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
         แตนั้น      พระโยคาวจรทําการละกามราคะและพยาบาทไมใหมีสวน 
เหลือโดยนัยที่กลาวแลว    ยอมบรรล ุ ตติยมรรค    และบรรลุตติยผลตาม 
นัยดังกลาวแลว. 
         แตนั้น   ณ  อาสนะนั้นเอง  พระโยคาวจรเห็นแจงโดยนัยที่กลาวแลว 
ทําการละรูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ   อุทธัจจะ   และอวิชชา    ไมใหมี 
สวนเหลือ  ยอมบรรล ุ จตุตถมรรค  และบรรลุจตุตถผลโดยนยัที่กลาวแลว. 
โดยเหตุเพียงเทาน้ี  พระโยคาวจรน้ันก็เปนพระปจเจกสัมพุทธเจาผูอรหันต 
มหาขีณาสพ.   ญาณในมรรค  ๔  เหลาน้ี  ชื่อวาญาณทัสสนวิสุทธิ   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         ดวยคํามีประมาณเทาน้ี      ดวยสองบาทคาถาน้ีวา  สพฺเพสุ    ภูเตสุ 
นิธาย  ทณฺฑ  อเหย  อฺตฺรมฺป  เตส  บุคคลวางแลวซ่ึงอาชญาใน  
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สัตวทั้งปวง    ไมเบียดเบียนสัตวเหลานั้นแมแตผูใดผูหน่ึง    เปนอันพระ-   
ปจเจกสัมพุทธเจากลาวถึง  ศีลวิสุทธิ    เพราะกลาวถึงศีลมีปาติโมกขสังวร 
เปนตน. ดวยบาทคาถานี้วา  น ปุตฺตมิจเฺฉยฺย   กุโต  สหาย  ไมพึงปรารถนา 
บุตร  จักปรารถนาสหายแตไหน  เปนอันทานกลาวถึง  จิตตวิสุทธิ   เพราะ 
กลาวถึงเมตตาเปนตน  ดวยการเวนจากความกระทบกระท่ังและความยินดี. 
ดวยบทน้ีวา  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป   พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือน 
นอแรดฉะนั้น      เปนอันทานกลาวถึง  ทิฏฐิวิสุทธ ิ    เพราะกลาวถึงการ 
กําหนดนามรูปเปนตน.  วิสุทธิ ๓ ขางตนที่กลาวแลว  วิสุทธ ิ ๔ ประการ 
คือ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  ๑   มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  ๑     ปฏิปทา- 
ญาณทัสสนวิสุทธิ  ๑    ญาณทัสสนวิสุทธิ  ๑    เปนอันทานกลาวไวแลว 
(ครบ ๗ ประการ)  นี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นเพียงหัวขอในวิสุทธิ  ๗  นี้.   แต 
ผูปรารถนาความพิสดาร  พึงดูวิสุทธิมรรคแลวถือเอาเถิด. 
         ดวยเหตุประมาณเทาน้ี    พระปจเจกสัมพุทธเจาองคนี้ 
                มปีกติอยูตามสบายในทิศท้ัง  ๔    ไมมีความขัดเคือง 
         ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได     ครอบงําอันตรายท้ังหลาย 
         ไมหวาดสะดุง   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         เพราะเหตุนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงถึงความเปนที่รักของสกุล 
ทั้งหลายเปนตน      เขาไปสําราญอยูยังภูเขาคันธมาทน    ในบทท้ังปวงก็มี 
ความอยางนี้. 
                            จบอรรถกถานิทเทสแหงคาถาที่  ๑ 
                          ในอรรถกถาขัคควิสาณสุตตนิทเทส  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 657 

                                         คาถาท่ี  ๒  
                         ๒)     สสคฺคชาตสฺส  ภวนฺติ  เสฺนหา 
                             เสฺนหนฺวย  ทุกขฺมทิ  ปโหติ 
                             อาทีนว  เสฺนหช  เปกฺขมาโน 
                             เอโก   จเร    ขคฺควิสาณกปฺโป.  
                ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูเก่ียวของกัน        ทุกขนี้ 
         ยอมเกดิตามความเย่ือใย     บุคคลเล็งเห็นโทษอันเกิดแต 
         ความเยื่อใย  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา สสคฺคชาตสฺส    คือ บุคคลผูมีความเกี่ยวของ.     ในบทวา 
สสคฺคชาตสฺส นั้น  พึงทราบวาความเกี่ยวของมีอยู ๕  อยาง  คือ ทัสสน- 
สังสัคคะ  ๑    สวนสังสัคคะ ๑   กายสังสัคคะ ๑  สมุลลปนสังสัคคะ  ๑  
สัมโภคสังสัคคะ  ๑. 
         ในสังสัคคะเหลาน้ัน        ความกําหนัดเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงจักษุ- 
วิญญาณ    เพราะเห็นกันและกัน   ชื่อวา   ทัสสนสงัคคะ  (เกี่ยวของดวย 
การเห็น) ตัวอยางในทัสสนสังสัคคะ  มีดังนี้. 
         ลูกสาวกุฎมพีเห็นภิกษุหนุมผูอยู  ณ  กลัยาณีวิหาร เที่ยวไปบิณฑบาต 
ในบานกาฬทีฆวาป    ในสีหลทวีป    มีจิตปฏิพัทธ     เมื่อไมไดสมความ 
ปรารถนาดวยอุบายอยางใดอยางหน่ึงก็ตาย.   อีกตัวอยางหน่ึง   ภิกษุหนุม 
รูปนั่นแหละ    เห็นทอนผาท่ีหญิงน้ันนุงหม    คิดวาเราคงไมไดอยูรวมกับ 
นางผูนุงหมผาอยางนี้   แลวหัวใจแตกถึงแกมรณภาพ.                     
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         ก็ความกําหนัดเกิดดวยอํานาจแหงโสตวิญญาณ       เพราะฟงสมบัติ   
มีรูปเปนตนที่คนอ่ืนพูดถึง       หรือฟงเสียงหัวเราะรําพันและเพลงขับดวย 
ตนเอง  ชื่อวา  สวนสังสัคคะ (เกี่ยวของดวยการฟง). 
         แมในสวนสังสัคคะนั้นก็มีตัวอยางดังน้ี   ภิกษุหนุมชื่อวา  พระติสสะ 
อยูในถ้ําปญจัคคฬะ  เหาะไปทางอากาศไดยินเสียงลูกสาวชางทอง  ชาวบาน 
คิริคาม    กับหญิงสาว ๕ คนไปอาบนํ้ายังสระปทุม    เก็บดอกบวัเสียบไว 
บนศีรษะแลวรองเพลงดวยเสียงดัง   จึงเสื่อมจากฌานเพราะกามราคะ   ถึง 
ความพินาศ. 
         ความกําหนัดเกิดเพราะลูบคลําอวัยวะของกันและกัน   ชื่อวา  กาย- 
สังสัคคะ  (เกี่ยวของดวยกาย).   ในกายสังสัคคะนี้    มีตัวอยาง  ภิกษุหนุม 
สวดพระธรรม. 
         มีเรื่องวา   ในมหาวิหาร  ภิกษุหนุมรูปหน่ึงกลาวธรรม ณ มหาวิหาร 
นั้น  เมื่อมหาชนกลับไปหมดแลว    พระราชาไดเสด็จไปพรอมดวยฝายใน. 
ลําดับนั้น    ความกําหนัดอยางแรงเกิดข้ึนแกราชธิดา   เพราะอาศัยรูปและ 
เสียงภิกษุหนุมนั้น    แมภิกษุหนุมนั้นก็เกิดความกําหนัดดวย.    พระราชา 
ครั้นทรงเห็นดังน้ัน   จึงทรงต้ังขอสังเกต   รับสั่งใหกั้นมาน.   ภิกษุหนุม 
และราชธิดาลูบคลํากันและกันแลวกอดกันจนตายไปดวยกัน.     พวกราช- 
บุรุษเอามานออกไดเห็นคนทั้งสองตายเสียแลว.  
         ก็ความกําหนัดเกิดข้ึนในเพราะสนทนาปราศรัยกันและกนั     ชื่อวา 
สมุลลปนสังสัคคะ  (เกี่ยวของกันในเพราะสนทนากัน). 
         ความกําหนัดเกิดในเพราะบริโภครวมกันกับภิกษุและภิกษุณี  ชื่อวา  
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สัมโภคสังคคคะ  (เกี่ยวของเพราะบริโภครวมกัน).    ในสังสัคคะท้ังสองน้ี 
มีตัวอยาง  เรื่องภิกษุภิกษุณีในมริจวัฏฏิวิหาร. 
         มีเรื่องเลาวา  ในงานฉลองมริจวัฏฏิมหาวิหาร  พระเจาทุฏฐคามณิ- 
อภัยมหาราช   ทรงตระเตรียมมหาทาน   อังคาสสงฆ ๒ ฝาย.    ณ  ที่นั้น 
เมื่อทรงถวายขาวยาคูรอน   สังฆนวกสามเณรี (สามเณรีบวชใหม)   ถวาย  
ถาดแกสังฆนวกสามเณร   (สามเณรบวชใหม)    มอีายุ ๗ ขวบไมคอยจะ 
เรียบรอยนัก  ไดสนทนากัน.  ทั้งสองน้ันบวชจนมีอายุได  ๖๐ ป ไปสูฝง 
อ่ืน   ไดบุพสัญญาดวยการสนทนากันและกัน   ทนัใดนั้นเอง  เกิดเสนหา 
กันข้ึน  ลวงสิกขาบท    ไดตองอาบัติปาราชิก. 
         ความเสนหายอมมีแกบุคคลผูเกี่ยวของ    ดวยความเกี่ยวของอยางใด 
อยางหน่ึงในความเกี่ยวของ ๕ อยาง อยางนี้     ความกําหนัดอยางแรงยอม 
เกิดข้ึนเพราะมีราคะในคร้ังกอนเปนปจจัย.   แตนัน้ความทุกขอันเนื่องดวย 
เสนหายอมปรากฏ       ความทุกขอันมีความเสนหาติดตามมีประการตาง ๆ 
เปนตนวา  ความเศราโศก   ความคร่ําครวญ    ในปจจุบันและสัมปรายภพ 
เปนตน    ยอมปรากฏ   ยอมบังเกิด   ยอมมี   ยอมเกิด.   แตอาจารยอ่ืน ๆ 
กลาววา   การปลอยจิตไปในอารมณ   ชื่อวา  สังสัคคะ   ความเกี่ยวของ. 
ลําดับนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจา ครั้นกลาวคาถากึ่งหนึ่งน้ีมีความอยางนี้วา 
ความเสนหาเพราะความเก่ียวของนั้น   เปนทุกขดังน้ี    จึงกลาววา  เรานั้น 
ขุดรากของทุกขนั้น     มีทกุขอันเกิดแตความเศราโศกเปนตน    อันไปตาม 
ความเยื่อใย    ยอมปรากฏ   จึงบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ.  เมื่อพระปจเจก- 
สัมพุทธเจากลาวอยางนี้แลว  บรรดาอํามาตยทั้งหลายเหลาน้ันพากันกลาววา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 660 

พระคุณเจาผูเจริญ      บัดนี้   พวกกระผมจะพึงทําอยางไรเลา.   พระปจเจก- 
สัมพุทธเจาจึงกลาววา    พวกทานก็ดี    ผูอ่ืนก็ดี   ผูใดประสงคจะพนจาก 
ทุกขนี้      ผูนั้นทั้งหมดเพงถึงโทษอันเกิดแตความเสนหา    พึงเปนผูเดียว 
เที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.   ในบทน้ีพึงทราบวา   ที่ทานกลาวบทน้ีวา 
เพงโทษอันเกิดแตเสนหา        หมายถงึบทท่ีทานกลาววาทุกขนี้เนื่องดวย 
เสนหายอมปรากฏ.   อีกอยางหน่ึง   พึงเชื่อมความอยางนี้วา  ความเสนหา 
ยอมมีแกบุคคลผูมีความเก่ียวของ         ดวยความเก่ียวของตามท่ีกลาวแลว 
ทุกขนี้เนื่องดวยเสนหายอมปรากฏ     เราเพงถึงโทษตามความเปนจริงน้ีวา 
เกิดแตความเสนหา  จึงบรรล ุ ดังนี้แลวพึงทราบวา  บทที ่๔  ทานกลาว 
ดวยคําอุทานตามนัยที่กลาวแลวในกอนน่ันแล.    บททั้งปวงตอจากนั้นเชน 
กับที่กลาวแลวในคาถากอนน่ันแหละ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้. 
         บทวา   อนุปาเทนฺติ  ยอมติดใจ  คือ ครั้นเห็นอนุพยัญชนะ  (สวน 
ตาง ๆ) ในรปูยอมติดใจ.  บทวา อนุพนฺธติ  ยอมผูกพัน   คือผูกพันดวย  
ความเสนหาในรูป.    บทวา ภวนฺติ   คือ ยอมมี.    บทวา ชายนฺติ  คือ 
ยอมเกิด.    บทวา  นิพฺพนฺตนฺติ    ยอมบังเกิด   คือยอมเปนไป.    บทวา 
ปาตุภวนฺติ  คือ ยอมปรากฏ.     สามบทวา สมฺภวนฺติ  สฺชายนฺติ  อภ-ิ 
นิพฺพตฺตนฺติ  เพ่ิมอุปสัคลงไป  แปลวา  มีพรอม  เกดิพรอม  บังเกิดเฉพาะ.  
ตอจากนั้น  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในอัฏฐกวรรคนั่นแล. 
                                         จบคาถาท่ี  ๒  
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                                           คาถาท่ี  ๓ 
                       ๓)     มิตฺเต  สุหชฺเช  อนุกมฺปมาโน   
                          หาเปติ  อตฺถ  ปฏิพทฺธจิตโต 
                          เอต  ภย  สนฺถวเปกฺขมาโน 
                          เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป.    
                บคุคลอนุเคราะหมิตรสหายผูมีจิตปฏิพัทธแลว  ชือ่วา 
         ยอมยังประโยชนใหเส่ือม     บุคคลเห็นภัย     คือการยัง 
         ประโยชนใหเสื่อม  ในการเชยชดิน้ี    พึงเท่ียวไปผูเดียว  
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๓  ดงัตอไปนี้.  
         ชื่อวา  มิตฺตา   ดวยอํานาจแหงความรัก.     ชือ่วา  สุหชฺชา   ดวย 
ความเปนผูมีใจดี.    จริงอยู    คนบางคนเปนมิตรเพราะหวังประโยชนโดย 
สวนเดียว   มิใชเปนผูมีใจดี.   บางคนเปนผูมีใจดี   ดวยใหความสุขในใจ 
ในการเดิน  ยืน  นั่ง   และสนทนาเปนตน     มิใชเปนมิตร.   บางคนเปน 
ทั้งผูมีใจดี   เปนทั้งมิตร  ดวยอํานาจท้ังสองน้ัน.  ชนเหลาน้ันมี ๒    คือ 
อาคาริยมิตร  มิตรคฤหัสถ  และอนาคาริยมิตร   มติรบรรพชิต. 
         ในมิตรสองจําพวกน้ัน    อาคาริยมิตรมี ๓    คือ มิตรมีอุปการะ ๑ 
มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑   มิตรมีความรักใคร ๑.   อนาคาริยมิตร   คือมิตร 
แนะประโยชน  โดยตางออกไปจาก ๓  ประเภทน้ัน  มิตรเหลาน้ันประกอบ 
ดวยองค ๔  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสแกสิงคาลมาณพวา 
         ดูกอนบุตรคฤหบดี    มิตรมีอุปการะ   พึงทราบวาเปนผูมีใจดีดวย 
ฐานะทั้งหลาย  ๔     คือ  ปองกันเพ่ือนผูประมาทแลว  ๑    ปองกันทรัพย  
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สมบัติของเพ่ือนผูประมาทแลว  ๑    เมื่อมีภัยเปนที่พ่ึงพํานักได ๑    เมื่อมี   
ธุระชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก ๑. 
         ดูกอนบุตรคฤหบดี  มิตรรวมสขุรวมทุกข  พึงทราบวาเปนผูมีใจดี 
ดวยฐานะ  ๔     คือ  บอกความลับของตนแกเพ่ือน  ๑    ปดความลับของ 
เพ่ือน ๑  ไมละทิ้งในยามวิบัติ  ๑   แมชีวิตก็สละแทนเพ่ือนได  ๑. 
         ดูกอนบุตรคฤหบดี  มิตรมีความรักใคร  พึงทราบวาเปนผูมีใจดีดวย 
ฐานะ  ๔  คือ  ทุกขทุกขดวย ๑   สุขสุขดวย ๑   โตเถียงคนท่ีติเตียนเพื่อน  ๑ 
รับรองคนท่ีสรรเสริญเพ่ือน ๑. 
         ดูกอนบุตรคฤหบดี   มิตรแนะประโยชน   พึงทราบวาเปนผูมีใจดี 
ดวยฐานะ ๔   คือ หามทําความชั่ว ๑   ใหต้ังอยูในความดี  ๑   ใหฟงสิ่งท่ี 
ยังไมเคยฟง ๑   บอกทางสวรรคให ๑.                       
         ในมิตรทั้งสองน้ัน  ในที่นี้ทานประสงคเอา  อาคาริยมิตร.   แตโดย  
ความหมายยอมควรแมมิตรทั้งหมด  คือมิตรผูมีใจดีเหลาน้ัน.  
         บทวา อนุกมฺปมาโน   เมื่ออนุเคราะห   คือเอ็นดู    ประสงคจะนํา 
ความสุขเขาไปใหเเกมิตรเหลาน้ัน  ประสงคจะนําความทุกขออกไป.  บทวา 
หาเปติ   อตฺถ      ยอมใหประโยชนเสือ่มไป      คือยังประโยชน ๓ อยาง 
ประโยชนปจจุบัน  ๑    ประโยชนภายหนา ๑    ประโยชนสูงสุด ๑    อน่ึง 
ประโยชนตน ๑    ประโยชนผูอ่ืน ๑    ประโยชนทั้งสอง ๑    ใหเสื่อมไป 
ใหพินาศไป   ดวยเหตุทั้งสอง  คือดวยใหสิ่งท่ีไดแลวพินาศไป ๑   ดวยให 
สิ่งท่ียังไมไดมิใหเกิดข้ึน ๑.  บทวา ปฏิพทฺธจิตฺโต  เปนผูมีจิตผูกพัน  คือ 
แมต้ังตนไวในฐานะท่ีตํ่าอยางนี้วา  เราเวนผูนี้เสียแลวจะไมมีชีวิตอยูได  ผูนี้ 
เปนแบบอยางของเรา   ผูนี้ชวยบรรเทาทุกขใหแกเรา  ดังนี้   กช็ื่อวา  เปนผู  
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มีจิตผูกพัน.    แมต้ังตนไวในฐานะท่ีสูงอยางนี้วา    ผูนี้เวนเราเสียแลวก็จะ 
ไมมีชีวิตอยูได    เราเปนแบบอยางของพวกเขา   เราจะชวยบรรเทาทุกขให 
แกพวกเขา   ดังน้ี   กช็ื่อวา  เปนผูมีจิตผูกพัน.   ก็ในท่ีนี้ประสงคเอาความ 
เปนผูมีจิตผูกพันอยางนี้.    บทวา  เอต  ภย    คือ ภัยยังประโยชนใหเสื่อม 
นั้น        พระปจเจกสัมพุทธะกลาวหมายถึงการเส่ือมจากสมาบัติของตน. 
บทวา สนฺถเว  ในความสนิทสนม  ความสนิทสนมม  ๓ อยาง  คือ สนิท- 
สนมดวยตัณหา ๑  ดวยทิฏฐิ ๑   ดวยความเปนมิตร ๑.  ในความสนิทสนม 
๓  อยางนั้น  ตัณหาแมมีประเภทต้ัง  ๑๐๘  ก็เปน  ตัณหาสัถวะ.  ทิฏฐิ 
แมมีประเภท ๖๒  ก็เปนทิฏฐิสันถวะ.   การชวยเหลือมิตรเพราะมีจิตผูกพัน 
กัน   เปนมิตรสันถวะ.   มิตรสันถวะน้ันประสงคเอาในที่นี้.    สมาบัติของ 
บุคคลน้ันเสื่อมไปดวยมิตรสันถวะน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
จึงกลาววา      เราเห็นภัยนั้นในความสนิทสนมจึงไดบรรล.ุ     บทที่เหลือ 
เชนกับที่กลาวไวแลวน้ันแล  ไมมีอะไรท่ีควรกลาวในนิเทศ. 
                                          จบคาถาท่ี  ๓ 
 
                                            คาถาท่ี  ๔ 
                         ๔)     วโส  วิสาโลว  ยถา   วิสตฺโต  
                             ปุตฺเตสุ   ทาเรสุ  จ   ยา  อเปกฺขา 
                             วสากฬีโร  ว  อสชชฺมาโน         
                             เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป.  
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                บคุคลของอยูแลวดวยความเยื่อใยในบตุรและภรรยา   
         เหมือนไมไผกอใหญเกี่ยวเกาะกันฉะนั้น  บุคคลไมของอยู 
         เหมือนหนอไม   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี ๔  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  วโส  คือ ไมไผ.  บทวา  วิสาโล คือ หนาแนน.  ว  อักษร 
เปนอวธารณะ.    หรือ เอว อักษร      ในบทน้ี  เอ อักษรหายไปดวยบท 
สนธิ.     พึงเชื่อมบทน้ันในบทอ่ืน.     เราจักประกอบบทนั้นในภายหลัง. 
บทวา  ยถา    คือ ในความเปรียบเทียบ.   บทวา  วสิตฺโต   คือ เกี่ยวของ 
พัวพัน  รอยรัด.    บทวา ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ    คือ ในบุตรธิดาและภรรยา. 
บทวา  ยา  อเปกฺขา  คือ ตัณหาใด   ความเสนหาใด.   บทวา วสกฬีโรว๑ 

อสชฺชมาโน  คือ  พระปจเจกสัมพุทธเจาไมเกี่ยวของ  เหมือนหนอไมไผ. 
ทานอธิบายไวอยางไร.    อธิบายไววา    พุมไมไผใหญเกี่ยวพันกันฉันใด 
ตัณหาในบุตรและภรรยาท้ังหลาย  กวางขวางเก่ียวพันกันฉันนั้น  แมตัณหา 
นั้นชื่อวาเกี่ยวของกัน    เพราะรอยรัดวัตถุเหลาน้ันนั่นเอง   เรานั้นมีตัณหา 
เพราะความเพงน้ัน  เห็นโทษของความเพงอยางนี้วา เหมือนพุมไมไผใหญ 
เกี่ยวพันกัน     แลวจึงตัดความเพงน้ันเสียดวยมรรคญาณ    ไมขัดของดวย 
อํานาจแหงตัณหา     มานะและทิฏฐิในรูปเปนตนก็ดี     ในลาภเปนตนก็ดี 
ในกามราคะเปนตนก็ดี   จึงบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ  ดังนี้.   บทที่เหลือ 
พึงทราบโดยนัยมีในกอนน่ันแล   ในนิเทศแหงคาถานี้ไมมีอะไรนอกเหนือ 
ไปจากน้ี. 
                                              จบคาถาท่ี  ๔ 
๑. บาลีเปน  วสากฬีโรว.  
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                                           คาถาท่ี   ๖ 
                        ๕)     มิโค  อรยฺยมิห ิ ยถา   อพนฺโธ         
                            เยนิจฺฉก  คจฺฉติ    โคจราย         
                            วิฺ ู   นโร   เสริต   เปกฺขมาโน 
                            เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปโป.         
                เน้ือในปาท่ีบุคคลไมผูกไวแลว       ยอมไปหากินตาม 
         ปรารถนา  ฉันใด   นรชนผูรูแจง   เพงความประพฤติตาม 
         ความพอใจของตน        พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๕  ดงัตอไปนี้. 
บทวา  มิโค  นี้    เปนชื่อของสัตว ๔  เทาท่ีอยูในปาทุกชนิด.    ใน 
ที่นี้ทานประสงคเอาเน้ือฟาน (อีเกง).   บทวา อรฺมฺหิ  คือ ปาท่ีเหลือ 
เวนบานและท่ีใกลเคียงบาน.    แตในท่ีนี้ทานประสงคเอาสวน.     เพราะ- 
ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา อุยฺยานมฺหิ  คือ ในสวน.  บทวา ยถา  คือ  ใน 
ความเปรียบเทียบ.    บทวา  อพนฺโธ    คือ อันเครื่องผูกอยางใดอยางหน่ึง 
ในบรรดาเชอืกและเครื่องผูกเปนตน    มิไดผูกพันไว.  ดวยบทน้ีทานแสดง 
ถึงความพระพฤติที่คุนเคยกัน.     บทวา  เยนิจฺฉก  คจฺฉติ  โคจราย  ไป 
เพ่ือหาอาหารคามความตองการ   คือไปเพ่ือหาอาหารตามทิศที่ตองการไป. 
เพราะฉะนั้น     ในบทนั้นทานจึงแสดงวา   ไปยังทิศที่ตองการจะไป  เค้ียว 
กินอาหารท่ีตองการเค้ียวกิน.  บทวา วิฺู  นโร  คือ บุรุษผูเปนบัณฑิต. 
         บทวา  เสริต      ธรรมอันใหถึงความเสรี    คือ ความประพฤติดวย 
ความพอใจ  ความไมอาศัยผูอ่ืน.    บทวา  เปกฺขมาโน  คือ ดูดวยปญญา  
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จักษุ.   อีกอยางหน่ึง   ความเสรีในธรรมและความเสรีในบุคคล.    จริงอยู   
โลกุตรธรรมท้ังหลายชื่อวาเสรี  เพราะไมไปสูอํานาจของกิเลส  และบุคคล 
ชื่อวาเสรี     เพราะประกอบดวยโลกุตรธรรมเหลาน้ัน.    นิเทศแหงความ 
เปนเสรีเหลานั้น       เพงถึงธรรมอันใหถึงความเปนเสรี.     ทานอธิบายไว 
อยางไร.     อธิบายไววา    มฤคในปา     อันเครื่องผูกอะไร ๆ มิไดผูกไว 
ยอมไปหาอาหารไดตามความประสงคฉันใด    เมื่อเราคิดวา    เม่ือไรหนอ 
เราพึงตัดเครื่องผูกคือตัณหา   แลวไปอยางนั้นได  ดังนี้    แลวถกูพวกทาน 
ยืนลอมอยูทั้งขางหนาขางหลัง   ผูกพันอยูไมไดไปตามความปรารถนา  เรา 
เห็นโทษในความไมไดไปตามความปรารถนา    เห็นอานิสงสในการไปได 
ตามความปรารถนาแลว      ไดถึงความบริบูรณดวยสมถะและวิปสสนาตาม 
ลําดับ   แตนั้นก็ไดบรรลปุจเจกสัมโพธิญาณ   เพราะฉะนั้น   นรชนผูเปน 
วิญู   เมื่อเห็นธรรมอันใหถึงความเสรี   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน. 
                                             จบคาถาที่  ๕ 
 
