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                        พระสุตตันตปฎก   
                                   เลม ๒๑   
                     ขุททกนิกาย มหานิทเทส   
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                         อัฏฐกวัคคิกะ   
                       กามสุตตนิทเทสท่ี ๑   
                      วาดวยกาม ๒ อยาง   
     [๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
         เม่ือสัตวปรารถนากามอยู ถากามนั้น ยอมสําเร็จแก สัตวนั้นสัตวนัน้ได   
         กามตามปรารถนาแลว ยอมเปนผูอ่ิมใจแนนอน.   
     [๒] กามในคําวา เม่ือปรารถนากามอยู ไดแก กาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือ วัตถุ-   
กาม ๑ กิเลสกาม ๑.   
     วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนท่ีชอบใจ เคร่ืองลาด   
เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง   
บาน นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเปนท่ีตัง้แหงความกําหนัด   
อยางใดอยางหน่ึง ช่ือวา วัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง กามที่เปนอดีต กามทีเ่ปนอนาคต กามท่ีเปน   
ปจจุบัน ท่ีเปนภายใน ท่ีเปนภายนอก ท่ีเปนท้ังภายในและภายนอก ชนดิเลว ชนดิปานกลาง   
ชนิดประณีต เปนของสัตวผูเกิดในอบาย เปนของมนุษย เปนของทิพย ท่ีปรากฏเฉพาะหนา   
ท่ีนิรมิตเอง ท่ีผูอ่ืนนิรมิต ท่ีหวงแหน ท่ีไมไดหวงแหน ท่ียึดถือวาของเรา ท่ีไมยึดถือวาของเรา   
ธรรมท่ีเปนกามาวจรแมท้ังหมด ธรรมท่ีเปนรูปาวจรแมท้ังหมด ธรรมท่ีเปนอรูปาวจรแมท้ังหมด   
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ธรรมเปนท่ีตั้งแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหาชื่อวากาม เพราะอรรถวา อันบุคคลพงึใคร   
เพราะอรรถวา เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เพราะอรรถวา เปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา กามเหลานี้   
เรียกวา วัตถุกาม.   
     กิเลสกามเปนไฉน? ความพอใจ ความกําหนดั ความพอใจและความกําหนดั ความดําริ   
ความกําหนัดมาก ความดําริและความกําหนัด ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร   
ความเพลิดเพลินคือความใคร ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหาในกาม   
ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบในกาม   
ความยึดถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ ช่ือวา กาม.   
           สมจริงดังคําวา   
           ดูกรกาม เราเห็นรากฐานของทานแลววา ทานยอมเกิดเพราะความดําริ   
           เราจักไมดําริถึงทาน ทานจักไมมีอยางนี้.   
     กามเหลานีเ้รียกวา กิเลสกาม. คําวา เม่ือปรารถนากามอยู มีความวา เม่ือใคร อยากได   
ยินดี ปรารถนา มุงหมาย ชอบใจกามอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือปรารถนากามอยู.   
     [๓] คําวา ถากามนั้น ยอมสําเร็จแกสัตวนั้น มีความวา คําวา สัตวนัน้ ไดแก สัตว   
ผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาหรือมนษุย. คําวา กามนั้น   
ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ ซ่ึงเรียกวา วัตถุกาม. คําวา ยอมสําเร็จ   
มีความวา ยอมสําเร็จ สําเร็จโดยชอบ ได ไดเฉพาะ ประสบ พบ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ถากามนั้น ยอมสําเร็จแกสัตวนั้น.   
     [๔] คําวา ยอมเปนผูอ่ิมใจแนนอน มีความวา คําวา แนนอน เปนคํากลาวโดย   
สวนเดยีว เปนคํากลาวโดยไมมีความสงสัย เปนคํากลาวโดยไมมีความเคลือบแคลง เปนคํากลาว   
ไมเปนสองสวน เปนคํากลาวไมเปนสองอยาง เปนคํากลาวไมรวมกัน เปนคํากลาวไมผิด คําวา   
แนนอนนี้ เปนคํากลาวกําหนดแน. คําวา อ่ิม คือ ความอ่ิม ความปราโมทย ความเบิกบาน   
ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง ความปล้ืมใจ ความยินดี ความชืน่ใจ ความชอบใจ   
ความเต็มใจ ท่ีประกอบพรอมเฉพาะดวยกามคุณ ๕. คําวา ใจ คือ จิต มนะ มานัส หทัย    
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บัณฑระ มนะ มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ท่ีเกิดแต   
ผัสสะเปนตนนั้น นี้เรียกวา ใจ. ใจนี้สหรคต คือ เกิดรวม เกี่ยวของ ประกอบ เกิดพรอมกัน   
ดับพรอมกัน มีวัตถุอยางเดยีวกัน มีอารมณอันเดียวกนั กบัดวยความอ่ิมนี้. คําวา ยอมเปน   
ผูอ่ิมใจ คือเปนผูมีใจยนิดี มีใจราเริง มีใจเบิกบาน มีใจด ีมีใจสูง มีใจปลาบปล้ืม เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ยอมเปนผูอ่ิมใจแนนอน.   
     [๕] คําวา สัตวนั้นไดกามตามปรารถนาแลว มีความวา คําวา ได คือ ได ไดแลว   
ไดเฉพาะ ประสบ พบ. คําวา สัตว คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด   
สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา ตามปรารถนา คือ รูป เสียง กล่ิน รส หรือโผฏฐัพพะ   
ตามปรารถนา ยินดี ประสงค มุงหมาย ชอบใจ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา สัตวนั้นไดกามตาม   
ปรารถนาแลว. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          เม่ือสัตวปรารถนากามอยู ถากามนั้น  ยอมสําเร็จแกสัตวนั้น สัตวนั้นได   
          กามตามปรารถนาแลว ยอมเปนผูอ่ิมใจแนนอน.   
     [๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
         เม่ือสัตวนั้นปรารถนากามอยู เม่ือสัตวมีฉันทะเกิดแลว ถากามเหลานั้น   
         เส่ือมไป สัตวนั้น ยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวท่ีถูกลูกศรแทง   
         เขาแลว.   
     [๗] คําวา เม่ือสัตวนั้นปรารถนากามอยู มีความวา  คําวา เม่ือสัตวนัน้ ไดแก สัตว   
ผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนษุย. คําวา   
ปรารถนากามอยู คือ เม่ือใคร อยากได ยินดี ปรารถนา มุงหมาย ชอบใจ. อีกอยางหน่ึง   
สัตวยอมไป ออกไป ลอยไป แลนไป เพราะกามตัณหา เปรียบเหมือนมนุษยยอมไป ออกไป   
ลอยไป แลนไปดวยยานชางบาง ยานมาบาง ยานโคบาง ยานแพะบาง ยานแกะบาง ยานอูฐบาง   
ยานลาบาง ฉันใด สัตวยอมไป ออกไป ลอยไป แลนไป เพราะกามตัณหา ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เม่ือสัตวนั้นปรารถนากามอยู.    
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     [๘] คําวา เม่ือสัตวมีฉันทะเกิดแลว ความวา คําวา ฉันทะ ไดแก ความพอใจในกาม   
ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ความอยากในกาม ความเสนหาในกาม ความเรารอน   
ในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบคือกาม ความยึดถือ   
ในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ ความพอใจในกามนัน้ เกิดแลว เกดิพรอม เกิดข้ึน   
เกิดเฉพาะ ปรากฏแลวแกสัตวนั้น. คําวา สัตว คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต   
ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เม่ือสัตวมีฉันทะเกิดแลว.   
     [๙] คําวา ถากามเหลานั้นเส่ือมไป มีความวา กามเหลานั้นเส่ือมไปบาง สัตวนั้น   
เส่ือมจากกามท้ังหลายบาง.   
     กามเหลานัน้เส่ือมไปอยางไร? เมื่อสัตวนั้น ดํารงอยูนัน่แหละ โภคะเหลานั้น ถูก   
พระราชาริบไปบาง ถูกโจรลักไปบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกน้ําพัดไปบาง ถูกพวกญาติผูไมเปนท่ี   
ชอบใจนําไปบาง สัตวนั้นไมพบโภคทรัพยท่ีเก็บฝงไวบาง การงานท่ีประกอบไมดเีสียไปบาง   
คนผลาญสกุล ผูแจกจายกระจัดกระจายทําลายโภคะเหลานั้นยอมเกิดในสกุลบาง ความเปนของ   
ไมเท่ียงแหงโภคะเปนท่ีแปด กามเหลานัน้ยอมเส่ือม เสียหาย กระจัดกระจาย ร่ัวไหล อันตรธาน   
สูญหายไปอยางนี้.   
     สัตวนั้นยอมเส่ือมจากกามท้ังหลายอยางไร? โภคะเหลานั้น ยังต้ังอยูนั้นแหละ สัตว   
นั้นยอมเคล่ือน ตาย อันตรธาน สูญหายไปจากโภคะเหลานั้น สัตวนัน้ยอมเส่ือม เสียหาย   
กระจัดกระจาย ร่ัวไหล อันตรธาน สูญหายไปจากกามท้ังหลายอยางนี้   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           โภคทรัพยท้ังหลาย ถูกโจรลักไป ถูกพระราชาริบไป ถูกไฟไหม เสียหาย   
           อนึ่ง บุคคลผูเปนเจาของยอมละท้ิงสรีรกาย กับท้ังขาวของ เพราะ   
           ความตาย นักปราชญทราบเหตุนี้แลว พึงใชสอยบาง พึงใหทานบาง   
           คร้ันใหทาน และใชสอยตามสมควรแลว เปนผูไมถูกติเตียน ยอมเขา   
           ถึงสถาน คือ สวรรค.   
     เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา กามเหลานั้นยอมเส่ือมไป.    
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     [๑๐] คําวา สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวท่ีถูกลูกศรแทงเขาแลว มี   
ความวา สัตวผูถูกลูกศรที่ทําดวยเหล็กแทงเขาแลวบาง ผูถูกลูกศรที่ทําดวยกระดูกแทงเขาแลวบาง   
ผูถูกลูกศรที่ทําดวยงาแทงเขาแลวบาง ผูถูกลูกศรที่ทําดวยเขาแทงเขาแลวบาง ผูถูกลูกศร   
ท่ีทําดวยไมแทงเขาแลวบาง ยอมกระสับกระสาย หวั่นไหว ดิน้รน จกุเสียด เจ็บตัว เจบ็ใจ   
ฉันใด ความโศกรําพัน เจ็บกาย เจบ็ใจ และคับแคนใจ ยอมเกิดข้ึนเพราะวัตถุกามทั้งหลาย   
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป สัตวนั้นถูกลูกศรคือกามแทงเขาแลว ยอมกระสับกระสายหวั่นไหว   
ดิ้นรน จกุเสียด เจ็บกาย เจ็บใจ ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัตวนั้นยอม   
กระสับกระสาย เหมือนสัตวท่ีถูกลูกศรแทงเขาแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
          เม่ือสัตวนั้นปรารถนากามอยู เม่ือสัตวมีฉันทะเกิดข้ึน ถากามเหลานั้น   
          เส่ือมไป สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวท่ีถูกลูกศรแทงเขาแลว.   
     [๑๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา   
          ผูใด ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา ผูนั้น   
          เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันช่ือวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได.   
              วาดวยการเวนขาดกามดวยเหตุ ๒ ประการ   
     [๑๒] คําวา ผูใด ยอมเวนขาดกามท้ังหลาย มีความวา คําวา ผูใด คือ ผูเชนใด ผู   
ประกอบอยางใด ผูชนิดอยางใด ผูมีประการอยางใด ผูถึงฐานะใด ผูประกอบดวยธรรมใด เปน   
กษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปน   
มนุษย. กาม ในคําวา ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย ไดแก กาม ๒ อยาง โดยหวัขอ คือ วตัถุกาม ๑   
กิเลสกาม ๑ วตัถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ   
กามเหลานี้เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา กเิลสกาม. คําวา ยอมเวนขาดกาม   
คือ ยอมเวนขาดกาม โดยเหตุ ๒ ประการ คือ โดยการขมไวอยาง ๑ โดยการตัดขาดอยาง ๑.   
     ยอมเวนขาดกามโดยการขมไวอยางไร? บุคคลผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยโครง   
กระดูก เพราะอรรถวาเปนของมีความยินดนีอย ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา   
กามทั้งหลายเปรียบดวยช้ินเนื้อ เพราะอรรถวาเปนของสาธารณแกชนหมูมาก ยอมเวนขาดกามโดย    
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การขมไว ผูเหน็อยูวา กามทัง้หลายเปรียบดวยคบเพลิง เพราะอรรถวาเปนของตามเผา ยอมเวน   
ขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามท้ังหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง เพราะอรรถวาเปน   
ของใหเรารอนมาก ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเหน็อยูวา กามทัง้หลายเปรียบดวยความฝน   
เพราะอรรถวาเปนของปรากฏชั่วเวลานอย ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเหน็อยูวากามท้ังหลาย   
เปรียบดวยของขอยืม เพราะอรรถวา เปนของเปนไปชั่วกาลท่ีกําหนด ยอมเวนขาดกาม   
โดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามท้ังหลายเปรียบดวยตนไมมีผลดก เพราะอรรถวาเปนของใหกิ่ง   
หักและใหตนลม ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเหน็อยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยดาบและ   
มีด เพราะอรรถวาเปนของฟน ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเหน็อยูวา กามทั้งหลายเปรียบ   
ดวยหอกหลาว เพราะอรรถวาเปนของท่ิมแทง ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา   
กามทั้งหลายเปรียบดวยหวังู เพราะอรรถวาเปนของนาสะพึงกลัว ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว   
ผูเห็นอยูวา กามท้ังหลายเปรียบดวยกองไฟ เพราะอรรถวาเปนดังไฟกองใหญใหเรารอน ยอม   
เวนขาดกามโดยการขมไว แมผูเจริญพุทธานุสสติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว แมผูเจริญ   
ธัมมานุสสติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว แมผูเจริญสังฆานุสสติ ...  แมผูเจริญสีลานุสสติ ...   
แมผูเจริญจาคานุสสติ ... แมผูเจริญเทวตานุสสติ ... แมผูเจริญอานาปานัสสติ ... แมผูเจริญ   
มรณานุสสติ ... แมผูเจริญกายคตาสติ ... แมผูเจริญอุปสมานุสสติ ... แมผูเจริญปฐมฌาน ... แมผู   
เจริญทุติยฌาน ...  แมผูเจริญตติยฌาน ... แมผูเจริญจตุตถฌาน ... แมผูเจริญอากาสานัญจายตน   
สมาบัติ ... แมผูเจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... แมผูเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... แมผู   
เจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว. ยอมเวนขาดกามโดย   
การขมไวอยางนี้.   
     ยอมเวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางไร? แมบุคคลผูเจริญโสดาปตติมรรค ยอมเวน   
ขาดกามอันใหไปสูอบายโดยการตัดขาด แมบุคคลผูเจริญสกทาคามิมรรค ยอมเวนขาดกามสวน   
หยาบโดยการตัดขาด แมบุคคลผูเจริญอนาคามิมรรค  ยอมเวนขาดกามอันเปนสวนละเอียดโดย   
การตัดขาด แมบุคคลผูเจริญอรหัตมรรค ยอมเวนขาดกามโดยอาการท้ังปวง โดยประการท้ังปวง   
หมดส้ิน มิไดมีสวนเหลือ โดยการตดัขาด. ยอมเวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางนี้ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูใดยอม เวนขาดกามทั้งหลาย.    
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     [๑๓] คําวา เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา มีความวา งูเรียกวาสัปปะ. เพราะ   
อรรถวาอะไร งูจึงเรียกวาสัปปะ. เพราะอรรถวาเสือกไป งจูึงเรียกวาสัปปะ. เพราะอรรถวา   
ขนดไป งูจึงเรียกวาภุชคะ.  เพราะอรรถวาไปดวยอก งูจึงเรียกวาอุรคะ. เพราะอรรถวามีหัวตก   
ไป งูจึงเรียกปนนคะ เพราะอรรถวานอนดวยหัว งจูึงเรียกวาสิริสปะ. เพราะอรรถวานอนในรู   
งูจึงเรียกวาวิลาสยะ. เพราะอรรถวานอนในถํ้า งูจึงเรียกวาคุหาสยะ. เพราะอรรถวามีเข้ียวเปน   
อาวุธ งูจึงเรียกวาทาฒาวุธ. เพราะอรรถวามีพิษรายแรง งูจึงเรียกวาโฆรวิสะ. เพราะอรรถวามี   
ล้ินสองแฉก งูจึงเรียกวาทุชิวหา. เพราะอรรถวาล้ิมรสดวยล้ินสองแฉก งจูึงเรียกวาทิรสัญู.   
บุรุษผูใครตอชีวิต ไมอยากตาย อยากไดสุข เกลียดทุกข พึงเวน หลีก เล้ียว ออมหนี   
หัวงูดวยเทา ฉันใด บุคคลผูรักสุข เกลียดทุกข พึงเวน หลีกเล่ียง ออมหนีกามทั้งหลาย ฉันนั้น   
เหมือนกนั เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา.   
     [๑๔] คําวา ผูนั้น เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันช่ือวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได มี   
ความวา คําวา ผูนั้น คือ ผูเวนขาดกามท้ังหลาย. ตัณหาเรียกวา วิสัตติกา ไดแก ความกําหนัด   
ความกําหนัดกลา ความพอใจ ความชอบใจ ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยสามารถแหง   
ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดกลาแหงจติ ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความยินดี   
ความยินดีท่ัวไป ความของ ความติดพนั ความแสวงหา ความลวง ความใหสัตวเกิด ความ   
ใหสัตวเกี่ยวกบัทุกข ความเยบ็ไว ความเปนดังวาขาย ความเปนดังวากระแสน้ํา ความซานไป   
ในอารมณตางๆ ความเปนดงัวาเสนดาย ความกระจายไป ความใหอายุเส่ือมไป ความเปน   
เพื่อน ความต้ังม่ัน เคร่ืองนําไปสูภพ ความติดอารมณ ความต้ังอยูในอารมณ ความสนทิ   
ความรัก ความเพงเล็ง ความผูกพัน ความหวงั ความจํานง ความประสงค ความหวังในรูป   
ความหวังในเสียง ความหวงัในกล่ิน ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังใน   
ลาภ ความหวงัในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความปรารถนา ความใหสัตว   
ปรารถนา ความท่ีจิตปรารถนา ความเหน่ียวร้ัง ความใหสัตวเหนีย่วร้ัง ความท่ีจิตเหน่ียวร้ัง   
ความหวั่นไหว อาการแหงความหวั่นไหว ความพร่ังพรอมดวยความหวัน่ไหว ความกาํเริบ   
ความใครดี ความกําหนดัในที่ผิดธรรม ความโลภไมเสมอ ความใคร อาการแหงความใคร    
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ความมุงหมาย ความปอง ความปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตณัหาในรูปภพ   
ตัณหาในอรูปภพ ตณัหาในนิโรธ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ   
ตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน ความกั้น ความปด ความบัง ความผูก   
ความเขาไปเศราหมอง ความนอนเน่ือง ความกลุมรุมจิต ความเปนดังวาเถาวัลย ความปรารถนา   
วัตถุตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกดิแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร วิสัยมาร   
แมน้ําตัณหา ขายตัณหา โซตัณหา สมุทรตัณหา อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล เรียกวา วิสัตติกา.   