                                                คาถาท่ี ๖ 
                         ๖)  อามนฺตา  โหติ  สหายมชฺเฌ  
                               วาเส  าเน  คมเน  จาริกาย 
                               อนภชิฺฌิต   เสริต   เปกฺขมาโน 
                               เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
         การปรกึษาในที่อยู   ที่ยืน   ในการไป   ในการเท่ียว 
ยอมมใีนทามกลางสหาย     บุคคลเพงความประพฤติตาม   
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         ความพอใจ     ที่พวกบุรุษชั่วไมเพงเล็งแลว     พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี ๖  ดังตอไปนี้. 
         นิเทศน้ีเปนปณฑัตถะ  คือ บวกความทอนหลัง ๆ เขากับความทอน 
ตนๆ.  หรือมีอรรถวา ประมวลความ. เมื่อต้ังอยูในทามกลางสหาย  จําตอง 
มีการปรึกษากันอยางนั้น ๆ     โดยนัยมีอาทิวา    ทานจงฟงเรื่องนี้ของเรา 
จงใหสิ่งน้ีแกเรา  ทั้งในท่ีอยู  คือท่ีพักกลางวัน   ในท่ียืน  คือทีโ่รงฉันใหญ 
ในที่เดิน    คือในการไปสวน    ในที่เท่ียวไป    คือในที่เท่ียวไปในชนบท 
เพราะฉะนั้น    เราเม่ือเบื่อหนายในท่ีนั้น ๆ     เห็นบรรพชาทีอ่ริยชนเสพ 
มีอานิสงสมาก    เปนความสุขโดยสวนเดียว    เม่ือเปนอยางนั้น     บุรุษชั่ว 
ทั้งหมดถูกลาภครอบงํา   ไมเพงไมปรารถนา  เห็นความไมเพงนั้น  และเห็น 
ธรรมอันใหถึงความเสรีดวยอํานาจแหงธรรมและบุคคล     โดยไมตกอยูใน 
อํานาจของผูอ่ืน  จึงปรารภวิปสสนาแลวบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณตามลําดับ 
ดวยประการฉะน้ี.   บททีเ่หลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                            จบคาถาท่ี  ๖ 
                 
                                               คาถาท่ี  ๗ 
                         ๗)     ขิฑฑฺา  รตี  โหติ  สหายมชฺเฌ                                 
                             ปุตฺเตสุ  จ   วิปูล  โหติ  เปม 
                             ปยวิปฺปโยค   วิชิคุจฺฉมาโน 
                             เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป.                    
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                การเลน  การยินดี  ยอมมีในทามกลางสหาย    อนึ่ง 
         ความรกัท่ียิ่งใหญยอมมใีนบุตรท้ังหลาย        บุคคลเมือ่ 
         เกลียดชังความพลัดพรากจากสัตว  และสังขารอันเปนที่รัก 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน.  
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๖  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  ขิฑฺฑา    คือ การเลน.    การเลนมี ๒ อยาง   คือ ทางกาย 
และทางวาจา.    การเลนมีอาทิอยางนี้    คือ เลนดวยชางบาง    ดวยมาบาง 
ดวยธนูบาง    ดวยดาบบาง     ชื่อวา การเลนทางกาย.    การเลนมีอาทิ 
อยางนี้วา   ขับรอง   กลาวคําโศลก    ทําเสียงกลองดวยปาก     ชื่อวา  การ 
เลนทางวาจา.    บทวา  รตี   คือ ความยินดีในกามคุณ ๕.    บทวา   วิปูล 
ไพบูลย     คือ  ซึมแทรกเขาไปยังอัตภาพท้ังสิ้น    จนจรดเย่ือในกระดูก.  
บทที่เหลือชัดดีแลว.        แมการประกอบไปตามลําดับสืบเนื่องในนิเทศน้ี  
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในสังสัคคคาถานั่นแล. 
                                          จบคาถาท่ี  ๗ 
                 
                                             คาถาท่ี  ๘ 
                            ๘)     จาตุทฺทิโส  อปฺปฏิโฆ  จ  โหติ 
                                สนฺตุสฺสมาโน  อิตรีตเรน 
                                ปริสสฺยาน   สหิตา  อฉมฺภ ี
                                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป.  
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                บคุคลยอมเปนอยูตามสบายในทิศท้ังส่ี        และไม 
         เดือดรอน  ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได  ครอบงําอันตราย 
         เสีย     ไมหวาดเสียว    พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๘  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  จาตุทฺทิโส  คือ  อยูตามสบายในทิศทั้งส่ี.    แผพรหมวิหาร 
ภาวนา   โดยนัยมีอาทิวา   เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรติ   แผไปตลอดทิศหน่ึง 
อยู.    ชื่อวา  จาตุทฺทิโส  เพราะมี  ๔  ทิศ.    ชื่อวา  อปฺปฏิโฆ  เพราะไม 
เบียดเบียนสัตวหรือสังขาร  ดวยความกลัวในทิศไหนๆ  ใน  ๔  ทิศเหลาน้ัน. 
         บทวา  สนฺตุสฺสมาโน  คือ ยินดีดวยอํานาจแหงสันโดษ  ๑๒  อยาง  
บทวา  อีตรีตเรน    คือ ดวยปจจัยตามมีตามได.    ในบทวา  ปริสฺสยาน 
สหิตา  อฉมภฺี  นี ้    ชื่อวา  ปริสฺสยา   เพราะครอบงํากายและจิต   ทําลาย 
สมบัติของคนเหลาน้ัน   หรือนอนเฉย.   บทนี้เปนชื่อของอันตรายทางกาย 
และใจในภายนอก    มรีาชสีหและเสือโครงเปนตน   ในภายในมีกามฉันทะ 
เปนตน.   ชื่อวาครอบงําอันตรายท้ังหลาย  เพราะครอบงําอันตรายเหลานั้น 
ดวยความอดกลั้น   และดวยธรรมมีวิรยิะเปนตน.  ชื่อวา อจฺฉมภฺี    เพราะ 
ไมมีความกลัวอันทําความกระดาง.    ทานอธิบายไวอยางไร   อธิบายไววา 
สมณะ ๔ จําพวกฉันใด   เราก็ฉันนั้น   เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตาม 
ไดอยางนั้น   ต้ังอยูในสันโดษอันเปนทางแหงการปฏิบัตินี้    มปีกติอยูตาม 
สบายในทิศทั้งสี่       ไมมีความขัดเคือง      เพราะไมมีภัยอันทําใหกระทบ 
กระทั่งในสัตวและสังขารท้ังหลาย       ครอบนําอันตรายท้ังหลายดังไดกลาว 
แลว    เพราะมีปกติอยูตามสบายในทิศทั้งส่ี   ไมมคีวามหวาดเสียว   เพราะ  
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ไมมีความกระทบกระทั่ง   เพราะเหตุนั้น  เราเห็นคุณของการปฏิบัตินี้    จึง  
ปฏิบัติโดยแยบคายแลวบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ. 
         อีกอยางหนึ่ง เรารูวา ผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามไดเหมือนสมณะ 
เหลาน้ัน  มปีกติอยูตามสบายในทิศทั้งส่ี.  ตามนัยที่กลาวแลว  จึงปรารถนา 
ความเปนผูมีปกติอยูตามสบายในทิศทั้งส่ีอยางนี้        ไดปฏิบติัโดยแยบคาย 
จึงบรรลุ  เพราะฉะนั้น  แมผูอ่ืนปรารถนาฐานะเชนนั้นบาง  เปนผูครอบงํา 
อันตรายท้ังหลาย    เพราะความเปนผูมีปกติอยูตามสบายในทิศทั้งส่ี    และ 
เปนผูไมหวาดสะดุง    เพราะไมมีความกระทบกระทั่ง    พึงเที่ยวไปผูเดียว 
เหมือนนอแรดฉะนั้น.                                                         
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศ   ดังตอไปนี้ . 
         บทวา   เมตฺตา   พึงทราบโดยอรรถกอน   ชื่อวา  เมตฺตา   เพราะมี 
ความเยื่อใย.    อธิบายวา   ความรัก.      ชื่อวาเมตตา      เพราะมีความรัก 
หรือความเปนไปแหงความรัก.       บทวา  เมตฺตาสหคเตน     คือ  มีใจ 
ประกอบดวยเมตตา.    บทวา  เจตสา   คือ มีใจ.    บทวา  เอก  ทิส  คือ 
ในทิศหน่ึง.    ทานกลาวประสงคเอาสัตวที่กําหนดไวเปนที่หน่ึง   ดวยการ 
แผไปถึงสัตวอันเนื่องในทิศหน่ึง.   บทวา  ผริตฺวา  แผไปแลว    คือถูกตอง 
กระทําใหเปนอารมณ.  บทวา วิหรติ   คือ ยังการอยูในอิริยาบถที่ต้ังไวใน 
พรหมวิหารใหเปนไป.    บทวา ตถา  ทุติย   ทิศที ่๒ ก็เหมือนกัน   คือ 
ในลําดับทิศนั้นเหมือนอยางที่แผไปในทิศหน่ึง ในทิศบูรพาเปนตน  ทิศใด 
ทิศหน่ึง.  อธิบายวา  ทิศที่ ๒  ที ่๓  และทิศที่  ๔.    บทวา  อิติ อทฺุธ    
ทานกลาววาทิศเบ้ืองบนโดยนัยนั้นเหมือนกัน.     บทวา อโธ  ติริย   คือ 
แมทิศเบ้ืองลาง   ทิศเบ้ืองขวางก็เหมือนกัน.   อน่ึง  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 671 

อโธ   คือ เบือ้งลาง.   บทวา  ติริย  คือ ทิศนอย.   พระปจเจกสัมพุทธเจา 
ยังจิตสหรคตดวยเมตตาใหแลนไปบาง    แลนกลบับาง    ในทิศทั้งปวงอยู 
อยางนี้   เหมือนคนฝกมา   ยังมาใหว่ิงไปบาง   ว่ิงกลับบางในสนามฝกมา. 
ดวยเหตุประมาณเทาน้ี    กําหนดทิศหน่ึง ๆ แลว  แสดงถึงการแผเมตตาโดย 
จํากัด.    บทวา  สพฺพธิ  เปนตน  ทานกลาวเพ่ือแสดงโดยไมจํากัด.   ใน 
บทเหลาน้ัน  บทวา สพฺพธิ   คือ ในทศิทั้งปวง.     บทวา  สพฺพตฺตตาย 
ทั่วสัตวทุกเหลา    คือท่ัวสัตวทั้งปวงมีประเภทเปนตนวา    สตัวเลว   ปาน 
กลาง  อุกฤษฏ  มิตร  ศัตร ู และเปนกลาง   ทานกลาววา   ไมทําการแยกวา 
สัตวนี้    สัตวอ่ืน   เพราะสัตวทุกชนิดเสมอกับตน.   อีกอยางหน่ึง     บทวา 
สพฺพตฺตตาย   ทานกลาวา  ไมซัดออกไปภายนอกแมแตนอย   โดยความ 
เปนจิตท้ังหมด.     บทวา  สพฺพาวนฺติ   สัตวทุกเหลา     คือประกอบดวย 
สัตวทั้งปวง.      บทวา  โลก   คือ  สัตวโลก.   ทานกลาววา   มีจิตสหรคต 
ดวยเมตตาในท่ีนี้อีก   เพราะแสดงโดยปริยายมีอยางนี้วา   วิปุเลน  เปนจิต  
กวางขวาง   ดังน้ี.    อีกอยางหน่ึง    เพราะ  ตถา  ศัพทก็ดี  อิติ  ศัพทก็ด ี
ทานมิไดกลาวอีก    ดุจในการแผไปโดยจํากัดนี้    ฉะน้ัน    ทานจึงกลาววา 
มีจิตสหรตดวยเมตตาอีก.  อีกอยางหนึ่ง   สูตรนี้ทานกลาวโดยสรุป.   อน่ึง 
ในบทวา  วปุิเลน  นี้     พึงเห็นความเปนผูมีจิตกวางขวางดวยการแผไป. 
จิตน้ันถึงความเปนใหญดวยสามารถแหงภูมิ.        จิตหาประมาณมิไดดวย 
สามารถแหงความคลองแคลว   และดวยสามารถแหงสัตวไมมีประมาณเปน 
อารมณ.    จิตไมมีเวร    เพราะละขาศึกคือพยาบาทเสียได.    จิตไมมีความ 
เบียดเบียน  เพราะละความโทมนัสเสียได.  ทานกลาววา หมดทุกข.  กรุณา 
มีความดังไดกลาวไวแลวในหนหลังน่ันแล.   ชื่อวา  มุทิตา  เพราะเปนเหตุ  
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ยินดีแหงจิต   มีความพรอมเพรียงแหงจิตน้ัน  หรือยินดีดวยตนเอง  หรือ 
เพียงความยินดีเทาน้ัน.   ชื่อวา  อุเปกฺขา   เพราะเขาไปเพง    โดยการละ 
พยาบาทมีอาทิวา       ขอสัตวทั้งหลายจงอยามีเวรกันเลย       และดวยการ 
เขาถึงความเปนกลาง. 
         อน่ึง พึงทราบความในบทน้ีโดยลักษณะเปนตน  ตอไป. 
         เมตตา    มีความเปนไปแหงอาการ     คือเปนประโยชนเกื้อกูลเปน 
ลักษณะ   การนํามาซึ่งประโยชนเกื้อกูลเปนรส  (คือกิจ) มีการกําจัดความ 
อาฆาตเปนปจจุปฏฐาน  (คือเครื่องปรากฏ)  มีการเห็นสัตวมีความอ่ิมเอิบ 
ใจเปนปทัฏฐาน  (คือเหตุใกลใหเกิด) การสงบความพยาบาทเปนสมบัติของ 
เมตตา   การเกิดความเสนหาเปนวิบัติของเมตตาน้ี. 
         กรุณา  มีการชวยใหเขาพนทุกขเปนลักษณะ   มีการอดทนไมไดใน 
ทุกขของผูอ่ืนเปนรส     มีการไมเบียดเบียนเปนปจจุปฏฐาน       มีการเห็น 
ความท่ีสัตวทั้งหลายถูกทุกขครอบงําไมมีที่พ่ึงเปนปทัฏฐาน      ความสงบ 
จากการเบียดเบียนเปนสมบัติของกรุณานั้น     ความเกิดเศราโศกเปนวิบัติ 
ของกรุณา. 
         มุทิตา   มีความยินดีเปนลักษณะ     มีความไมริษยาเปนรส    มีการ 
กําจัดความไมยินดีเปนปจจุปฏฐาน        มีการเห็นสมบัติของสัตวทั้งหลาย  
เปนปทัฏฐาน.     ความสงบการริษยาเปนสมบัติของมุทิตาน้ัน      การเกิด 
ความดีใจเปนวิบัติของมุทิตา. 
         อุเบกขา  มีความเปนไปแหงอาการ คือการวางตนเปนกลางในสัตว 
ทั้งหลายเปนลักษณะ        มีการเห็นความเสมอกันในสัตวทั้งหลายเปนรส  
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มีการเขาไปสงบความขัดเคืองและความยินดีเปนปจจุปฏฐาน     มีการเห็น   
ความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตนอันเปนไปอยางนี้วา     สัตวทั้งหลายมีกรรม 
เปนของตน  สัตวเหลาน้ันจักมีสุข   จักพนจากทุกข    หรือจักไมเสื่อมจาก 
สมบัติที่มีอยูตามความชอบใจของใคร   ดังน้ีเปนปทัฏฐาน.   การสงบจาก 
ความขัดเคืองและความยินดีเปนสมบัติของอุเบกขานั้น       ความเกิดแหง 
อุเบกขาในอญาณ  อันอาศัยเรือน (คือกามคุณ ๕) เปนวิบัติของอุเบกขา. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา สนฺตุฏโ  โหติ คือ เปนผูยินดีดวยความ 
ยินดีในปจจัย .   บทวา  อิตรีตเรน  จวีเรน  ดวยจีวรตามมีตามได    คือ 
ยินดีดวยจีวรอยางใดอยางหนึ่ง  บรรดาจีวรเนื้อหยาบ  ละเอียด  เศราหมอง 
ประณีต   มัน่คง   และเกาเปนตน.    อธิบายวา   ที่แทแลวเปนผูยินดีดวย 
จีวรตามมีตามได.  จริงอยู  ในจีวรมีสนัโดษ ๓ อยาง คือ  ยถาลาภสันโดษ 
ยินดีตามท่ีได ๑   ยถาพลสันโดษ   ยินดีตามกําลัง ๑  ยถาสารุปปสันโดษ 
ยินดีตามสนควร ๑.  แมในบิณฑบาตเปนตน    ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.   ทาน 
กลาววา  เปนผูยินดีดวยจีวรตามมีตามได  คือเปนผูยินดีจีวรผืนใดผืนหน่ึง 
ในบรรดาจีวรตามท่ีไดแลว   หมายถงึสันโดษ ๓ เหลาน้ี. 
         อน่ึง  ในบทน้ีพึงทราบ   จีวร    เขตของจีวร    ผาบังสุกุล    ความ 
ยินดีในจีวร   และธุดงคอันปฏิสังยุตดวยจีวร. 
         บทวา  จีวร  ชานิตพฺพ  พึงรูจีวร    คือพึงรูจีวร ๖ ชนิด    มีผา 
ทําดวยเปลือกไมเปนตน  และจีวรอนุโลม ๖ ชนิด   มีจีวรทําดวยผาเนื้อดี 
เปนตน.    จีวร ๑๒   ชนดิเหลาน้ีเปนกัปปยจีวร.    จีวรที่มีอาทิอยางนี้วา 
จีวรที่ทําดวยหญาคา   ปาน   เปลือกไม   ผมคน   ขนสัตว   ใบลาน   หนัง 
ปกนกเคา    ตนไม  เถาวัลย  ตะไครน้ํา  กลวย  ไมไผ  เปนอกัปปยจีวร.            
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         บทวา  จีวรเขตฺต   เขตของจีวร   คือเขตมี ๖ เพราะเกิดข้ึนอยางนี้   
คือจากสงฆ ๑    จากคณะ ๑     จากญาติ ๑     จากมิตร  ๑     จากทรัพย 
ของตน ๑     เปนผาบังสกุล ๑        พึงทราบเขต ๘    ดวยสามารถแหง 
มาติกา ๘. 
         บทวา  ปสุกูล   ผาบังสกุล   พึงทราบผาบังสุกุล  ๒๓ ชนิด   คือผา 
ไดจากปาชา  ๑     ผาเขาทิ้งไวตามตลาด  ๑     ผาตามถนน ๑   ผาตามกอง 
หยากเยื่อ ๑    ผาเช็ดครรภ ๑    ผาท่ีตกอยูในที่อาบนํ้า ๑    ผาท่ีตกอยูที่ 
ทานํ้า ๑   ผาหอศพ ๑   ผาถูกไฟไหม ๑    ผาท่ีโคเค้ียวกิน ๑    ผาปลวก 
กัด ๑    ผาท่ีหนูกัด  ๑    ผาท่ีขาดขางใน ๑     ผาขาดชาย  ๑     ผาธง ๑ 
ผาบูชาสถูป ๑    ผาสมณจีวร ๑     ผาท่ีสมุทรซัดข้ึนบก ๑     ผาอภิเษก 
(ผาท่ีเขาทิ้งในพิธีราชาภิเษก)  ๑      ผาเดินทาง ๑       ผาถูกลมพัดมา ๑ 
ผาสําเร็จดวยฤทธิ์  ๑   ผาเทวดาให ๑. 
         ในบทเหลาน้ี  บทวา  โสตฺถิย คือ  ผาเช็ดมลทินครรภ (ผาใชใน 
การตลอดบุตร).  บทวา   คตปจฺจาคต   ผาคลุมศพ    คือผาท่ีเขาคลุมศพ 
นําไปปาชาแลวเอามาใชเปนจีวร.   บทวา    ธชาหฏ  คือ   ผาท่ีเขายกข้ึน 
เปนธงแลวนํามา.    บทวา  ถูป   คือ   ผาท่ีเขาบูชาที่จอมปลวก.   บทวา 
สามุทฺทิย  คือ ผาท่ีถูกคลื่นในทะเลชัดข้ึนบก.  บทวา ปฏ ิก  คือ  ผาที่ 
คนเดินทางเอาหินทุบเพราะกลัวโจรแลวนํามาหม.   บทวา   อิทฺธิมย   คือ 
ผาของเอหิภิกขุ.   บทที่เหลือ   ชัดดีแลว. 
         บทวา  จีวรสนฺโตโส คือ  สันโดษดวยจีวร  ๒๐ ชนิด  คือวิตักก- 
สันโดษ สันโดษในการตรึก ๑ คมนสันโดษ สันโดษในการไป ๑ ปริเยสน- 
สันโดษ  สันโดษในการแสวงหา ๑   ปฏิลาภสันโดษ  สันโดษในการได ๑  
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มัตตปฏิคคหณสันโดษ  สนัโดษในการรับพอประมาณ  ๑  โลลุปปวิวัชชน-   
สันโดษ     สนัโดษในการเวนจากความโลเล  ๑   ยถาลาภสันโดษ   สันโดษ 
ตามท่ีได  ๑     ยถาพลสันโดษ    สันโดษตามกําลัง ๑   ยถาสารปุปสันโดษ 
สันโดษตามสมควร  ๑  อุทกสันโดษ    สันโดษดวยนํ้า ๑   โธวนสันโดษ 
สันโดษในการซัก ๑  กรณสันโดษ  สนัโดษในการทํา ๑  ปริมาณสันโดษ 
สันโดษในปริมาณ ๑ สุตตสันโดษ  สนัโดษในเสนดาย  ๑  สพิพนสันโดษ 
สันโดษในการเย็บ ๑   รชนสันโดษ   สันโดษในการยอม ๑  กปัปสันโดษ 
สันโดษในการกัปปะ๑ ๑ ปริโภคสันโดษ  สันโดษในการใชสอย ๑  สันนิธ-ิ 
ปริวัชชนสันโดษ    สันโดษในการเวนจากการสะสม ๑    วิสชัชนสันโดษ 
สันโดษในการสละ ๑. 
         ในสันโดษเหลาน้ัน  ภิกษุผูยินดีอยูจําพรรษาตลอด  ๓ เดือน  แลว 
ตรึกเพียงเดือนเดียวควร.  เพราะวา ภิกษุนั้นครั้นออกพรรษาแลว  กระทํา 
จีวรในเดือนที่ทําจีวร  ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร    ยอมทําโดยกึ่งเดือน 
เทาน้ัน.    การตรึกเพียงกึ่งเดือนและหน่ึงเดือนดวยประการฉะนี้     ชื่อวา 
วิตักกสันโดษ. 
         อน่ึง  เมื่อภิกษุไปหาจีวร  ไมไดคิดวาเราจักไดจีวร  ณ ที่ไหน  แลว 
ไปโดยยึดเพียงกรรมฐานท่ีเปนประธานเทาน้ัน  ชือ่วา  คมนสันโดษ. 
         อน่ึง  เมื่อภิกษุแสวงหาจีวร     มไิดแสวงหากับผูใดผูหน่ึง    ยึดถือ 
ภิกษุผูละอาย  ผูมีศีลเปนท่ีรัก   แลวจึงแสวงหา  ชือ่วา  ปริเยสนสันโดษ. 
         เมื่อภิกษุแสวงหาอยูอยางนี้    เห็นจีวรที่เขานํามาแตไกล    มิไดตรึก 
อยางนี้วา   จีวรนี้จักเปนที่ชอบใจ   จีวรนี้จักไมเปนที่ชอบใจ  ดังน้ี   แลว 
๑.  การทําพินทุกัปปะ  คือจดุเคร่ืองหมายในไตรจีวร.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 676 