     คําวา วิสัตติกา ความวา เพราะอรรถวาอะไร ตัณหาจงึช่ือวา วิสัตติกา. [อันซานไป   
ในอารมณตางๆ] เพราะอรรถวา ซานไป ตณัหาจึงช่ือวาวสัิตติกา. เพราะอรรถวาแผไป ตัณหา   
จึงช่ือวาสัตติกา. เพราะอรรถวาแลนไป ตณัหาจึงช่ือวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาครอบงํา ตัณหา   
จึงช่ือวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาสะทอนไป ตัณหาจึงช่ือวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาเปนเหตุให   
พูดผิด ตัณหาจึงช่ือวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวามีมูลรากเปนพิษ ตณัหาจึงช่ือวาวิสัตติกา. เพราะ   
อรรถวามีผลเปนพิษ ตณัหาจึงช่ือวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาเปรียบดวยเคร่ืองบริโภคเปนพิษ   
ตัณหาจงึช่ือวาวิสัตติกา. อีกนัยหนึ่ง ตัณหาน้ันแผไปในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกุล   
คณะ ท่ีอยู ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ   
เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ในอดีต ในอนาคต ในปจจุบัน แลนไป ซานไป   
ในรูปท่ีเหน็แลว เสียงท่ีไดยนิแลว กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีทราบแลว และในธรรมท่ีพึงรูแจง   
ตัณหาจงึช่ือวา วิสัตติกา.   
     คําวา ในโลก คือ อบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก.   
     คําวา เปนผูมีสติ ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เม่ือเจริญกายานุปสสนา   
สติปฏฐานในกาย ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนาท้ังหลาย   
ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญ   
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลาย ช่ือวาเปนผูมีสติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔   
อยางแมอ่ืนอีก คือ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมีสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะ   
เปนผูกระทําธรรมท้ังหลายท่ีควรทําดวยสต ิช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูกําจัดธรรมท้ังหลายท่ีเปน    
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ขาศึกตอสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมท้ังหลายท่ีเปนนิมิตแหงสติ. เปน   
ผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยางแมอ่ืนอีก คือ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูประกอบดวยสติ ช่ือวา   
เปนผูมีสติ เพราะเปนผูอยูดวยสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูคลองแคลวดวยสติ ช่ือวา   
เปนผูมีสติ เพราะเปนผูไมหวนกลับจากสติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยางแมอ่ืนอีก คือ ช่ือวา   
เปนผูมีสติ เพราะเปนผูระลึกได ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูสงบ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปน   
ผูระงับ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ. ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะ   
พุทธานุสสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะธรรมานุสสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะสังฆานุสสติ ช่ือวา   
เปนผูมีสติ เพราะสีลานุสสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะจาคานุสสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะ   
เทวตานุสสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะอานาปานัสสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะมรณานุสสติ   
ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะกายคตาสติ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะอุปสมานุสสติ. ความระลึก ความ   
ระลึกถึง ความระลึกเฉพาะ ความระลึก กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย ความ   
ไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค ธรรมนี้ เรียก   
วา สติ. บุคคลเปนผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง เขาถึงพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบ   
ดวยสตนิี้ บุคคลนั้นเรียกวา มีสติ.   
     คําวา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันช่ือวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได มีความวา   
เปนผูมีสติ ยอมขาม ขามข้ึน ขามพน กาวลวง ลวงเลย ตณัหาชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลก เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันช่ือวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          ผูใด ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา ผูนั้น   
          เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันช่ือวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได.   
     [๑๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          นรชนใด ยอมปรารถนาไรนา ท่ีดิน เงิน โค มา ทาส คนภายใน   
          สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก.    
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     [๑๖] คําวา ไรนา ท่ีดิน เงิน มีความวา ไรนา คือ ไรขาวสาลี ไรขาวจาว ไรถ่ัว   
เขียว ไรถ่ัวราชมาส ไรขาวเหนียว ไรขาวละมาน ไรงา. คําวา ท่ีดิน คือ ท่ีเรือน ท่ีฉาง ท่ี   
หนาเรือน ท่ีหลังเรือน ท่ีสวน ท่ีอยู. คําวา เงิน คือ กหาปณะ เรียกวา เงิน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ไรนา ท่ีดิน เงิน.   
                      วาดวยทาส ๔ จําพวก   
     [๑๗] คําวา โค มา ทาส คนภายใน มีความวา โคท้ังหลายเรียกวา โค. ปสุสัตว   
เปนตนเรียกวา มา. คําวา ทาส ไดแก ทาส ๔ จําพวก คือ ทาสที่เกิดภายใน ๑ ทาสที่ซ้ือ   
มาดวยทรัพย ๑ ผูท่ีสมัครเขาถึงความเปนทาสเอง ๑ เชลยผูท่ีเขาถึงความเปนทาส ๑.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
          คนบางพวกเปนทาสโดยกําเนิดบาง คนบางพวกเปนทาสท่ีเขาซ้ือมาดวย   
          ทรัพยบาง คนบางพวกสมัครเขาเปนทาสเองบาง คนบางพวกเปนทาส                                                    
          เพราะตกเปนเชลยบาง.   
     คําวา คนภายใน ไดแก บุรุษ ๓ จําพวก คือ คนรับจาง ๑ กรรมกร ๑ พวกอยูอาศัย ๑   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา โค มา ทาส คนภายใน.   
     [๑๘] คําวา สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก มีความวา สตรีท่ีมีเจาของ เรียกวา   
สตรี. คําวา พวกพอง ไดแก พวกพอง ๔ จาํพวก คือ พวกพองโดยเปนญาติ ช่ือวาพวกพอง ๑   
พวกพองโดยโคตร ช่ือวาพวกพอง ๑ พวกพองโดยการเรียนมนต ช่ือวาพวกพอง ๑ พวกพอง   
โดยการเรียนศิลปะ ช่ือวาพวกพอง ๑. คําวา กามเปนอันมาก คือ กามมาก. กามมากเหลานี้   
ไดแก รูปท่ีชอบใจ เสียงท่ีชอบใจ กล่ินท่ีชอบใจ รสท่ีชอบใจ โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก.   
     [๑๙] คําวา นรชนใด ยอมปรารถนา มีความวา คําวา ใด คือ เชนใด ประกอบ   
อยางใด จัดแจงอยางใด มีประการอยางใด ถึงฐานะอยางใด ประกอบดวยธรรมใด คือ เปน   
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือเปนมนษุย คําวา นรชน   
คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา ยอม    
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ปรารถนา คือ ยอมปรารถนา ยอมตามปรารถนา ยอมปรารถนาท่ัวไป ยอมติดพนั ในวัตถุกาม   
ท้ังหลาย ดวยกิเลสกาม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนใด ยอมปรารถนา เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          นรชนใด ยอมปรารถนา ไรนา ท่ีดิน เงิน โค มา ทาส คนภายใน   
          สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก.   
     [๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น เหลาอันตราย ยอมย่ํายี   
          นรชนนัน้ เพราะอันตรายน้ัน ทุกขยอมติดตามนรชนนั้นไป เหมือน   
          น้ําไหลเขาสูเรือท่ีแตกแลว ฉะนั้น.   
     [๒๑] คําวา เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น มีความวา คําวา ไม   
มีกําลัง คือ กิเลสอันไมมีกําลัง คือ ทุรพล มีกําลังนอย มีเร่ียวแรงนอย เลว ทราม เส่ือม   
ตกตํ่า ลามก มีอัธยาศัยเลว เล็กนอย กิเลสเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดข่ี ทวมทับ   
กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํา นรชนนั้น   
แมดวยประการอยางนี้. อีกนยัหนึ่ง สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ   
หิริพละ โอตตัปปพละ ไมมีแกบุคคลใด กเิลสเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดข่ี   
ทวมทับ กําจดั ย่ํายีบุคคลนั้น ผูไมมีกําลัง มีกําลังทราม มีกําลังนอย มีเร่ียวแรงนอย เลว   
ทราม เส่ือม ตกตํ่า ลามก มีอัธยาศัยเลว เล็กนอย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหลากิเลสอัน   
ไมมีกําลังยอมครอบงํานรชนนั้น แมดวยประการอยางนี้.   
                     วาดวยอันตราย ๒ อยาง   
     [๒๒] คําวา เหลาอันตรายยอมย่ํายีนรชนนั้น มีความวา อันตราย ไดแก อันตราย ๒   
อยาง คือ อันตรายท่ีปรากฏ ๑ อันตรายท่ีปกปด ๑.   
     อันตรายท่ีปรากฏเปนไฉน? คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว   
หมาปา โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนท่ีทํากรรมช่ัว คนท่ีเตรียมจะทํา    
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กรรมช่ัว และโรคทางจักษุ โรคทางโสต โรคทางฆานะ โรคทางชิวหา โรคทางกาย โรคทาง   
ศีรษะ โรคทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไข   
เซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรค   
ข้ีกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหดิดาน โรคคุดทะราดหดู โรคละลอก   
โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียรโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง   
อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต   
อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกนิ   
กําลัง อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย ปวดอุจจาระ   
ปวดปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน อันตรายเหลานี้   
เรียกวา อันตรายท่ีปรากฏ.   
     อันตรายท่ีปกปดเปนไฉน? คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ   
พยาบาทนวิรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกกุกุจจนวิรณ วิจกิิจฉานวิรณ ราคะ โทสะ โมหะ ความ   
โกรธ ผูกโกรธไว ลบลูคุณทาน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มายา โออวด หัวดื้อ แขงดี ถือตัว   
ดูหม่ินทาน มัวเมา ประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความ   
เรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อภสัิงขาร คือ อกุศลธรรมท้ังปวง อันตรายเหลานี้ เรียกวา   
อันตรายท่ีปกปด.   
     ท่ีช่ือวา อันตราย เพราะอรรถวากระไร จึงช่ือวาอันตราย. เพราะอรรถวาครอบงํา   
จึงช่ือวาอันตราย. เพราะอรรถวาเปนไปเพือ่ความเส่ือม จงึช่ือวาอันตราย. เพราะวาอรรถเปน   
ท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงช่ือวาอันตราย. เพราะอรรถวา ครอบงําอยางไร? จึงช่ือวา   
อันตราย อันตรายเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดข่ี ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น เพราะ   
อรรถวาครอบงํา จึงช่ือวาอันตราย อยางนี้.   
     เพราะอรรถวาเปนไปเพือ่ความเส่ือมอยางไร? จึงช่ือวาอันตราย อันตรายเหลานัน้ ยอม   
เปนไปเพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมท้ังหลาย. อันตรายเหลานั้น ยอมเปน   
ไปเพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกศุลธรรมเหลาไหน? อันตรายเหลานัน้ ยอมเปนไป   
เพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร    
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ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   
ความทําใหบริบูรณในศีล ความเปนผูมีทวารอันคุมครองในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณใน   
โภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ ความประกอบเนืองๆ ใน   
อันเจริญสติปฏฐาน ๔ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริญสัมมัปปธาน ๔ ความประกอบเนืองๆ   
ในอันเจริญอิทธิบาท ๔ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริญอินทรีย ๕ ความประกอบเนืองๆ   
ในอันเจริญพละ ๕ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริญโพชฌงค ๗ ความประกอบเนืองๆ ในอัน   
เจริญอริยมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้น ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหง   
กุศลธรรมเหลานี้. เพราะอรรถวา เปนไปเพือ่ความเส่ือมอยางนี้ จึงช่ือวา อันตราย.   
     เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย อยางไร? จึงช่ือวาอันตราย อกศุล   
ธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนั้น ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบ   
เหมือนเหลาสัตวท่ีอาศัยรู ยอมอยูในรู ท่ีอาศัยน้ํา ยอมอยูในนํ้า ท่ีอาศัยปา ยอมอยูในปา ท่ี   
อาศัยตนไม ยอมอยูท่ีตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนั้น ยอม   
เปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ ฉันนั้น เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายอยางนี้ จึง   
ช่ือวาอันตราย.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกับกิเลสท่ี   
ฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน   
ผูอยูรวมกับกเิลสท่ีฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุกอยางไร? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อกุศลธรรมอัน   
ลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกื้อกูลแกสัญโญชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษใุนธรรมวินยันี้   
เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษนุั้น   
เพราะเหตุดังนีน้ั้น ภกิษุนัน้จงึเรียกวา ผูอยูรวมกับกเิลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอัน   
ลามกเหลานั้นยอมกลุมรุมภกิษุนั้น เพราะเหตุดังนีน้ั้น ภกิษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกบักิเลส   
ท่ีฟุงซาน อีกประการหน่ึง อกุศลธรรมอันลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกื้อกูลแก   
สัญโญชน ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุ เพราะไดยนิเสียงดวยโสต ... เพราะสูดกล่ินดวยฆานะ ... เพราะ   
ล้ิมรสดวยชิวหา ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพพะดวยกาย ... เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศล   
ธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภกิษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึง    
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เรียกวา ผูอยูรวมกับกเิลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุม   
ภิกษนุั้น เพราะเหตุดังนี้นัน้ ภิกษนุั้นจึงเรียกวา อยูรวมกบักิเลสท่ีฟุงซาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกับกิเลสท่ีฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก   
อยางนี้แล.   
     เพราะฉะนัน้ เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงกุศลธรรมท้ังหลายอยางนี้ จงึช่ือวา อันตราย.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเหลานี้ เปน   
มลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฌาตในภายใน เปนศัตรู   
ในภายใน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะ เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน   
เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน โทสะ เปนมลทินในภายใน   
เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายในโมหะ   
เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน   
เปนศัตรูในภายใน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนมลทนิในภายใน เปนอมิตร   
ในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
          โลภะ ยงัส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกดิ โลภะ ยังจิตใหใหกําเริบ โลภะ   
          เปนภยัเกิดข้ึนในภายใน พาลชน ยอมไมรูสึกภัยนัน้ คนผูโลภแลว   
          ยอมไมรูอรรถ คนผูโลภแลว ยอมไมเห็นธรรม เม่ือใด ความโลภ   
          ครอบงํานรชน เม่ือนั้น นรชนนั้น ยอมมีความมืดต้ือ โทสะ ยังส่ิงท่ีไม   
          เปนประโยชนใหเกิด โทสะ ยังจิตใหกําเริบ โทสะ เปนภัยเกิดข้ึนใน   
          ภายใน พาลชน ยอมไมรูสึกภัยนัน้ คนผูโกรธแลวยอมไมรูอรรถ คนผู   
          โกรธแลว ยอมไมเหน็ธรรม เม่ือใด ความโกรธครอบงํานรชน เม่ือนั้น   
          นรชนนัน้ ยอมมีความมืดต้ือ โมหะ ยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกิด   
          โมหะยงัจิตใหกําเริบ โมหะ เปนภยัเกิดข้ึนในภายใน พาลชน ยอมไม    
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          รูสึกภัยนั้น คนผูหลงแลว ยอมไมรูอรรถ คนผูหลงแลว ยอมไมเห็นธรรม   
          เม่ือใด ความหลงครอบงํานรชน เม่ือนั้น นรชนนัน้ ยอมมีความมืดต้ือ.   
     เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายอยางนี้. จึงช่ือวา อันตราย   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการแล เม่ือเกิด   
ข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก   
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะ เม่ือเกิดข้ึนในกายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใช   
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก โทสะ เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอม   
เกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก โมหะ เม่ือเกิดข้ึนในภายใน   
แหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก ดูกรมหาบพิตร   
ธรรม ๓ ประการนี้แล เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล   
เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
          โลภะ โทสะ โมหะ เกดิข้ึนในตน ยอมกําจัดบุรุษผูมีจิตลามก   
          เหมือนขุยไผกําจดัไมไผ ฉะนั้น.   
     เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายอยางนี้. จึงช่ือวา อันตราย   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
          ราคะ และโทสะ มีอัตภาพนี้เปนเหต ุเกิดแตอัตภาพนี้ ไมยนิดกีศุล   
          ยินดแีตกามคุณ ทําใหขนลุก บาปวิตกในใจ ตั้งข้ึนแตอัตภาพนี้แลว   
          ผูกจิตไว เหมือนพวกเด็กผูกกาท่ีขอเทาไว ฉะนั้น.   
     เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายอยางนี้. จึงช่ือวาอันตราย   
     คําวา เหลาอันตราย ยอมย่ํายีนรชนนั้น มีความวา อันตรายเหลานั้น ยอมครอบงํา   
ปราบปราม กดข่ี ทวมทับ กาํจัด ย่ํายีบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหลาอันตราย ยอม   
ย่ํายีนรชนนั้น.    
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     [๒๓] คําวา เพราะอันตรายน้ัน ทุกขยอมติดตามนรชนนั้นไป มีความวา เพราะ   
อันตรายน้ันๆ ทุกขยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น คือ ชาติทุกข ยอมติดตาม ตามไป   
ไปตาม ชราทุกข ... พยาธิทุกข ... มรณทุกข ... ทุกข คือ ความโศก รํ่าไร ลําบากกาย ทุกขใจ   
ความแคนใจ ... ทุกข คือ ความเกิดในนรก ... ทุกข คือ ความเกิดในกําเนดิเดียรัจฉาน ... ทุกข คือ   
ความเกิดในวสัิยเปรต ... ทุกข คือ ความเกดิในมนษุย ... ทุกขมีความเกดิในครรภเปนมูล ... ทุกข   
มีความต้ังอยูในครรภเปนมูล ... ทุกขมีความคลอดจากครรภเปนมูล ... ทุกขท่ีติดตามสัตวท่ีเกิด   
แลว ... ทุกขอันเนื่องแตผูอ่ืนแหงสัตวท่ีเกิดแลว ... ทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของตน ...   
ทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของผูอ่ืน ... ทุกขเกิดแตทุกขเวทนา ... ทุกขเกิดแตสังขาร ...   
ทุกขเกิดแตความแปรปรวน ... โรคทางจักษ ุโรคทางโสต โรคทางฆานะ โรคทางชิวหา โรคทาง   
กาย โรคทางศีรษะ โรคทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ   
โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ   
โรคข้ีกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราดหดู โรคละลอก   
โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียรโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง   
อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต   
อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธอันเกิดแตความเพียรเกนิ   
กําลัง อาพาธอันเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย ปวด   
อุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขเกิดแตสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ทุกข   
เพราะความตายแหงมารดา ทุกขเพราะความตายแหงบิดา ทุกขเพราะความตายแหงพีช่ายและ   
นองชายทุกขเพราะความตายแหงพ่ีสาวและนองสาว ทุกขเพราะความตายแหงบุตร ทุกขเพราะ   
ความตายแหงธิดา ทุกขเพราะความฉิบหายแหงญาติ ทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ทุกข   
เพราะความฉิบหายอันเกิดแตโรค ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความฉิบหายแหง   
ทิฏฐิ ยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะอันตรายนั้น ทุกข   
ยอมติดตามนรชนน้ันไป.   