ยินดีดวยจีวรตามท่ีได  ในจีวรที่มีเน้ือหยาบและเนื้อละเอียดเปนตน   ชื่อวา 
ปฏิลาภสันโดษ. 
         แมเม่ือภิกษุถือเอาจีวรที่ไดอยางนี้แลว     ยินดีโดยเพียงพอแกตนวา 
จีวรประมาณเทาน้ีจักเปนสองชั้น     ประมาณเทานี้จักเปนชั้นเดียว    ดังน้ี  
ชื่อวา  มัตตปฏิคคหณสันโดษ. 
         อน่ึง  เมื่อภิกษุแสวงหาจีวร    มไิดคิดวา    เราจักไดจีวรที่ชอบใจที่ 
ประตูเรือนของคนโนน   แลวเที่ยวไปตามลําดับประตูบาน ชื่อวา  โลลุปป- 
วิวัชชนสันโดษ.                                                              
         เมื่อภิกษุสามารถจะยังตนใหเปนไปอยูไดดวยจีวรอยางใดอยางหน่ึง 
ในบรรดาจีวรเนื้อเศราหมองและเนื้อประณีต      ก็ยังอัตภาพใหเปนไปอยู 
ดวยจีวรตามท่ีตนไดเทานั้น   ชื่อวา  ยถาลาภสันโดษ. 
         ภิกษุรูกําลังของตนแลว    เปนอยูไดดวยจีวรที่สามารถยังตนใหเปน 
อยูได  ชื่อวา  ยถาพลสันโดษ. 
         ภิกษุใหจีวรที่ชอบใจแกภิกษุรูปอันแลว   ยงัตนใหเปนไปอยูไดดวย  
จีวรผืนใดผืนหน่ึง  ชื่อวา  ยถาสารุปปสันโดษ. 
         ภิกษุมิไดไตรตรองวา   น้ําท่ีไหนสะอาด    ที่ไหนไมสะอาด    แลว 
ซักจีวรดวยนํ้าที่พอจะซักได  ชื่อวา    อุทกสันโดษ.    แตควรเวนน้ําที่มี 
ดินสีเหลีองมีเปลือกไม   ดินสอพอง   ใบไมเนาและมีสีเศราหมอง.  อน่ึง  เมือ่ 
ภิกษุซักจีวรไมเอาไมคอนเปนตนทุบ เอามือขยําซัก  ชื่อวา  โธวนสันโดษ. 
อน่ึง ควรใสใบไมแลวซักจีวรที่ไมบริสุทธิ์ดวยนํ้ารอน. เมื่อภิกษุซักอยางนี้  
แลวไมขัดเคืองใจวา  นี้หยาบ  นี้ละเอียด   แลวกระทําโดยวิธีทําใหสะอาค 
ตามความเพียงพอน่ันแหละ   ชื่อวา    กรณสันโดษ.   กระทําเพียงปกปด  
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ทั้ง ๓ ปริมณฑลเทาน้ัน ชื่อวา ปริมาณสันโดษ.  ภิกษุไมเที่ยวไปดวยคิด   
วาเราจักแสวงหาดายที่พอใจเพื่อเย็บจีวร    แลวถือเอาดายที่เขานํามาวางไว 
ที่ถนนเปนตน  หรือท่ีเทวสถาน   หรอืท่ีใกลเทา     แลวเย็บจีวร    ชื่อวา 
สุตตสันโดษ.  อนึ่ง  ในเวลาทํากระทงจีวรไมควรเย็บ ๗ ครั้งท่ีผาประมาณ 
หน่ึงองคุลี.     เพราะเม่ือทําอยางนี้      แมความแตกแหงวัตรก็ไมมีแกภิกษุ 
ผูไมมีสหาย.    แตควรแทง ๗ ครั้งท่ีผาประมาณ ๓ องคุลี.    เมื่อทําอยางนี้  
ก็ควรมีเพ่ือนเดินทางไปดวย.         ความแตกแหงวัตรยอมมีแกภิกษุที่ไมมี 
เพ่ือน    นีช้ื่อวา    สิพพนสันโดษ.    อนึ่ง   ภิกษุผูยอมจีวรไมควรเท่ียว 
แสวงหามะเด่ือดําเปนตน     พึงยอมดวยของที่ไดในบรรดาเปลือกไมสีคล้ํา 
เปนตน.   เม่ือไมไดควรถือเอาเครื่องยอมท่ีพวกมนุษยถือเอามาในปาท้ิงไว 
หรือกากท่ีพวกภิกษุตมทิ้งไวแลวยอม   นี้ชื่อวา   รชนสันโดษ.   เมื่อภิกษุ 
ถือเอาจีวรสีอยางใดอยางหนึ่ง     บรรดาสีเขียว    เปอกตม   ดําคล้ํา   แลว 
นั่งบนหลังชางกระทําจุดดําใหปรากฏ   ชื่อวา   กัปปสันโดษ.   การใชสอย  
เพียงเพ่ือปกปดอวัยวะอันยังหิริใหกําเริบ   ชื่อวา  ปริโภคสันโดษ.   อน่ึง 
ครั้นไดผาแลว   แตยังไมไดดาย   เข็ม   หรือผูกระทําควรเก็บไว.    เมื่อได 
ไมควรเก็บ.    แมทําแลวหากวาประสงคจะใหแกอันเตวาสิกเปนตน      และ 
อันเตวาสิกเปนตนเหลานั้นยังไมอยู      ควรเก็บไวจนกวาจะมา.    พอเม่ือ 
อันเตวาสิกเปนตนมาแลวควรให       เมื่อไมอาจใหได      ควรอธิษฐาน. 
เมื่อมีจีวรผืนอ่ืน  ควรอธิษฐานทําเปนเครื่องลาด. ทานมหาสิวเถระกลาววา 
ก็เม่ือยังไมอธิษฐาน   เปนอาบัติสันนิธิ  (คือสะสม)  อธิษฐานแลวไมเปน 
อาบัติ.  นี้ชื่อวา  สันนิธิปริวัชชนสันโดษ.  
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         อน่ึง  เมื่อสละไมควรใหเพราะเห็นแกหนา.   ควรต้ังอยูในสาราณิย-    
ธรรมแลวสละให.  นี้ชื่อวา  วิสัชชนสันโดษ. 
         ปงสุกูลิกังคธุดงค  (ถือผาบังสุกุลเปนวัตร)    และติจีวริกังคธุดงค 
(ถือไตรจีวรเปนวัตร)  ชื่อวา   ธุดงคปฏิสังยุตดวยจีวร.   พระปจเจกสัม- 
พุทธเจาบําเพ็ญมหาอริยวงศคือความสันโดษดวยจีวร       ยอมรักษาธุดงค 
สองเหลาน้ี.   เม่ือรักษาอยูอยางนี้     ชือ่วา    เปนผูสันโดษดวยอํานาจแหง 
มหาอริยวงศคือความสันโดษดวยจีวร. 
         บทวา  วณฺณวาที   กลาวสรรเสริญ   คือภิกษุรูปหน่ึงเปนผูสันโดษ 
แตไมกลาวถึงคุณของสันโดษ    รูปหน่ึงไมสันโดษ   แตกลาวถึงคุณของ 
สันโดษ     รปูหน่ึงทั้งไมสันโดษทั้งไมกลาวถึงคุณของสันโดษ    รูปหน่ึง 
ทั้งเปนผูสันโดษทั้งกลาวถึงคุณของสันโดษ.     พระปจเจกสัมพุทธเจาเปน 
อยางนั้น     เพ่ือแสดงถึงพระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน       ทานจึงกลาววา 
พระปจเจกสัมพุทธเจา     เปนผูกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมี 
ตามได. 
         บทวา  อเนสน  ไมแสวงหาผิด   คือไมแสวงหาผิดมีประการตาง ๆ 
อันมีประเภทคือเปนทูต  เปนคนสงสาสน   เดินสงขาว.  บทวา   อปฺปฏิรูป 
คือ ไมสมควร.  บทวา  อลทฺธา  จ  คือ ไมไดแลว.  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
เมื่อไมไดจีวรก็ไมสะดุง เหมือนอยางภิกษุบางรูปคิดวาเราจักไดจีวรอยางไร 
หนอ    จึงรวมกับพวกภิกษุผูมีบุญกระทําการหลอกลวง    ยอมหวาดเสียว 
สะดุง. บทวา  ลทฺธา  จ  คือ ไดเเลวโดยธรรม โดยเสมอ.  บทวา  อคธิโต 
ไมติดใจ    คือปราศจากความโลภ.   บทวา   อมุจฉฺโิต   ไมหลงใหล   คือ 
ถึงความซบเซาดวยความอยากอยางยิ่ง.   บทวา  อนชฺฌาปนฺโน ไมพัวพัน  
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คือไมถูกความอยากทวมทับพัวพัน.  บทวา  อาทีนวทสฺสาวี   มีปกติเห็น 
โทษ   คือเห็นโทษในการแสวงหาอันไมสมควร    และในการบริโภคดวย 
ความอยาก. 
         บทวา   นิสฺสรณปโฺ   มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก    คือรูการ 
สลัดออกดังกลาวแลววา    เพียงเพื่อกําจัดความหนาว.   บทวา    อิตรีตร- 
จีวรสนฺตุฏ ิยา    คือ   ความสันโดษดวยจีวรอยางใดอยางหน่ึง.    บทวา 
เนวตฺตานุกฺกเสติ ไมยกตน คือพระปจเจกสัมพุทธเจาน้ันไมยกตน  เหมือน 
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ยกตนวา    เราเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร  เราถือ 
บังสุกูลิกังคธุดงค   ในโรงอุปสมบทนั่นแลใครจะเหมือนเราบาง.    บทวา 
น   ปร    วมฺเภติ    ไมขมผูอ่ืน    คือไมขมผูอ่ืนอยางนี้วา     ภิกษุรูปอ่ืน 
เหลาน้ันไมเปนผูถือผาบังสกุลเปนวัตร   หรือไมมแีมเพียงบังสุกูลิกังคธุดงค. 
บทวา  โย  ห ิ ตตฺถ ทกฺโข  ก็พระปจเจกสัมพุทธเจาใดเปนผูขยันในจีวร- 
สันโดษนั้น  คือพระปจเจกสัมพุทธเจาใด   เปนผูขยันฉลาดเฉียบแหลมใน 
จีวรสันโดษนั้น  หรือในความเปนผูกลาวสรรเสรญิสันโดษเปนตน. บทวา 
อนลโส   ไมเกียจคราน    คือปราศจากความเกียจครานดวยทําความเพียร 
ติดตอ.  บทวา  สมฺปชาโน  ปฏิสฺสโต   คือ  ประกอบดวยความรูสึกตัว 
และมีสติ.   บทวา   อริยวเส    ิโต   คือ  ดํารงอยูในวงศของพระอริยะ. 
         บทวา   อิตรีตเรน   ปณฺฑปาเตน  คือ  ดวยบิณฑบาตอยางใดอยาง 
หน่ึง.  แมในบทน้ีก็พึงทราบความดังตอไปนี้     พึงทราบบิณฑบาต   พึง 
ทราบเขตของบิณฑบาต   พึงทราบความสันโดษดวยบิณฑบาต    พึงทราบ 
ธุดงคที่ปฏิสังยุตดวยบิณฑบาต.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปณฺฑปาโต  ไดแก  บณิฑบาต ๑๖ ชนิด 
คือขาวสุก ๑   ขนมถั่ว ๑  ขาวตู  ๑  ปลา ๑  เนื้อ ๑  นมสด ๑  นมสม  ๑ 
เนยใส ๑  เนยขน  ๑   น้ํามัน  ๑  น้ําผ้ึง ๑  น้ําออย  ๑  ยาคู  ๑  ของเค้ียว ๑ 
ของลิ้ม ๑   ของเลีย ๑. 
         บทวา   ปณฺฑปาตกฺเขตฺต  คือ เขตของบิณฑบาต  ๑๕  ชนิด   คือ 
สังฆภัต ๑ อุเทศภัต ๑ นิมันตนะ ๑  สลากภัต  ๑  ปกขิกะ ๑  อุโปสถิกะ ๑ 
ปาฏิปทิกะ ๑  อาคันตุกภัต ๑  คมิกภัต  ๑  คิลานภัต ๑  คิลานุปฏฐากภัต ๑ 
ธุรภัต๑ ๑   กฏุิภัต  ๑   วาริกภัต  ๑   วิหารภัต  ๑. 
         บทวา   ปณฺฑปาตสนฺโตโส  คือ  สันโดษ  ๑๕  อยาง  คือวิตักก- 
สันโดษ ๑     คมนสันโดษ ๑    ปริเยสนสันโดษ  ๑    ปฏลิาภสันโดษ  ๑ 
ปฏิคคหณสันโดษ ๑  มัคคปฏิคคหณสันโดษ ๑ โลลุปปวิวัชชนสันโดษ ๑ 
ยถาลาภสันโดษ ๑   ยถาพลสันโดษ ๑    ยถาสารุปปสันโดษ ๑   อุปการ- 
สันโดษ ๑    ปริมาณสันโดษ ๑    ปรโิภคสันโดษ ๑    สันนิธิปริวัชชน- 
สันโดษ ๑  วิสัชชนสันโดษ ๑.                                              
         ในสันโดษเหลาน้ัน     ภิกษุผูยินดีลางหนาแลวจึงตรึก.    อันภิกษุ 
ผูถือบิณฑบาตเปนวัตรเท่ียวไปพรอมกับคณะ   ครั้นถึงเวลาอุปฏฐากพระ- 
เถระในตอนเย็น    คิดวาพรุงน้ีเราจักไปบิณฑบาต  ณ  ที่ไหน    มีผูตอบวา 
บานโนนขอรับ     ไมพึงตรึกดังแตตอนนั้น.     ภิกษุผูเที่ยวไปรูปเดียวพึง 
ยืนตรึกที่โรงสําหรับตรึก.      เมื่อตรึกตอจากนั้น     เปนผูเคลื่อนจากวงศ 
ของพระอริยะ  เปนบุคคลภายนอกไป.  นีช้ื่อวา  วิตักกสันโดษ. 
         อน่ึง  ภิกษุเขาไปบิณฑบาต    ไมพึงคิดวาเราจักไดที่ไหน   ควรไป 
โดยยึดกรรมฐานเปนหลัก.  นี้ชื่อวา  คมนสันโดษ. 
๑.  เหมือนกับ  ธุวภัต.  
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         เมื่อแสวงหาไมควรยึดถือใคร ๆ  ควรยึดถือภิกษุผูละอายผูมีศีลเปน 
ที่รักเทานั้นแสวงหา.   นี้ชือ่วา  ปริเยสนสันโดษ. 
         ภิกษุเห็นคนนําอาหารมาแตไกล   ไมควรคิดวา    นั้นดี   นัน้ไมดี. 
นี้ชื่อวา    ปฏิลาภสันโดษ.     ภิกษุไมควรคิดวาเราจักถือเอาของที่ชอบนี้  
จักไมถือเอาของที่ไมชอบนี้     แลวพึงถือเอาอยางใดอยางหน่ึง      เพียงให 
ชีวิตเปนไปไดเทาน้ัน.  นีช้ื่อวา  ปฏิคคหณสันโดษ. 
         อน่ึง  ในปฏิคคหณสันโดษนี้   ไทยธรรมมาก   ผูใหประสงคจะให 
นอย      พึงถอืเอาแตนอย.    ไทยธรรมมาก    แมผูใหก็ประสงคจะใหมาก 
ควรถือเอาพอประมาณเทาน้ัน.   แมไทยธรรมก็ไมมาก   แมผูใหก็ประสงค 
จะใหแตนอย   พึงถือเอาแตนอย.   ไทยธรรมไมมาก   แตผูใหประสงคจะ 
ใหมาก   ควรถือเอาพอประมาณ. 
         จริงอยู   ในการรับ   เมื่อไมรูจักประมาณ  ยอมลบหลูความเลื่อมใส 
ของมนุษย  ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป    ไมทําตามคําสอน   ไมสามารถ 
กําหนดจิตแมของมารดาบังเกิดเกลาได.      ครั้นรูจักประมาณดวยประการ 
ฉะน้ีแลวจึงควรรับ.  นี้ชือ่วา  มัตตปฏิคคหณสันโดษ. 
         ภิกษุไมควรไปสูตระกูลที่มั่งค่ังเทานั้น   ควรไปตามลําดับประตู 
บาน.  นีช้ื่อวา  โลลุปปวิวัชชนสันโดษ. 
         ยถาลาภสันโดษเปนตนมีนัยดังกลาวแลวในจีวรนั่นแล   ภิกษุรูอุป- 
การะอยางนี้วา   เราฉันอาหารบิณฑบาตแลวจักรักษาสมณธรรมแลวจึงฉัน 
ชื่อวา  อุปการสันโดษ.    แมอาหารเต็มบาตรแลวยังมีผูนํามาก็ไมควรรับ. 
เมื่อมีอนุปสัมบันไปดวยควรใหอนุปสัมบันนั้นรับ.   เมื่อไมมี   ควรถือเอา 
เพียงพอท่ีจะรับได  นีช้ื่อวา ปริมาณสันโดษ. การฉันอยางนี้ถือเปนเครื่อง  
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บรรเทาความหิว     เปนเครื่องนําทุกขออกไป    ชื่อวา    บริโภคสันโดษ.  
ไมควรเก็บไวฉันแลว ๆ เลา ๆ.  นี้ชื่อวา  สันนิขิปรวิัชชนสันโดษ.    ไม 
ควรเห็นแกหนา   ควรต้ังอยูในสาราณิยธรรม  สละให.  นี้ชื่อวา  วิสัชชน- 
สันโดษ.                                                              
         อน่ึง  ธดุงคปฏิสังยุตดวยบิณฑบาตมี ๕ อยาง   คือบัณฑปาติกังคะ 
คือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ๑ สปทานจาริกังคะ  คือเท่ียวบิณฑบาตไปตาม 
ลําดับตรอกเปนวัตร ๑   เอกาสนิกังคะ  คือน่ังฉัน  ณ  อาสนะเดียวเปนวัตร ๑ 
ปตตปณฑิกังคะ      คือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร  ๑    ขลุปจฉาภัตติกังคะ 
คือหามภัตท่ีเขานํามาถวายเมื่อภายหลังเปนวัตร  ๑  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
บําเพ็ญมหาอริยวงศ   คือความสันโดษดวยบิณฑบาต   ดวยประการฉะนี้ 
ชื่อวารักษาธุดงค ๕ เหลานี้.   เมื่อรักษาธุดงคเหลานี้    ชื่อวาเปนผูสันโดษ 
ดวยอํานาจแหงมหาอริยวงศ      คือความสันโดษดวยบิณฑบาต.      บทวา 
วณฺณวาที   เปนตน    พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
         พึงทราบความในบทวา  เสนาสเนน  นี้ตอไป   พึงทราบเสนาสนะ 
พึงทราบเขตของเสนาสนะ   พึงทราบความสันโดษดวยเสนาสนะ  พึงทราบ 
ธุดงคปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   เสนาสน   ไดแก    เสนาสนะ ๑๕ อยาง 
เหลาน้ี    คือ  เตียง ๑    ต่ัง ๑    ฟูก  ๑   หมอน ๑    วิหาร ๑    เพิง ๑ 
ปราสาท ๑  ปราสาทโลน ๑  ถ้ํา  ๑   ที่เรน  ๑   ปอม ๑   เรือนยอดเดียว ๑ 
ไมไผ  ๑   พุมไม  ๑  โคนไม ๑  หรือวาภิกษุทั้งหลายเขาไปพักผอนในที่ใด 
ที่นั่นก็ชื่อวาเสนาสนะ. 
         บทวา    เสนาสนกฺเขตฺต    ไดแกเขต ๖ อยาง    คือเสนาสนะจาก  
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สงฆ ๑   จากคณะ ๑    จากญาติ ๑    จากมิตร ๑    จากทรัพยของตน ๑  
ที่เปนที่บังสุกุล ๑. 
         บทวา   เสนาสนสนฺโตโส  ไดแก  สันโดษ ๑๕  มีสันโดษดวยการ 
ตรึกในเสนาสนะเปนตน.      พึงทราบสันโดษเหลาน้ันโดยนัยดงักลาวแลว 
ในบิณฑบาตน่ันแล.   อน่ึง  ธุดงค ๕ ปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ   คืออารัญ- 
ญิกังคะ    ถอือยูปาเปนวัตร ๑    รุกขมูลิกังคะ   ถอือยูโคนไมเปนวัตร  ๑ 
อัพโภกาสิกังคะ    ถืออยูในที่แจงเปนวัตร ๑    โสสานิกังคะ    ถืออยูปาชา 
เปนวัตร ๑  ยถาสันถติกงัคะ  ถือการอยูในเสนาสนะตามท่ีทานจัดให ๑.  
         พระปจเจกสัมพุทธเจาบําเพ็ญมหาอริยวงศ       คือการสันโดษดวย 
เสนาสนะดวยประการฉะนี้    ชื่อวายอมรักษาธุดงค ๕ เหลาน้ี.   เมื่อรักษา 
อยางนี้   ชื่อวาเปนผูสันโดษดวยอํานาจแหงมหาอริยวงศ    คือการสันโดษ 
ดวยเสนาสนะ. 
         ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  กลาวอริยวงศคือความสันโดษดวย 
จีวรเปนขอท่ี ๑ ดุจทานผูมีฤทธ์ิขยายแผนดินใหกวาง  ดุจยังทองมหาสมุทร 
ใหเต็ม   และดุจยังอากาศใหแผขยายออกไปฉะนั้น.  กลาวอริยวงศคือความ 
สันโดษดวยบิณฑบาตเปนขอท่ี ๒.       ดุจผูมีฤทธิ์ทําพระจันทรใหข้ึนและ 
ทําพระอาทิตยใหลอยเดนอยูฉะน้ัน.      กลาวอริยวงศคือความสันโดษดวย 
เสนาสนะเปนขอท่ี ๓    ดุจยกภูเขาสิเนรุข้ึนฉะน้ัน.    บัดนี้เพ่ือจะกลาวถึง 
อริยวงศ   คือความสันโดษดวยคิลานปจจัย    จึงกลาวคํามีอาทิวา    เปนผู 
สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได.  บทนั้นเปนไปอยางเดียว 
กับบิณฑบาตน่ันเอง.  ในบทนั้นพึงสันโดษดวยยถาลาภสันโดษ  ยถาพล- 
สันโดษ       และยถาสารุปปสันโดษเหมือนกัน.      แตอริยวงศคือมีภาวนา  
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เปนที่มายินดี   มิไดมาในบทน้ี    ยอมจัดอริยวงศคือมีภาวนาเปนที่มายินดี 
ไวในเนสัชชิกังคธุดงค  การถือการน่ังเปนวัตร.  สมดังท่ีทานกลาวไววา 
                ในเสนาสนะทานกลาวธุดงคไว  ๕   ธุดงคที่เกี่ยวของ 
         กับอาหารม ี ๕     ที่เก่ียวของกับดวยความเพียรมี  ๑     ที่ 
         เกี่ยวของกับจีวรม ี ๒. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา   โปราเณ   อคฺคฺเ  อริยวเส    ิโต 
พระปจเจกสัมพุทธเจาดํารงอยูในอริยวงศ   ที่ทราบกันวาเปนวงศอันเลิศมี 
มาแตโบราณ    ดังตอไปนี้.    บทวา  โปราเณ  คือ   มใิชเกิดข้ึนเดี๋ยวน้ี. 
บทวา   อคฺคฺเ  คือ   ทีท่ราบกันวาเปนวงศอันเลิศ.    บทวา  อริยวเส 
คือ  ในวงศของพระอริยะท้ังหลาย.   เหมือนอยางวา   วงศกษัตริย   วงศ- 
พราหมณ  วงศแพศย  วงศศูทร  วงศสมณะ   วงศสกุล  ราชวงศ  ฉันใด 
วงศอริยะน้ีก็เปนวงศที่ ๘ ฉันนั้น ชื่อวา  อริยประเพณี  เปนแบบประเพณี 
ของอริยะ.    ก็วงศนี้นั้นทานกลาววา    เปนเลิศกวาวงศเหลาน้ี    ดุจกลิ่น 
กระลําพัก  เลิศกวากลิ่นรากไมทั้งหลายเปนตน. วงศของพระอริยะท้ังหลาย 
คือใครบาง.    คือพระพุทธเจา    พระปจเจกพุทธเจา    และพระสาวกของ 
พระตถาคต   เรียกวา  พระอริยะ.   วงศของพระอริยะท้ังหลายเหลาน้ีชื่อวา 
อริยวงศ.                                                                 
         จริงอยู   กอนแตนี้ไป   พระพุทธเจา  ๔ พระองค  คือพระตัณหังกร 
พระเมธังกร     พระสรณังกร     พระทีปงกร     ทรงอุบัติในที่สุดสี่แสน- 
อสงไขยกัป.   ทานเหลาน้ันก็เปนอริยะ.  วงศของพระอริยะเหลาน้ันก็ชื่อวา 
อริยวงศ. 
         ภายหลังแตพระพุทธเจาเหลาน้ันเสด็จปรินิพพาน       ลวงไปตลอด 
อสงไขย  พระพุทธเจาพระนามวาโกณฑัญญะ    ทรงอุบัติ  ฯ ล ฯ  ในกัปนี ้  
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พระพุทธเจา ๔ พระองค คือพระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ  พระกัสสปะ 
และพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดมของพวกเราทรงอุบัติ.     วงศของ 
พระอริยะเหลาน้ันก็ชื่อวา  อริยวงศ. 
         อีกอยางหนึ่ง        วงศของพระอริยะท้ังหลาย       คือพระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา      และพระสาวกท้ังหลายทุกพระองค     ซึ่งมีในอดีต 
อนาคตและปจจุบันก็ชื่อวา อริยวงศ.   ในพระอริยวงศนั้น. 
         บทวา   ิโต   คือ  ต้ังอยูแลว.   บทที่เหลือ   พึงทราบโดยนัยที่กลาว 
แลว. 
                                            จบคาถาท่ี  ๘         
                     
                                               คาถาท่ี  ๙         
                              ๙)     ทุสฺสงฺคหา  ปพฺพชิตาป    เอเก 
                                  อโถ  คหฏา  ฆรมาวสนฺตา 
                                  อปฺโปสฺสุโก   ปรปุตฺเตสุ  หุตฺวา 
                                  เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                แมบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะหไดยาก อนึ่ง คฤหสัถ 
         ผูอยูครองเรือน   ก็สงเคราะหไดยาก   บุคคลเปนผูมีความ 
         ขวนขวายนอยในบตุรของผูอื่น   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น. 
         ในคาถาท่ี  ๙      พึงทราบโยชนาดังตอไปนี้. 
         แมบรรพชิตบางพวก     ถูกความไมสันโดษครอบงํา    ก็เปนคนท่ี  
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สงเคราะหไดยาก   และคฤหัสถทั้งหลายผูครองเรือนก็เปนอยางนั้น    เปน 
ผูอันผูอ่ืนสงเคราะหยาก.   เรารังเกียจความเปนผูอันผูอ่ืนสงเคราะหยากน้ัน  
จึงปรารภวิปสสนาแลวบรรล.ุ   บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป.  บทวา อนสฺสวา  คือ   เปนผูไม 
เชื่อฟงถอยคํา.    บทวา   อวจนกรา    ไมทําตามคํา    คือวายาก.   บทวา 
ปฏิโลมวุตฺติโน  เปนผูประพฤติหยาบ   คือมีปกติพูดคําหยาบ.   อธิบายวา 
มุงตอสูทาเดียว.   บทวา  อฺเเนว  มขุ  กโรนฺติ  เบือนหนาไปโดยอาการ 
อ่ืน        คือเห็นผูใหโอวาทแลวเบือนหนามองดูไปทางทิศอ่ืน.      บทวา 
อพฺยาวโฏ   หุตฺวา   คือ  พึงเปนผูไมใสใจ.   บทวา  อนเปกฺโข  หุตฺวา  คือ 
พึงนั้นผูไมหวงใย.        
                                             จบคาถาที่  ๙ 
                                          
                                               คาถาท่ี  ๑๐ 
                             ๑๐)     โอโรปยิตฺวา   คิหิพฺยฺชนานิ 
                                   สฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  โกวิฬาโร 
                                   เฉตฺวาน   ธีโร  คิหิพนฺธนานิ 
                                   เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
               นักปราชญปลงเสียแลวซ่ึงเครื่องหมายแหงคฤหัสถ 
         ดุจตนทองหลางท่ีขาดใบแลว      ตัดเครื่องผูกของคฤหัสถ 
         ไดแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้.  
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         บทวา   โอโรปยิตฺวา   ปลงเสียแลว    คือนําออกไปแลว.     บทวา 
คิหิพฺยฺชนานิ   เครื่องหมายเเหงคฤหัสถ   คือเครื่องหมายแหงความเปน 
คฤหัสถมีอาทิ   ผม   หนวด   ผาขาว   เครื่องประดับ    ดอกไม  ของหอม 
เครื่องลูบไล  หญิง   บุตร   ทาสหญิง   ทาสชาย   เพราะฉะน้ัน   ทานจึง 
กลาววา   เครื่องหมายแหงคฤหัสถ.   บทวา  สฺฉนิฺนปตฺโต   ขาดใบ   คือ 
มีใบรวงหลนแลว.   บทวา  เฉตฺวาน  คือ  ตัดแลวดวยมรรคญาณ.     บทวา 
วีโร    ผูเปนวีรชน    คือประกอบแลวดวยความเพียรในมรรค.     บทวา 
คิหิพนฺธนานิ  เครื่องผูกของคฤหัสถ  ไดแก  เรื่องผูกคือกาม   เพราะวา 
กามเปนเครื่องผูกของคฤหัสถ.        พึงทราบความแหงบทเพียงเทาน้ีกอน.  
ตอไปนี้เปนคําอธิบาย. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาดําริอยูอยางนี้วา       ไฉนหนอเราพึงปลงซ่ึง 
เครื่องหมายแหงคฤหัสถ   เหมือนตนทองหลางที่ขาดใบแลวฉะนั้น  ดังนี้แลว 
จึงเริ่มวิปสสนาไดบรรลปุจเจกภูมิ   บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศตอไป.  บทวา  สาราสนฺจ   คือ อาสนะ 
อันเปนสาระ.    บทวา   สนิานิ   คือ   พลัด.   บทวา   สฺฉินฺนานิ    คือ 
ขาดใบ.   บทวา  ปติตานิ  คือ   พนจากกาน.    บทวา  ปริปติตานิ  รวง 
หลนแลว   คือตกลงไปบนพ้ืนดิน. 
                                          จบคาถาท่ี  ๑๐ 
                                   จบอรรถกถาปฐมวรรค  
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                               อรรถกถาทุติยวรรค 
                                    คาถาท่ี  ๑-๒ 
                                       คาถาท่ี  ๑ 
                     ๑๑)     สเจ  ลเภถ   นิปก   สหาย 
                           สทฺธึจร   สาธุวิหารธิรี 
                           อภิภุยฺย   สพฺพานิ  ปริสฺสยานิ 
                           จเรยฺย   เตนตฺตมโน   สติมา.         
                ถาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตน       ผู 
         เท่ียวไปรวมกันได  มีปกติอยูดวยกรรมดี   เปนนักปราชญ 
         ไซร   พึงครอบงําอันตรายท้ังปวง    เปนผูมใีจชื่นชม   ม ี 
         สติ  เท่ียวไปกับสหายนั้น. 
                                     คาถาท่ี   ๒ 
                     ๑๒)     โน  เจ  ลเภถ  นิปก  สหาย 
                            สทฺธึจร   สาธุวิหารธิีร 
                            ราชา    รฏ   วิชิต  ปหาย 
                            เอโก   จเร   มาตงฺครฺเญว   นาโค. 
                หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตน 
         ผูเท่ียวไปรวมกันได  มีปกติอยูดวยกรรมดี  เปนนักปราชญ 
         ไซร  พึงเท่ียวไปผูเดียว    ดุจพระราชาทรงละแวนแควน 
         อันพระองคทรงชนะแลว   เสด็จไปแตผูเดียว   ดุจชางชื่อ 
         มาตังคะ   ละโขลงเที่ยวไปอยูในปาแตตัวเดียวฉะนั้น.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ และที่ ๒  แหงทุติยวรรค  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา นิปก  ผูมีปญญา  คือบัณฑิตผูมีปญญาตามปกติ  ผูฉลาดใน 
บริกรรมมกีสิณบริกรรมเปนตน.   บทวา  สาธุวิหารึ  มีปกติอยูดวยกรรมดี 
คือประกอบดวยอัปปนา  หรืออุปจาร.   บทวา   ธรี  คือ ผูพรอมดวยปญญา. 
ในบทนั้นทานกลาววา    ถึงพรอมดวยปญญา  เพราะอรรถวา  เปนผูฉลาด. 
แตในที่นี้มีความวา    ผูถงึพรอมดวยปญญา.    ความเปนผูมีความเพียรไม 
ยอหยอนชื่อวา  ธิติ.    บทนี้เปนชื่อของความเพียร    อันเปนไปอยางนี้วา 
กาม   ตโจ  นหารุ  จ    หนังและเอ็นจะแหงเหือดไปก็ตาม   ดังน้ีเปนตน. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ธีโร  เพราะเปนผูเกลียดบาปดังน้ีบาง.   บทวา  ราชาว 
รฏ   วิชิต  ปหาย     ดังพระราชาผูสละแวนแควนที่พระองคทรงชนะแลว 
คือเหมือนพระราชาผูเปนศัตรูทรงทราบวา  แวนแควนที่พระองคชนะจะนํา 
ความพินาศมาให  จึงทรงละแวนแควนนั้นเสีย.  บทวา เอโก จเร คือ  ละ 
สหายผูเปนพาลอยางนี้แลวพึงเที่ยวไปผูเดียว. อีกอยางหนึ่ง.  บทวา  ราชาว 
รฏ    มีอธิบายวา     พึงเที่ยวไปผูเดียว     เหมือนพระเจาสุตโสมทรงละ 
แวนแควนที่พระองคชนะแลว  เสด็จไปพระองคเดียว    และมหาชนกก็เสด็จ 
ไปพระองคเดียวฉะน้ัน.  บทที่เหลือสามารถรูไดโดยทํานองเดียวกับที่กลาว 
แลว เพราะเหตุนั้น  จึงไมกลาวใหพิสดาร.  ไมมอีะไรท่ีจะพึงกลาวในนิเทศ. 
                                          จบคาถาท่ี  ๑-๒  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 690 

                                          คาถาท่ี   ๓ 
                       ๑๓)     อทฺธา  ปสสาม  สหายสมฺปท  
                              เสฏา   สมา  เสวิตพฺพา   สหายา  
                              เอเต    อลทฺธา   อนวชฺชโภชี 
                              เอโก    จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป.  
                เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอมดวยศีลขันธเปนตน 
         พึงคบสหายผูประเสริฐสุด ผูเสมอกัน  กุลบตุรไมไดสหาย 
         ผูประเสริฐสุด  และผูเสมอกันเหลาน้ีแลว  พึงเปนผูบริโภค 
         โภชนะอันไมมีโทษ    เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         คาถาท่ี ๓   งายโดยความของบท. 
         พึงทราบ   สหายสมปฺทา   สหายผูถึงพรอมดวยธรรมในบทนี้วา 
สหายสมฺปท   อยางเดียว    คือสหายผูถึงพรอมดวยขันธมีศีลขันธเปนตน 
แมเปนอเสกขะ.    แตในบทน้ีโยชนาแกวา    เราสรรเสริญสหายผูถึงพรอม 
ดวยธรรมท่ีทานกลาวแลวแนนอน.   ทานกลาววา  เราชมเชยโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน.    ชมเชยอยางไร    ควรคบสหายท่ีประเสริฐกวา   หรอืเสมอกัน. 
เพราะเหตุไร  เพราะเม่ือคบผูประเสริฐกวาตนดวยศีลเปนตน     ธรรมมีศีล 
เปนตน  ที่ยังไมเกิดยอมเกิด  ที่เกิดแลวยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. 
เมื่อคบผูเสมอกัน     ธรรมท้ังหลายท่ีไดดวยการทรงไวเสมอกัน และกันดวย  
การบรรเทาความรําคาญแลวยอมไมเสื่อม.    เมื่อไมไดสหายผูประเสริฐกวา 
และเสมอกัน       ควรเวนมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเปนตน      แลวบริโภค 
โภชนะอันเกิดโดยธรรม   โดยเสมอ       และไมยังความคับแคนใหเกิดข้ึน 
บริโภคปจจัยอัน ไมมีโทษ  กุลบุตรผูใครในตน   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน  
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นอแรดฉะนั้น.จริงอยู     แมเราเม่ือเที่ยวไปอยางนี้     ก็บรรลถุงึสมบัตินี้    
ดวยประการฉะน้ี.  นิเทศมีนัยดังไดกลาวแลวน่ันแล 
                                        จบคาถาท่ี ๓                         
                                          คาถาท่ี  ๔๑                           
                     ๑๔)     ทิสฺวา  สุวณฺณสฺส  ปภสฺสราน ิ   
                            กมฺมารปุตเตน  สุนิฏ ิตานิ         
                            สงฺฆฏฏมานานิ  ทุเว  ภชสมฺึ  
                            เอโถ  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                บคุคลแลดูกําไลทองทั้งสองอันงามผุดผอง  ที่บุตร          
         แหงนายชางทองใหสําเร็จดีแลว     กระทบกันอยูในขอมอื 
         พึงทราบไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน.          
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๔  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา   ทิสฺวา   คือ   แลดูแลว.    บทวา   สุวณฺณสฺส คือ  แหง 
ทองคํา.   บทวา  วลยานิ    กําไลทอง    เปนปาฐะท่ีเหลือ.    เพราะยังมี 
ความเหลืออยู.    บทวา  ปภสฺสรานิ  คือ  สุกปลั่ง.  ทานอธิบายวา   รุง 
เรือง.   บทที่เหลือมีความของบทงายทั้งน้ัน.     แตโยชนาแกไววา   เราเห็น 
กําไลทองท่ีมือจึงคิดวา   เมื่ออยูรวมกันเปนคณะ   การเสียดสี  การกระทบ 
กระทั่งในการอยูรวมกันยอมมี  แตเมื่ออยูคนเดียว ความกระทบกระทั่งกัน 
ยอมไมมี จึงเริ่มวิปสสนาแลวบรรลุ. บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาวแลวน่ันแล. 
บทวา  นปูรานิ  คือ  กําไล.   อาจารยบางพวกกลาววา นิยุรานิ  กําไลมือ. 
บทวา ฆฏเฏนฺติ  เสียดสีกนั  คือกระทบกัน. 
                                             จบคาถาที่๔ 
๑.  คาถาลําดับท่ี  ๑๔  
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                                             คาถาท่ี  ๕  
                        ๑๕)     เอว  ทุติเยน  สหามมสฺส 
                               วาจาภิลาโป  อภิสชฺชนา  วา 
                               เอต   ภย  อายตึ   เปกฺขมาโน 
                               เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                การท่ีเราจะพึงพูดจากับพระกุมารท่ีสอง  หรือการของ 
         อยูดวยอํานาจแหงความเย่ือใยพึงมีไดอยางน้ี    บุคคลเล็ง 
         เห็นภัยนี้ในอนาคต       พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
          ฉะนั้น. 
         คาถาท่ี  ๕  งายโดยความของบทนั่นเอง. 
         แตในที่นี้ มีอธิบายดังตอไปนี้    การพูดดวยวาจาก็ดี   ความเกี่ยวของ 
ดวยความรักในสหายนั้นก็ดี   กับกุมารผูเปนสหายน้ัน    ผูบอกความหนาว 
และรอนเปนตนพึงมีแกเรา   ผูสัญญาวาจะรวมกัน     หากเราไมสละกุมารผู 
เปนสหายน้ี   แมตอไปการพูดดวยวาจาก็ดี    ความเก่ียวของกัน ก็ดี    กับ 
สหายพึงมีแกเราเหมือนในบัดนี้        ทั้งสองน้ันจะทําอันตรายแกการบรรล ุ
คุณวิเศษ     เพราะเหตุนั้น    เมื่อเราเห็นภัยนี้    ตอไปจึงท้ิงสหายน้ันเสีย 
ปฏิบัติโดยแยบคาย  จึงบรรลุปจเจกโพธิญาณ  ดวยประการฉะน้ี .   บทที่  
เหลือ   มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                             จบคาถาที่  ๕  
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                                           คาถาท่ี  ๖ 
                    ๑๖)     กามา  ห ิ จิตฺรา  มธุรา  มโนรมา   
                          วิรูปรูเปน  มเถนฺติ  จตฺิต 
                          อาทีนว  กามคุเณสุ  ทิสฺวา 
                          เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป.   
                ก็กามท้ังหลายงามวิจิตร  มีรสอรอย  เปนที่รื่นรมยใจ 
         ยอมยํ่ายีดวยรูปแปลก ๆ    บุคคลเห็นโทษในกามคุณ 
         ทั้งหลายแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมืนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๖  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา   กามา   กามมี ๒ อยาง  คือวัตถุกามและกิเลสกาม.  ในกาม 
๒ อยางนั้น      ธรรมมีรูปเปนตนอันนาพอใจ  ชื่อวา   วัตถุกาม.    กิเลส 
ประเภทราคะแมทั้งหมด ชื่อวา กิเลสกาม. แตในทีน่ี้ประสงคเอาวัตถุกาม. 
วัตถุกามท้ังหลายที่ชื่อวาวิจิตร      ก็ดวยสามารถท่ีมีเปนอเนกประการมีรูป 
เปนตน    ชื่อวา  อรอย   ดวยสามารถทําความชื่นใจใหแกชาวโลก    ชื่อวา 
มโนรนา   เพราะทําใจของปุถุชนผูโงเขลาใหรื่นรมย.    บทวา  วิรูปรูเปน 
คือ  ดวยรูปแปลก ๆ.  ทานอธิบายวา  ดวยสภาพหลาย  ๆ อยาง.   จริงอยู 
วัตถุกามเหลาน้ันชื่อวาวิจิตร     ก็ดวยอํานาจแหงอารมณ.     มีรปูเปนตน 
ชื่อวามีรูปชนิดตาง ๆ    ดวยรูปที่มีสีเขียวเปนตน     แมในอารมณทั้งหลาย 
มีรูปเปนตน      ยอมแสดงความชื่นใจโดยประการน้ัน  ๆ     ดวยอารมณที่ 
แปลก ๆ นั้นอยางนั้น     ยอมย่ํายีจิต    คือวา   ยอมไมใหจิต (ของบุคคล) 
ยินดีในการบรรพชา    บทที่เหลือในนิเทศน้ีชัดดีแลว     แมบทสรุปก็พึง 
ประกอบดวย ๒ - ๓ บท   แลวพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในคาถาตน ๆ.  
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         บทวา   กามคุณา  มอีรรถวิเคราะหวา  ที่ชื่อวา  กาม   เพราะอรรถ  
วา อันสัตวพึงใคร  ชื่อวา คุณ  เพราะอรรถวา เปนเครื่องผูก.   
         คุณ ศพัทมีอรรถวา ชั้น  มาแลวในบทนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เราอนุญาตสังฆาฏิ  ๒   นัน้  แหงผาใหม  ดังนี้.            
         คุณ ศพัทมีอรรถวา   กอง  มาแลวในบทวา 
                กาลท้ังหลายยอมลวงไป    ราตรียอมผานไป    กอง 
         แหงวัยยอมละไปโดยลําดับ ดังน้ี.   
         มีอรรถวา  อานิสงส  มาแลวในบทน้ีวา ทักษิณาพึงหวัง อานิสงส 
๑๐๐. 
         มีอรรถวา  เปนเครื่องผูก    มาแลวในบทนี้วา    ไสใหญ    ไสนอย 
พึงกระทําการผูกพวงดอกไมใหมาก     แมในนิเทศน้ีก็ประสงคเอาอรรถวา 
ผูกนี้แล.  ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ชื่อวา  คุณ  ดวยอรรถวา  เปน 
เครื่องผูก.   บทวา จกฺขุวิฺเยฺย คือ พึงเห็นไดดวยจักษุวิญญาณ.  แมใน 
โสตวิญญาณเปนตน     กพึ็งทราบความโดยอุบายน้ี.     บทวา อิฏา   นา 
ปรารถนา  คือความปรารถนาจงมีก็ตาม  จงอยามีก็ตาม  อธิบายวา  ไดแก 
อารมณที่นาปรารถนา.  บทวา กนฺตา  คือ นาใคร.  บทวา มนาปา  คือ 
นาเจริญใจ.   บทวา ปยรูปา คือ นารัก.   กามูปสฺหิตา  ประกอบดวย 
กาม   คือประกอบดวยกาม   อันกระทาํกามใหเปนอารมณเกิดข้ึน    บทวา 
รชนียา  คือ  ชวนใหกําหนัด.   อธิบายวา  เปนเหตุใหเกิดความกําหนัด.   
         พึงทราบความในบทมีอาทิวา   ยทิ  มุทฺธาย  ดังตอไปนี้.    บทวา 
มุทฺธา   คือ   การนับดวยหัวแมมือ    กําหนดความจําในขอน้ิวมือท้ังหลาย  
บทวา  คณนา  คือ  การนับติดตอกัน.   บทวา สงฺขาน   การประมาณ  
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คือการนับโดยประมาณเอา  ไดแก  การมองดูนาแลวประมาณเอาวา    ใน   
นาน้ีจักมีขาวเปลือกประมาณเทาน้ี   มองดูตนไมแลวประมาณเอาวา   บน 
ตนไมตนนี้จักมีผลประมาณเทาน้ี    มองดูอากาศแลวประมาณเอาวา    ใน 
อากาศน้ี   จักมีนกประมาณเทาน้ีดังน้ี.  บทวา กสิ คือ กสิกรรม.  บทวา 
วณิชฺชา  การคาขาย   คือทางที่จะไปคามีการเดินเรขาย  และการคาขายทาง 
บกเปนตน.    บทวา  โครกฺข   คือ  การเลี้ยงโคของตนหรือของผูอ่ืนแลว 
ดํารงชีวิตดวยการขายโครส ๕.    การถืออาวุธแลวเฝาดูแล    ทานเรียกวา 
อิสฺสตฺถ    คือ    เปนนักรบ.  บทวา  ราชโปริส   รบัราชการ    คือทํา 
ราชการโดยไมมีอาวุธ.   บทวา สิปฺปฺตร   กิจอ่ืนเปนบอเกิดแหงศิลป 
อยางใดอยางหนึ่ง  คือศิลปที่เหลือจากที่เรียนไว มีศิลปในการเลี้ยงชางและ 
มาเปนตน.   บทวา สีตสฺส  ปุรกขฺโต  คือ  ทนตอความหนาวดุจเปาทน 
ตอลูกศรฉะนั้น   อธิบายวา  ถูกความหนาวเบียดเบียน.   แมในความรอน 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
         พึงทราบความในบทมีอาทิวา  ฑส ตอไป.  บทวา  ฑสา  ไดแก 
เหลือบ.    บทวา  สิรึสปา  ไดแก สัตวเสือกคลาน.   บทวา  ปฬิยมาโน 
เบียดเบียน   คือทําลายเสียดสี.    บทวา  มิยฺยมาโน   คือ  ใหตาย.   บทวา 
อย  ภิกขฺเว   ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาพาธน้ีมีความหนาวเปนตน 
เปนปจจัย     อาศัยการเลี้ยงชีพดวยศิลปะมีการนับนิ้วมือเปนตน .     บทวา 
กามาน  อาทีนโว   โทษแหงกามท้ังหลาย    ความวา  อันตราย   อุปสรรค 
ในกามทั้งหลาย.    บทวา   สนฺทิฏ ิโก    คือ   เห็นกันไดเอง    บทวา 
ทุกฺขกฺขนฺโธ    คือ  กองทุกข.  
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         พึงทราบความในบทวา   กามเหตุ   เปนตนตอไป  ชื่อวา   กามเหตุ 
เพราะมีกามเปนเหตุ  ดวยอรรถวา เปนปจจัย.  ชื่อวา กามนิทาโน  เพราะ 
มีกามเปนนิทาน   ดวยอรรถวา เปนรากเหงา.    แตทานกลาวไวในบาลีวา 
กามนิทาน  เพราะลิงคคลาดเคลื่อนไป.   ชื่อวา   กามาธิกรโณ   เพราะมี 
กามเปนอธิกรณ  ดวยอรรถวา เปนเหตุ.   ทานกลาวไวในบาลีวา  กาม- 
ธิกรณ    เพราะลิงคคลาดเคลื่อนไปเหมือนกัน.   บทวา  กามานเมว   เหตุ 
เพราะเหตุแหงกามท้ังหลายนี้  เปนนยิมวจนะ คํากําหนดแนนอน. อธิบายวา 
เกิดเพราะกามเปนปจจัย. 
         บทวา อุฏหโต  หมั่นอยู   คือหม่ันดวยความเพียรในการประกอบ 
อาชีพ.    บทวา   ฆฏโต   คือ  ทําความเพียรติดตอกันไปต้ังแตตนจนถึง 
เบื้องปลาย.   บทวา วายมโต  คือ ทําความเพียรพยายามใหกาวหนาตอไป  
บทวา นาภินิปฺผชฺชนฺติ  คือ  โภคสมบัติเหลาน้ันไมเจริญ  ไมงอกงาม ใน 
ที่นั้น.   บทวา โสจติ  คือ  ยอมเศราโศก   ดวยความโศกมีกําลังเกิดข้ึนใน 
ใจ.    บทวา  กิลมติ  คือ  ยอมลําบากดวยทุกขเกิดข้ึนในกาย.     บทวา 
ปริเทวติ   คือ   ยอมคร่ําครวญดวยวาจา.    บทวา  อุรตฺตสฬ  คือ  ทุบอก.  
บทวา กนฺทติ คร่ําครวญ   คือรองไห. บทวา สมฺโมห  อาปชฺชติ  ถึง 
ความหลงใหล   คือมีความหลงใหลเชนสลบ.    บทวา  โมฆ  คือ   เปลา  
บทวา  อผโล  คือ  ไมมีผล.   บทวา  อารกฺขาธิกรณ  คือ เพราะเหตุรักษา.  
บทวา กินฺติ  คือ  ดวยอุบายไรหนอ.  บทวา ยมฺป เม  คือ  ทรัพยที่เรา 
รวบรวมไว   อันเกิดเพราะทํากสิกรรมเปนตน.    บทวา ตมฺ     โน    นตฺถิ   
คือ บัดนี้ทรัพยของเราหมดไป.  
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         พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงเหตุดวยพระดํารัสมีอาทิวา  ปุน  
จ  ปร ภิกฺขเว  กามเหตุ  ดังน้ี      แลวจึงทรงแสดงถึงโทษท้ังหลายตอไป. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา   กามเหตุ   ความวา  แมพระราชาทั้งหลายวิวาทกับ 
พระราชา  ก็เพราะกามเปนเหตุ.   บทวา  กามนิทาน  เปนภาวนปุงสกลิงค. 
ความวา วิวาทกัน เพราะกามเปนนิทาน  (เหตุ).     แมบทวา  กามาธิกรณ 
ก็เปนภาวนปุงสกลิงคเหมือนกัน.        ความวา    วิวาทกันเพราะกามเปน 
อธิกรณ (เหตุ).   บทวา  กานานเมว  เหตุ   ความวา  วิวาทกัน เพราะกาม 
ทั้งหลาย    มบีาน   นิคม  ตําแหนงเสนาบดี   และตําแหนงปุโรหตเเปนตน. 
บทวา อุปกฺกมนฺติ  คือ  ประหารกัน.  บทวา อสิจมฺม คือ  ดาบและโล 
เปนตน.   บทวา   ธนุกลาป สนฺนยฺหตฺิวา  คือ จับธนูสอดใสแลง.   บทวา 
อุภโตพยุฬฺห   คือ  ประชดิกันทั้งสองฝาย.     บทวา ปกฺขนฺทนฺติ   คือ 
เขาไป.   บทวา  อุสูสุ  คือ ลูกศร.   บทวา  วิชฺโชตลนฺเตสุ  คือ ควงดาบ. 
บทวา  เต ตตฺถ  คือ ชนเหลาน้ัน  ... ในสงครามน้ัน. 
         อน่ึง  พึงทราบความในบทน้ีวา อทฺธาวเลปนา  อุปการโย ปอมอัน 
มีปูนฉาบทาขางบน ดังน้ี ตอไป   มนษุยทั้งหลายเอาอิฐกอปอมโดยสัณฐาน 
ดุจกีบมา  แลวเอาปูนฉาบขางบนปอม  ที่ทําอยางนี้ทานเรียกวา อุปการิโย 
(ปอมเชิงเทิน).  ปอมเหลาน้ันเอายางไมและเปอกตมฉาบทาขางบน  จึงชื่อ 
วา อทฺธาวเลปน ฉาบทาขางบน.  บทวา ปกฺขนฺทนฺติ ว่ิงไป ชนทั้งหลาย 
ถูกแทงดวยหลาวเหล็กและหลาวไมที่เขาฝงไวขางใตปอมเหลาน้ัน   ไมอาจ 
ข้ึนไปไดเพราะกําแพงลื่นจึงว่ิงเขาไป.  บทวา ฉกณาฏิยา คือ โคมัยที่ 
นาเกลียด.   บทวา   ภิวคฺเคน  ดวยฟาทับเหว  คือ ฟาทับเหว  มีงา ๗ อัน. 
คนทั้งหลายทําประตูดวย ๘ อัน   ยืนอยูขางบนประตูตัดเชือกที่ผูกไวกับ  
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ประตูนั้นแลวทับคนท่ีมา    ดวยคิดวา    เราจักทําลายประตูเมืองเขาไปดวย 
ฟาทับเหวนั้น.   บทวา สนฺธิมฺป ฉินฺทนฺติ  คือ โจรทั้งหลายยอมตัดที่ตอ 
ของเรือนบาง.    บทวา  นิลฺโป   ปลน  คือ ประหารชาวบานแลวทําการ 
ปลน .   บทวา  เอกาคาริก  เรือนหลังเดียว  คือโจร ๕๐ คนบาง   ๖๐ คน 
บาง   ลอมจับเปนแลวปลนเอาทรัพยไป.     บทวา  ปริปนฺเถป    ติฏนฺติ 
ยืนดักที่ทางเปลี่ยวบาง   คือปลนคนเดินทาง.     บทวา   อฑฺฒทณฺฑเกห ิ
ดวยพลอง  คือดวยคอน.   บทที่เหลือมีเนื้อความดังไดกลาวแลวน่ันแล. 
                                          จบคาถาท่ี  ๖ 
 