     [๒๔] คําวา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือท่ีแตกแลว ฉะนั้น มีความวา น้ําไหลซึมเขาสูเรือ    
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ท่ีแตกแลว คือ น้ํายอมซึมเขาไป ตามเขาไป ไหลเขาไปแตท่ีนั้นๆ คือ ยอมซึมเขาไป ตาม   
เขาไป ไหลเขาไป ขางหนาบาง ขางหลังบาง ขางทองบาง แตขางๆ บาง ฉันใด เพราะอันตราย   
นั้นๆ ทุกขยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลน้ัน คือ ชาติทุกข ยอมติดตาม ตามไป ไปตาม ฯลฯ   
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ ยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือท่ีแตกแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น เหลาอันตราย ยอม   
          ย่ํายีนรชนนั้น เพราะอันตรายน้ัน ทุกขยอมติดตามนรชนน้ันไป เหมือน   
          น้ําไหลเขาสูเรือท่ีแตกแลว ฉะนั้น.   
                       วาดวยผูมีสติทุกเม่ือ   
     [๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเม่ือ พึงเวนขาดกาม   
          ท้ังหลาย คร้ันเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได เหมือนบุคคล   
          วิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น.   
     [๒๖] คําวา เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเม่ือ มีความวา คําวา   
เพราะเหตุนั้น คือ เพราะฉะน้ัน เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนัน้ เพราะนิทาน   
นั้น สัตวผูเกดิมา เม่ือเห็นโทษนั้นในกามท้ังหลาย ฉะนัน้ จึงช่ือวา เพราะเหตุนั้น. คําวา   
สัตวผูเกิดมา ไดแก สัตว นรชน มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม   
มนุษย. คําวา ในกาลทุกเม่ือ คือ ในกาลทุกเม่ือ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลท้ังปวง ตลอด   
กาลเปนนิตย ตลอดกาลยั่งยนื ตลอดกาลเปนนิรันดร ตลอดกาลเปนอันเดียว ตลอดกาลติดตอ   
ตลอดกาลเปนลําดับ ตลอดกาลไมขาดระยะ ตลอดกาลไมมีระหวาง ตลอดกาลสืบเนื่อง ตลอด   
กาลไมขาดสาย ตลอดกาลกระช้ันชิด ในการกอนภัต ในกาลหลังภัต ในยามตน ในยามกลาง   
ในยามหลัง ในขางแรม ในขางข้ึน ในฤดฝูน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวยัตน  ใน  
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ตอนวยักลาง ในตอนวัยหลัง. คําวา มีสติ (๑)- ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เม่ือ*   
เจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ก็ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   
ในเวทนาทั้งหลาย ก็ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ก็ช่ือวาเปนผูมี   
สติ เม่ือเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลาย ก็ช่ือวาเปนผูมีสติ เปนผูมีสติโดย   
เหตุ ๔ อยางแมอ่ืนอีก คือ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมีสติ ฯลฯ บุคคลเปน   
ผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง เขาถึงพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบดวยสตนิี้ บุคคล   
นั้นเรียกวา มีสติ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา สัตวผูเกิดมาพึงเปนผูมีสติทุกเม่ือ.   
     [๒๗] คําวา พึงเวนขาดกามท้ังหลาย มีความวา กามทัง้หลาย ไดแก กาม ๒ อยาง   
โดยหัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ กเิลสกาม ๑. วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
อันเปนท่ีชอบใจ ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา กิเลสกาม.   
คําวา พึงเวนขาดกามท้ังหลาย คือ พึงเวนขาดกามท้ังหลาย โดยเหตุ ๒ ประการ คือ โดยการ   
ขมไวอยาง ๑ โดยการตัดขาดอยาง ๑. พึงละเวนขาดกาม โดยการขมไวอยางไร? สัตวผูเกิดมา   
เม่ือเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยโครงกระดูก เพราะอรรถวาเปนของมีความยินดีนอย พึง   
เวนขาดกามโดยการขมไว เม่ือเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยช้ินเนื้อ เพราะอรรถวาเปนของ   
สาธารณแกชนหมูมาก พึงเวนขาดกามโดยการขมไว เม่ือเห็นอยูวา กามท้ังหลายเปรียบดวย   
คบเพลิง เพราะอรรถวาเปนของตามเผา พึงเวนขาดกามโดยการขมไว ฯลฯ แมเจริญเนวสัญญานา   
สัญญายตนสมาบัติ พึงเวนขาดกามโดยการขมไว. พึงเวนขาดกามโดยการขมไวอยางนี้ ฯลฯ พึง   
เวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางนี้  เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเวนขาดกามท้ังหลาย.   
     [๒๘] คําวา คร้ันเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได มีความวา คําวา เหลา   
นั้น คือ สัตวผูเกิดมา กําหนดรูวัตถุกามทั้งหลาย ละ  ละท่ัว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน ใหถึง   
ความไมมีในภายหลัง ซ่ึงกิเลสกาม คือ ละ ละท่ัว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน ใหถึงความไมมีใน   
ภายหลัง ซ่ึงกามฉันทนิวรณ ... พยาบาทนวิรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนวิรณ ละ    
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ละท่ัว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงวิจิกิจฉานิวรณ พึงขาม ขามข้ึน   
ขามพน กาวลวง เปนไปลวง กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา คร้ันเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได.   
     [๒๙] คําวา เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น มีความวา บุคคลวิด   
สาดออก ท้ิงออกซ่ึงน้ําในเรืออันทําใหหนกั บรรทุกหนกัแลว พึงไปถึงฝงดวยเรือท่ีเบา โดย   
เร็วไว โดยไมลําบาก ฉันใด สัตวผูเกิดมา กาํหนดรูวัตถุกามท้ังหลาย ละ ละท่ัว บรรเทา   
ทําใหสูญส้ิน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงกิเลสกาม คือ ละ ละท่ัว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน   
ใหถึงความไมมีในภายหลังซ่ึงกามฉันทนวิรณ ... พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจ   
กุกกจุจนวิรณ ... วิจิกจิฉานวิรณ พึงไปถึงฝงโดยเร็วไว โดยไมลําบาก ฉันนั้น. อมตนพิพาน   
เรียกวา ฝง ไดแก ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ินตัณหา   
เปนท่ีคลายกําหนัด เปนท่ีดบั เปนท่ีออกไป จากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด พึงถึง บรรลุ   
ถูกตอง ทําใหแจงซ่ึงฝง. คําวา ถึงฝง คือ ผูใด ใครเพื่อจะถึงฝง ผูนั้นช่ือวา ผูถึงฝง   
ผูใดยอมไปสูฝง ผูนั้นชื่อวา ผูถึงฝง ผูใด ถึงฝงแลว ผูนั้นช่ือวา ผูถึงฝง.   
     สมเด็จจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลผูขามพนแลวถึงฝงแลว ดํารงอยูบนบก   
ช่ือวา เปนพราหมณ. ดกูรภกิษุท้ังหลาย คําวา พราหมณ เปนช่ือพระอรหันต พระอรหันตนัน้   
ถึงฝงดวยการรูยิ่ง ถึงฝงดวยการกําหนดรู ถึงฝงดวยการละ ถึงฝงดวยการเจริญ ถึงฝงดวยการ   
ทําใหแจง ถึงฝงดวยการบรรลุ ถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง ดวยการรูยิ่ง ถึงฝงแหงทุกขท้ังปวง   
ดวยการกําหนดรู ถึงฝงแหงกิเลสท้ังปวง ดวยการละ ถึงฝงแหงอริยมรรค ๔ ดวยการเจริญ   
ถึงฝงแหงนิโรธ ดวยการทําใหแจง ถึงฝงแหงสมาบัติท้ังปวง ดวยการบรรลุ พระอรหันตนัน้   
ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยสมาธิ   
ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยปญญา ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยวมุิติ   
พระอรหันตนัน้ ไปสูฝงแลว ถึงฝงแลว ไปสูสวนสุดแลว ถึงสวนสุดแลว ไปสูท่ีสุดแลว   
ถึงท่ีสุดแลว ไปสูท่ีสุดรอบแลว ถึงท่ีสุดรอบแลว ไปสูความสําเร็จแลว ถึงความสําเร็จแลว   
ไปสูท่ีปองกันแลว ถึงท่ีปองกันแลว ไปสูท่ีลับแลว ถึงท่ีลับแลว ไปสูท่ีพึ่งแลว ถึงท่ีพึง่    
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แลว ไปสูท่ีไมมีภัยแลว ถึงท่ีไมมีภัยแลว ไปสูท่ีไมจุติแลว ถึงท่ีไมจุติแลว ไปสูท่ีไมตาย   
แลว ถึงท่ีไมตายแลว ไปสูนพิพานแลว ถึงนิพพานแลว พระอรหันตนัน้ อยูจบแลว   
ประพฤติจรณะแลว มีทางไกลอันถึงแลว มีทิศอันถึงแลว มีท่ีสุดอันถึงแลว มีพรหมจรรย   
อันรักษาแลว ถึงทิฏฐิอันอุดมแลว มีมรรคอันเจริญแลว มีกิเลสอันละเสียแลว มีการแทง   
ตลอดมิไดกําเริบ มีนิโรธอันทําใหแจงแลว มีทุกขอันกําหนดรูแลว มีสมุทัยอันละแลว มีนิโรธ   
อันทําใหแจงแลว มีมรรคอันเจริญแลว มีธรรมท่ีควรรูยิ่งอันไดรูยิ่งแลว มีธรรมท่ีควรกําหนดรู   
กําหนดรูแลว มีธรรมท่ีควรละอันละแลว มีธรรมท่ีควรเจริญอันเจริญแลว มีธรรมท่ีควรทําให   
แจงอันทําใหแจงแลว พระอรหันตนั้น มีอวิชชาเปนล่ิมสลักอันถอนเสียแลว มีกรรมเปนคูอัน   
กําจัดเสียแลว มีตัณหาเปนเสาระเนียดอันถอนเสียแลว ไมมีสัญโญชนเปนบานประตู เปน   
ผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึก มีมานะเปนธงอันใหตกไปแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มีโยค   
กิเลสมิไดเกีย่วของ มีองคหาอันละเสียแลว ประกอบดวยองคหก มีสติเปนธรรมเอกเปน   
เคร่ืองรักษา มีธรรมเปนเคร่ืองอาศัยส่ี มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว มีการแสวง   
หาอันชอบ ไมหยอน ประเสริฐ มีความดําริมิไดขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิตพนดีแลว   
มีปญญาพนดแีลว เปนผูมีความบริบูรณ มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ   
ถึงความบรรลุปรมัตถะ พระอรหันตนั้น มิไดกอ มิไดกําจัด กําจดัต้ังอยูแลว มิไดละ มิไดถือม่ัน   
ละแลวจึงต้ังอยู มิไดเย็บ มิไดยก เย็บแลวจงึต้ังอยู มิไดดบั มิไดใหลุก ดับแลวจึงตั้งอยู   
ดํารงอยู เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณ   
ทัสสนขันธ ซ่ึงเปนอเสขะ แทงตลอดอริยสัจจะแลวจึงต้ังอยู กาวลวงตัณหาอยางนี้แลว จึง   
ตั้งอยู ดับไฟกเิลสแลวจึงต้ังอยู ตั้งอยูเพราะเปนผูไมตองไปรอบ ยึดถือเอายอดแลว ตัง้อยู   
ตั้งอยูเพราะเปนผูซองเสพวิมุติ ดํารงอยูดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาอันบริสุทธ์ิ ดํารง   
อยูดวยความบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดํารงอยูในความเปนผูไมแข็งกระดางดวยตัณหาทิฏฐิ มานะ   
อันบริสุทธ์ิ ตั้งอยูเพราะเปนผูหลุดพน ตั้งอยูเพราะเปนผูสันโดษ ตั้งอยูในสวนสุดรอบแหงขันธ   
ธาตุ อายตนะ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ตั้งอยูในภพอันมีในท่ีสุด ตั้งอยู   
ในสรีระที่สุด ทรงไวซ่ึงรางกายท่ีสุด.    
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     สมจริงดังประพันธคาถาวา:   
     พระขีณาสพนั้น มีภพนี้เปนท่ีสุด มีสรีระนี้เปนทีหลัง มิได   
     มีชาติ มรณะ สงสาร และภพใหม.   
     เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น.   
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเม่ือ พึงเวนขาดกาม   
          ท้ังหลาย คร้ันเวนขาดกามเหลานั้น พึงขามโอฆะได เหมือนบุคคล   
          วิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น ดังนี้.   
                    จบ กามสุตตนิทเทส ท่ี ๑.   
                    -------------------   
                      คุหัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๒   
                วาดวยนรชนเปนผูของอยูในถํ้าคือกาย   
     [๓๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
     นรชนเปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว นรชนเมื่อต้ังอยู ก็   
     หยั่งลงในที่หลง นรชนเชนนั้น ยอมอยูไกลจากวิเวก ก็เพราะกามท้ังหลายใน   
     โลก ไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย.   
     [๓๑] คําวา นรชนเปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลวมีความวา   
ทรงตรัสคําวา เปนผูของไวกอน. ก็แตวาถํ้าควรกลาวกอน กายเรียกวา ถํ้า. คําวา กายกด็ี ถํ้า   
ก็ดี รางกายก็ด ีรางกายของตนก็ดี เรือกด็ี รถก็ดี ธงก็ดี จอมปลวกก็ดี รังก็ดี เมืองกด็ี   
กระทอมก็ดี ฝก็ดี หมอก็ดี เหลานี้เปนช่ือของกาย.   
     คําวา เปนผูของอยูในถํ้า คือ ของ เกี่ยวของ ของท่ัวไป ติดอยู พนัอยู เกีย่วพัน   
อยูในถํ้า เหมือนส่ิงของท่ีของ เกี่ยวของ ของท่ัวไป ติดอยู พันอยู เกี่ยวพนัอยูท่ีตะปู ซ่ึง   
ตอกติดไวท่ีฝา หรือท่ีไมขอ ฉะนั้น.    
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     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ความพอใจ ความกําหนดั ความเพลิน ความ   
ปรารถนาในรูป ความเขาไปถือ ความเขาไปยึดในรูป อันเปนความตั้งม่ัน ความถือม่ัน และ   
ความนอนตามแหงจิต บุคคลมาเกี่ยวของอยูในความพอใจเปนตนนั้น เพราะเพราะนัน้. จึงเรียก   
วา สัตว. คําวา สัตวเปนช่ือของผูเกี่ยวของ เพราะฉะน้ัน. จึงช่ือวา เปนผูของอยูในถํ้า. คําวา   
ผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว คือ ผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว คือ ผูอันกิเลสเปนอันมาก ปดบังไว   
แลว คือ อันความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบลู   
ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความดือ้ ความแขงดี ความ   
ถือตัว ความดหูม่ิน ความเมา ความประมาท ปดบังไวแลว อันกิเลสทั้งปวง อันทุจริตท้ังปวง   
อันความกระวนกระวายท้ังปวง อันความเรารอนท้ังปวง อันความเดือดรอนท้ังปวง อัน   
อภิสังขารคืออกุศลธรรมท้ังปวง บงไว คลุมไว หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว   
ครอบงําไวแลว  เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา เปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว.   
     [๓๒] คําวา นรชนเม่ือต้ังอยู ก็หยั่งลงในท่ีหลง มีความวา คําวา นรชน เม่ือต้ังอยู   
ก็เปนผูกําหนดั ยอมต้ังอยูดวยสามารถความกําหนดั เปนผูขัดเคือง ยอมต้ังอยูดวยความ   
สามารถความขัดเคือง เปนผูหลง ยอมต้ังอยูดวยความสามารถความหลง เปนผูผูกพัน ยอม   
ตั้งอยูดวยสามารถความถือตัว เปนผูยดึถือ ยอมต้ังอยูดวยความสามารถความเห็น เปนผูฟุงซาน   
ยอมต้ังอยูดวยสามารถความฟุงซาน เปนผูไมแนนอน ยอมต้ังอยูดวยสามารถความสงสัย เปน   
ถึงความม่ันคง ยอมต้ังอยูดวยสามารถกิเลสท่ีนอนเนื่อง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนเม่ือต้ังอยู   
แมดวยประการอยางนี้.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุ ท่ีนา   
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั มีอยู หากวาภกิษุ   
เพลิดเพลิน ชมเชย ยดึถือรูปนั้น ตั้งอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เสียงท่ีพึงรูแจงดวยโสต ... กล่ินท่ี   
พึงรูแจงดวยฆานะ ... รสที่พงึรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย ... ธรรมท่ีพึงรูแจง   
ดวยมนะ ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั   
มีอยู หากภิกษเุพลิดเพลิน ชมเชย ยดึถือธรรมนั้นต้ังอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นรชนเมื่อต้ังอยู   
แมดวยประการอยางนี้.    
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     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงรูป เม่ือต้ังอยู   
ยอมมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนท่ีตั้ง ซองเสพความเพลิดเพลินต้ังอยู ยอมถึงความเจริญงอกงาม   
ไพบูลย ดกูรภกิษุท้ังหลาย วญิญาณท่ีเขาถึงเวทนา ... วิญญาณท่ีเขาถึงสัญญา ... หรือวิญญาณท่ี   
เขาถึงสังขาร เม่ือต้ังอยู ยอมมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีตั้ง ซองเสพความเพลิดเพลิน   
ตั้งอยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นรชนเมื่อต้ังอยู แมดวยประการ   
อยางนี้   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาวา ความกําหนดั ความ   
เพลิดเพลิน ความปรารถนา มีอยูในกาวฬิงการาหาร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงาม ในท่ีนัน้ วิญญาณ   
ตั้งอยูงอกงามในท่ีใด ความหยั่งลงแหงนามรูปก็มีอยูในท่ีนั้น ความเจริญแหงสังขารท้ังหลายมี   
อยูในท่ีใด ความเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในท่ีนั้น ความเกิดในภพใหมตอไปมีอยูในท่ีใด   
ชาติ ชรา มรณะตอไปก็มีอยูในท่ีนั้น ชาติ ชรา มรณะตอไปมีอยูในท่ีใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เรากลาววา ท่ีนั้นมีความโศก มีความหมนหมอง มีความคับแคน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวา   
ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความปรารถนา มีอยูในผัสสาหาร ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวา   
ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความปรารถนา มีอยูในมโนสัญญาเจตนาหาร ... ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย ถาวา ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความปรารถนา มีอยูในวิญญาณาหาร วิญญาณก็   
ตั้งอยูงอกงามในท่ีนั้น วิญญาณตั้งอยูงอกงามในท่ีใด ความหย่ังลงแหงนามรูปก็มีอยูในท่ีนั้น   
ความหยั่งลงแหงนามรูปมีอยูในท่ีใด ความเจริญแหงสังขารท้ังหลายก็มีอยูในท่ีนั้น ความเจริญ   
แหงสังขารท้ังหลายมีอยูในท่ีใด ความเกิดในภพใหมตอไปก็มีอยูในท่ีนั้น ความเกิดในภพใหม   
ตอไปมีอยูในท่ีใด ชาติ ชรา มรณะตอไปกมี็อยูในท่ีนั้น ชาติ ชรา มรณะตอไปมีอยูในท่ีใด   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววา ท่ีนั้นมีความโศก มีความหมนหมอง มีความคับแคน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา นรชนเม่ือต้ังอยู แมดวยประการอยางนี้.   
     คําวา หยั่งลงในท่ีหลง มีความวา กามคุณ ๔ คือ รูปท่ีพึงเห็นแจงดวยจักษุ ท่ีนาปรารถนา   
นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เสียงท่ีพึงรูแจงดวยโสต ...   
กล่ินท่ีพึงรูแจงดวยฆานะ ... รสท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย ท่ีนา   
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั พระผูมีพระภาค    
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ตรัสวา ท่ีหลงเพราะเหตุไร กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ท่ีหลง. เพราะเหตุวา เทวดา   
และมนุษยโดยมาก ยอมหลง หลงพรอม หลงเสมอ เปนผูหลง เปนผูหลงพรอม เปนผูหลงเสมอ   
ในกามคุณ ๕ เปนผูอันอวิชชาทําใหตาบอด หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว   
ครอบงําแลว เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา ท่ีหลง. คําวา หยั่งลงในท่ีหลง   
คือ หยั่งลง กาวลง หมกมุน จมลงในท่ีหลง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนเม่ือต้ังอยูกห็ยั่งลงใน   
ท่ีหลง.   
                      วาดวยวิเวก ๓ อยาง   
     [๓๓] คําวา นรชนเชนนัน้ ยอมอยูไกลจากวิเวก มีความวา วิเวก ไดแก วิเวก ๓   
อยาง คือ กายวเิวก จิตตวเิวก อุปธิวิเวก.   
     กายวิเวกเปนไฉน? ภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ   
ปา โคนตนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง และเปนผูสงัดดวยกายอยู   
คือ เดินผูเดยีว ยืนผูเดยีว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่ง   
อยูในท่ีเรนลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดยีว เปนผูเดยีว เท่ียว อยู เปล่ียนอริยาบถ ประพฤติ   
รักษาเปนไป ใหเปนไป นี้ช่ือวา กายวิเวก.   
     จิตตวิเวกเปนไฉน? ภิกษุผูบรรลุปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนวิรณ บรรลุทุติยฌาน มีจิต   
สงัดจากวิตกและวิจาร บรรลุตติยฌาน มีจติสงัดจากปติ บรรลุจตุตตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและ   
ทุกข บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา บรรลุ   
วิญญาณัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน มีจิต   
สงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตน   
สัญญา (เม่ือภิกษุนั้น) เปนโสดาบันบุคคล มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตัตปรามาส   
ทิฏฐานุสัย วิจกิิจฉานุสัย และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกันกับสักกายทิฏฐิเปนตน   
เปนสกทาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน อยางหยาบ กามราคานุสัย   
ปฏิฆานุสัย อยางหยาบ และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกันกันกามราคสังโยชนอยางหยาบ   
เปนตนนัน้ เปนอนาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนอยางละเอียด    
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กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางละเอียด และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกันกับกามราค   
สังโยชนอยางละเอียดเปนตนนั้น เปนอรหนัตบุคคลมีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ   
อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย กิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดียวกนักบั   
รูปราคะเปนตนนั้น และจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอก นี้ช่ือวาจิตตวิเวก.   
     อุปธิวิเวกเปนไฉน? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวาอุปธิ. อมตะ นิพพาน   
เรียกวาอุปธิวิเวก ไดแกธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ิน   
ตัณหา เปนท่ีสํารอก เปนท่ีดบั เปนท่ีออกไปจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด นี้ช่ือวาอุปธิวิเวก.   
     ก็กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออกแลว ยินดยีิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวก   
ยอมมีแกบุคคลผูมีจิตบริสุทธ์ิ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวก ยอมมีแก   
บุคคลผูหมดอุปธิถึงซ่ึงนิพพานอันเปนวิสังขาร.   
      คําวา ไกลจากวเิวก มีความวา นรชนนัน้ใด เปนผูของอยูในถํ้าอยางนี้ อันกิเลส   
มากปดบังไวอยางนี้ หยั่งลงในท่ีหลงอยางนี้ นรชนนัน้ยอมอยูไกลแมจากกายวิเวก ยอมอยู   
ไกลแมจากจิตตวิเวก ยอมอยูไกลแมจากอุปธิวิเวก คืออยูในท่ีหางไกลแสนไกล มิใชใกล   
มิใชใกลชิด มิใชเคียง มิใชใกลเคียง. คําวา อยางนั้น คือ ผูหยั่งลงในท่ีหลง ชนิดนั้น   
เชนนั้น ดํารงอยูดังนัน้ แบบนั้น เหมือนเชนนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนเชนนัน้   
ยอมอยูไกลจากวิเวก.   
                      วาดวยกาม ๒ อยาง   
     [๓๔] คําวา กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอันนรชนละไดโดยงายมีความวา (๑)- กาม*   
ไดแกกาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือ วตัถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑   
     วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนท่ีชอบใจเครื่องลาด   
เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง   
บาน นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเปนท่ีตัง้แหงความ    
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กําหนดัอยางใดอยางหนึ่ง ช่ือวาวัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง กามที่เปนอดีต กามที่เปนอนาคต   
กามที่เปนปจจบัุน ท่ีเปนภายใน ท่ีเปนภายนอก ท่ีเปนท้ังภายในและภายนอก ชนิดเลว   
ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต เปนของสัตวผูเกิดในอบาย เปนของมนุษย เปนของทิพย   
ท่ีปรากฏเฉพาะหนา ท่ีนิรมิตเอง ท่ีผูอ่ืนนิรมิต ท่ีหวงแหน  ท่ีไมไดหวงแหน ท่ียึดถือวาของเรา   
ท่ีไมยึดถือวาของเรา ธรรมท่ีเปนกามาวจรแมท้ังหมด ธรรมท่ีเปนรูปาวจร แมท้ังหมด ธรรมท่ี   
เปนอรูปาวจรแมท้ังหมด ธรรมเปนท่ีตั้งแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ช่ือวากาม เพราะ   
อรรถวา อันบุคคลพึงใคร เพราะอรรถวาเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั  เพราะอรรถวาเปนท่ีตั้ง   
แหงความมัวเมา กามเหลานีเ้รียกวาวัตถุกาม.   
     กิเลสกามเปนไฉน? คือ ความพอใจ ความกําหนัด ความพอใจและความกําหนัด   
ความดําริ ความกําหนดัมาก ความดําริและความกําหนัด ความพอใจคือความใคร ความกําหนดั   
คือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหา   
ในกาม ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบ   
ในกาม ความยดึถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ ช่ือวากาม.   
     สมจริงดังคําวา   
          ดูกรกาม เราเห็นรากฐานของทานแลววา ทานยอมเกิด   
          เพราะความดําริ เราจกัไมดําริถึงทาน ทานจักไมมีอยางนี้.   
     กามเหลานี ้เรียกวา กิเลสกาม. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก   
เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอันนรชนละ   
ไดโดยงาย มีความวา ก็กามทัง้หลายในโลกเปนของอันนรชนละไดโดยยาก สละไดโดยยาก   
สลัดไดโดยยาก ย่ํายไีดโดยยาก แหวกออกไดโดยยาก ขามไดโดยยาก พนไดโดยยาก กาว   
ลวงไดโดยยาก ขามพนไดโดยยาก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอัน   
นรชนละไดโดยงาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
     นรชนเปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว นรชนเมื่อ    
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         ตั้งอยู กห็ยั่งลงในท่ีหลง นรชนเชนนั้นยอมอยูไกลจากวิเวก ก็เพราะ   
         กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย.   
    [๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
         สัตวเหลานั้น ผูติดพันดวยความแชมช่ืนในภพ เพราะเหตุแหงความ   
         ปรารถนา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง ปรารถนาอยูซ่ึง   
         กามเหลานี้ หรือกามท่ีมีในกอน เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยัง   
         บุคคลอ่ืนใหหลุดพน.   
    [๓๖] คําวา ผูติดพันดวยความแชมช่ืนในภพ เพราะเหตุแหงความปรารถนา มีความ   
วา ตัณหา เรียกวา ความปรารถนา ไดแกความกําหนัด (๑)- ความกําหนัดกลา ความพอใจ*   
ความชอบใจ ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยสามารถแหงความกําหนัดกลาแหงจิต ความ   
ปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความยินดี ความยนิดีท่ัวไป ความของ ความติดพนั   
ความแสวงหา ความลวง ความใหสัตวเกิด ความใหสัตวเกี่ยวกับทุกข ความเย็บไว ความ   
ท่ีจิตเปนดังวาขาย ความท่ีจติเปนดังวากระแสน้ํา ความซานไปในอารมณตางๆ ความท่ีจิตเปน   
ดังวาเสนดาย ความกระจายไป ความใหอายุเส่ือมไป ความเปนเพื่อน ความตั้งไว เคร่ืองนํา   
ไปสูภพ ความติดอารมณ ความต้ังอยูในอารมณ ความสนทิ ความรัก ความเพงเล็ง ความ   
ผูกพัน ความหวัง ความจํานง ความประสงค ความหวังในรูป  ความหวังในเสียง ความหวัง   
ในกล่ิน ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ ความหวังในทรัพย ความ   
หวังในบุตร ความหวังในชีวติ ความปรารถนา ความใหสัตวปรารถนา ความท่ีจิตปรารถนา   
ความเหนี่ยวร้ัง ความใหสัตวเหนี่ยวร้ัง ความท่ีจิตเหน่ียวร้ัง ความหวัน่ไหว อาการแหงความ   
หวั่นไหว ความพร่ังพรอมดวยความหวั่นไหว ความกําเริบ ความใครดี ความกําหนัดในท่ีผิด   
ธรรม ความโลภไมเสมอ ความใคร อาการแหงความใคร ความมุงหมาย ความปอง ความ   
ปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตณัหาในอรูปภพ ตณัหาใน   
นิโรธ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ    
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โยคะ คันถะ อุปาทาน ความกั้น ความปด ความบัง ความผูก ความเขาไปเศราหมอง   
ความนอนเนื่อง ความกลุมรุมจิต ความเปนดังวาเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุตางๆ รากเงา   
แหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร วิสัยมาร แมน้ํา ตัณหา   
ขายตัณหา โซตัณหา สมุทรตัณหา อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา เพราะเหตุแหงความ   
ปรารถนา คือ เพราะเหตุแหงความปรารถนา เพราะความปรารถนาเปนเหตุ เพราะความ   
ปรารถนาเปนปจจัย เพราะความปรารถนาเปนตัวการ เพราะความปรารถนาเปนแดนเกิด ฉะนั้น   
จึงช่ือวา เพราะเหตุแหงความปรารถนา   
     คําวา ผูติดพันดวยความแชมช่ืนในภพ คือ ความแชมช่ืนในภพอยางหนึ่ง ไดแก   
สุขเวทนา. ความแชมช่ืนในภพ ๒ อยาง ไดแกสุขเวทนา ๑ วัตถุท่ีปรารถนา ๑. ความแชมช่ืน   
ในภพ ๓ อยาง ไดแก ความเปนหนุมสาว ๑ ความไมมีโรค ๑ ชีวิต ๑. ความแชมช่ืนในภพ ๔   
อยาง ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข. ความแชมช่ืนในภพ ๕ อยาง ไดแก รูป เสียง   
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาพอใจ. ความแชมช่ืนในภพ ๖ อยาง ไดแก ความถึงพรอมแหง   
จักษุ ความถึงพรอมแหงโสต ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึง   
พรอมแหงกาย ความถึงพรอมแหงใจ. คําวา ผูติดพันดวยความแชมช่ืนในภพ คือ ติดพัน   
ในสุขเวทนา ติดพันในวัตถุท่ีปรารถนา ติดพันในความเปนหนุมสาว ติดพันในความไมมีโรค   
ติดพันในชีวิต ติดพันในลาภ ติดพันในยศ ตดิพันในสรรเสริญ ติดพันในสุข ติดพันในรูป   
ติดพันในเสียง ติดพันในกล่ินติดพันในรส ติดพันในโผฏฐัพพะ ท่ีนาพอใจ ติดพนัคือ   
เกี่ยวพัน ผูกพนั ของ เกี่ยว หมกมุน ในความถึงพรอมแหงจักษุ ในความถึงพรอม   
แหงโสต ในความถึงพรอมแหงฆานะ ในความถึงพรอมแหงชิวหา ในความถึงพรอมแหงกาย   
ในความถึงพรอมแหงใจ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ผูติดพันดวยความแชมช่ืนในภพ เพราะเหตุ   
แหงความปรารถนา.   
     [๓๗] คําวา สัตวเหลานั้น เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพน   
มีความวา ธรรมท่ีเปนวัตถุแหงความแชมช่ืนในภพ เหลานั้นอันสัตวหลุดพนไดยาก หรือสัตว   
เหลานั้นเปนผูหลุดพนไดยากจากธรรมท่ีเปนวัตถุแหงความแชมช่ืนในภพเหลานั้น.    
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     ธรรมท่ีเปนวัตถุแหงความแชมช่ืนในภพ เหลานั้นอันสัตวหลุดพนไดยากอยางไร?   
คือ สุขเวทนา วัตถุท่ีปรารถนา ความเปนหนุมสาว ความไมมีโรค ชีวิต ลาภ ยศ   
สรรเสริญ สุข รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาพอใจ ความถึงพรอมแหงจักษุ   
ความถึงพรอมแหงโสต ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึงพรอมแหง   
กาย ความถึงพรอมแหงใจ อันสัตวพนไดยาก คือหลุดพนไดยาก เปล้ืองไดยาก ปลอยไดยาก   
ย่ํายีไดยาก แหวกออกไดยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวลวงไดยาก ประพฤติลวงได   
ยาก. ธรรมท่ีเปนวัตถุแหงความแชมช่ืนในภพ อันสัตวหลุดพนไดยากอยางน้ี.   
     สัตวท้ังหลายเปนผูหลุดพนไดยากจากธรรมท่ีเปนวัตถุแหงความแชมช่ืนในภพเหลานั้น   
อยางไร? คือ สัตวท้ังหลาย เปนผูพนไดยาก หลุดพนไดยาก ถอนข้ึนไดยาก ปลดเปล้ือง   
ไดยาก พรากออกไดยาก ฉุดออกไดยาก จากสุขเวทนา วตัถุท่ีปรารถนา ความเปนหนุมสาว   
ความไมมีโรค ชีวิต ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาพอใจ   
ความถึงพรอมแหงจกัษุ ความถึงพรอมแหงโสต ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหง   
ชิวหา ความถึงพรอมแหงกาย ความถึงพรอมแหงใจ. สัตวท้ังหลายเปนผูหลุดพนไดยากจาก   
ธรรมท่ีเปนวัตถุแหงความแชมช่ืนในภพเหลานั้นอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา สัตวเหลานั้น   
เปนผูหลุดพนไดยากอยางนี้.   
     คําวา และไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพน มีความวา สัตวเหลานั้นจมอยูดวยตน ยอม   
ไมอาจจะฉุดผูอ่ืนท่ีจมอยูใหข้ึนได. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ บุคคลน้ัน   
หนอ จมอยูดวยตนแลว จักฉุดผูอ่ืนท่ีจมอยูข้ึนได ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ดูกรจนุทะ   
บุคคลนั้นหนอ ไมฝกฝน ไมอบรม ไมดับกิเลสดวยตนแลว จักยังผูอ่ืนใหฝกฝน ใหอบรม   
ใหดับกิเลสได ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได. สัตวเหลานัน้ไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพนไดอยางนี้.   
อีกอยางหนึ่ง ไมมีใครๆ อ่ืนท่ีจะยังสัตวเหลานั้นใหพนได ถาสัตวเหลานั้นจะพึงพนไดไซร   
สัตวเหลานั้นกป็ฏิบัติอยูซ่ึงสัมมาปฏิบัติ อนุโลมปฏิบัติ อปจจนิกปฏิบัติ อนวัตถปฏิบัติ   
ธัมมานุธัมมาปฏิบัติโดยตนเอง ดวยเร่ียวแรง กําลัง ความเพียร ความบากบ่ัน เร่ียวแรงของ   
บุรุษ กําลังของบุรุษ ความเพยีรของบุรุษ ความบากบ่ันบุรุษ ของตนเอง จึงจะพึงพนได    
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เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพนแมดวยประการอยางนี้. สมจริงดังท่ี   
พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ดูกรโธตกมาณพ เราไมอาจยังใครๆ ท่ีมีความสงสัยในโลกใหหลุดพน   
          ได แตทานรูเฉพาะอยูซ่ึงธรรมอันประเสริฐ พึงขามหวงทุกขนี้ได   
          ดวยประการอยางนี้.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพน แมดวยประการอยางนี้. สมจริงดังท่ี   
พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ความช่ัวอันบุคคลกระทําดวยตน บุคคลนั้นจักเศราหมองดวยตนเอง   
          ความช่ัวอันบุคคลไมกระทําดวยตน บุคคลนั้นจะบริสุทธ์ิดวยตนเอง   
          ความบริสุทธ์ิ และความไมบริสุทธ์ิเปนของเฉพาะตน ผูอ่ืนไมพึงให   
          ผูอ่ืนบริสุทธ์ิได.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพน แมดวยประการอยางนี้. สมจริงดังท่ี   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้ก็ฉันนัน้ นิพพานก็ตั้งอยู หนทางไปนิพพานก็ตั้ง   
อยู เราผูชักชวนก็ตั้งอยู ก็เม่ือเปนดังนัน้ สาวกท้ังหลายของเรา ผูอันเราส่ังสอนอยูอยางนี้   
พรํ่าสอนอยูอยางนี้ บางพวกก็บรรลุถึงนิพพานอันแนนอนโดยสวนเดยีว  ทางพวกกไ็มบรรลุ   
ดูกรพราหมณ ในเร่ืองนี้ เราจะทําอยางไรได ดูกรพราหมณ พระตถาคตเปนเพยีงผูบอกหนทาง   
พระพุทธเจายอมบอกหนทาง สัตวท้ังหลายผูปฏิบัติอยูดวยตนเอง จึงจะพึงหลุดพนได   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และไมยังบุคคลอ่ืนใหหลุดพนแมดวยประการอยางนี้.   
     เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา สัตวเหลานัน้เปนผูหลุดพนไดยาก  และไมยังบุคคลอ่ืนให   
หลุดพน.   
     [๓๘] คําวา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง มีความวา อนาคตเรียกวา   
ขางหลัง อดีตเรียกวาขางหนา. อีกอยางหนึง่ อนาคตใกลอดีตก็ดี ปจจุบันใกลอดีตก็ดี   
เรียกวาขางหลัง อดีตใกลอนาคตก็ดี  ปจจุบันใกลอนาคตก็ดี เรียกวาขางหนา.   