                                            คาถาท่ี  ๗ 
                         ๑๗ )     อตีี จ คณฺโฑ  จ อุปทฺทโว  จ 
                                 โรโค  จ  สลฺลฺจ  ภยฺจ  เมต 
                                 เอต  ภย  กามคุเณสุ  ทิสฺวา 
                                 เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป   
                บคุคลเห็นภัย เปนเสนียด  เปนดังฝ  เปนอุปทวะ เปน 
         โรค  เปนลูกศร  และเปนภัย  บคุคลเห็นภัยน้ีในกามคุณ 
         ทั้งหลายแลว  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๗     ดังตอไปนี้. 
         กามชื่อวา  อีติ  เพราะเปนเสนียด.   บทนี้เปนชื่อของเหตุแหงความ 
พินาศท้ังหลาย    อันเปนสวนแหงอกุศลที่จรมา.   เพราะฉะนั้น  แมกามคุณ 
เหลาน้ี   กช็ือ่วา  อีติ เสนียด    เพราะนํามาซึ่งความพินาศไมนอย    และ  
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เพราะตกจมไปอยางหนัก.      แมฝที่บวมสุกกลัดหนองก็แตก     มีของไม 
สะอาดไหลออก.   เพราะฉะนั้น     กามเหลาน้ันชื่อวา   เปนดังหัวฝ  เพราะ 
เปนที่ไหลออกแหงกิเลสซึ่งไมสะอาด   และเพราะกามท้ังหลายบวมพองข้ึน 
สุกแลวแตกไปดวยความเกิด   ความแก   และความดับ.    ชื่อวา  อุปทฺทโว  
เพราะอุบาทว.    อธิบายวา    อุบาทวยังความพินาศใหเกิดข้ึน    ครอบงํา 
ทวมทับซึ่งบุคคลผูติดอยูในกามนั้น.        คําน้ีเปนชื่อของโทษท้ังหลายมี 
อาชญาแผนดินเปนตน.   เพราะฉะนั้น    กามคุณเหลาน้ี   จึงชือ่วา  อุบาทว 
เพราะเปนเหตุไมใหบุคคลถึงซ่ึงพระนิพพานอันตนยังไมทราบแลว     และ 
เพราะเปนที่ต้ังแหงอันตรายท้ังปวง.   ก็เพราะเหตุที่กามคุณเหลาน้ันยังความ 
เดือดรอนเพราะกิเลสใหเกิด        หรือยังความปรารถนาในความไมมีโรค 
กลาวคือความเปนปกติใหเกิดข้ึน     ยอมทําลายความไมมีโรคคือความเปน 
ปกตินั่นเอง  ฉะนั้น  กามจึงชื่อวาโรค   เพราะอรรถวา  ทําลายความไมมี 
โรค.   อน่ึง  ชื่อวาเปนดังลูกศร  เพราะอรรถวา เสียบเขาไปภายใน เพราะ 
อรรถวา   เจาะในภายใน   และเพราะอรรถวา   นําออกไปไดยาก.  ชื่อวา 
ภย  เพราะนําภัยในปจจุบันและภพหนามา.   บทวา  เมต  ตัดบทเปน เม 
เอต.     บททีเ่หลือชัดดีแลว.     แมบทสรุปก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว 
นั้นแล. 
         บทวา   กามราคตฺตย   คือ  สัตวนี้กําหนัดดวยกามราคะ.    บทวา 
ฉนฺทราควินิพนฺโธ     คือ  อันฉันทราคะผูกพันดวยความเสนหา.     บทวา 
ทิฏธมมฺกาป  คพฺภา   จากครรภอัน มีในปจจุบัน    คือจากครรภ  ไดแก 
สฬายตนะอันเปนไปอยูในปจจุบัน.  บทวา สมฺปรายิกาป   ภยา  คือ จาก 
ครรภ ไดแก สฬายตนะในโลกหนา.  บทวา น ปริมุจฺจติ  คือ ไมสามารถ  
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พนไปได.  บทวา โอติณฺโณ สาตรูเปน  หยั่งลงแลวดวยราคะอันนายินดี 
คือกาวลง  หยั่งลงดวยราคะ อันมีสภาพอรอย .   บทวา  ปลิปถ  คือ สูทาง 
มีเปอกตมคือกาม.   บทวา  ทุคฺค  คือขามไดยาก. 
                                          จบคาถาท่ี  ๗ 
 
                                            คาถาท่ี  ๘ 
                     ๑๘)     สีตฺจ  อุณหจฺ  ขุท  ปปาส 
                            วาตาตเป  ฑสสิรึสเป  จ 
                            สพฺพานิเปตานิ  อภิสมฺภวิตวา 
                            เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา       พึงครอบงําภัยเหลาน้ีแม 
         ทั้งปวง   คือ  ความหนาว  ความรอน   ความหิว   ความ 
         กระหาย   ลม   แดด   เหลือบ    และสัตวเสือกคลานแลว 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๘  ดงัตอไปนี้. 
         ความหนาวมี ๒ อยาง    คือ ธาตุภายในกําเริบเปนปจจัย  ๑    ธาตุ 
ภายนอกกําเริบเปนปจจัย ๑.     ความรอนก็เหมือนกัน.    ในบทเหลาน้ัน 
บทวา ฑส  คือ เหลือบ.  บทวา สิรึสเป  คือ สัตวเลื้อยคลานจําพวกใด 
จําพวกหน่ึงซึ่งเลื้อยคลานไป.   บททีเ่หลือชัดดีแลว .  แมบทสรุปก็พึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                                             จบคาถาที่  ๘  
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                                              คาถาท่ี ๙ 
                      ๑๙ )     นาโคว   ยูถานิ  วิวชฺชยิตฺวา  
                              สฺชาตกฺขนฺโธ   ปทุมี อุฬาโร 
                              ยถาภรินฺต  วิหเร  อรฺเ 
                              เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา    ละแลวซ่ึงหมูทั้งหลาย ม ี
         ขันธเกดิดีแลว  มีธรรมดังดอกบัว  เปนผูยิ่ง  ยอมอยูในปา 
         ตามอภิรมย  เหมือนนาค        ละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย พึง   
         เปนผูเดียวเท่ียวไปเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         คาถาท่ี ๙   ปรากฏแลวโดยความของบทน่ันแล.   ในคาถาน้ีโยชนา 
อธิบายไวดังน้ี.  คาถาน้ันปรากฏโดยขอยุติ  ไมใชปรากฏโดยฟงตามกันมา. 
         ชางน้ีชือ่วา  นาค   เพราะไมมาสูสถานที่ยังไมไดฝก  เพราะฝกใยศีล 
ที่พวกมนุษยพอใจ   หรือเพราะเปนสัตวมีกายใหญฉันใด   แมพระปจเจก- 
สัมพุทธเจาก็ฉันนั้น    ชื่อวา นาค   เพราะไมมาสูสถานท่ียังมิไดฝก   เพราะ 
มีสรีระใหญ     เพราะฝกแลวในศีลทัง้หลายท่ีพระอริยะพอใจ     เพราะไม 
กระทําบาป    และไมกลบัมาสูความเปนอยางนี้อีก    หรือเพราะเหตุที่ตนมี 
สรีระคือคุณใหญ.   ชางน้ีละโขลงแลว  อยูในปาตามความพอใจ  ดวยความ 
สุขอันเกิดจากการเท่ียวไปผูเดียว     พึงเท่ียวไปผูเดียวในปาเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน  ฉันใด  แมเราก็ฉันนั้น   ละหมูคณะแลว   อยูในปาตามความพอใจ 
ดวยความสุขเกิดแตฌาน        อันเปนความสุขท่ีมีแตความยินดียิ่งสวนเดียว 
ปรารถนาความสุขตามแตตนจะพึงจะหาได      อยูในปาน้ัน      พึงเที่ยวไป 
ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน.  
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         อน่ึง   ชางน้ันชื่อวามีขันธเกิดพรอมแลว    เพราะมีรางกายต้ังอยูได 
เปนอยางดีฉันใด    แมเราก็ฉันนั้น     ชื่อวาเปนผูมีขันธเกิดดีแลว    เพราะ 
ความเปนผูใหญดวยศีลขันธอันเปนอเสกขะ.    อน่ึง   ชางน้ันชื่อวามีตัวดัง 
ดอกบัว     เพราะมีรางกายเชนกับดอกบัว    หรือเพราะเกิดในตระกูลชาง 
ปทุมฉันใด    แมเราก็ฉันนั้น     ชื่อวามีธรรมดังดอกบัว    เพราะมีธรรม 
คือโพชฌงคเชนกับดอกบวั      หรือเพราะเกิดในปทุม    คือชาติของพระ- 
อริยะ.      อนึ่ง  ชางนั้น     ชื่อวาเปนผูยิ่ง     เพราะมีเรี่ยวแรงและกําลังเร็ว- 
เปนตนฉันใด    แมเรากฉั็นนั้น    ชื่อวาเปนผูยิ่ง    เพราะมีความประพฤติ 
ชอบทางกายบริสุทธิ์เปนตน      หรือเพราะมีศีลสมาธิและปญญาหลักแหลม 
เปนตน.   เราเมื่อคิคอยูอยางนี้จึงเริ่มวิปสสนา    แลวบรรลุปจเจกสัมโพธิ- 
ญาณ  ดวยประการฉะน้ี.                                                         
                                            จบคาถาท่ี  ๙ 
 
                                             คาถาท่ี  ๑๐ 
                         ๒๐)     อฏาน ต   สงฺคณิการตสฺส 
                                ย  ผุสฺสเย  สามยิก  วมิุตฺตึ  
                                อาทิจฺจพนฺธุสฺส  วโจ  นิสมมฺ 
                                เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                         (พระปจเจกสัมพุทธเจาไดกลาว ๓ บาทแหงคาถาวา) 
                บคุคลพึงใครครวญถอยคําของพระพุทธเจา ผูเปน 
         เผาพันธุพระอาทิตยวา      การที่บุคคลผูยินดีแลวดวยการ  
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         คลุกคลีดวยคณะ       จะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้น  
         ไมเปนฐานะที่จะมีได        (พระกุมารไดกลาวหน่ึงบาทที่ 
         พระปจเจกสัมพุทธเจา  นามวา  อาทิจจพันธุ   กลาวแลวให 
         บริบูรณวา)  พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยยในคาถาที่ ..  ดังตอไปน . 
         บทวา  อฏาน  ต   คือ อฏาน  ต  ไดแก  เหตุนั้น   ไมเปนฐานะ 
อธิบายวา  นั้นไมใชเหตุ.   ลบนิคคหิตเสียเปน อฏาน  ดุจในบทมีอาทิวา 
อริยสจฺจาน ทสฺสน.   บทวา สงฺคณิการตสฺส  คือ ยนิดีในความคลุกคลี 
ดวยหมู.     บทวา  ย  นี ้    เปนคําแสดงถึงเหตุ    ดุจในบทวา  ย  หริิยติ 
หิริตพฺเพน  ยอมละอายดวยเหตุใด  พึงละอายดวยเหตุนั้น.   บทวา ผุสฺสเย 
พึงถูกตอง  คือพึงบรรลุ.     บทวา สามยิก วิมุตฺตึ    วิมุตติอันมีในสมัย 
ไดแก   โลกยิสมาบัติ.   จริงอยู   โลกยิสมาบัตินั้นทานเรียกวา   สามายิกา 
วิมุตฺติ   วิมุตติอันมีในสมัย   เพราะพนแลวจากขาศึกในสมัยที่จิตแนบแนน 
อ่ิมเอิบนั่นเอง.   ซึ่งวิมุตติอันมีในสมัยนั้น.  พระปจเจกสัมพุทธเจากลาววา 
บุคคลพึงถูกตองวิมุตตินั้น     อันมีในสมัยดวยเหตุใด    เหตุนั้นไมใชฐานะ 
ของบุคคลผูยินดีดวยความคลุกคลีดวยหมู    เราใครครวญถอยคําของพระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยแลว      ละความยินดีดวย 
ความคลุกคลีดวยหมู   ปฏิบัติโดยแยบคาย   จึงไดบรรลุดังนี้.    บทที่เหลือ 
มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศดังตอไปนี้.   บทวา  เนกฺขมมฺสุข  ไดแก 
ความสุขในการบรรพชา.       บทวา   ปวิเวกสุข     ไดแก   ความสุขใน 
กายวิเวก   จิตตวิเวก   และอุปธิวิเวก.     บทวา  อุปสมสุข  ไดแก  ความ  
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สุขอันเกิดแตผลสมาบัติอันสงบจากกิเลส.   บทวา  สมฺโพธิสขุ   สุขเกิดแต 
ความตรัสรู  คือมรรคสุข.    บทวา  นิกามลาภี   คือ ผูมีปกติไดตามความ 
ประสงคดวยอํานาจความชอบใจของตน.   บทวา  อกิจฺฉลาภี   คือ ผูมีปกติ 
ไดไมยาก.   บทวา  อกสิรลาภี   ไดโดยไมลําบาก   คือไดไพบูลย.    บทวา 
อสามายิก  อันไมมีในสมัย  คือ โลกุตระ.    บทวา อกุปฺป  อันไมกําเริบ 
คือ โลกตรมรรคอันไมหว่ันไหว   ไมกําเริบ. 
                                            จบคาถาท่ี  ๑๐ 
                                      จบอรรถกถาวรรคท่ี  ๒ 
 
                                       อรรถกถาตติยวรรค 
                                                 คาถาท่ี  ๑ 
                        ๒๑)     ทฏิ ีวิสูกานิ  อุปาติวตฺโต  
                               ปตฺโต  นิยาม  ปฏลิทฺธมคฺโค 
                               อุปฺปนฺนาโณมฺหิ  อนฺเนยฺโย 
                               เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                เราลวงพนทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนามไดแลว      ถึงความ 
         เปนผูเท่ียง   ไดมรรคแลว  เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว  อันผู 
         อื่นไมพึงแนะนํา  พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑   แหงวรรคท่ี ๓   ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทิฏ ีวิสูกานิ  ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม ไดแกทิฏฐิ ๖๒.  ก็ทฏิฐิ  
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เหลาน้ันชื่อวาเปนเสี้ยนหนาม  เพราะอรรถวา  ทํารายเสียบแทง  เปนขาศึก  
แหงมรรคสัมมาทิฏฐิ.   เสี้ยนหนามแหงทิฏฐิอยางน้ี   ชื่อวา  ทฏิ ิวิสูกานิ. 
หรือวาทิฏฐินั่นแลเปนเสี้ยนหนาม  ชือ่วา  ทิฏ ิวิสูกานิ.    บทวา  อุปาติ- 
วตฺโต   คือ ลวงแลวดวยมรรคทัสสนะ.      บทวา  ปตฺโต  นิยาม  ถึงแลว 
ซึ่งมรรคนิยาม    คือ  บรรลุแลวซ่ึงความเปนของเที่ยงแหงความเปนธรรม 
ไมตกตํ่า    และความตรัสรูในเบื้องหนา.    หรือบรรลุปฐมมรรคอันไดแก 
สัมมัตตนิยาม (นิยามอันชอบ).   ดวยเหตุประมาณเทาน้ี   เปนอันทานกลาว 
ถึงความสําเร็จแหงกิจในปฐมมรรค     และการไดปฐมมรรคนั้น.      บัดนี้  
พระปจเจกสัมพุทธเจาแสดงถึงการไดมรรคท่ีเหลือ       ดวยบทน้ีวา  ปฏิ- 
ลทฺธมคฺโค  มีมรรคอันไดแลว  ดังนี้.   บทวา อุปฺปนฺนาโณมฺหิ เปนผูมี 
ญาณเกิดข้ึนแลว      คือเราเปนผูมีปจเจกโพธิญาณเกิดข้ึนแลว.        พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาแสดงผลดวยญาณน้ี.  บทวาอนฺฺเนยฺโย  อันผูมี 
ไมตองแนะนํา  คือ อันผูอ่ืนไมตองแนะนําวา    นีเ้ปนสัจจะ  ดังนี้.     พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาแสดงความเปนพระสยัมภูดวยบทนี้.      หรอืแสดงความ 
เปนผูชํานาญดวยตนเอง   ไมมีผูอ่ืนแนะนําในปจเจกโพธิญาณ.    หรือลวง 
ทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนามท้ังหลายดวยวิปสสนา       ถึงมรรคนิยามดวยมรรค 
เบื้องตน     เปนผูมีมรรคอันไดแลวดวยมรรคที่เหลือ   เปนผูมีญาณอันเกิด 
แลวดวยผลญาณ.     ชื่อวา   อนฺเนยฺโย     เพราะบรรลุมรรคท้ังหมด 
นั้นดวยตนเอง.   บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
         บทวา   น ปรเนยฺโย คือ ผูอ่ืนไมตองแนะนํา  บทวา น ปรปตฺติโย 
ไมตองเชื่อผูอ่ืน   คือ เพราะเปนธรรมประจักษอยูแลว   ไมตองเชื่อผูอ่ืน  
บทวา น ปรปจฺจโย    ไมมีผูอ่ืนเปนปจจัย     คือ  ไมพึงมีผูอ่ืนเปนปจจัย  
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ไมเปนไปดวยศรัทธาของผูอ่ืน.    บทวา  น  ปรปฏพิทฺธคู   คือ ไมไปดวย  
ญาณอันเนื่องดวย. 
                                           จบคาถาท่ี  ๑ 
 