     บุคคลทําความมุงหวังในขางหนา อยางไร? คือ บุคคลยอมหวนระลึกถึงความ    
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เพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอดีตกาล เราไดมีรูปอยางนี้ มีเวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้   
มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้. บุคคลชื่อวา ทําความมุงหวังในขางหนาแมดวยประการอยางนี้.   
อีกอยางหนึ่ง วิญญาณเปนของพัวพันดวย ฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตกาล เราไดมี   
จักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะวิญญาณเปนของพัวพันดวยฉันทราคะ บุคคลนั้น จึงเพลิดเพลิน   
อารมณนั้น เม่ือเพลิดเพลินอารมณนั้น จึงช่ือวายอมกระทําความมุงหวังในขางหนาแมดวย   
ประการอยางนี้. วิญญาณเปนของพัวพนัดวยฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตกาลเราไดมีโสต   
ดังนี้ มีเสียงดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีฆานะดังนี้ มีกล่ินดังนี้ ... ในอดตีกาลเราไดมีชิวหา   
ดังนี้ มีรสดังนี ้... ในอดีตกาล เราไดมีกายดังนี้ มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมี   
ใจดังนี้ เพราะวิญญาณเปนของพัวพันดวยฉันทราคะ บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เม่ือ   
เพลิดเพลินอารมณนั้น จึงช่ือวา ยอมกระทําความมุงหวงัในขางหนาแมดวยประการอยางนี้. อีก   
อยางหนึ่ง บุคคลยอมยินดี มุงหวัง ถึงความปล้ืมใจดวยการหัวเราะ การเจรจา การเลน กับ   
มาตุคามในกาลกอน. บุคคลจึงช่ือวา ยอมกระทําความมุงหวังในขางหนาแมดวยประการ   
อยางนี้.   
     บุคคลทําความมุงหวังในขางหลังอยางไร? คือ บุคคลตามระลึกถึงความเพลิดเพลิน   
ในอารมณนัน้วา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอยางนี้ เวทนาอยางนี้ สัญญาอยางนี้ สังขารอยางนี้   
วิญญาณอยางนี้. บุคคลชื่อวาทําความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง   
บุคคลต้ังจิตเพื่อจะไดอารมณท่ียังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมีจักษดุังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะ   
เหตุแหงการต้ังจิตไว บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เม่ือเพลิดเพลินอารมณนั้น จึงช่ือวา   
ยอมกระทําความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้. บุคคลต้ังจิตเพื่อจะไดอารมณท่ีไมได   
วา ในอนาคตกาล เราพึงมีโสตดังนี้ มีเสียงดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีฆานะดังนี้ ... มี   
กล่ินดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีชิวหาดงันี้ มีรสดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีกายดังนี้   
มีโผฏฐัพพะดงันี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังน้ี มีธรรมดังนี้ เพราะเหตุแหงการต้ังจิตไว   
บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เม่ือเพลิดเพลินอารมณนั้น บุคคลนัน้จึงช่ือวา ทําความ   
มุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมต้ังจิตเพื่อจะไดอารมณท่ียัง    
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ไมไดวา เราจกัเปนเทวราช หรือจักเปนเทวดาตนใดตนหน่ึง ดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ   
หรือดวยพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุแหงการตั้งจิตไว บุคคลน้ันจึงเพลิดเพลินอารมณนัน้ เม่ือ   
เพลิดเพลินอารมณนั้น บุคคลน้ันจึงช่ือวา ทําความมุงหวงัในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มุงหวงัอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง.   
     [๓๙] คําวา ปรารถนาอยูซ่ึงกามเหลานี้ หรือกามท่ีมีในกอน มีความวา คําวา ซ่ึง   
กามเหลานี้ คืออยากได ยินดี ปรารถนา ทะเยอทะยาน เพอฝน ถึงกามคุณ ๕ ท่ีเปนปจจบัุน.   
คําวา ปรารถนาอยูซ่ึงกามท่ีมีในกอน มีความวา ปรารถนาอยู บนเพออยู รําพันอยู ซ่ึง   
กามคุณ ๕ ท่ีเปนอดีต เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ปรารถนาอยูซ่ึงถามเหลานี้ หรือกามท่ีมีในกอน.   
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          สัตวเหลานั้น ผูติดพนัดวยความแชมช่ืนในภพ เพราะเหตุแหงความ   
          ปรารถนา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง ปรารถนาอยู   
          ซ่ึงกามเหลานี้ หรือกามท่ีมีในกอน เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยงั   
          บุคคลอ่ืนใหหลุดพน.   
     [๔๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          สัตวเหลานั้นปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามท้ังหลาย เปนผู   
          ตกตํ่า ตัง้อยูในกรรมอันไมเสมอ ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพันอยูวา   
          เราท้ังหลายเคล่ือนจากภพนี้แลวจักเปนอะไรหนอ.   
                      วาดวยกาม ๒ อยาง   
     [๔๑] คําวา ปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามท้ังหลาย มีความวา กาม   
ไดแกกาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือวัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา   
วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวา กเิลสกาม. ตัณหาเรียกวา ความปรารถนา ไดแก   
ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. สัตวท้ังหลาย กําหนัด   
ปรารถนา หลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของ เกีย่ว พวัพนั ในวัตถุกามทั้งหลายดวยกิเลสกาม   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ปรารถนาในกามท้ังหลาย. คําวา ขวนขวาย มีความวา แมสัตวเหลาใด    
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ยอมแสวงหา เสาะหา คนหากามท้ังหลาย เปนผูเท่ียวไปเพื่อกาม มักมากในกาม หนกัในกาม   
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตว   
เหลานั้น ช่ือวาผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ยอมแสวงหา เสาะหา คนหา รูป เสียง   
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเท่ียวไปเพ่ือกาม มักมากในกาม   
หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ   
แมสัตวเหลานัน้ ช่ือวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ไดเฉพาะรูป เสียง กล่ิน รส   
โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเท่ียวไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม   
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตว   
เหลานั้น ช่ือวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใดบริโภครูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเท่ียวไปเพื่อกาม มักมากในกาม หนักในกาม เอนไปในกาม   
โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ คนผูทําความทะเลาะ ช่ือวา   
ขวนขวายในความทะเลาะ คนทําการงาน ช่ือวา ขวนขวายในการงาน คนผูเท่ียวไปอยูในโคจร   
ช่ือวาขวนขวายในโคจร คนผูเจริญฌาน ช่ือวาขวนขวายในฌาน ฉันใด แมสัตวเหลาใด   
ยอมแสวงหา เสาะหา คนหากามท้ังหลาย เปนผูเท่ียวไปเพื่อกาม มักมากในกาม หนกัในกาม   
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตว   
เหลานั้น ช่ือวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ยอมแสวงหา เสาะหา คนหา รูป   
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเท่ียวไปเพ่ือกาม มักมากในกาม   
หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ   
แมสัตวเหลานัน้ ช่ือวาผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ไดเฉพาะรูป เสียง กล่ิน รส   
โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเท่ียวไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม   
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม  มุงกามเปนใหญ แมสัตว   
เหลานั้น ช่ือวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใดบริโภครูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
ดวยสามารถแหงตัณหา เปนเท่ียวไปเพื่อกาม มักมากในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม    
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โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานัน้ ช่ือวา ผูขวนขวาย   
ในกาม ฉันนัน้. คําวา หลงใหล มีความวา โดยมากเทวดาและมนุษย ยอมหลง หลงใหล   
หลงพรอมอยูในกามคุณ ๕ เปนผูหลง หลงใหล หลงพรอม อันอวิชชาทําใหตาบอด   
หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว ครอบงําไว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ปรารถนา   
ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามท้ังหลาย.   
     [๔๒] คําวา สัตวเหลานั้น เปนผูตกตํ่า ตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ มีความวา   
คําวา ตกตํ่า คือแมสัตวผูไปตํ่า ช่ือวา ผูตกตํ่า. แมผูมีความตระหนี่ ก็ช่ือวา ผูตกตํ่า.   
ผูไมเช่ือถือคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลาย   
ก็ช่ือวา ผูตกตํ่า.   
     ผูไปตํ่า ช่ือวา ผูตกตํ่า อยางไร? สัตวผูไปตํ่า คือสัตวท่ีไปสูนรก ไปสูดิรัจฉาน   
กําเนิด ไปสูเปรตวิสัย ช่ือวาไปตํ่า ผูไปต่ําอยางนี้ จึงช่ือวา ผูตกต่ํา.   
                    วาดวยตระหนี่ ๕ ประการ   
     ผูมีความตระหนี่ อยางไร? ช่ือวา ผูตกตํ่า ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความ   
ตระหนี่ท่ีอยู ความตระหนี่สกุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนีว่รรณ ความตระหนีธ่รรม   
ความตระหนี่เห็นปานนี้  อาการตระหน่ี ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตางๆ   
ความเหนียวแนน ความเปนผูมีจิตหดหู เจบ็รอนในการให ความท่ีจิตอันใครๆ ไมเช่ือถือได   
ในการให นี้เรียกวาความตระหน่ี. อีกอยางหน่ึง ความตรหน่ีขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี   
ความตระหนีอ่ายตนะก็ดี นี้เรียกวาความตระหน่ี. ความมุงจะเอา กเ็รียกวาความตระหนี่. นี้   
ช่ือวา ความตระหนี่. ชนผูประกอบดวยความตระหนี่ ไมรูจักถอยคําท่ียาจกกลาว ประมาทอยูแลว   
ผูมีความตระหนี่อยางนี้ ช่ือวาผูตกตํ่า.   
     สัตวท่ีไมเช่ือถือคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจา   
ท้ังหลาย ช่ือวา ผูตกต่ํา อยางไร? สัตวท้ังหลาย ไมเช่ือถือ ไมฟง ไมเง่ียโสตลงฟง   
ไมตั้งจิตเพื่อจะรูคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลาย    
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เปนผูไมเช่ือฟง ไมทําตามคํา ประพฤติฝาฝน เบือนหนาไปทางอ่ืน สัตวท่ีไมเช่ือคํา ถอยคํา   
เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลายอยางนี้ ช่ือวา ผูตกต่ํา.   
     คําวา สัตวเหลานั้นต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ มีความวา สัตวเหลานัน้ ตั้งอยู   
ตั้งอยูเฉพาะ ตดิแนน เขาถึง ติดพัน ติดใจ ของ เกี่ยว เกาะเกีย่ว ในกายกรรม วจีกรรม   
มโนกรรม การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การกลาวคําเท็จ คําสอเสียด   
คําหยาบ คําพอเจอ ความเพงเล็ง ความปองราย ความเหน็ผิด สังขารท้ังหลาย กามคุณ ๕   
นิวรณ ๕ ความคิดอาน ความปรารถนา ความต้ังใจ อันไมเสมอ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัตว   
เหลานั้น เปนผูตกตํ่า ตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ.   
     [๔๓] คําวา ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพนัอยู มีความวา คําวา ถึงทุกขเขาแลว   
คือ เขาถึงทุกข ถึงทุกข ประสบทุกข ประจวบทุกข ถึงมาร ประสบมาร ประจวบมาร ถึงมรณะ   
ประสบมรณะ ประจวบมรณะเขาแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ถึงทุกขเขาแลว. คําวา ยอมรําพันอยู   
คือ ยอมรํ่าไรถึง เพอถึง โศกถึง ลําบากใจ รําพัน ตบอกคร่ําครวญถึง ถึงความหลงใหล   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพึงอยู.   
                  ความสงสัยในอนาคต ๑๕ ประการ   
     [๔๔] คําวา เราท้ังหลายเคลื่อนจากภพนีแ้ลวจักเปนอะไรหนอ มีความวา สัตว   
เหลานั้น แลนไปสูความสงสัย แลนไปสูความเคลือบแคลง เกิดไมแนใจ ยอมพูดถึง เพอถึง   
โศกถึง ลําบากใจ รําพัน ตบอกครํ่าครวญถึง ถึงความหลงใหลอยูวา เราท้ังหลายเคล่ือนจาก   
ภพนีแ้ลว จกัเปนอะไรหนอ (๑)- คือ จักเปนสัตวเกดิในนรก จักเปนสัตวเกดิในดิรัจฉาน*   
กําเนิด จักเปนสัตวเกิดในเปรตวิสัย จักเปนมนุษย จักเปนเทวดา จักเปนสัตวมีรูป จักเปน   
สัตวไมมีรูป จกัเปนสัตวมีสัญญา จักเปนสัตวไมมีสัญญา หรือจักเปนผูมีสัญญาก็มิใช   
ไมมีสัญญาก็มิใช เราท้ังหลายจักมีในอนาคตหรือหนอ หรือจักไมมีในอนาคต เราท้ังหลาย   
จักเปนอะไรหนอแลในอนาคต เราท้ังหลายจักเปนอยางไรหนอแลในอนาคต เราท้ังหลาย    
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เปนอะไรแลวจึงจักเปนอะไรอีกในอนาคตกาล ดังนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา (สัตวเหลานั้น   
ยอมรําพันวา) เราท้ังหลายเคลื่อนจากภพนีแ้ลว จักเปนอะไรหนอ. เพราะฉะน้ัน พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
          สัตวเหลานั้น ปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามท้ังหลาย   
          เปนผูตกตํ่า ตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพนัอยูวา   
          เราท้ังหลายเคล่ือนจากภพนี้แลว จักเปนอะไรหนอ.   
     [๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพึงศึกษาในศาสนาน้ีแหละ พึงรูกรรมอัน   
          ไมเสมออยางใดอยางหน่ึงในโลกวาเปนกรรมอันไมเสมอ ไมพึงประพฤติ   
          กรรมอันไมเสมอ เพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น นักปราชญท้ัง   
          หลายไดกลาวชีวิตนีว้าเปนของนอย.   
                        วาดวยสิกขา ๓   
     [๔๖] คําวา เพราะฉะนั้นแล สัตวผูเกิดมาพึงศึกษาในศาสนานี้แหละ มีความวา คําวา   
เพราะฉะนั้น เพราะการณนัน้ เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานน้ัน คือ เพราะเหน็   
โทษน้ันในกามท้ังหลาย. คําวาพึงศึกษา มีความวา พึงศึกษาสิกขาท้ัง ๓ คือ อธิศีลสิกขา ๑   
อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑.   
     อธิศีลสิกขา เปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวดวยการสํารวม   
ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษา   
อยูในสิกขาบทท้ังหลาย ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีล ท่ีตั้ง เบ้ืองตน เบ้ืองบาท ความ   
สํารวม ความระวัง ปาก ประธาน แหงความถึงพรอมดวยกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิศีล   
สิกขา.   
     อธิจิตตสิกขา เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม   
ท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติกมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. เพราะวิตกและวิจารสงบไป    
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จึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มี   
ปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. เพราะปติส้ินไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข   
ดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ   
อยูเปนสุข. เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได จงึบรรลุจตุตถฌานไม   
มีทุกข ไมมีสุข มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา.   
     อธิปญญาสิกขา เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา   
อันใหถึงความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุ   
นั้น ยอมรูชัด ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี   
ปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นีเ้หตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ                                
นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา.   
     สัตวผูเกิดมา เม่ือนึกถึงสิกขาท้ัง ๓ นี้ เม่ือรู เม่ือเห็น เม่ือพิจารณา เม่ืออธิษฐานจิต   
เม่ือนอมใจไปดวยความเช่ือ เม่ือประคองความเพียร เม่ือต้ังสติ เม่ือต้ังจิต เม่ือรูชัดดวย   
ปญญา เม่ือรูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรูยิ่ง เม่ือกําหนดรูซ่ึงธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือละธรรมท่ีควรละ   
เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง พึงศึกษา พึงประพฤติเอ้ือเฟอ   
ประพฤติเอ้ือเฟอโดยชอบสมาทานประพฤติ. คําวา ในศาสนานี้ คือ ในความเหน็นี้ ในความ   
ควรนี้ ในความชอบใจน้ี ในความยึดถือนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้   
ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพนี้ ในมนุษยโลกน้ี. คําวา สัตวผูเกิดมา คือ สัตว   
นระ ฯลฯ มนษุย เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพงึศึกษาในศาสนาน้ี   
แหละ.   
     [๔๗] คําวา พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลกวาเปนกรรมอันไมเสมอ มี   
ความวา คําวา อยางใดอยางหน่ึง คือ ท้ังปวงโดยอาการท้ังปวง ท้ังปวงโดยประการทั้งปวง   
ไมเหลือ ไมมีเหลือ คําวา อยางใดอยางหน่ึงนี้ เปนเคร่ืองกลาวกรรมท้ังส้ิน. คําวา พึงรูวา   
เปนกรรมอันไมเสมอ มีความวา สัตวผูเกดิมา พึงรู พึงรูท่ัว รูแจง รูเฉพาะ แทงตลอด   
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 38 
ผรุสาวาจา สัมผัปปลาปะ อภชิฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารท้ังหลาย กามคุณ ๕ นวิรณ ๕   
เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ อันไมเสมอ วาเปนกรรมอันไมเสมอ. คําวา ในโลก คือ   
ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่ง   
ในโลก วาเปนกรรมอันไมเสมอ.   
     [๔๘] คําวา ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอเพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น มี   
ความวา สัตวผูเกิดมา ไมพึงประพฤติ ไมพงึเอ้ือเฟอประพฤติ ไมพึงเอ้ือเฟอประพฤติโดยชอบ   
ไมพึงสมาทานประพฤติ ซ่ึงกรรมอันไมเสมอเพราะเหตแุหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม   
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสาวาจา สัมผัปปลาปะ   
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารท้ังหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา   
ความต้ังใจอันไมเสมอ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอ เพราะเหตุ   
แหงกรรมอันไมเสมอนั้น.   
                   ชีวิตนอยดวยเหตุ ๒ ประการ   
     [๔๙] คําวา นักปราชญท้ังหลายไดกลาวชีวิตนีว้า เปนของนอย มีความวา ชีวิต   
ไดแก อายุ ความต้ังอยู ความดําเนินไป ความใหอัตภาพดําเนินไป ความเคลื่อนไหว ความ   
เปนไป ความเล้ียง ความเปนอยู ชีวิตนิทรีย. ก็ชีวิตนอยโดยเหตุ ๒ ประการ คือ ชีวิตนอย   
เพราะต้ังอยูนอย ๑ ชีวิตนอยเพราะมีกจินอย ๑.   
     ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอยเปนอยางไร? ชีวิตเปนอยูแลวในขณะจิตเปนอดีต ยอมไม   
เปนอยู จกัไมเปนอยู. ชีวติจกัเปนอยู ในขณะจติเปนอนาคต ยอมไมเปนอยู ไมเปนอยูแลว.   