                                             คาถาท่ี  ๒ 
                      ๒๒)     นิลโฺลลุโป  นิกฺกโุห  นิปฺปปาโส 
                             นิมมฺกโฺข   นิทฺธนฺตกสาวโมโห 
                             นิราสโย   สพฺพโลเก   ภวิตฺวา 
                             เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                บคุคลผูไมโลภ    ไมหลอกลวง    ไมมีความกระหาย 
         ไมลบหลู  มีโมหะดุจน้ําฝาด   อันกําจัดเสียแลว    ไมม ี
         ความอยาก ครอบงําโลกท้ังโลกไดแลว พึงเท่ียว ไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๒  ดังตอไปนี้. 
บทวา  นิลฺโลลุโป  คือ เปนผูไมโลภ.  จริงอยู  ผูใดถูกตัณหาในรส 
ครอบงํา   ผูนั้นยอมโลภจัดคือโลภบอย ๆ.    ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
โลลุปฺโป   เปนผูโลภจัด.   เพราะฉะนั้น   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ี   เมื่อ 
หามความโลภจัดนั้น   จึงกลาววา  นิลฺโลลุโป  เปนผูไมโลภจัด. 
         พึงทราบความในบทวา นิกฺกุโห ไมโกหก ดังตอไปนี้ วัตถุสําหรับ 
โกหก ๓ อยางไมมีแกผูใด    ผูนั้นทานเรียกวา นิกฺกุโห   เปนผูไมโกหก. 
คาถาน้ีมีอธิบายวา   ชื่อวา นิกฺกุโห   เพราะไมถึงความประหลาดใจในชน  
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เปนตน โดยความพอใจ. ในบทวา  นปฺิปปาโส นี้ความวา ความปรารถนา 
ที่ปรากฏ ชื่อวา ปปาสา.  เพราะความไมมีปปาสานั้น  ชื่อวา นิปฺปปาโส 
อธิบายวา   เปนผูพนจากความใครบริโภคดวยความโลภในรสอรอย.    ใน 
บทวา นิมฺมกโข นี้   ความวา  ชื่อวา  มักโข  อันมลีักษณะทําคุณผูอ่ืนให 
พินาศ  เพราะไมมีมักขะน้ัน   ชื่อวา  นิมมักขะ.   พระปจเจกสัมพุทธเจา  
กลาวหมายถึงความไมลบหลูคุณของผูอ่ืน  เมื่อครั้งตนยังเปนคฤหัสถ. 
         พึงทราบความในบทน วา นิทฺธตกสาวโมโห      ความวา  มีโมหะ 
ดังรสฝาด   อันกําจัดแลวตอไป. 
         ธรรม ๖ อยาง  คืออกุศล ๓   มรีาคะเปนตน   และทุจริต ๓  มีกาย- 
ทุจริต เปนตน    พึงทราบวาเปน  กสาว   รสฝาด  เพราะอรรถวา ไมผองใส 
ตามกําเนิด     เพราะอรรถวา    ละภาวะของตนแลวถือเอาภาวะอ่ืน    และ 
เพราะอรรถวา  เปนกาก   เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  รสฝาด 
๓ อยาง  คืออะไร  กสาวะรสฝาด ๓ อยาง  เหลานี้ คือ  ราคกสาวะ  รสฝาด 
คือราคะ ๑  โทสกสาวะ  รสฝาดคือโทสะ๑.  โมหกสาวะ  รสฝาดคือโมหะ ๑. 
อีกนัยหน่ึง  กสาวะรสฝาค ๓   คือ กายกสาวะ  รสฝาดกาย ๑  วจีกสาวะ 
รสฝาดทางวาจา ๑ มโนกสาวะ  รสฝาดทางใจ ๑.  ในรสฝาดเหลาน้ัน ชื่อวา 
นิทฺธนฺตกสาวโมโห  เพราะกําจัดกิเลสดังรสฝาด ๕ เวนโมหะ  และกําจัด 
โมหะอันเปนรากเหงาแหงกิเลสดังรสฝาดท้ังหมดเหลานั้น       หรือชื่อวา 
นิทฺธนฺตกสาวโนโห      เพราะกําจัดกิเลสดังรสฝาดทางกายวาจาและใจ ๓ 
อยาง และโมหะ. 
         ในบทนอกน้ีเปนอันไดความสําเร็จวา   กําจัดรสฝาดคือราคะ   ดวย   
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ความไมโลภเปนตน     กาํจัดรสฝาดคือโทสะ    ความเปนผูไมลบหลู.  
บทวา  นิราสโย  ไมมีความหวัง  คือ ไมมีความอยาก.   บทวา  สพฺพโลเก  
คือ สากลโลก. อธิบายวา เปนผูปราศจากภวตัณหาและวิภวตัณหาในภพ ๓ 
และในอายตนะ ๑๒.   บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   อีก 
อยางหน่ึง  พึงกลาวแม ๓ วาระแลวทําความเชื่อมในบทนี้  อยางนี้วา เอโก 
จเร  พึงเที่ยวไปผูเดียวบาง   หรืออยางนี้วา  เอโก  จริตุ สกฺกุเณยฺย   พึง 
สามารถเพ่ือเท่ียวไปผูเดียวบาง             
                                        จบคาถาท่ี  ๒ 
 
                                           คาถาท่ี ๓ 
                         ๒๓)     ปาป  สหาย  ปริวชฺชเยถ                     
                                อนตฺถทสฺสึ   วิสเม  วิวิฏ 
                                สย  น  เสเว   ปสุต  ปมตฺต   
                                เอโก   จเร    ขคฺควิสาณกปฺโป. 
              กุลบุตร พึงเวนสหายผูลามก      ไมพึงเสพดวยตนเอง 
         ซึ่งสหายผูชี้บอกความฉิบหายมิใชประโยชน   ผูต้ังอยูใน 
         กรรมอนัไมเสมอ ผูของอยู ผูประมาท พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้.                                
         ในคาถาท่ี   ๓  มีความยอดังตอไปนี้. 
         สหายชื่อวา  ลามก  เพราะประกอบดวยทิฏฐิลามก ๑๐ อยาง.   ชื่อวา 
ผูชี้บอกความฉิบหายมิใชประโยชน        เพราะแสดงความพินาศแกคนอ่ืน  
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และเปนผูต้ังอยูในธรรมอันไมเสมอ มีกายทุจริตเปนตน  กุลบุตรผูรักตนพึง 
เวนสหายลามกน้ัน   ผูชีบ้อกความฉิบหายมิใชประโยชน  ผูดงัอยูในธรรม 
ไมเสมอ ไมควรเสพดวยตนเอ ง  คือดวยอํานาจของตน  ดวยประการฉะนี้. 
         ทานกลาววา     ก็ผิวาเปนอํานาจของผูอ่ืน    สามารถจะทําอยางไร.  
บทวา ปสุต ขวนขวาย  อธิบายวา  ติดอยูในบาปธรรมนั้น ๆ ดวยอํานาจ 
แหงทิฏฐิ.  บทวา  ปมตฺต  คนประมาท  คือผูปลอยจิตไปแลวในกามคุณ 
หรือเวนจากกุศลภาวนา.   บุคคลไมพึงเสพ  คือไมพึงคบ  ไดแกไมพึง 
เขาใกลบุคคลเห็นปานน้ัน    โดยท่ีแทพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศ  ดังตอไปนี้     บทวา  สย น เสเวยฺย 
คือ  ไมพึงเขาไปหาดวยตนเอง.    บทวา  สาม  น  เสเวยฺย  คือ   ไมพึง 
เขาไปใกลแมดวยใจ     บทวา  น  เสเวยฺย   คือ  ไมพึงคบ.   บทวา  น 
นิเสเวยฺย    ไมควรอาศัยเสพ    คือไมเขาไปแมในท่ีใกล.       บทวา   น 
สเสเวยฺย  ไมควรรวมเสพ  คือพึงอยูใหไกล.    น ปฏิเสเวยฺย  ไมควร 
ซองเสพ  คือหลีกไปเสีย. 
                                         จบคาภาท่ี  ๓ 
 
                                           คาถาท่ี  ๔  
                       ๒๔)     พหุสฺสต  ธมฺมธร  ภเชถ 
                              มิตฺติ อุฬาร  ปฏิภาณวนฺติ 
                              อฺาย  อตฺถานิ  วเินยฺย  กงฺข  
                              เอโก  จเร ขคฺควิสาณกปฺโป.  
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                พระปจเจกสัมพุทธเจา    พึงคบมิตรผูเปนพหูสูต   ผู  
         ทรงธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม  มปีฏิภาณ  ผูรูจักประโยชน 
         ทั้งหลาย  กําจัดความสงสัยไดแลว    พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         ในคาถาท่ี  ๔   มีความยอดังน้ี.  
         บทวา  พหุสฺสุต  คือ  ผูเปนพหูสูตมี ๒  พวก  คือผูเปนพหูสูตใน 
ปริยัติ  ในพระไตรปฎกโดยเน้ือความท้ังส้ิน  ๑   และผูเปนพหูสูตในปฏิเวธ 
เพราะแทงตลอดมรรค  ผล  วิชชาและอภิญญา ๑.                
         ผูมีอาคมอันมาแลว   โดยการทรงจําไวได  ชื่อวา ผูทรงธรรม.  สวน 
ทานผูประกอบดวยกายกรรม   วจีกรรม   และมโนกรรมอันโอฬาร  ชื่อวา 
ผูมีคุณยิ่ง. 
         ทานผูมีปฏิภาณอันประกอบแลว   ผูมีปฏิภาณอันพนแลว   และผูมี 
ปฏิภาณท้ังประกอบแลวท้ังพนแลว   ชื่อวา  ผูมีปฏิภาณ. 
         อีกอยางหนึ่ง   พึงทราบผูมีปฏิภาณ ๓พวก    คือปริยัตติปฏิภาณ ๑ 
ปริปุจฉาปฏิภาณ ๑  อธิคมปฏิภาณ ๑. 
         ผูแจมแจงในปริยัติ   ชื่อวา ปริยัตติปฏิภาณ   ผูมีปฏิภาณในปริยัติ.  
         ผูแจมแจงคําสอบถาม     เมื่อเขาถามถึงอรรถ   ไญยธรรม    ลักษณะ 
ฐานะ   อฐานะ   ชื่อวา  ปริปุจฉาปฏิภาณ   ผูมีปฏิภาณในการสอบถาม  
         ผูแทงตลอดคุณวิเศษทั้งหลายมีมรรคเปนตน   ชื่อวา   ปฏิเวธปฏิ- 
ภาณ  ผูมีปฏภิาณในปฏิเวธ. 
         บุคคลควรคบมิตรผูเปนพหูสูต   ผูทรงธรรม   มีคุณย่ิง   มีปฏิภาณ 
เห็นปานน้ัน  แคนั้น ดวยอานุภาพของมิตรนั้นไดรูประโยชนมากมาย   โดย  
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แยกเปนประโยชนคน   ประโยชนผูอ่ืน   และประโยชนทั้งสองฝาย    หรือ 
โดยแยกเปนประโยชนปจจุบัน    ประโยชนภพหนา   และประโยชนอยางยิ่ง 
แตนั้น    กําจัดความสงสัยทําความเคลือบแคลงใหหมดไป    ในฐานะแหง 
ความสงสัยมีอาทิวา    เราไดเปนแลวตลอดกาลในอดีตหรือหนอ    เปนผู 
กระทํากิจทุกอยางสําเร็จแลวอยางนี้         พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน. 
                                           จบคาถาท่ี ๔  
 
                                             คาถาท่ี  ๕ 
                         ๒๕)     ขฑิฺฑ รตึ  กามสุขฺจ  โลเก 
                                อนลงฺกริตฺวา   อนเปกฺขมาโน 
                                 วิภูสนฏานา  วิรโต   สจฺจวาที 
                                 เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาไมพอใจการเลน    ความยินดี  
         และกามสุขในโลกแลว    ไมอาลยัอยู   เวนจากฐานะแหง 
         การประดับ มีปกติกลาวคําสัตย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น.            
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๕  ดงัตอไปนี้. 
         การเลนและความยินดีไดกลาวไวแลวในตอนกอน.  บทวา กามสุข 
คือ   สุขในวัตถุกาม.     จริงอยู    แมวัตถุกามทานก็กลาววาเปนความสุข 
โดยความเปนวิสัยเปนตนของความสุข.    เหมือนดังที่ทานกลาวไววา  รูป  
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เปนสุข ตกถึงความสุขมีอยูดังน้ี.  พระปจเจกสัมพุทธเจา ไมทําความพอใจ 
ซึ่งการเลน  ความยินดี   และกามสุขในโอกาสโลกน้ี    ไมคํานึงอยางนี้วา  ม ี
ประการดังน้ี   หรือเปนสาระ.     บทวา   อนเปกฺขมาโน  ไมอาลัย   คือมี 
ปกติไมเพงเล็งดวยไมทําความพอใจ  ไมมักได ไมอยาก  เวนจากฐานะแหง 
การประดับ    เปนผูพูดจริง  พึงเที่ยวไปผูเดียว.  
         ในบทเหลาน้ัน  เครือ่งประดับมี ๒ อยาง   คือเครื่องประดับสําหรับ 
ผูครองเรือน   มีผาสาฎก  ผาโพก  ดอกไมและของหอมเปนตน  ๑.   เครื่อง 
ประดับสําหรับบรรพชิต   มีเครื่องแตงรมเปนตน  ๑.  เครื่องประดับนั้นแล 
ชื่อวาฐานะแหงการประดับ.   เพราะฉะนั้น   พึงเห็นความอยางนี้วา  พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาเวนจากฐานะแหงการประดับ        ดวยวิรัติแม  ๓ อยาง 
เปนผูพูดจริง   เพราะพูดไมเหลวไหล   ดังน้ี  
                                            จบคาถาท่ี  ๕ 
 
                                              คาถาท่ี  ๖ 
                        ๒๖)     ปุตฺตฺจ  ทาร  ปตรฺจ  มาตร 
                               ธนานิ  ธฺานิ จ พนฺธวานิ 
                               หิตฺวาน   กามานิ  ยโถธิกานิ 
                               เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                บคุคลละบุตร ภรรยา บิดา มารดา ทรัพยขาวเปลือก 
         พวกพอง    และกามซ่ึงต้ังอยูตามสวนแลว    พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี ๖  ดังตอไปนี้.  
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         บทวา   ธนานิ  ไดแก  รัตนะ  มแีกวมุกดา  แกวมณี  แกวไพฑูรย 
สังข  ศิลา   แกวประพาฬ  เงิน  และทองเปนตน . 
         บทวา   ธฺานิ  ไดแก  ธญัชาติ ๗ ชนิด   คือขาวสาลี ๑   ขาว 
เปลือก ๑   ขาวเหนียว ๑    ขาวละมาน  ๑    ขาวฟาง ๑  ลกูเดือย ๑   หญา 
กับแก๑   และอปรัณณชาติที่เหลือ.   บทวา   พนฺธวานิ  ไดแก พวกพอง 
๔ ประเภท  คือพวกพองท่ีเปนญาติ ๑  พวกพองทางโคตร ๑  พวกพอง 
ทางมิตร ๑  พวกพองทางศิลปะ ๑.   บทวา  ยโถธกิานิ  กามท้ังหลายตาม 
สวน  คือกามท้ังหลายต้ังอยูตามสวนของตน. ๆ.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาว 
แลวน้ันแล. 
                                          จบคาถาท่ี  ๖ 
 
                                            คาถาท่ี  ๗ 
                       ๒๗)     สงฺโค   เอโส  ปริตฺตเมตฺถ  โสขฺย 
                              อปฺปสฺสาโท  ทุกฺขเมตฺถ  ภิยฺโย 
                              คณฺโฑ   เอโส  อิจ ิ ตฺวา  มติมา 
                              เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                บณัฑิตทราบวา  ความเกี่ยวของในเวลาบริโภคเบญจ- 
         กามคุณน้ีมีสุขนอย มีความยินดีนอย มีทุกขมาก ดุจหัวฝ 
         ดังน้ีแลว   พึงเท่ียว ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๗    ดังตอไปนี้. 
         บทวา  สงฺโค  เอโส  กามน้ีเปนเคร่ืองของ  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
แสดงถึงเครื่องอุปโภคของตน.       กก็ามน้ัน  ชื่อวา   สงฺโค    เพราะสัตว  
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ทั้งหลายยอมของอยูในกามนั้น   ดุจชางติดอยูในเปอกตมฉะนั้น.     บทวา  
ปริตฺตเมตฺถ  โสขฺย  มีความสุขนอย  คือในเบญจกามคุณน้ีมีความสุขนอย 
เพราะเปนของตํ่าทราม  โดยใหเกิดความสําคัญผิดในการบริโภคกามคุณ ๕ 
หรือเพราะนับเนื่องในธรรมอันเปนกามาวจร.     ทานอธิบายวา   เปนไป 
ชั่วกาลนิดหนอย    ดุจความสุขในการเห็นการฟอนที่สวางแวบข้ึนจากแสง 
ฟาแลบฉะน้ัน.     บทวา  อปฺปสฺสาโท  ทุกขฺเมตฺถ  ภิยฺโย  ในกามน้ีมี 
ความยินดีนอย  มีทุกขมาก  ความวา  ในบทนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความสุขโสมนัสใดแลเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ  
๕  เหลาน้ี      ความสุขโสมนัสนี้เรากลาววาเปนความยินดีของกามท้ังหลาย, 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงทุกขโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็อะไรเลา   เปนโทษของกามท้ังหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กลุบุตรใน 
โลกนี้เลี้ยงชวิีตดวยการแสดงศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง  คือดวยการนับนิ้วมือ 
บาง   ดวยการคํานวณบาง   เพราะเปรียบกับทุกขนั้น   ความสุขในกามคุณ 
จึงชื่อวานอย     คือเทาประมาณหยาดนํ้า     ที่แทความทุกขเทานี้มากย่ิง 
เปรียบไดกับน้ําในสมุทรท้ังส่ี  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   อปฺปสฺสาโท 
ทุกฺขเมตฺถ ภยิโฺย   ในกามน้ีมีความยินดีนอย   มีทกุขมาก  ดังนี้    บทวา 
คโฬ  เอโส กามน้ีเปนดังเบ็ด  ความวา  กามน้ีเปนดังเบ็ด   คือกามคุณ ๕ 
ดวยสามารถการแสดงความยินดีแลวดึงมา.      บทวา  อิติ   ตฺวา   มติมา 
ผูมีปญญารูแลว     คือบุรษุผูมีปญญาเปนบัณฑิตรูอยางนี้แลว    ละกามน้ัน 
ทั้งหมด   พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
                                           จบคาถาท่ี ๗  
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                                            คาถาท่ี  ๘ 
                        ๒๘)     สนฺทาลยิตฺวา  สโยชนานิ  
                               ชาล   เฉตฺวา  สลิลมฺพุจารี  
                               อคฺคีว  ทฑฺฒ  อนิวตฺตมาโน 
                               เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา    พึงทําลายสังโยชนทั้งหลาย 
         เสีย  เหมือนปลาทําลายขาย  เหมือนไฟไมหวนกลับมาสู 
         ที่ไหมแลว   พึงเท่ียวรูปไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบาทที่ ๒   แหงคาถาท่ี  ๘  ดังตอไปนี้.   
         สิ่งท่ีทําดวยดวยทานเรียกวา  ซาล  ขาย.   บทวา   อมฺพุ  คือ   น้ํา. 
ชื่อวา   อมฺพุจารี   เพราะเท่ียวไปในนํ้านั้น.    บทนีเ้ปนชื่อของปลา.    ปลา 
ยอมเที่ยวไปในน้ํา   จึงชือ่วา  สลิลมพฺุจารี.    ทานอธิบายวา  เหมือนปลา 
ทําลายขายในนํ้าฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในบาทที่ ๓  ดังน้ี.  บทวา ทฑฺฒ ทานกลาวถึงท่ี 
ที่ถูกไฟไหม.     อธิบายวา   ไฟที่ไหมมิไดกลับมาสูที่ไหมแลว    คือวาไม 
กลับมาไหมลามในท่ีนั้นอีก  ฉันใด   พระปจเจกสัมพุทธเจาก็ไมกลับมาสูที่ 
แหงกามคุณ  ที่ไฟคือมรรคญาณไหมแลว   คือวาไมหวนกลับมาในกามคุณ  
นั้นอีก   ฉันนั้น.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล  
         คําวา  สฺโชนานิ   มีวิเคราะหวา   กิเลสเหลาใดมีอยูแกบุคคลใด 
ก็ยอมผูกพัน    คือวายอมรอยรัดบุคคลน้ันไวในวัฏฏะ เพราะเหตุนั้น  กิเลส 
เหลาน้ันจึงชื่อวา สังโยชน.   อน่ึง ควรนําสังโยชนเหลาน้ี มาตามลําดับของ 
กิเลสบาง   ตามลําดับของมรรคบาง  คือ  
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         กามราคสังโยชนและปฏิฆสังโยชน  ละไดดวยอนาคามิมรรค. 
         มานสังโยชน  ละไดดวยอรหัตมรรค. 
         ทิฏฐิสงัโยชน     วิจกิิจฉาสังโยชน   สีลัพพตปรามาสสังโยชน 
ละไดดวยโสดาปตติมรรค. 
         ภวราคสังโยชน  ละไดดวยอรหัตมรรค. 
         อิสสาและมัจฉริยะ   ละไดดวยโสดาปตติมรรค. 
         กามราคสังโยชนและปฏิฆสังโยชน   ละไดดวยอนาคามิมรรค. 
         มานสังโยชน ภวราคสังโยชน  และอวิชชาสังโยชน ละไวดวย 
อรหัตมรรค. 
         บทวา  ภินฺทิตฺวา คือ  ทําลาย.  บทวา  สมฺภินทฺิตวา  ฉีก  คือทํา 
ใหเปนชอง.   บทวา   ทาลยิตฺวา   คือ   แหวกไป.    บทวา  ปทาลยิตฺวา  
คือ  ลอดไป.  บทวา  สมปฺทาลยิตฺวา  คือ  ลอดออกไป. 
                                        จบคาถาท่ี  ๘ 
 