ชีวิตยอมเปนอยูในขณะจิตเปนปจจุบัน ไมเปนอยูแลว จักไมเปนอยู. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาค   
ตรัสวา   
          ชีวิต อัตภาพ สุขและทุกขท้ังมวล เปนธรรมประกอบกันเสมอดวยจติ   
          ดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน เทวดาเหลาใดยอมตั้งอยูตลอดแปด   
          หม่ืนส่ีพันกัป เทวดาเหลานั้น ยอมไมเปนผูประกอบดวยจิตสองดวง   
          ดํารงอยูเลย ขันธเหลาใดของสัตวผูตายหรือของสัตวท่ีเปนอยูในโลก    
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          นี้ดับแลว ขันธเหลานัน้ท้ังปวงเทียว เปนเชนเดียวกนัดับไปแลว มิ   
          ไดสืบเนื่องกัน ขันธเหลาใด แตกไปแลวในอดีตเปนลําดับและขันธ   
          เหลาใดแตกไปแลวในอนาคตเปนลําดับ ความแปลกกันแหงขันธท้ัง   
          หลาย ท่ีดับไปในปจจบัุนกับดวยขันธเหลานั้น ยอมมิไดมีในลักษณะ   
          สัตวไมเกิดแลวดวยอนาคตขันธ ยอมเปนอยูดวยปจจุบันขันธ สัตว   
          โลกตายแลวเพราะความแตกแหงจิต นี้เปนบัญญัตทิางปรมัตถ ขันธ   
          ท้ังหลาย แปรไปโดยฉันทะ ยอมเปนไป ดุจนํ้าไหลไปตามท่ีลุม ฉะนั้น   
          ยอมเปนไปตามวาระ อันไมขาดสายเพราะอายตนะ ๖ เปนปจจยั ขันธ   
          ท้ังหลายแตกแลว มิไดถึงความต้ังอยู กองขันธมิไดมีในอนาคต ขันธ   
          ท้ังหลายท่ีเกิดแลวยอมต้ังอยู เหมือนเมล็ดพันธุผักกาด ตั้งอยูบนปลาย   
          เหล็กแหลม ฉะนั้น กค็วามแตกแหงธรรมขันธท้ังหลายที่เกดิแลวนั้น   
          สกัดอยูขางหนาแหงสัตวเหลานัน้ ขันธท้ังหลายมีความทําลายเปนปกติ   
          มิไดรวมกับขันธท่ีเกดิกอน ยอมต้ังอยู ขันธท้ังหลายมาโดยไมปรากฏ   
          แตกแลวก็ไปสูท่ีไมปรากฏ ยอมเกิดข้ึนและเส่ือมไป เหมือนสายฟา   
          แลบในอากาศ ฉะนั้น.   
ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอยอยางนี้.   
     ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอยอยางไร? ชีวิตเนื่องดวยลมหายใจออก ชีวิตเนื่องดวยลม   
หายใจเขา ชีวติเนื่องดวยลมหายใจออกและลมหายใจเขา ชีวิตเนื่องดวยมหาภูตรูป ชีวติเนื่อง   
ดวยไออุน ชีวติเนื่องดวยอาหารที่กลืนกิน ชีวิตเนื่องดวยวิญญาณ. กรัชกายอันเปนท่ีตัง้แหง   
ลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้กด็ี อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพอันเปน   
เหตุเดิม แหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี ปจจัยท้ังหลายก็ดี ตัณหาอันเปนแดน   
เกิดกอนก็ดี รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเกิดรวมกันแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี   
อรูปธรรมท่ีประกอบกันแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานีก้็ด ีขันธท่ีเกิดรวมกันแหงลม   
หายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี ตัณหาอันประกอบกันก็ดกี็มีกําลังทราม ธรรมเหลานี้มี    
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กําลังทรามเปนนิตยตอกันและกัน มิไดตั้งม่ันตอกันและกัน ยอมยังกนัและกันใหตกไป เพราะ   
ความตานทานมิไดมีแกกันและกัน ธรรมเหลานี้จึงไมดํารงกันและกันไวได ธรรมใดใหธรรม   
เหลานี้เกดิแลว ธรรมนั้นมิไดมี ก็แตธรรมอยางหนึ่งมิไดเส่ือมไปเพราะธรรมอยางหนึง่ ก็ขันธ   
เหลานี้แตกไปเส่ือมไปโดยอาการท้ังปวง ขันธเหลานี้อันเหตุปจจยัมีในกอนใหเกดิแลว แมเหตุ   
ปจจัยอันเกิดกอนเหลาใด เหตุปจจัยเหลานัน้ก็ตายไปแลวในกอน ขันธท่ีเกิดกอนก็ดี ขันธท่ี   
เกิดภายหลังกด็ี มิไดเห็นกนัและกันในกาลไหนๆ ฉะนั้น ชีวิตจึงช่ือวาเปนของนอยเพราะมีกิจ   
นอยอยางนี้.   
     อนึ่ง เพราะเทียบชีวิตของเทวดาช้ันจาตมุมหาราชิกา ชีวิตมนุษยกน็อยคือ เล็กนอย   
นิดหนอย เปนไปช่ัวขณะ เปนไปพลัน เปนไปช่ัวกาลบัดเดี๋ยวเดยีว ตั้งอยูไมชา ไมดํารงอยู   
นาน. เพราะเทียบชีวิตของเทวดาช้ันดาวดึงส ... เพราะเทียบชีวิตของเทวดาช้ันยามา ... เพราะ   
เทียบชีวิตของเทวดาช้ันดุสิต ... เพราะเทียบชีวิตของเทวดาช้ันนิมมานรดี ... เพราะเทียบชีวิตของ   
เทวดาชัน้ปรนมิมิตวสวัสดี ... เพราะเทียบชีวิตของเทวดาที่เนื่องในหมูพรหม ชีวิตมนุษยนอย   
คือ เล็กนอย นดิหนอย เปนไปช่ัวขณะ เปนไปพลัน เปนไปช่ัวกาลบัดเดีย๋วเดียว ตั้งอยูไมชา   
ดํารงอยูไมนาน. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อายุของพวกมนุษยนี้นอย   
จําตองละไปสูปรโลก มนุษยท้ังหลายจําตองประสบความตายตามท่ีรูกันอยูแลว ควรทํากุศล ควร   
ประพฤติพรหมจรรย ไมมีมนุษยท่ีเกิดมาแลวจะไมตาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูใดยอมเปนอยูนาน   
ผูนั้นก็เปนอยูไดเพยีง ๑๐๐ ป หรือท่ีเกินกวา ๑๐๐ ป ก็มีนอย.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงตรัสคาถาประ   
พันธตอไปอีกวา   
          อายุของพวกมนุษยนอย บุรุษผูใครความดี พึงดูหม่ินอายุท่ีนอยนี้   
          พึงรีบประพฤติใหเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนัน้ เพราะภาวะความ   
          ตาย จะไมมาถึงมิไดมี วันคืนยอมลวงเลยไป ชีวิตกก็ระช้ันเขาไป   
          สูความตาย อายุของสัตวท้ังหลาย ยอมส้ินไป เหมือนน้ําในแมน้าํ   
          นอยยอมส้ินไป ฉะนัน้.    
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                     วาดวยปญญาท่ีเรียกวาธี   
     คําวา นักปราชญท้ังหลาย ไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย มีความวา นักปราชญท้ังหลาย   
ไดแกผูมีปญญาทรงจํา ผูถึงพรอมดวยปญญาทรงจํา ผูติเตียนบาป. ปญญาเรียกวาธี ไดแก   
ความรู ความรูท่ัว ความเลือกเฟน ความเลือกเฟนท่ัว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดดี   
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปน   
ผูมีปญญารักษาตน ปญญาเปนเคร่ืองจําแนก ปญญาเปนเคร่ืองคิด ปญญาเปนเคร่ืองเขาไปเห็น   
ปญญาอันกวางขวางดุจแผนดิน ปญญาเปนเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเปน   
เคร่ืองเห็นแจง ความรูสึกตัว ปญญาเปนเคร่ืองเจาะแทง ปญญาเปนเคร่ืองเห็นชัด ปญญา   
เปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญาเปนศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาอันสวาง   
ปญญาอันแจมแจง ปญญาอันรุงเรือง ปญญาเปนดังแกว ความไมหลง ความเลือกเฟน   
ธรรม ความเห็นชอบ เพราะเปนผูประกอบดวยปญญา [ท่ีเรียกวา ธี] นั้น จึงช่ือวา ธีรา   
[นักปราชญ]. อีกอยางหนึ่ง ชนผูมีปญญาในขันธ มีปญญาในธาตุ มีปญญาในอายตนะ มี   
ปญญาในปฏิจจสมุปบาท มีปญญาในสติปฏฐาน มีปญญาในสัมมัปปธาน มีปญญาในอิทธิบาท   
มีปญญาในอินทรีย มีปญญาในพละ มีปญญาในโพชฌงค มีปญญาในมรรค มีปญญาในผล   
มีปญญาในนิพพาน ช่ือวา ธีรา. ผูมีปญญาทั้งหลายน้ันไดกลาว คือ กลาว บอก พดู แสดง   
แถลงวา ชีวิตมนุษยนอย คือ เล็กนอย นดิหนอย เปนไปช่ัวขณะ เปนไปพลัน เปนไป   
ตลอดกาลบัดเดี๋ยวเดยีว ตั้งอยูตลอดกาลไมชา ไมดํารงอยูนาน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นกัปราชญ   
ท้ังหลายไดกลาวชีวิตน้ีวาเปนของนอย. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพงึศึกษาในศาสนาน้ีแหละ พึงรูกรรม   
          อันไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลกวา เปนกรรมอันไมเสมอ ไมพึง   
          ประพฤติกรรม อันไมเสมอเพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น นัก   
          ปราชญท้ังหลายไดกลาวชีวิตน้ีวาเปนของนอย.   
     [๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา    
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          เรายอมเห็นหมูสัตวนี้ไปในตัณหาในภพท้ังหลาย ดิน้รนอยูในโลก   
          นรชนท้ังหลายท่ีเลว ยงัไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอม   
          รํ่าไรใกลปากมัจจุ.   
                  สัตวดิ้นรนอยูในโลกเพราะตัณหา   
     [๕๑] คําวา เรายอมเหน็ ... ดิ้นรนอยูในโลก มีความวา คําวา ยอมเห็น คือ ยอม   
เห็น ยอมแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ดวยมังสจักษุบาง ทิพยจกัษุบาง ปญญาจักษุบาง   
พุทธจักษุบาง สมันตจักษุบาง. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก   
ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา ดิน้รนอยู คือ เรายอมเหน็ ยอมแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู   
[ซ่ึงหมูสัตวนี]้ ดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา   
ดวยความดิน้รนเพราะตัณหา ดวยความดิน้รนเพราะทิฏฐิ ดวยความดิน้รนเพราะกิเลส ดวย   
ความดิ้นรนเพราะความประกอบ ดวยความด้ินรนเพราะผลกรรม ดวยความดิ้นรนเพราะทุจริต   
ดวยราคะของผูกําหนัด ดวยโทสะของผูขัดเคือง ดวยโมหะของผูหลงแลว ดวยมานะเปนเคร่ือง   
ผูกพัน ดวยทิฏฐิท่ียึดถือไว ดวยความฟุงซานท่ีฟุงเฟอแลว ดวยความสงสัยท่ีไมแนใจ ดวย   
อนุสัยท่ีถึงกําลัง ดวยลาภ ดวยความเส่ือมลาภ ดวยยศ ดวยความเส่ือมยศ ดวยสรรเสริญ   
ดวยนินทา ดวยสุข ดวยทุกข ดวยชาติ ดวยชรา ดวยพยาธิ ดวยมรณะ ดวยโสกะปริเทวะ   
ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดวยทุกขคือความเกดิในนรก ดวยทุกขคือความเกิดในกาํเนิด   
สัตวดิรัจฉาน ดวยทุกขคือความเกดิในวิสัยแหงเปรต ดวยทุกขคือความเกิดในมนุษย ดวยทุกข   
มีความเกิดในครรภเปนมูล ดวยทุกขมีความต้ังอยูในครรภเปนมูล ดวยทุกขมีความคลอดจาก   
ครรภเปนมูล ดวยทุกขอันตดิตามสัตวท่ีเกดิแลว ดวยทุกขอันเนื่องแตผูอ่ืนแหงสัตวผูเกดิแลว   
ดวยทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของตน ดวยทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของผูอ่ืน ดวยทุกข   
อันเกิดแตทุกขเวทนา ดวยทุกขอันเกดิแตสังขาร ดวยทุกขอันเกิดแตความแปรปรวน ดวย   
ทุกขเพราะโรคทางจักษุ โรคทางตา โรคทางจมูก โรคทางล้ิน โรคทางกาย โรคทางศีรษะ โรค   
ทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม   
โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก    
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โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราดหดู โรคละลอก โรคคุด   
ทะราดบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง   
ดวยอาพาธมีดเีปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธ   
สันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดแูปรปรวน อาพาธเกิดข้ึนเพราะการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิด   
ข้ึนแตความเพยีรเกินกําลัง อาพาธเกิดแตผลกรรม ดวยความหนาว ดวยความรอน ดวยความหวิ   
ดวยความกระหาย ดวยความปวดอุจจาระ ดวยปวดปสสาวะ ดวยความทุกขเกิดแตสัมผัสแหง   
เหลือบ ยุง ลม แดดและสัตวเสือกคลาน ดวยทุกขเพราะความตายแหงมารดา ดวยทุกข   
เพราะความตายแหงบิดา ดวยทุกขเพราะความตายแหงพีช่ายนองชาย ดวยทุกขเพราะความตาย   
แหงพ่ีสาวนองสาว ดวยทุกขเพราะความตายแหงบุตร ดวยทุกขเพราะความตายแหงธิดา ดวย   
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงญาติ ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ดวยทุกขเพราะ   
ความฉิบหายอันเกิดแตโรค ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ดวยทุกขเพราะความฉิบหาย   
แหงทิฏฐิ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เรายอมเหน็ ... ดิ้นรนอยูในโลก.   
     [๕๒] คําวา หมูสัตวนี้ผูไปในตัณหาในภพท้ังหลาย มีความวา คําวาหมูสัตว เปน   
ช่ือของสัตว. คําวา ตัณหา คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตณัหา   
ธัมมตัณหา. คําวา ผูไปในตัณหา คือ ไปในตัณหา ไปตามตัณหา ซานไปตามตัณหา จมอยู   
ในตัณหา อันตัณหาใหตกไปแลว อันตัณหาครอบงําแลว มีจิตอันตัณหาครอบงําแลว คําวา   
ในภพทั้งหลาย คือ ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาหมูสัตวนี้ผูไปใน   
ตัณหาในภพท้ังหลาย.   
     [๕๓] คําวา นรชนท้ังหลายท่ีเลว ... ยอมรํ่าไรใกลปากมัจจุ มีความวา นรชนท้ังหลาย   
ท่ีเลว คือ ผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเม   
สุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสาวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ   
สังขารท้ังหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจอันเลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา นรชนท้ังหลายท่ีเลว. คําวา ยอมรํ่าไรใกลปากมัจจุ มีความวา นรชนท้ังหลายเปน   
ผูถึงมัจจุ ประจวบกับมัจจุ เขาถึงมัจจุ ถึงมาร ประจวบกบัมาร เขาถึงมาร ถึงมรณะ ประจวบ    
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กับมรณะ เขาถึงมรณะ ยอมรํ่าไร บนเพอ เศราโศก ลําบากใจ รําพนั ตบอกครํ่าครวญ   
ถึงความหลงใหล ใกลปากมัจจุ ปากมาร ปากมรณะ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา นรชนท้ังหลาย   
หลายท่ีเลว ... ยอมรํ่าไรใกลปากมัจจุ.   
                      วาดวยภพนอยภพใหญ   
     [๕๔] คําวา ยงัไมปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ มีความวา ตัณหา คือ   
รูปตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา. คําวา ในภพนอยและภพใหญ ไดแกภพนอยและภพใหญ คือ   
กรรมวัฏและวปิากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกดิในกามภพ   
ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิด   
ในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ   
ในความเขาถึงบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในอันบังเกิดข้ึนแหงอัตภาพบอยๆ. คําวา ยังไม   
ปราศจากตัณหา คือยังไมปราศจากตัณหา มีตัณหายังไมหมดไป มีตณัหายังไมสละแลว มีตัณหา   
ยังไมสํารอกแลว มีตัณหายังไมพนไปแลว มีตัณหายังไมละเสียแลว มีตณัหายังไมสละคืนแลว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ. เพราะฉะน้ัน พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
          เรายอมเห็นหมูสัตวนี้ ผูไปในตัณหาในภพท้ังหลาย ดิ้นรนอยูในโลก   
          นรชนท้ังหลายท่ีเลว ยงัไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมรํ่าไร   
          ใกลปากมัจจุ.   
     [๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ทานท้ังหลายจงเห็นหมูสัตว ผูดิ้นรนอยูในเพราะวตัถุท่ียึดถือวาของเรา   
          เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยูในน้ํานอยอันมีกระแสส้ินไป นรชนเหน็โทษแม   
          นั้นแลว ไมทําซ่ึงตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของ ในภพทั้งหลาย พึงเปนผูไม   
          ยึดถือวาของเราประพฤติ.   
                    วาดวยความยึดถือ ๒ อยาง   
     [๕๖] คําวา ทานท้ังหลายจงเห็นหมูสัตว ผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุท่ียึดถือวาของเรา   
มีความวา ความยึดถือวาของเรา ไดแกความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของ   
เรา ดวยตัณหา ๑ ความยดึถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑.    
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     ความยึดถือวาของเราดวยตัณหาเปนไฉน? วัตถุท่ีทําใหเปนเขต เปนแดน เปนสวน   
เปนแผนก กําหนดถือเอา ยดึถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหงตัณหา มีประมาณเทาใด ยอมยึด   
ถือวาของเรา ซ่ึงวัตถุมีประมาณเทานัน้ วาส่ิงนี้ของเรา ส่ิงนั้นของเรา ส่ิงมีประมาณเทานี้ของเรา   
ส่ิงของๆ เรามีประมาณเทานี ้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม   
ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง บาน นคิม   
ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉางขาว คลังเปนของๆ เรา ยอมยึดถือวาเปนของเราแมซ่ึง                                          
แผนดินใหญท้ังส้ิน ดวยสามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ช่ือวาความถือวาของเรา   
ดวยตัณหา.   
     ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐   
อันตคาหิกาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รถเล้ียวคือทิฏฐิ กนัดารคือทิฏฐิ เส้ียน   
หนามคือทิฏฐ ิความดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือม่ัน ความยึดม่ัน   
ความยึดถือ ทางผิด คลองผิด ความเปนผิด ลัทธิเดียรถี ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต   
ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือแนนอนวาจริงในส่ิงท่ีไมจริงอันใด เห็นปานนี้ และ   
ทิฏฐิ ๖๒ มีประมาณเทาใด นีช่ื้อวาความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ.   