                                           คาถาท่ี  ๙ 
                        ๒๙ )     โอกฺขิตฺตจกฺขุ  น จ ปาทโลโล 
                                คุตฺตินฺทฺริโย  รกขฺติมานสาโน 
                                อนวสฺสุโต  อปรฑิยฺหมาโน 
                                เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาผูมีจักษุทอดลงแลว  ไมเหลว- 
         ไหลเพราะเทา   มีอนิทรียคุมครองแลว  มีใจอันรักษาแลว  
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         ผูอันกิเลสไมรั่วรดแลว  และอันไฟคือกิเลสไมเผาอยู  พึง  
         เท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๙     ดังตอไปนี้. 
         บทวา  โอกฺขิตฺตจกฺขุ   เปนผูมีจักษุอันทอดลง    คือมีจักษุทอดลง 
เบื้องตํ่า.        ทานอธิบายวา   ภิกษุต้ังกระดูกคอทั้ง ๗ ทอนไวตามลําดับ 
แลวเพงดูชั่วแอกเพื่อดูสิ่งที่ควรเวนและควรถือเอา     อธิบายวา   ภิกษุยืน 
ไมใหกระดูกหัวใจกระทบกับกระดูกคาง.     ก็การท่ีภิกษุเปนผูมีตาทอดลง 
อยางนี้ไมเปนสมณสารูป  คือไมควรแกสมณะ.    บทวา  น  จ  ปาทโลโล 
ไมเหลวไหลเพราะเทา     คือไมทําเปนเหมือนคนท่ีคันเทา     ปรารถนาจะ 
เขาไปสูทามกลางคณะอยางนี้    คือเปนคนท่ีสองของตนคนเดียว   เปนคน 
ที่ ๓ ของตนสองคน   เปนผูเวนจากการเที่ยวไปนาน  คือเท่ียวไปไมหยุด.  
บทวา คุตฺตินฺทฺริโย มีอินทรียคุมครองแลวในอินทรยีทั้ง ๖ ดวยบทท่ีเหลือ 
ซึ่งกลาวแยกไวตางหากในที่นี้. บทวา  มานสา  ในคําวา  รกฺขิตมาสาโน 
ไดแก  มานัส  ใจน่ันเอง  ใจน้ัน อัน บคุคลน้ันรักษาแลว  เพราะเหตุนั้น  จึง 
ชื่อวา รกฺขิตมานสาโน ผูมีใจอันคนรักษาแลว.   บทวา อนวสฺสุโต ไดแก 
ผูเวนแลวจากการตามรั่วรดของกิเลสในอารมณทั้งหลายเหลานั้น ๆ    ดวย 
การปฏิบัตินี้.     บทวา   อปริฑยฺหมาโน  ไฟกิเลสมิไดเผา  คือกิเลสมิได 
เผาเพราะเวนจากการร่ัวรดของกิเลสอยางนี้.    อน่ึง  ผูอันกิเลสในภายนอก 
ไมรั่วรด   กิเลสในภายในไมเผาอยู.    บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
         บทวา  จกฺขุนา  รฺป  ทิสฺวา  เห็นรปูดวยจักษุ   คือเห็นรูปดวยจักขุ- 
วิญญาณอันสามารถเห็นรูปได  ที่เรียกตามโวหารวาจักษุ    ดวยอํานาจแหง 
เหตุ.   สวนทานโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา  จักษุยอมไมเห็นรูป  เพราะ  
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ไมมีจิต  จิตก็ยอมไมเห็นรูปเพราะไมมีจักษุ   (แต)  บุคคลยอมเห็นดวยจิต  
อันมีประสาทรูปเปนวัตถุ   เพราะกระทบกันระหวางทวารกับอารมณ.   ก ็
คําพูดเชนนี้    ชื่อวา   สสมัภารกถา   (พูดรวม ๆ ไป)  เหมือนในประโยค 
วา  ก็สิ่งเชนนี้  ๆ  ยอมถกูยิงดวยธนูฉะนั้น   เพราะฉะนั้น  ในที่นี้จึงมีความ 
อยางนี้วา   เห็นในรูปดวยจักขุวิญญาณดังนี้.   บทวา   นิมิตฺตคฺคหี  ถือนิมิต 
คือถือนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงกิเลสมีนิมิตหญิงและชาย       หรือนิมิตวางาม 
เปนตน     ดวยอํานาจแหงฉันทราคะ     ไมต้ังอยูดวยเพียงเห็น.     บทวา 
อนุพฺยฺชนคฺคาหี   ถืออนุพยัญชนะ   คือยอมถือดวยอาการแหงมือ   เทา 
การหัวเราะ      การเจรจา      การเหลียวดูเปนตน       ที่เรียกตามโวหารวา 
อนุพยัญชนะ  เพราะทํากิเลสทั้งหลายใหปรากฏโดยอนุพยัญชนะ  ในบทวา 
ยตฺวาธกรณเมน  เปนตน    มีความดังตอไปนี้.    ซึง่บุคคลน้ันผูไมสํารวม 
จักขุนทรียดวยหนาตางคือสติ     ผูมีจักษุทวารไมปดแลว    เพราะเหตุแหง 
การไมสํารวมอินทรีย     เปนเหตุใหธรรมมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ันครอบงํา 
คือคามผูกพัน. 
         บทวา   ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ ปฏิบัติเพ่ือไมสํารวมจักขุนทรีย 
นั้น  คือไมปฏิบัติเพ่ือปดจักขุนทรียนั้นดวยหนาตางคือสติ.    ทานกลาววา 
เมื่อเปนอยางนี้แลว     ก็ชือ่วาไมรักษาจักขุนทรีย      ไมถึงความสํารวมใน 
จักขุนทรีย.  การสํารวมหรือไมสํารวมยอมไมมีในจักขุนทรียนั้น  ดวยวาสติ 
หรือความหรือหลงลืมสติหาไดเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุประสาทไม    ถึงอยางนั้น 
เมื่อใดรูปารมณมาสูคลองแหงจักษุในกาลใด    ในกาลน้ันเมื่อภวังคจิตเกิด 
ข้ึนสองครั้งแลวดับไป   กิริยามโนธาตุเกิดข้ึน  ยัง  อาวัชชนกิจ  ใหสําเร็จ 
แลวดับไป.      แคนั้นจักขุวิญญาณจึงเกิดข้ึนทําสันตีรณกิจ    คือทําหนาท่ี  
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เห็นแลวดับไป.     จากน้ันวิปากมโนธาตุเกิดข้ึนใหสําเร็จ   สัมปฏิจฉนกิจ  
คือทําหนาท่ีรับแลวดับไป.   จากน้ันวิบากมโนวิญญาณธาตุอันเปนอเหตุกะ 
เกิดข้ึนใหสําเร็จ  สันตีรณกิจ  คือทาหนาท่ีพิจารณาแลวดับไป.    จากน้ัน 
กิริยามโนวิญาณธาตุอันเปนอเหตุกะเกิดข้ึน ยัง   โวฏฐัพพนกิจ   คือการ 
ตัดสินอารมณใหสําเร็จแลวดับไป,   ในลําดับนั้นชวนจิตยอมแลนไป.   แม 
ในขณะนั้นความสํารวมหรือไมสํารวมยอมไมมีในสมัยแหงภวังคจิต   ยอมไม 
มีในสมัยแหงจิตท้ังหลายมีอาวัชชนจิตเปนตน    ในสมัยใดสมัยหน่ึง     แต 
ในขณะแหงชวนจิต  หากวาความเปนผูทุศีลก็ดี   ความเปนผูหลงลืมสติก็ดี 
ความไมรูก็ดี  ความไมอดทนก็ดี   ความเกียจครานก็ดี  ยอมเกิดข้ึน  ความ 
สํารวมยอมมีไมได.     กเ็มื่อเปนอยางนี้    ผูนั้นทานกลาววาเปนผูไมสํารวม 
ในจักขุนทรีย.    เพราะเหตุไร.   เพราะเมื่อความไมสํารวมน้ันมีอยู   ทวาร 
ก็ดี   ภวังตจิตก็ดี   วิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนะเปนตนก็ดี    ยอมเปนอันไม 
สํารวมแลว.     เปรียบเหมือนอะไร.     เปรียบเหมอืนเมื่อประตู ๔ ดานใน 
พระนครไมปด   ถึงจะปดเรือนประตูซุมและหองภายในเปนตนก็ดี  ฉันใด 
ถึงอยางนั้นสิ่งของท้ังหมดภายในพระนครก็เปนอันเขาไมรักษา ไมคุมครอง 
เหมือนกัน     เพราะโจรท้ังหลายเขาไปทางประตูพระนคร   ยอมฉกฉวยเอา 
สิ่งท่ีตองการไปได  ฉันใด     เมื่อความทุศีลเปนตนเกิดข้ึนแลวในชวนจิต 
เมื่อความไมสํารวมน้ัน มีอยู  ทวารก็ด ี ภวังคก็ดี วิถีจิตท้ังหลายมีอาวัชชน- 
จิตเปนตนก็ดี   ยอมเปนอันบุคคลน้ันไมสํารวมแลว   ฉันนั้นเหมือนกัน      
         พึงทราบความในบทมีอาทิวา  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา น นิมตฺิตคฺคาหี 
โหติ  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  น นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  ไมถือนิมิต   คือไมถือนิมิตดังกลาว  
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แลวดวยอํานาจแหงฉันทราคะ.     พึงทราบแมบทที่เหลือ   โดยนัยตรงกัน  
ขามกับที่กลาวแลว   ดวยประการฉะน้ี. 
         เหมือนอยางวา คําท่ีกลาวไวแลวในหนหลังวา เมื่อความทุศีลเกิดข้ึน 
แลวในชวนะ เมื่อความไมสํารวมน้ัน มีอยู ทวารก็ดี ภวังคก็ดี วิถีจิตท้ังหลาย 
มีอาวัชชนจิตเปนตนก็ดี     เปนอันตนไมไดสํารวมแลว   ฉันใด     เมื่อศีล  
เปนตนบังเกิดข้ึนแลว     ในชวนจิตน้ัน    ทวารก็ด ี ภวังคจิตก็ดี  วิถีจิต  
อันมีอาวัชชนะเปนตนก็ดี        ยอมเปนอันตนคุมครองแลวเหมือนกัน. 
เปรียบเหมือนอะไร.    เปรียบเหมือนเม่ือประตูพระนครรักษา (ปด) แลว 
ถึงแมเรือนภายในเปนตนไมรักษา   (ไมปด)   ก็จริง      ถึงกระน้ันสิ่งของ 
ทั้งหมดในภายในพระนคร ก็ยอมเปนอันรักษาดีแลว คุมครองดีแลวทีเดียว 
เพราะเม่ือประตูพระนครปด พวกโจรก็เขาไปไมไดฉันโด  เมื่อศีลเปนตน 
บังเกิดข้ึนแลวในชวนะ  ทวารก็ดี   ภวังคก็ดี  วิถีจิตท้ังหลายมีอาวัชชนจิต 
เปนตนก็ดี      เปนอันตนคุมครองแลวฉันนั้นเหมือนกัน     เพราะฉะนั้น 
ความสํารวมแมเกิดข้ึนในชนะชวนจิต     กช็ื่อวาความสํารวมในจักขุนทรีย. 
         บทวา   อวสฺสุตปริยายฺจ   คือ  อวัสสุตปริยายวาดวยเหตุแหง 
การชุมดวยกเิลสทั้งหลาย.   บทวา  อนวสฺสุตปริยายฺจ   คือ   อนวัสสุต- 
ปริยายสูตรวาดวยเหตุแหงการไมชุมดวยกิเลสทั้งหลาย.                            
         บทวา   ปยรูเป   รูเป    ยอมยินดีในรูปอันเปนรูปที่นารัก   คือใน 
รูปารมณอันนาปรารถนา.   บทวา   อปฺปยรูเป  รูเป   ยอมยินรายในรูปอัน 
เปนในรูปที่ไมนารัก   คือในรูปารมณอันมีสภาวะที่ไมนาปรารถนา.    บทวา 
พฺยาปชฺชติ  ยอมยินราย  คือถึงความเนาดวยอํานาจโทสะ.   บทวา  โอตาร 
ไดแก  ชองคือระหวาง.   บทวา  อารมมฺณ คือ  ปจจัย.   บทวา  อภิภวึสุ   
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ครอบงํา  คือย่ํายี.  บทวา  น อภิภิว  คือ ไมย่ํายี.   บทวา  พหลมตฺติกา  
มีดินหนา   คือมีดินหนาพูนข้ึนดวยการฉาบทาบอย ๆ.    บทวา  อลฺลาว- 
เลปนา  มีเครื่องฉาบทาอันเปยก   คือฉาบทาดวยดินที่ไมแหง.   บทที่เหลือ 
ในนิเทศน้ีงายทั้งน้ัน. 
                                            จบคาถาท่ี  ๙ 
 
                                              คาถาท่ี  ๑๐ 
                   ๓๐)     โอหารยิตฺวา  คิหพฺิยฺขนานิ 
                          สฺฉินฺนปตฺโต   ยถา  ปาริฉตฺโต 
                          กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตวา 
                          เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาละเพศแหงคฤหัสถ  นุงหมผา 
         กาสายะออกบวช  ดุจตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว   พึง 
         เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๑๐ ดังตอไปนี้. 
         บทวา  กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตวา   ครองผายอมนํ้าฝาดออกบวช 
พึงทราบความของบทน้ีอยางนี้วา        ออกจากเรือนแลวครองผากาสายะ. 
บทที่เหลือสามารถรูไดโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                          จบคาถาท่ี  ๑๐ 
                                   จบอรรถกถาตติยวรรค  
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                                H1>อรรถกถาจตุตถวรรค 
                                            คาถาท่ี  ๑ 
                     ๓๑ )     รเสสุ   เคธ   อกร   อโลโล 
                             อนฺโปสี   สปทานจารี  
                             กุเล  กุเล  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต 
                             เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา    ไมกระทําความติดใจรส 
         ทั้งหลาย  ไมมีตัณหาอันเปนเหตุใหโลเล  ไมเลี้ยงผูอื่น  ม ี 
         ปกติเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก      มีจิตไมผูกพันใน 
         ตระกูล   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๑    แหงจตุตถวรรค   ดังตอไปนี้  
         บทวา  รเสสุ  ในรสท้ังหลาย  คือในของควรล้ิมมีรสเปรี้ยว หวาน 
ขม  เผ็ด  เค็ม เฝอน  ฝาด  เปนตน.   บทวา  เคธ อกร  ไมทําความติดใจ 
คือไมทําความติดใจ   คือความพอใจ.   ทานอธิบายวา  ไมใหตัณหาเกิดข้ึน 
บทวา   อโลโล   ไมมีตัณหาอันเปนเหตุใหโลเล   คือไมวุนวายในรสวิเศษ 
อยางนี้วา  เราจักลิ้มรสนี้   ดังน้ี. 
         บทวา   อนฺโปสี   ไมเลี้ยงผูอ่ืน    คือไมมีสัทธิวิหาริกที่จะตอง 
เลี้ยงเปนตน.    ทานอธิบายวา    ยินดีเพียงทรงกายอยูได.      อีกอยางหนึ่ง 
ทานแสดงวา    แมลงผ้ึงซ่ึงติดในรสทั้งหลาย (ของดอกไม) ในอุทยานใน 
กาลกอน   เปนผูมีตัณหา   เลี้ยงดูผูอ่ืน (คือลูกออนในรัง) ฉันใด  พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาไมเปนเชนนั้น   ละตัณหาอันเปนเหตุใหโลเล   ทําความ   
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ติดในรสทั้งหลายเสียได    เปนผูไมเลี้ยงผูอ่ืน    เพราะไมใหเกิดอัตภาพอ่ืน 
อันมีตัณหาเปนมูลตอไป.  
         อีกอยางหนึ่ง   กิเลสท้ังหลายทานเรียกวา   ผูอ่ืน     เพราะอรรถวา 
หักรานประโยชน    อธิบายวา    พระปจเจกสัมพุทธเจาชื่อวาไมเลี้ยงผูอ่ืน 
เพราะไมเลี้ยงกิเลสเหลานั้น.  บทวา สปทานจารี  เที่ยวไปตามลําดับตรอก  
คือไมเที่ยวแวะเวียน  คือเท่ียวไปตามลําดับ.   อธิบายวา  ไมทิ้งลําดับเรือน 
เขาไปบิณฑบาตตามลําดับทั้งตระกูลมั่งค่ังและตระกูลยากจน.   บทวา  กุเส 
กุเล   อปฺปฏพิทฺธจิตฺโต    มีจิตไมผูกพันในตระกูล    ความวา    มีจิตไม 
เกี่ยวของดวยอํานาจกิเลสในตระกูลใดตระกูลหน่ึง    บรรดาตระกูลกษัตรยิ 
เปนตน.       เปรียบเหมือนพระจันทรใหมอยูเปนนิจ.      บททีเ่หลือมีนัย  
ดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                              จบคาถาท่ี   
 
                                               คาถาท่ี  ๒ 
                    ๓๒)     ปหาย  ปฺจาวรณานิ  เจตโส 
                           อุปกฺกเลเส  พฺยปนุชชฺ สพฺเพ 
                           อนิสฺสิโต   เฉตา  เสฺนหโทส 
                           เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา    ละ ธรรมเปนเครื่องกั้นจิต ๕ 
         อยาง   บรรเทาอุปกเิลสท้ังปวง   ผูอันทิฏฐิไมอาศัย    ตัด 
         ความรกัและควานชังไดแลว     พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
         นอแรดฉะนั้น.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี ๒  ดงัตอไปนี้   
         บทวา   อาวรณานิ    เครื่องกั้นจิต     คือนิวรณนั่นเอง.      นิวรณ 
เหลาน้ันทานกลาวไวแลวในอุรตสูตรโดยอรรถ.   แตเพราะนิวรณเหลาน้ัน 
กั้นจิต ดุจหมอกเปนตนบังดวงจันทรหรือดวงอาทิตยฉะน้ัน  ฉะนั้น ทาน 
จึงกลาววาเปนเครื่องกั้นจิต.    พระปจเจกสัมพุทธเจาละนิวรณเหลาน้ันได 
ดวยอุปจาระหรือดวยอัปปนา.    บทวา   อุปกฺกิเลเส    กิเลสเครือ่งเศรา- 
หมองจิต    คืออกุศลธรรมอันเขาไปเบียดเบียนจิต    หรืออภิชฌาเปนตน- 
ดังไดตรัสไวแลวในวัตโถปมสูตรเปนตน   
         บทวา   พฺยปนุชฺช    สลัดเสียแลว     คือบรรเทา     บรรเทาวิเศษ 
ละดวยวิปสสนาและมรรค.    บทวา    สพฺเพ   คือ   กิเลสไมมสีวนเหลือ  
ทานอธิบายวา    ผูถึงพรอมดวยสมถะและวิปสสนา   ชื่อวาเปนผูอันตัณหา 
และทิฏฐิไมอาศัย    เพราะละทิฏฐินิสัยดวยปฐมมรรค     ตัดโทษคือความ 
เยื่อใย      คือตัณหาราคะอันไปแลวในโลกธาตุทั้งสาม    ดวยมรรคท่ีเหลือ 
ดวยวาความเยื่อใยเทาน้ัน  ทานเรียกวา   เสฺนหโทโส  เพราะเปนปฎิปกษ 
กับคุณธรรม.   บทที่เหลอืมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                           จบคาถาท่ี  ๒ 
 
                                              คาถาท่ี  ๓ 
                       ๓๓)     วิปฏ ิกตฺวาน  สุข  ทุกฺขฺจ  
                              ปุพฺเพว  จ  โสมนสสฺโทมนสฺส 
                              ลทฺธานุเปกฺข  สมถ  วิสุทธ  
                              เอโก    จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 725 

                พระปจเจกสัมพุทธเจา ละสุข  ทุกข     โสมนัสและ  
         โทมนัสในกาลกอนแลว  ไดอุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์  
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ ดังตอไปนี้. 
         บทวา  วิปฏ ิกตฺวาน    ละแลว  คือละทิ้งไวขางหลัง. บทวา สุขฺจ 
ทุกฺข  คือ  ความยินดียินรายทางกาย.  บทวา  โสมนสฺสโทมนสฺส  คือ 
ความยินดียินรายทางใจ.    บทวา  อุเปกฺข   คือ   อุเบกขาในจตุตถฌาน. 
บทวา  สมถ  คือ สมถะในจุตตถฌานน่ันเอง.  บทวา  วิสุทฺธ  ความวา 
ชื่อวาหมดจดอยางยิ่ง     เพราะพนจากธรรมเปนขาศึก ๙ ประการ     คือ 
นิวรณ ๕   วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  อธิบายวา  ปราศจากอุปกิเลส  ดุจทองคํา 
ที่หลอมดีแลวน่ันเอง. สวนโยชนาแกไวดังน้ี. พระปจเจกสัมพุทธเจาละสุข 
และทุกขกอน ๆ แลว       อธิบายวา      ละทุกขในภูมิอัน เปนอุปจารแหง 
ปฐมฌาน     และสุขในภูมิอันเปนอุปจารแหงตติยฌาน.   นํา   จ   อักษร 
ที่กลาวไวขางตนไปไวขางหลัง  ไดรูปเปนดังน้ี  โสมนสฺส  โทมนสฺสฺจ 
วิปฏ ิกตฺวาน  ปุพฺเพว  ละโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ แลว.  ดวยบทน้ัน 
ทานแสดงวา  โสมนัสในภูมิอัน เปนอุปจารแหงจุจจถฌาน   โทมนัสในภูมิ 
เปนอุปจารแหงทุติยฌาน.   จริงอยู   ฌานเหลาน้ีเปนฐานะแหงการละทุกข 
สุขโทมนัสโสมนัสเหลาน้ันโดยปริยาย    แตโดยตรง     ปฐมฌานเปนฐาน 
ละทุกข ทุติยฌานเปนฐานละโทมนัส  ตติยฌานเปนฐานละสุข จตุตถฌาน 
เปนฐานละโสมนัส.  เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสมีอาทิวา 
ภิกษุเขาถึงปฐมฌานอยู       ทุกขินทรยีที่เกิดในปฐมฌานน้ียอมดับไปโดย 
ไมมีเหลือ.    พึงถือเอาบทท้ังหมดน้ันตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังตอไป.  
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บทวา     ปุพฺเพว   กอน ๆ   คือละทุกขโทมนัสและสุขไดในฌานทั้งสามมี  
ปฐมฌานเปนตน    แลวละโสมนัสในจตุตถฌานน้ี    ไดอุเบกขาและสมถะ 
อันหมดดวยปฏิปทาน้ี  พึงเที่ยวไปผูเดียว.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว 
นั่งเอง. 
                                           จบคาถาท่ี  ๓ 
 
                                              คาถาท่ี ๔ 
                    ๓๔)     อารทฺธวิริโย  ปรมตฺถปตฺติยา 
                           อลีนจตฺโต  อกุสีตวุตฺตี 
                           ทฬฺหนิกฺกโม  ถามพลูปปนฺโน 
                           เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธจาปรารภความเพียร   เพ่ือบรรลุ 
         ปรมัตถประโยชน     มีจิตไมหดหู    มีความประพฤติไม 
         เกียจคราน  มีความบากบั่นมั่นคง  ถึงพรอมดวยกําลังกาย 
         และกําลังญาณ   พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔  ดงัตอไปนี้. 
         ชื่อวา   อารทฺธวิริโย  เพราะมีความเพียรอัน ปรารภแลว.  ดวยบทน้ี  
พระปจเจกสัมพุทธเจาแสดงถึงความเพียรเบื้องตน     เริ่มดวยวิริยะของตน. 
นิพพานทานกลาววาปรมัตถ   เพ่ือถึงนิพพานน้ัน   ชื่อวาเพ่ือถึงปรมัตถ. 
พระปจเจกสัมพุทธเจาแสดงถึงผลท่ีควรบรรลุ  ดวยการเริ่มความเพียรนั้น. 
ดวยบทวา  อลีนจิตฺโต   มจิีตมิไดยอหยอน   พระปจเจกสัมพุทธเจาแสดง  
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ถึงความท่ีจิตและเจสิกทั้งหลายอันเกื้อหนุนวิริยะไมยอหยอน.     ดวยบทวา   
อกุสีตวุตฺติ  มีความประพฤติไมเกียจคราน  พระปจเจกสัมพุทธเจาแสดงถึง 
ความท่ีกายไมจมอยูในที่ยืนที่นั่งและท่ีจงกรมเปนตน.   ดวยบทวา  ทฬฺห- 
นิกฺกโม  มีความพยายามมั่นคงนี้   พระปจเจกสัมพุทธเจาแสดงการต้ังความ 
เพียรอันเปนไปอยางน้ีวา   กาม  ตโจ  นหารุ  จ    แมเลือดเนื้อจะเหือด  
แหงไป  เหลือแตหนังและกระดูกก็ตามที  ดังนี้เปนตน. ทานกลาววา  เริ่ม 
ในอนุปุพพสิกขาเปนตน     กระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจทางกาย.  อีกอยาง 
หน่ึง     ดวยบทน้ีพระปจเจกสัมพุทธเจาแสดงถึงความเพียรอันสัมปยุตดวย 
มรรค.    ชื่อวามีความเพียร     เพราะถึงความบริบูรณในการเจริญภาวนา 
อยางมั่นคง           และเพราะออกจากฝายตรงกันขามโดยประการท้ังปวง. 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  ทฬฺหปรกฺกโม   เพราะเปนผูมีความพรอม 
เพรียงดวยธรรมนั้น   มีความเพียรมั่นคง.   บทวา  ถามพลูปปนฺโน   เขา 
ถึงดวยเรี่ยวแรงและกําลัง   คือเกิดข้ึนดวยเรี่ยวแรงทางกาย   และดวยกําลัง 
ญาณในขณะแหงมรรค.   อีกอยางหนึ่ง   เกิดข้ึนดวยกําลังอันเปนเรี่ยวแรง 
ชื่อวา   ถามพลูปปนฺโน.   ทานอธิบายวา  เกิดดวยกําลังคือญาณอันมั่นคง  
ดวยบทน้ี  พระปจเจกสัมพุทธเจาเมื่อแสดงถึงการประกอบพรอมดวยญาณ 
แหงวิริยะน้ัน     จึงยังความเพียรโดยแยบคายใหสําเร็จ.      พึงประกอบบท 
ทั้งหลายแม ๓ บทดวยอํานาจแหงความเพียร          อันเปนสวนเบ้ืองตน 
ทามกลางและอุกฤษฏ.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.       
                                               คาถาที่  ๔  
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                                             คาถาท่ี  ๔ 
                   ๓๕)     ปฏิสลฺลาน  ณานมริฺจนาโน  
                          ธมฺเมส  นิจฺจ  อนุธมมฺาร ี
                          อาทีนว  สมฺมสิตา  ภเวสุ  
                          เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาไมละการหลีกเรนและฌาน ม ี
         ปกติประพฤติธรรม  อันสมควรเปนนิตยในธรรมท้ังหลาย 
         พิจารณาเห็นโทษในภพท้ังหลาย      พึงเท่ียวไปผูเดียว 
         เหมือนนอแรดฉะนัน้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๕ ดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปฏิสลฺลาน   คือ  การไมกลับเขาไปหาสัตวและสังขารเหลา 
นั้น  ๆ หลกีเรน อยู.  อธบิายวา  ความเปนผูเดียวเพราะเสพเฉพาะตนผูเดียว 
ชื่อวา    กายวิเวก.   บทวา   ฌาน   ทานเรียกวา    จติตวิเวก   เพราะเผา 
ธรรมเปนขาศึกและเพราะเพงอารมณและลักษณะ.   ในบทนั้น  สมาบัติ  ๘ 
ทานเรียกวา  ฌาน เพราะเผาธรรมเปนขาศึกมีนิวรณเปนตน    และเพราะ 
เพงถึงอารมณ  วิปสสนา  มรรคและผล   ทานเรียกวา  ฌาน   เพราะเผา 
ธรรมเปนขาศึกมีสัตตสัญญาเปนตน   และเพราะเพงถึงลักษณะ.  แตในที่นี้  
ประสงคเอาการเพงอารมณเทาน้ัน.   พระปจเจกสัมพุทธเจาไมละการหลีก 
เรนและฌานน้ีดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา   อริฺจมาโน คือ ไมละไมสละ.  บทวา  ธมฺเมส ุ คือ ใน 
ธรรมมีขันธ ๕ เปนตนอันเปนเครื่องใหเขาถึงวิปสสนา.    บทวา     นิจฺจ  
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คือ  สงบ  ไมวุนวาย   เนื่อง ๆ.  บทวา  อนุธมฺมจารี    ประพฤติธรรม  
สมควร         คือปรารภธรรมเหลาน้ันแลวประพฤติวิปสสนาธรรมไปตาม 
สมควร.   อีกอยางหน่ึง   บทวา  ธมฺมา   ไดแก  โลกุตรธรรม ๙.   ชื่อวา 
อนุธมฺโม   คือ  เพราะเปนธรรมสมควรแกโลกุตรธรรมเหลาน้ัน.    บทนี้  
เปนชื่อของวิปสสนา.      ในบทนั้นเม่ือควรจะกลาววา      ประพฤติธรรม 
สมควรแกธรรมทั้งหลายเปนนิจ  ก็กลาวเสียวา  ธมเฺมสุ  ในธรรมท้ังหลาย 
ดวยการแปลงวิภัตติเพ่ือสะดวกในการแตงคาถา.   คือควรจะเปน ธมมฺาน 
แตในคาถาเปน  ธมฺเมสุ.   บทวา  อาทีนว  สมมฺสติา   ภเสุ  พิจารณา 
เห็นโทษในภพทั้งหลาย    คือพิจารณาเห็นโทษมีอาการไมเที่ยงเปนตนใน 
ภพ ๓ ดวยวิปสสนา   อันไดแกความเปนผูพระพฤติธรรมสมควรแกธรรม 
นั้น    ควรกลาววาทานไดบรรลุแลวดวยปฏิปทา  กลาวคือ  กายวิเวก จิตต- 
วิเวกและวิปสสนาอัน ถึงความเปนยอตนอยางนี้.      พึงทราบการประกอ  
 อยางนี้วา   เอโก   จเร   พึงเที่ยวไปผูเดียว. 
                                           จบคาถาท่ี  ๕ 
  
                                              คาถาท่ี  ๖ 
                     ๓๖)     ตณหฺกฺขย  ปตฺถย  อปฺปมตฺโต 
                            อเนลมูโค  สุตฺวา  สิติมา 
                            สงฺขาตธมฺโม   นิยโต  ปธานวา 
                            เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป.  
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                พระปจเจกสัมพุทธเจาผูปรารถนาความส้ินตัณหา พึง  
         เปนผูไมประมาท   ไมเปนคนบาและคนใบ    มีการสดับ 
         มีสติ  มีธรรมอันกาํหนดรูแลว   เปนผูเท่ียง   มีความเพียร          
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๖ ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  ตณฺหกฺขย ความส้ินตัณหา คือนิพพาน.  หรือความไมเปน 
ไปแหงตัณหา  อันมีโทษอันตนเห็นแลวอยางนี้นั่นเอง.  บทวา  อปฺปมตฺโต  
ไมประมาท    คือเปนผูมีปกติทําติดตอ.    บทวา   อเนลมูโค   ไมโงเขลา 
คือไมใบ.    อีกอยางหนึ่ง ไมบาไมใบ.   ทานกลาววา  เปนบัณฑิต  เปน 
คนฉลาด.  ชือ่วา  มีสุตะ  เพราะมีสุตะอันใหถึงประโยชนสุข. ทานกลาววา 
เปนผูถึงพรอมดวยศึกษา.   บทวา   สติมา   คือ ระลกึถึงส่ิงท่ีทําไวแลวแม 
นานเปนตนได.  บทวา    สงฺขาตธมฺโม   มีธรรมอันนับพรอมแลว   คือ 
มีธรรมอันกาํหนดแลวดวยการพิจารณาธรรม.    บทวา  นิยโต    มีธรรม 
อันแนนอน  คือถึงความแนนอนดวยอริยมรรค  
         บทวา   ปธานวา     มีความเพียร     คือถึงพรอมดวยสัมมัปปธาน 
(คือความเพียร). พึงประกอบบาทน้ีโดยผิดลําดับ.  ดวยวาผูประกอบธรรม 
มีความไมประมาทเปนตนเหลาน้ีอยางนี้แลว      มคีวามเพียรดวยการต้ังใจ 
ใหถึงความแนนอน  ชื่อวา นิยโต  เปนผูเที่ยง  เพราะมีธรรมอันแนนอน 
คืออริยมรรคอันตนถึงแลวดวยความเพียรนั้น   ตอแตนั้นจึงชื่อวา  มีธรรม 
อันกําหนดรูแลว    เพราะการบรรลุพระอรหัต.    จริงอยู    พระอรหันต 
ทานเรียกวา     เปนผูมีธรรมอันกําหนดรูแลว     เพราะไมมีธรรมที่จะพึง 
กําหนดรูอีก.  
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         สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา       ผูมีธรรมอันกาํหนดรูแลว  
เปนเสกขะมีอยูมากในโลกนี้.   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน้ันแล. 
                                         จบคาถาท่ี  ๖ 
 
                                           คาถาท่ี  ๗ 
                 ๓๗ )    สีโหว สทฺเทสุ  อสนฺตสนฺโต  
                         วาโตว    ชาลมฺหิ อสชชฺมาโน 
                         ปทุมว  โตเยน   อลมิปฺมาโน 
                         เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา         ไมสะดุงในเพราะเสียง 
         เหมือนสีหะ    ไมติดของ    เหมอืนลมไมติดของท่ีตาขาย 
         เหมือนดอกบัว  ไมติดของดวยนํ้าฉะน้ัน       พึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๗  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  สีโห ไดแก สีหะ ๔ จําพวก  คือติณสีหะ ๑  ปณฑุสีหะ ๑ 
กาฬสีหะ ๑  ไกรสรสีหะ ๑.   ไกรสรสีหะทานกลาววาเลิศกวาสีหะเหลาน้ัน 
ในที่นี้ทานประสงคเอาไกรสรสีหะน้ัน. 
         ลมมีหลายชนิด   มลีมพัดมาทางทิศตะวันออกเปนตน.    ดอกบัวมี 
หลายชนิด มดีอกบัวสีแดงและดอกบัวสีขาวเปนตน. บรรดาลมและดอกบัว 
เหลาน้ัน   ลมชนิดใดชนิดหน่ึง   ดอกบัวชนิดใดชนิดหน่ึง   ควรท้ังน้ัน. 
เพราะความสะดุงยอมมีดวยความรักตน.  อน่ึง ความรักตนฉาบดวยตัณหา.  
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แมความรักตนนั้นก็ยอมมีดวยความโลภ อันสัมปยุตดวยทิฏฐิ. หรือวิปปยุต   
ดวยทิฏฐิ.   ความรักตนน้ันก็คือตัณหาน้ันเอง.   ความของของผูปราศจาก 
ความสอบสวนยอมมีดวยโมหะ อน่ึง โมหะก็คืออวิชชา.  การละตัณหายอม 
มีดวยสมถะ. การละอวิชชายอมมีดวยวิปสสนา. เพราะฉะนั้น  พระปจเจก- 
สัมพุทธเจาละความรักในคนดวยสมถะ  ไมสะดุงในความไมเที่ยงและความ 
เปนทุกขเปนตน    เหมือนสีหะไมสะดุงในเพราะเสียงทั้งหลาย    ละโมหะ 
ดวยวิปสสนา     ไมติดในขันธและอายตนะเปนตน       ดุจลมไมติในขาย  
ละโลภะและทิฏฐิอันสัมปยุตดวยโลภะ   ดวยสมถะ    ไมติดดวยโลภะอันมี 
ความยินดีในภพทั้งปวง   เหมือนดอกบัวไมติดดวยนํ้าฉะน้ัน.  ในบทนี้ศลี 
เปนปทัฏฐานแหงสมถะ   สมถะเปนปทัฏฐานแหงสมาธิ    วิปสสนา   และ 
ปญญา   ดวยประการฉะน้ี.    เมื่อธรรมสองเหลาน้ันสําเร็จ     เปนอันขันธ 
แม ๓ ก็สําเรจ็ดวย.   ในขันธเหลาน้ัน   ความเปนผูกลายอมสําเร็จดวยศีล 
ขันธ.    ยอมไมสะดุงเพราะความเปนผูใครจะโกรธในอาฆาตวัตถุทั้งหลาย 
เหมือนสีหะไมสะดุงในเพราะเสียงทั้งหลาย.   เปนผูมีสภาวะแทงตลอดดวย 
ปญญาขันธ   ไมติดอยูในประเภทแหงธรรมมีขันธเปนตน    ดุจลมไมติด 
ในขาย.   เปนผูปราศจากราคะดวยสมาธิขันธ    ไมติดอยูดวยราคะเหมือน 
ดอกบัวไมติดอยูดวยนํ้า.    พึงทราบวา      พระปจเจกสัมพุทธเจาไมสะดุง 
ไมของ    ไมติดดวยการละอวิชชาตัณหาและอกุศลมูล ๓    ตามท่ีเกิดดวย  
สมถะและวิปสสนา    และดวยศีลขันธ   สมาธิขันธและปญญาขันธ   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                           จบคาถาท่ี  ๗  
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                                              คาถาท่ี  ๘ 
                      ๓๘)     สีโห  ยถา  ทาพลี   ปสยฺห  
                             ราชา   มิคาน  อภิภยฺุยจารี 
                             เสเวถ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ 
                             เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจา      พึงเสพเสนาสนะอันสงัด 
         เปนผูเท่ียวไปผูเดียว    เชนกับนอแรด   เหมอืนราชสีหม ี
         เขี้ยวเปนกําลัง   ขมขี่ครอบงําหมูเน้ือเท่ียวไปฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๘ ดังตอไปนี้. 
         ชื่อวา  สีหะ  เพราะอดทน  เพราะฆาและว่ิงเร็ว.  ในที่นี้ประสงค 
เอาไกรสรสีหะ.  ชื่อวา ทาพลี   เพราะสีหะมีเข้ียวเปนกําลัง.   บททั้งสอง 
คือ   ปสยฺห อภิภุยฺห  พึงประกอบ  จารี   ศัพทเขาไป  เปน ปสยหฺจารี 
เที่ยวขมข่ี   อภิภุยฺยจารี  เที่ยวครอบงํา.  ในสองบทน้ัน ชื่อวา ปสยฺหจารี  
เพราะเท่ียวขมข่ี.   ชื่อวา   อภิภุยฺยจารี     เพราะเท่ียวครอบงําทําใหหวาด 
สะดุง  ทําใหอยูในอํานาจ.  สีหะน้ันเที่ยวขมข่ีดวยกําลังกาย  เที่ยวครอบงํา 
ดวยเดช.   หากใคร ๆ พึงกลาววาเที่ยวขมข่ีครอบงําอะไร.    แตนั้นพึงทํา 
ฉัฏฐีวิภัตติแหงบทวา  มิคาน  เปนทุติยาวิภัตติ เปลี่ยนเปน มิเค  ปสยฺห 
อภิภุยฺหจารี      เที่ยวขมข่ีครอบงําซ่ึงเนื้อทั้งหลาย.      บทวา     ปนฺตานิ 
อันสงัด    คือไกล.  บทวา เสนาสนานิ   คือ ที่อยู.  บทที่เหลือสามารถ 
จะรูไดโดยนัยดังกลาวในกอน  เพราะเหตุนั้นจึงไมกลาวใหพิสดาร. 
                                        จบคาถาท่ี  ๘  
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                                                คาถาท่ี  ๙ 
                   ๓๙)     เมตฺต    อุเปกฺข  กรุณ  วมิุตฺตึ   
                          อาเสวมาโน  มุทิตฺจ  กาเล 
                          สพฺเพน  โลเกน  อริรชุฌมาโน 
                          เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาเสพอยูซึ่งเมตตา       กรุณา 
         มุทิตา และอุเบกขา อันเปนวิมุตติตลอดกาล อันสัตวโลก 
         ทั้งปวงไมเกลียดชัง      พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
         ฉะนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๙ ดังตอไปนี้. 
         ความเปนผูใครเพ่ือนําประโยชนและความสุขเขาไปใหโดยนัยมีอาทิ 
วา  สพฺเพ สตฺตา สุขิตา ภวนฺตุ   ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีความ 
สุขเถิด  ดังนี้  ชื่อวา  เมตตา. 
         ความเปนผูใครเพ่ือปลดเปลื้องสิ่งไมเปนประโยชน   และความทุกข 
ออกไปโดยนัยมีอาทิวา  อโห วต อิมมฺหา  ทุกฺขา   วินุจฺเจยฺยุ โอหนอ 
ขอสัตวทั้งปวงพึงพนจากทุกข  ดังนี้   ชื่อวา   กรุณา. 
         ความเปนผูใครเพ่ือไมพรากจากประโยชนสขุโดยนัยมีอาทิวา   ทาน 
ผูเจริญ   สัตวทั้งปวงยอมบันเทิงหนอ  ดีละ  ขอสัตวทั้งปวงจงบันเทิงดวย 
ดีเถิด  ชื่อวา  มุทิตา. 
         ความเปนผูเขาไปเพงในสุขและทุกขวา  สัตวทั้งหลายจักปรากฏดวย  
กรรมของตน  ดังน้ี   ชื่อวา  อุเบกขา. 
         ทานกลาว  เมตตา  แลวกลาวอุเบกขา  มุทิตา  ในภายหลงัสับลําดับ 
กัน    เพ่ือสะดวกในการแตงคาถา.   บทวา  วิมุตฺตึ อันเปนวิมุตติ จริงอยู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จฬูนิเทส เลม ๖ - หนาท่ี 735 

เมตตา  กรุณา  มุทิตา   อุเบกขา ๔ เหลาน้ี   ชื่อวา  วิมุตติ    เพราะพน  
จากธรรมเปนขาศึกของตน.   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาเสพเมตตา   กรณุา  มุทิตาและ 
         อุเบกขา  อันเปนวิมตุติตลอดกาล  ดังนี้  
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา    อาเสวมาโน   เสพอยู   คือเจริญเมตตา 
กรุณา   มุทิตา   ๓ อยางดวยอํานาจแหงฌานในจตุกกนัย ๓ ฌาน    เจริญ 
อุเบกขาดวยอํานาจแหงจตุตถฌาน.   บทวา   กาเล  คือ  เสพเมตตา  ออก 
จากเมตตาเสพกรุณา   ออกจากกรุณาเสพมุทิตา    ออกจากมุทิตาหรือจาก 
ฌานอันไมมีปติเสพอุเบกขา    ทานกลาววาเสพอยูตลอดกาล.     หรือเสพ 
ในเวลาสบาย.  บทวา   สพฺเพน  โลเกน   อวิรุชฺฌมาโน   อันสัตวโลก 
ทั้งมวลมิไดเกลียดชัง  คืออันเปนสัตวโลกทั้งหมดในสิบทิศไมเกลียดชัง.  สตัว 
ทั้งหลายชื่อวาเปนผูไมนาเกลียด  เพราะเปนผูเจริญเมตตาเปนตน.   ความ 
ขัดเคืองอันเปนความพิโรธในสัตวทั้งหลายยอมสงบ.   ดวยเหตุนั้น   พระ- 
ปจเจกสัมพุทธเจาจึงกลาววา  อันสัตวโลกทั้งมวลไมเกลียดชังดังน้ี  บทที ่
เหลือเชนกับที่ไดกลาวแลวน้ันแล. 
                                          จบคาถาท่ี  ๙ 
 
                                           คาถาท่ี  ๑๐ 
                    ๔๐)     ราคฺจ  โทสฺจ  ปหาย  โมห 
                           สนฺทาลยิตฺวาน  สโยชนานิ  
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                           อสนฺตส  ชีวิตสงฺขยมฺหิ   
                           เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป. 
                พระปจเจกสัมพุทธเจาละราคะ โทสะ  และโมหะแลว 
         ทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว     ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  สฺโชนานิ ไดแก สังโยชน ๑๐.  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
ทําลายสังโยชน ๑๐ เหลาน้ันดวยมรรคน้ัน ๆ.  บทวา   อสนฺตส    ชีวิต- 
สงฺขยมฺห ิไมสะดุงในเวลาส้ินชีวิต  คือความแตกแหงจุติจิต   ทานเรียกวา 
ความส้ินชีวิต. พระปจเจกสัมพุทธเจาไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิตน้ัน   เพราะ 
ละความเยื่อใยในชีวิตไดแลว   พระปจเจกสัมพุทธเจาครั้นแสดงสอุปาทิ- 
เสสนิพพานธาตุของคนแลว  เมื่อจบคาถาก็ไดปรินิพพานแลว    ดวยอนุ- 
ปาทิเสสนิพพานธาตุดวยประการฉะนี้.   
                                          จบคาถาท่ี  ๑๐ 
 
                                            คาถาท่ี  ๑๑ 
                       ๔๑)     ภชนฺติ  เสวนฺติ จ   การณตฺถา 
                              นิกฺการณา  ทุลฺลภา  อชฺช  มิตฺตา 
                              อตฺตตฺถปฺา  อสุจี   มนุสฺสา 
                              เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป.  
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                บรุุษท้ังหลายผูไมสะอาด    มีปญญามุงประโยชนตน  
         ยอมคบหาสมาคนเพราะมีเหตุเปนประโยชน   ผูไมมีเหตุ 
         มาเปนมิตร     หาไดยากในทุกวันนี้      บุคคลพึงเท่ียวไป 
         ผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยคาถาที่ ๑๑  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ภชนฺติ ยอมคบ   คือเขาไปนั่งชิดกัน.     บทวา  เสเวนฺติ 
ยอมเสพ      คือยอมบําเรอดวยอัญชลกีรรมเปนตน       และดวยยอมรับทํา 
การงานให.    ชื่อวา การณฺตถา   เพราะมีประโยชนเปนเหตุ.   อธิบายวา 
ไมมีเหตุอ่ืนเพ่ือจะคบและเพ่ือจะเสพ.      ทานกลาววา      ยอมเสพเพราะ 
มีประโยชนเปนเหตุ. บทวา นิกฺการณา ทุลฺลภา อชชฺมิตฺตา มิตรในวันนี้  
ไมมีเหตุหาไดยาก     คือ   มิตรในวันนีไ้มมีเหตุ     เพราะเหตุแหงการได 
ประโยชนอยางนี้วา    เราจักไดอะไรจากมิตรนี้ประกอบดวยความเปนมิตร 
อันพระอริยะกลาวไวอยางนี้วา 
                มติรใดมีอุปการะ  ๑         มติรใดรวมสุขรวมทุกข ๑ 
         มิตรใดแนะนําประโยชน ๑    มิตรใดมีความรกัใคร ๑   ดังน้ี. 
         อยางเดียว  หาไดยาก  ชื่อวา มิตรในวันนี้. ชือ่วา อตฺตทตฺถปฺา 
เพราะมีปญญาอันสําเร็จประโยชนดวยมุงตนเทานั้น  ไมมุงถงึคนอ่ืน  (เห็น 
แกตัว).     นยัวาคัมภีรเกาใชวา  ทิฏตฺถปฺา     มีปญญามุงประโยชน 
ปจจุบัน.     ทานอธิบายวา     มีปญญาเพงถึงประโยชนที่ตนเห็นเดียวน้ัน. 
บทวา อสุจี สกปรก  คือ ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
อันไมสะอาด    คือไมประเสริฐ.     บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว  
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ในกอนน่ันแล.       บทใดที่ยังมิไดกลาวเพราะเกรงวาจะพิสดารเกินไปใน       
ระหวาง ๆ   บทนั้นทั้งหมด   พึงทราบตามทานองแหงปาฐะนั่นแล.  
                                         จบคาถาท่ี  ๑๑ 
                                 จบอรรถกถาจตุตถวรรค 
                        จบอรรถกถาขัคควิสาณสุตตนิทเทส 
                                               แหง 
         อรรถกถขุททกนิกาย   จูฬนิทเทส ชื่อวาสัทธมัมปชโชติกา  
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                                             นิคมคาถา 
         คัมภีรมหานิทเทสนั้นใด  อันพระเถระ๑ผูเปนใหญแหงบุตรของพระ  
สุคตเจา   ผูยินดียิ่งในส่ิงที่เปนประโยชน   ผูมีคุณม่ันคง   จําแนกไวดีแลว 
อรรถกถาใดแหงคัมภีรมหานิทเทสน้ัน     ที่ขาพเจา (ผูแตง) อาศัยนัยของ 
อรรถกถากอน ๆ     ปรารภแลวตามความสามารถ    อรรถกถานัน้เขาถึง 
ความสําเร็จแลว. 
                มหาวิหารใด   ต้ังอยูทางทิศใตของเมืองอนุราธบุรีอนั 
         ประเสริฐ   พระมหาสถูปใดซึ่งเปนยอดแหงมหาวิหารน้ัน 
         กอดวยศิลาสวยงาม     ประดับดวยแกวผลึก    ต้ังอยูทาง 
         ทิศตะวันตกของเมืองอนุราธบุรนีั้น. 
                พระราชาทรงพระนามวา   กิตติเสน     เปนนักเขียน 
         ทรงมพีระจริยาวัตรงดงาม      สมบูรณดวยความประพฤติ 
         สะอาด   ทรงประกอบในกุศลธรรม   ทรงใหสรางบริเวณ 
         มีตนไมที่มีเงารมเย็น   พรั่งพรอมดวยธารนํ้า     ลอมดวย 
         รั้วไม. 
                พระมหาเถระชื่อวา อุปเสน  ผูอยูในบริเวณกวาง เปน 
         นักเขียน  ประกอบดวยกุศลธรรม พระกิตติเสนราชาทรง 
         ถวายบริเวณแกพระอุปเสนมหาเถระนั้น  พระอุปเสนเถระ 
         ผูมีศีลมั่นคง เปนครู อยูในบริเวณน้ัน ไดรวบรวมคัมภีร- 
        สัทธมัมปชโชติกาน้ีไว.                                     
                อรรถกานิทเทสสําเร็จลงในปที่ ๒๖      แหงพระเจา 
๑.  พระสารีบุตรเถระ  
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         สิริสังฆโพธิ  ผูประทับอยูในนิเวศอันเปนสิริ  อรรถกถานี้   
         แสดงเถรวาทะของพระเถระท้ังหลาย     อนโุลมตามสมยั 
         กอใหเกิดประโยชนแกชาวโลก   จบลงแลว   ฉันใด   ขอ 
         มโนรถของสัตวทั้งปวง  ซึ่งอนุโลมตามพระสัทธรรม   จง 
         ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสําเร็จ      ถึงความ 
         สําเร็จ  ฉันนั้น. 
         ก็ภาณวารทั้งหลายมากกวา ๔๐ ภาณวาร  ประกอบดวยธรรมะที่ควร 
ทราบในอรรถกถาชื่อวา  สัทธัมมปชโชติกา  อันทานกําหนดแลวดวยกุศล  
ธรรมที่ทานกําหนดไวในอรรถกถานี้      ก็ฉันททั้งหลายแหงอรรถกถานัน้ 
ทานกําหนดดวยการประพันธ   นับไดกวาหมื่นคาถา  พึงทราบวาเปนคาถา 
บุญน้ีใด  มิใชนอย  ไพบลูย   อันขาพเจารจนาอยูซึ่งอรรถกถานีด้วยความ 
เอ้ือเฟอ    เพ่ือความดํารงม่ันแหงพระศาสนา    และเพ่ือเกื้อกูลแกชาวโลก 
ไดประสบบุญน้ันแลว    ขอชาวโลกจงไดลิ้มรสแหงพระสัทธรรมของพระ- 
ทศพลเจา   จงบรรลุถึงความสุขที่ไมมีมลทิน  ดวยความสะดวกน้ันเที่ยว.    
                   จบอรรถกถามหานิทเทส ชื่อสัทธัมมปชโชติกา 
 
                                  คําปรารถนาของผูรจนา 
                     ดวยบุญท่ีเกิดจากการรจนาคัมภีรนี้  
              ขออยาใหขาพเจาตองสมาคมกับคนพาล 
              ขอใหขาพเจาเปนผูทรงพระไตรปฎก 
              ในสํานักของพระศรีอริยเมตไตรยพระองคนั้น  เทอญ.  