     คําวา ทานท้ังหลายจงเหน็หมูสัตวผูดิน้รนอยูในเพราะวัตถุท่ียดึถือวาของเรา มีความวา   
หมูสัตวแมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุท่ียึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน   
เม่ือเขากําลังชิงเอาบาง เม่ือเขาชิงเอาแลวบาง แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไป   
แหงวัตถุท่ียึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน ยอมกระเสือกกระสน ทุรนทุราย   
หวั่นไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา เม่ือวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง เม่ือวตัถุนั้น   
แปรปรวนไปแลวบาง ทานทั้งหลายจงเหน็ จงแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ซ่ึงหมูสัตว   
ผูดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย  หวัน่ไหว เอนเอียง  กระสับกระสายไปมาอยูอยางนี้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานท้ังหลายจงเหน็หมูสัตวผูดิน้รนอยูในเพราะวัตถุท่ียดึถือวาของเรา.   
     [๕๗] คําวา เหมือนฝูงปลาท่ีดิ้นรนอยูในน้ํานอยอันมีกระแสส้ินไป มีความวา ฝูง   
ปลาท่ีถูกฝูงกา เหยีย่ว หรือนกยาง จกิฉุดข้ึนกินอยู ยอมดิน้รน กระเสือกกระสน ทุรน    
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ทุราย หวัน่ไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมาในท่ีมีน้ํานอย  มีน้ํานิดหนอย มีน้ําแหง   
ไป ฉันใด หมูสัตวแมผูท่ีมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุท่ียึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน   
คือ ยอมดิ้นรน เม่ือเขากําลังชิงเอาบาง เม่ือเขาชิงเอาแลวบาง แมผูมีความหวาดระแวงในความ   
แปรปรวนไปแหงวัตถุท่ียึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน ยอมกระเสือกกระสน   
ทุรนทุราย หวัน่ไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา เม่ือวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง   
เม่ือวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนฝูงปลาท่ีดิ้นรนอยูใน   
น้ํานอยอันมีกระแสส้ินไป.   
     [๕๘] คําวา นรชนเหน็โทษแมนัน้แลว ... พึงเปนผูไมยดึถือวาของเราประพฤติ มีความ   
วา เหน็แลว คือประสบ เทียบเคียง พิจารณา ตรวจตรา ทําใหแจมแจงซ่ึงโทษนั้น ใน   
เพราะวตัถุท่ียดึถือวาของเรา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นโทษแมนัน้แลว. คําวา พึงเปนผูไม   
ยึดถือวาของเราประพฤติ มีความวา ความยดึถือวาของเรา ไดแกความยดึถือวาของเรา ๒ อยาง   
คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความยึด   
ถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ นรชนพึงละความยึดถือวา   
ของเราดวยตัณหา สละคืนความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว ไมยดึถือวาของเรา ซ่ึงจักษุ   
โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ไมยึดถือวาของเรา คือไมถือ ไมถือม่ัน ไมยดึม่ัน รูป   
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกลุ คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ   
อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต   
อนาคต ปจจุบัน ทิฏฐสุตมุตวิญญาตัพพธรรม พึงประพฤติไป คือ พึงอยู เปนไป หมุนไป   
รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดาํเนินไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว ...   
พึงเปนผูไมยดึถือวาของเราประพฤติ.   
     [๕๙] คําวา ไมทําซ่ึงตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในภพท้ังหลาย มีความวาในภพทั้งหลาย   
คือในกามภพ รูปภพ อรูปภพ ตัณหาเรียกวาเคร่ืองเกีย่วของ ไดแกความกําหนดั ความกําหนดั   
กลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา ไมทําซ่ึงตัณหา เคร่ืองเกี่ยวของในภพท้ังหลาย    
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คือ ไมทําซ่ึงตัณหาเครื่องเกี่ยวของ คือ ไมทําซ่ึงความพอใจ ความรัก ความกําหนดั ความ   
ชอบใจ คือ ไมใหเกดิ ไมใหเกิดเสมอ ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะในภพท้ังหลาย   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมทําซ่ึงตัณหา เคร่ืองเกี่ยวของในภพท้ังหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผู   
มีพระภาคจึงตรัสวา   
          ทานท้ังหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยูในเพราะวตัถุท่ียึดถือวา ของเรา   
          เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยูในน้ํานอยอันมีกระแสส้ินไป นรชนเหน็โทษ   
          แมนั้นแลว ไมทําซ่ึงตัณหาเครื่องเกี่ยวของในภพท้ังหลาย พึงเปนผูไม   
          ยึดถือวาของเราประพฤติ.   
     [๖๐] พระผูมีพระภาคตรสัวา   
          ธีรชนพึงจํากัดความพอใจในท่ีสุดทัง้สอง กําหนดรูผัสสะแลว ไมเปนผู   
          ตามติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมน้ันอยู ยอมไมติดในทิฏฐา   
          รมณและสุตารมณ.   
     [๖๑] คําวา พึงกําจัดความพอใจในท่ีสุดท้ังสอง มีความวา ท่ีสุด คือ ผัสสะเปนท่ี   
สุดอัน ๑ ผัสสสมุทัยเปนท่ีสุดอัน ๒. อดตีเปนท่ีสุดอัน ๑ อนาคตเปนท่ีสุดอัน ๒. สุขเวทนา   
เปนท่ีสุดอัน ๑ ทุกขเวทนาเปนท่ีสุดอัน ๒. นามเปนท่ีสุดอัน ๑ รูปเปนท่ีสุดอัน ๒. อายตนะ   
ภายใน ๖ เปนท่ีสุดอัน ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนท่ีสุดอัน ๒. สักกายะเปนท่ีสุดอัน ๑   
สักกายสมุทัยเปนท่ีสุดอัน ๒. คําวา ความพอใจ ไดแกความพอใจคือความใคร ความกําหนัด   
คือความใคร ความเพลินคือความใครในกามท้ังหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหา   
ในกาม ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบ   
ในกาม ความยดึถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ. คําวา พึงกําจัดความพอใจในท่ีสุด   
ท้ังสอง คือพึงกําจัด พึงกําจัดเฉพาะ พึงละ พึงบรรเทา พึงทําใหส้ินไป พงึใหถึงความ   
ไมมีในภายหลัง ซ่ึงความพอใจในท่ีสุดท้ังสอง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงกําจัดความพอใจ   
ในท่ีสุดท้ังสอง.    
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                       วาดวยผัสสะตางๆ   
     [๖๒] คําวา กําหนดรูผัสสะแลวไมเปนผูตามติดใจ มีความวา ผัสสะไดแก จักขุ   
สัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจนสัมผัส (สัมผัส   
ทางนามคือใจ) ปฏิฆสัมผัส (สัมผัสทางรูป) สัมผัสเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา สัมผัสเปนท่ีตั้ง   
แหงทุกขเวทนา สัมผัสเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ผัสสะอันสัมปยุตดวยกุศลจิต ผัสสะ   
อันสัมปยุตดวยอกุศลจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยอัพยากตจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยกามาวจรจิต   
ผัสสะอันสัมปยุตดวยรูปาวจรจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต ผัสสะเปนสุญญตะ ผัสสะ   
เปนอนิมิตตะ ผัสสะเปนอัปปณิหิตะ ผัสสะเปนโลกยิะ ผัสสะเปนโลกุตตระ ผัสสะเปนอดีต   
ผัสสะเปนอนาคต ผัสสะเปนปจจุบัน ผัสสะใดเห็นปานนี้ คือความถูกตอง ความถูกตอง   
พรอม ความท่ีจิตถูกตองพรอม นี้ช่ือวา ผัสสะ. คําวากําหนดรูผัสสะแลว คือ กําหนดรูซ่ึง   
ผัสสะโดยปริญญา ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.   
                    วาดวยปริญญา ๓ ประการ   
     ญาตปริญญาเปนไฉน? ธีรชนยอมรูซ่ึงผัสสะ คือ ยอมรู ยอมเห็นวานี้จักขุสัมผัส นี้   
โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส  นี้ชิวหาสัมผัส นีก้ายสัมผัส นี้มโนสัมผัส นี้อธิวจนสัมผัส นี้ปฏิฆ   
สัมผัส นี้สัมผัสเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา นีสั้มผัสเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา นี้สัมผัสเปนท่ี   
ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา นีผั้สสะอันสัมปยุตดวยกุศลจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยอกศุลจิต นี้ผัสสะ   
อันสัมปยุตดวยอัพยากตจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยกามาวจรจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยรูปาวจรจิต   
นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต นี้ผัสสะเปนสุญญตะ นี้ผัสสะเปนอนิมิตตะ นี้ผัสสะเปน   
อัปปณิหิตะ นีผั้สสะเปนโลกิยะ นี้ผัสสะเปนโลกุตตระ นี้ผัสสะเปนอดีต นี้ผัสสะเปนอนาคต   
นี้ผัสสะเปนปจจุบัน นีเ้รียกวาญาตปริญญา.   
     ตีรณปริญญาเปนไฉน? ธีรชนทําความรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณาซ่ึงผัสสะ คือ ยอม   
พิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนของ   
ลําบาก เปนอาพาธ เปนอยางอ่ืน เปนของไมมีอํานาจ เปนของชํารุด เปนเสนียด เปนอุบาทว   
เปนภยั เปนอุปสรรค เปนของหวั่นไหว เปนของแตกพัง เปนของไมยัง่ยืน เปนของไมมีท่ีตานทาน    
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เปนของไมมีท่ีซอนเรน เปนของไมมีท่ีพึ่ง เปนของวาง เปนของเปลา เปนของสูญ เปนอนัตตา   
เปนโทษ เปนของมีความแปรไปเปนธรรมดา เปนของไมมีแกนสาร เปนมูลแหงความลําบาก   
เปนดังเพชฌฆาต เปนของปราศจากความเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนของอันเหตุปจจยัปรุง   
แตง เปนเหยื่อมาร เปนของมีชาติเปนธรรมดา เปนของมีชราเปนธรรมดา เปนของมีพยาธิ   
เปนธรรมดา เปนของมีมรณะเปนธรรมดา เปนของมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส   
เปนธรรมดา เปนของมีความเศราหมองเปนธรรม เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของดับไป เปน   
ของชวนใหแชมช่ืน เปนอาทีนพ เปนนิสสรณะ นี้เรียกวา ตีรณปริญญา.   
     ปหานปริญญาเปนไฉน? ธีรชนพิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ให   
ถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงฉันทราคะในผัสสะ สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ฉันทราคะในผัสสะใด ทานท้ังหลายจงละฉันทราคะนั้น ฉันทราคะนั้นจกัเปนของอันทาน   
ท้ังหลายละแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว  ทําใหไมมีท่ีตั้งดจุตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภาย   
หลัง มีความไมเกิดข้ึนในอนาคตเปนธรรมดา โดยประการอยางนี้. นีเ้รียกวา ปหานปริญญา.   
     คําวา กําหนดรูผัสสะแลว คือ กําหนดรูซ่ึงผัสสะดวยปริญญา ๓ นี้. คําวา ไมเปนผู   
ตามติดใจ มีความวา ตณัหาเรียกวาความติดใจ ไดแก ความกําหนดั ความกําหนดักลา ฯลฯ   
อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความติดใจนั้นอันบุคคลใดละไดแลว ตดัขาดแลว สงบไดแลว   
ระงับไดแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูไมติดใจ.   
บุคคลนั้นไมติดใจ คือ ไมถึงความติดใจ ไมหลงใหล ไมหมกมุนในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัช   
บริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ   
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีตกาล อนาคตกาล ปจจุบัน   
กาล ทิฏฐธรรม สุตธรรม มุตธรรม วิญญาตัพพธรรม คือ เปนผูคลาย ปราศจาก สละ สํารอก   
ปลอย ละ สละ สละคืนความติดใจแลว คลาย ปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืน   
ความกําหนัดแลว หมดความอยาก ดับแลว เยน็แลว เสวยความสุข มีตนเปนดจุพรหมอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กําหนดรูผัสสะแลว ไมเปนผูตามติดใจ.   
     [๖๓] คําวา ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมนั้น มีความวา กรรมใด คือ ธีรชน    
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ยอมติเตียนกรรมใดดวยตน ธีรชนยอมติเตยีนตนเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทํา   
และเพราะไมกระทํา.   
     ธีรชนติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทํา อยางไร? ธีรชนยอมติเตียน   
ตนวา เราทํากายทุจริต ไมทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต ไมทําวจีสุจริต เราทํามโนทุจริต ไมทํา   
มโนสุจริต. เราทําปาณาติบาต ไมทําความงดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนาทาน ไมทําความ   
งดเวนจากอทินนาทาน เราทํากาเมสุมิจฉาจาร ไมทําความงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํามุสาวาท   
ไมทําความงดเวนจากมุสาวาท เราทําปสุณาวาจา ไมทําความงดเวนจากปสุณาวาจา เราทําผรุส   
วาจา ไมทําความงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ ไมทําความงดเวนจากสัมผัปปลาปะ.   
เราทําอภิชฌา ไมทําอนภิชฌา เราทําพยาบาท ไมทําอัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ ไมทําสัมมา   
ทิฏฐิ ธีรชนยอมติเตียนตน เพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ธีรชนยอม   
ติเตียนตนวา เราไมทําความบริบูรณในศีล ไมคุมครองทวารในอินทรีย ไมรูจักประมาณในโภชนะ   
ไมหม่ันประกอบในความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ไมเจริญสติ   
ปฏฐาน ๔ ไมเจริญสัมมัปปธาน ๔ ไมเจริญอิทธิบาท ๔ ไมเจริญอินทรีย ๕ ไมเจริญพละ ๕   
ไมเจริญโพชฌงค ๗ ไมเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ไมกําหนดรูทุกข ไมละสมุทัย ไมเจริญมรรค   
ไมทําใหแจงซ่ึงนิโรธ ธีรชนยอมติเตียนตน เพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. ไมทํากรรมท่ี   
ตนติเตียนอยางนี้ คือ ไมยังกรรมนั้นใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกดิเฉพาะ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ตนติเตียนกรรมใด ไมกระทํากรรมนั้น.   
     [๖๔] คําวา ธีรชนยอมไมติดในทิฏฐารมณและสุตารมณ มีความวา ความติด ไดแก   
ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวย   
ตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวาความติดดวยทิฏฐิ คําวา ธีรชน คือ บุคคลผูมีปญญาเปนเคร่ืองทรง ผูดําเนิน   
ดวยปญญา (บัณฑิต) ผูมีปญญา ผูมีความรู ผูมีญาณ ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาเปนเคร่ืองทําลาย   
กิเลส. ธีรชนละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิ ยอมไมตดิ คือไมติดพนั ไมเขา   
ไปติด เปนผูไมติด ไมติดพนั ไมเขาไปติดแลว เปนผูออก สละ พนขาด ไมเกีย่วของแลว   
ในทิฏฐารมณ สุตารมณ มุตารมณ วิญญาตารมณ เปนผูมีจติกระทําใหปราศจากแดนกเิลสอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาธีรชนยอมไมติดในทิฏฐารมณและสุตารมณ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
          ธีรชนพึงกําจัดความพอใจในท่ีสุดท้ังสอง กําหนดรูผัสสะแลว ไม    
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          เปนผูตามติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมนัน้ ยอมไมตดิใน   
          ทิฏฐารมณและสุตารมณ.   
     [๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          มุนีกําหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือท้ังหลาย พึงขาม   
          โอฆะได เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาทประพฤติอยู ยอม   
          ไมหวังโลกนี้และโลกหนา.   
     [๖๖] คําวา กําหนดรูสัญญาแลว ... พึงขามโอฆะได มีความวาสัญญา ไดแก กาม   
สัญญา พยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญา เนกขัมมสัญญา อัพยาปาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา   
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา สัญญาใดเห็น   
ปานนี้ คือ ความรูพรอม ความเปนคืออันรูพรอม นี้เรียกวา สัญญา. คําวา กําหนดรูสัญญา   
แลว มีความวา กําหนดรูสัญญาดวยปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.   
     ญาตปริญญาเปนไฉน? มุนียอมรูสัญญา คือ ยอมรู ยอมเห็นวา นีก้ามสัญญา   
นี้พยาปาทสัญญา นี้วิหิงสาสัญญา นี้เนกขัมมสัญญา นี้อัพยาปาทสัญญา นี้อวิหิงสาสัญญา   
นี้รูปสัญญา นี้สัททสัญญา นี้คันธสัญญา นี้รสสัญญา นี้โผฏฐัพพสัญญา นี้ธัมมสัญญา   
นี้เรียกวา ญาตปริญญา.   
     ตีรณปริญญาเปนไฉน? มุนีทําความรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณาสัญญาโดยความเปน   
ของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนของลําบาก เปนอาพาธ   
เปนของอ่ืน (เปนของไมมีอํานาจ) เปนของชํารุด เปนเสนียด เปนอุบาทว เปนภัย เปน   
อุปสรรค เปนของหวั่นไหว เปนของแตกพงั ฯลฯ เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของดับไป เปน   
ของชวนใหแชมช่ืน เปนอาทีนพ เปนนิสสรณะ นี้เรียกวา ตีรณปริญญา.   
     ปหานปริญญาเปนไฉน? มุนีพิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทําใหส้ินไป   
ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงฉันทราคะในสัญญา. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ฉันทราคะ ในสัญญาใด ทานท้ังหลายจงละฉันทราคะนั้นเสีย ฉันทราคะนั้นจักเปนของ   
อันทานท้ังหลายละแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี    
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ในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนในอนาคตเปนธรรมดา ดวยประการอยางนี้. นี้เรียกวา ปหาน   
ปริญญา.   
     คําวา กําหนดรูสัญญาแลว คือ กําหนดรูสัญญาดวยปรญิญา ๓ นี้. คําวา พึงขาม   
โอฆะได คือพงึขาม ขามข้ึน ขามพน ลวงเลย กาวลวงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ   
อวิชชาโอฆะ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา กําหนดรูสัญญาแลวพึงขามโอฆะได.   
     [๖๗] คําวา มุนีไมเขาไปติดในความยดึถือท้ังหลาย มีความวา ความยึดถือ ไดแก   
ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยดึถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้เรียกวา   
ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้เรียกวาความยึดถือดวยทิฏฐิ. คําวา มุนี มีความวา ญาณเรียกวา   
โมนะ ไดแกปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเหน็ชอบ บุคคล   
ประกอบดวยญาณน้ัน ช่ือวามุนี คือ ผูถึงญาณที่ช่ือวา โมนะ. โมเนยยะ (ธรรมท่ีทําใหเปน   
มุนี) มี ๓ อยาง คือ โมเนยยธรรมทางกาย ๑ โมเนยยธรรมทางวาจา ๑ โมเนยยธรรมทางใจ ๑.   
     โมเนยยธรรมทางกายเปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง ช่ือวาโมเนยยธรรมทางกาย.   
กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ กายปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละ   
ฉันทราคะในกาย ความดับแหงกายสังขาร ความบรรลุจตุตถฌาน ช่ือวาโมเนยยธรรมทางกาย.   
นี้ช่ือวาโมเนยยธรรมทางกาย.   
     โมเนยยธรรมทางวาจาเปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ช่ือวาโมเนยยธรรมทางวาจา.   
วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ วาจาปริญญา มรรคอันสหรคดวยปริญญา การละ   
ฉันทราคะในวาจา ความดับแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌาน ช่ือวาโมเนยยธรรมทางวาจา.   
นี้ช่ือวาโมเนยยธรรมทางวาจา.   
     โมเนยยธรรมทางใจเปนไฉน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ช่ือวาโมเนยยธรรมทางใจ.   
มโนสุจริต ๓ อยาง ญาณมีจติเปนอารมณ จิตตปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละ   
ฉันทราคะในจิต ความดับแหงจิตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ช่ือวาโมเนยยธรรมทางใจ.   
นี้ช่ือวาโมเนยยธรรมทางใจ. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
          บัณฑิตท้ังหลาย ไดกลาวบุคคลผูเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา    
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          เปนมุนทีางใจ หาอาสวะมิไดวา เปนมุนี ผูถึงพรอมดวยธรรมท่ีทําให   
          เปนมุนี เปนผูละกิเลสท้ังปวง. บัณฑติท้ังหลายไดกลาวบุคคลผูเปน   
          มุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ หาอาสวะมิไดวา เปน   
          มุน ีผูถึงพรอมดวยธรรมท่ีทําใหเปนมุนี ผูมีบาปอันลางเสียแลว.   
     ชนผูประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนมุนี ๓ อยางนี้ ช่ือวามุนี มุนีมี ๖ จําพวก คือ   
อาคารมุนี อนาคารมุนี เสขมุนี อเสขมุนี ปจเจกมุนี มุนิมุนี. อาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลา   
ใด เปนผูครองเรือน มีบทคือนิพพานอันเหน็แลว มีศาสนาอันรูแจงแลว ชนเหลานี้ ช่ือวา   
อาคารมุนี. อนาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลาใดออกบวช มีบทคือนิพพานอันเห็นแลว มีศาสนา   
อันรูแจงแลว ชนเหลานี้ ช่ือวาอนาคารมุน.ี พระเสขะ ๗ จําพวก ช่ือวาเสขมุนี. พระอรหันต   
ท้ังหลายช่ือวาอเสขมุนี. พระปจเจกพุทธะท้ังหลาย ช่ือวาปจเจกมุนี. พระตถาคตอรหันตสัมมา   
สัมพุทธเจา ช่ือวามุนิมุนี. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
          บุคคลไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง แตเปนผูเปลา ไมใชผูรู   
          สวนบุคคลใด เปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ ละเวนบาปท้ังหลาย   
          เหมือนคนท่ีถือเคร่ืองช่ังต้ังอยู ฉะนัน้ บุคคลนั้น ช่ือวาเปนมุนี เรียก   
          วาเปนมุนี โดยเหตุนั้น และบุคคลใด ยอมรูโลกท้ัง ๒ บุคคลนั้น   
          เรียกวาเปนมุนี โดยเหตุนั้น. บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรม   
          ของสัตบุรุษ ในโลกท้ังปวง ท้ังภายในภายนอก กาวลวงธรรมเปน   
          เคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย ดํารงอยู เปนผูอันเทวดาและ   
          มนุษยบูชา บุคคลนั้นช่ือวามุนี.   
     คําวา ความติด ไดแก ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวย   
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความติดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวยทิฏฐิ. มุนีละความติดดวย   
ตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิ ยอมไมตดิ คือไมติดพนั ไมเขาไปติด เปนผูไมติด ไมติด   
พัน ไมเขาไปติดแลว เปนผูออก สละเสีย พนขาด ไมเกีย่วของแลวในความยึดถือท้ังหลาย   
เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มุนไีมเขาไปติดในความยึดถือ   
ท้ังหลาย.    
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     [๖๘] คําวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาท ประพฤติอยู มีความวา ลูกศร   
ไดแกลูกศร ๗ อยาง คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศรคือโทสะ ลูกศรคือโมหะ ลูกศรคือมานะ   
ลูกศรคือทิฏฐิ ลูกศรคือความโศก ลูกศรคือความสงสัย. ลูกศรเหลานี้ อันผูใดละไดแลว   
ตัดขาดแลว สงบไดแลว ระงับไดแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้น   
เรียกวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว คือ ถอน ชัก ดึง ฉุด กระชาก สละ สํารอก ปลอย   
ละ สละคืน ลูกศรเสียแลว เปนผูหมดความอยาก ดับ เยน็แลว เสวยสุข มีตนดุจพรหม   
อยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว. คําวา ประพฤติอยู คือ ประพฤติอยู   
เท่ียวอยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนนิไป ใหอัตภาพดําเนินไป. คําวา เปนผูไมประมาท   
คือ เปนผูทําดวยความเอ้ือเฟอ ทําติดตอ ทําไมหยดุ มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลง   
ฉันทะ ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย. ความไมประมาท คือ ความพอใจ ความพยายาม   
ความอุตสาห ความเปนผูขยนั ความเปนผูไมถอยกลับ ความเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะ   
ความเพยีรเปนเคร่ืองใหกเิลสเรารอน ความเพียรอันสูงสุด ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ   
ความไมประมาท ในกุศลธรรมน้ันวา เราพึงยังศีลขันธท่ียงัไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึง   
อนุเคราะหศีลขันธท่ีบริบูรณในท่ีนั้นๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดงันี้. ความไมประมาท   
คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงใหสมาธิขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือ   
เราพึงอนุเคราะหสมาธิขันธท่ีบริบูรณในท่ีนั้นๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้. ความไม   
ประมาท คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมน้ันวา เราพึงใหปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณให   
บริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหปญญาขันธท่ีบริบูรณในท่ีนัน้ๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้.   
ความไมประมาท คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกศุลธรรมนั้นวา เราพึงใหวิมุตขัินธท่ียังไมบริบูรณ   
ใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุติขันธท่ีบริบูรณในท่ีนัน้ๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้.   
ความไมประมาท คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกศุลธรรมนั้นวา เราพึงใหวิมุตญิาณทัสนขันธท่ียัง   
ไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุติญาณทัสนขันธท่ีบริบูรณในท่ีนั้นๆ ดวยปญญาโดย   
อุบายอยางไร ดังนี้. ความไมประมาท คือ ความไมพอใจ  ความพยายาม ความอุตสาห ความ   
เปนผูขยัน ความเปนผูไมถอยกลับ ความเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะ ความเพียรเปนเคร่ืองให    
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กิเลสเรารอน ความเพยีรอันสูงสุด ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท ใน   
กุศลธรรมนั้นวา เราพึงกําหนดรูทุกขท่ียังไมกําหนดรู พงึละกิเลสท้ังหลายท่ียังละไมได พึง   
เจริญมรรคท่ียังไมเจริญ หรือพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธท่ียังไมทําใหแจงแลว โดยอุบายอยางไร ดังนี้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว เปนผูไมประมาทประพฤติอยู.   
     [๖๙] คําวา ยอมไมหวังโลกนี้และโลกหนา มีความวา ยอมไมหวังโลกนี้ คือ   
อัตภาพของตน ไมหวังโลกหนา คือ อัตภาพในปรโลก. ไมหวังโลกนี้ คือ รูป เวทนา   
สัญญา สังขาร และวิญญาณของตน ไมหวงัโลกหนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและ   
วิญญาณของผูอ่ืน. ไมหวังโลกนี้ คือ อายตนะภายใน ๖ ไมหวังโลกหนา คือ อายตนะ   
ภายนอก ๖. ไมหวังโลกนี้ คือ มนุษยโลก ไมหวังโลกหนา คือ เทวโลก ไมหวังโลกนี้   
คือ กามธาตุ ไมหวังโลกหนา คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ. ไมหวงัโลกนี้ คือ กามธาตุ รูปธาตุ   
ไมหวังโลกหนาคืออรูปธาตุ. ไมหวัง ไมอยากได ไมยนิดี ไมปรารถนา ไมรักใคร ไมพอใจ   
ซ่ึงคติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร หรือวัฏฏะตอไป เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ยอมไมหวงั   
โลกน้ีและโลกหนา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          มุนีกําหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือท้ังหลาย พึงขาม   
          โอฆะได เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาทประพฤติอยู ยอมไม   
          หวังโลกนี้ และโลกหนา ดังน้ี.   
                    จบ คุหัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๒.   
                      ---------------   
                     ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๓   
                      วาดวยเดียรถียกับมุนี   
     [๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          เดียรถียบางพวกมีใจช่ัว ยอมติเตียนโดยแท แมชนเหลาอ่ืนเขาใจวา   
          จริง ก็ติเตียนตาม แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนท่ีเกิดแลว เพราะ   
          เหตุนั้น กิเลสเคร่ืองตรึงจิต จึงมิไดมีแกมุนใีนท่ีไหนๆ.    
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     [๗๑] คําวา เดียรถียบางพวกมีใจช่ัว ยอมติเตียนโดยแท มีความวา เดียรถียเหลานัน้   
มีหัวใจช่ัว คือ มีใจอันโทษประทุษราย มีใจผิด มีใจผิดเฉพาะ มีใจอันโทสะมากระทบ มีใจ   
อันโทสะมากระทบเฉพาะ มีใจอาฆาต มีใจอาฆาตเฉพาะแลว ยอมติเตียน คือ เขาไปติเตียน   
พระผูมีพระภาค และภกิษุสงฆ ดวยคําไมจริง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เดียรถียบางพวกมีใจช่ัว   
ยอมติเตียนโดยแท.   
     [๗๒] คําวา แมชนเหลาอ่ืนเขาใจวาจริง ก็ติเตียนตาม มีความวา ชนเหลาใด   
เช่ือถือ กําหนดอยู นอมใจเช่ือตอเดียรถียเหลานั้น เขาใจวาจริง มีความสําคัญวาจริง เขาใจ   
วาแท มีความสําคัญวาแท เขาใจวาแน มีความสําคัญวาแน เขาใจวาเปนจริง มีความสําคัญ   
วาเปนจริง เขาใจวาไมวิปริต มีความสําคัญวาไมวปิริต ชนเหลานั้นก็ติเตียน คือเขาไปติเตียน   
พระผูมีพระภาค และภกิษุสงฆดวยคําไมจริง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา  แมชนเหลาอ่ืนเขาใจวา   
จริง ก็ติเตียนตาม.   
     [๗๓] คําวา แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนท่ีเกิดแลว มีความวา วาทะน้ันเปน   
วาทะเกิดแลว เปนวาทะเกดิพรอม เกิดแลว เกดิเฉพาะแลว ปรากฏแลว คือ   
เสียงประกาศแตบุคคลอ่ืน คําดา คําเขาไปติเตียนพระผูมีพระภาค และภิกษุสงฆ ดวยคําอัน   
ไมจริง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วาทะติเตียนท่ีเกิดแลว. คําวา มุนี ในคําวา มุนียอมไมเขาถึง   
มีความวา ญาณเรียกวาโมนะ ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟน   
ธรรม ความเห็นชอบ บุคคลประกอบดวยญาณน้ัน ช่ือวามุนี คือผูถึงญาณท่ีช่ือวาโมนะ ฯลฯ   
บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษในโลกท้ังปวง ท้ังภายในภายนอก กาวลวง   
ธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย ดํารงอยู เปนผูอันเทวดา และมนุษยบูชาแลว   
บุคคลนั้นช่ือวามุนี. บุคคลใดจะเขาถึงวาทะติเตียน บุคคลน้ัน ยอมเขาถึงวาทะติเตียนดวยเหตุ   
๒ ประการ คือ เปนผูกระทํา ยอมเขาถึงวาทะ ติเตียนดวยความเปนผูกระทํา (ผูกลาวหา) ๑   
เปนผูถูกเขาวา เขาติเตียน ยอมโกรธ ขัดเคือง โตตอบ ทําความโกรธ ความเคือง ความชัง   
ใหปรากฏวา เราไมเปนผูกระทํา ๑. บุคคลใดจะเขาถึงวาทะติเตียน บุคคลน้ันยอมเขาถึงวาทะ   
ติเตียนดวยเหตุ ๒ ประการนี้. มุนีไมเขาถึงวาทะติเตียนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เปนผูไม    
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กระทํา ยอมไมเขาถึงวาทะติเตียนดวยความเปนผูไมกระทํา ๑ เปนผูถูกเขาวา เขาติเตียน ยอม   
ไมโกรธ ไมเคือง ไมไดตอบ ไมทําความโกรธ ความเคือง ความชังใหปรากฏวา เราไมเปน   
ผูกระทํา ๑. มุนียอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ันวาทะติเตียนดวยเหตุ ๒   
ประการนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา แตมุนยีอมไมเขาถึงวาทะติเตียนท่ีเกดิแลว.   
                   วาดวยกิเลสเคร่ืองตรึงจิต ๓   
     [๗๔] คําวา เพราะเหตุนั้น กิเลสเคร่ืองตรึงจิตจึงมิไดมีแกมุนใีนท่ีไหนๆ มีความวา   
คําวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะเหตุนั้น เพราะการณนั้น เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจยันั้น   
เพราะนิทานน้ัน ความเปนผูมีจิตอันโทสะมากระทบก็ดี ความเปนผูมีกเิลสเคร่ืองตรึงจิต   
เกิดข้ึนก็ดี ยอมไมมีแกมุนี. กิเลสเคร่ืองตรึงจิต ๕ อยางกด็ี กิเลสเคร่ืองตรึงจิต ๓ อยาง   
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ด ียอมไมมี คือยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได   
คือ กิเลสนั้นๆ เปนกิเลสอันมุนีละเสียแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําใหไม   
ควรเกิดข้ึนได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. คําวา ในท่ีไหนๆ คือในท่ีไหนๆ ในท่ีใดท่ีหนึ่ง   
ทุกๆ แหงในภายใน ในภายนอก หรือท้ังภายในท้ังภายนอก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะ   
ฉะนั้น กิเลสเคร่ืองตรึงจิต จึงมิไดมีแกมุนีในท่ีไหนๆ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสวา   
          เดียรถียบางพวกมีใจช่ัว ยอมติเตียนโดยแท แมชนเหลาอ่ืนเขาใจวา   
          จริง ก็ติเตียนตาม แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนท่ีเกิดแลว เพราะ   
          เหตุนั้น กิเลสเคร่ืองตรึงจิต จึงมิไดมีแกมุนใีนท่ีไหนๆ.   
     [๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา    
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          บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้งม่ันแลวในความชอบใจ พึงลวงทิฏฐิของ   
          ตนไดอยางไรเลา แตบุคคลเม่ือกระทําใหเต็มดวยตนเอง รูอยางใด ก็   
          พึงกลาวอยางนัน้.   
                          วาดวยทิฏฐิ   
     [๗๖] คําวา พึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา มีความวา เดยีรถียเหลาใด มีทิฏฐิ   
อยางนี้ มีความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคอยางนี้วา พวกเราฆานาง   
ปริพาชิกาช่ือสุนทรีเสียแลว ประกาศโทษของพวกสมณศากยบุตรแลว จักนําคืนมาซ่ึงลาภยศ   
สักการะสัมมานะนัน้โดยอุบายอยางนี้ เดียรถียเหลานั้น ไมอาจลวงทิฏฐิ ความพอใจ ความ   
ชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตนได. โดยท่ีแท ความเส่ือมยศนั่นแหละ กก็ลับ   
ยอนมาถึงพวกเดียรถียนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แม   
ดวยประการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ผูใดมีวาทะอยางนีว้า โลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา   
บุคคลนั้นพึงลวง กาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลยทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ   
อัธยาศัย ความประสงคของตนไดอยางไร. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร. เพราะเหตุวา ทิฏฐินั้น   
อันบุคคลนั้นสมาทาน ถือเอา ยึดถือ ถือม่ัน ติดใจ นอมใจ ใหบริบูรณอยางนั้น เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวาบุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แมดวยประการอยางนี้. บุคคลใดมีวาทะอยางนีว้า   
โลกไมเท่ียง ... โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ... ชีพก็อันนัน้สรีระก็อันนั้น ... ชีพเปนอ่ืนสรีระ   
ก็เปนอ่ืน ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก   
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม   
เปนอีกกห็ามิไดยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา บุคคลนั้นพึงลวง กาวลวง   
กาวลวงดวยดี ลวงเลยทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตน   
ไดอยางไร. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร. เพราะเหตุวา ทิฏฐินั้นอันบุคคลนั้นสมาทาน ถือเอา   
ยึดถือ ถือม่ัน ติดใจ นอมใจ ใหบริบูรณอยางนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลพึงลวงทิฏฐิ   
ของตนไดอยางไรเลา แมดวยประการอยางนี้.    
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     [๗๗] คําวา บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้งม่ันแลวในความชอบใจ มีความวา ผูไป   
ตามความพอใจ คือบุคคลนั้น ยอมไป ออกไป ลอยไป เคล่ือนไป ตามทิฏฐิ ความพอใจ   
ความชอบใจ ลัทธิของตน เหมือนบุคคล ยอมไป ออกไป เล่ือนไป เคล่ือนไป ดวยยานชาง   
ยานรถ ยานมา ยานโค ยานแพะ ยานแกะ ยานอูฐ ยานลา ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ผูไปตามความพอใจ. คําวา นอมใจไป ในทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้งม่ันแลวในความชอบใจ.   
     [๗๘] คําวา บุคคลเม่ือกระทําใหเต็มดวยตนเอง มีความวา บุคคลกระทําใหเต็ม ให   
บริบูรณ ไมบกพรอง ใหเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร คือยังทิฏฐินั้นให   
เกิด ใหเกดิพรอม ใหบังเกดิ ใหบังเกดิเฉพาะดวยตนเองวา  พระศาสดานี้เปนพระสัพพัญู   
พระธรรมนี้อันพระศาสดาตรัสดีแลว คณะสงฆนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้เจริญ ปฏิปทานี้อันพระ   
ศาสดาทรงบัญญัติดีแลว มรรคนี้เปนเคร่ืองนําออก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลเม่ือกระทําให   
เต็มดวยตนเอง.   
     [๗๙] คําวา รูอยางใดกพ็ึงกลาวอยางนั้น มีความวา บุคคลรูอยางใดกพ็ึงกลาว บอก   
พูด แสดง แถลงอยางนั้น. คือรูอยางใดวา โลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ก็พึงกลาว   
บอก พูด แสดง แถลงอยางนัน้. รูอยางใดวา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว   
ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ก็พึงกลาว บอก พูด   
แสดง แถลง อยางนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา รูอยางใดกพ็งึกลาวอยางนัน้. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้งม่ันแลวในความชอบใจ พึงลวงทิฏฐิ   
          ของตนไดอยางไรเลา แตบุคคลเม่ือกระทําใหเต็มดวยตนเอง รูอยางใด   
          ก็พึงกลาวอยางนัน้.   
     [๘๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา    
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          ชนใดไมมีใครถาม ยอมบอกศีลและวัตรของตนแกชนเหลาอ่ืน ผูฉลาด   
          ท้ังหลายกลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม อนึ่ง ชนใดยอมบอกตนเอง   
          ผูฉลาดท้ังหลายกก็ลาวชนนัน้วา ไมมีอริยธรรม.   
     [๘๑] คําวา ชนใด ... ยอมบอกศีลและวตัรของตน มีความวา  คําวา ใด คือเชนใด   
ประกอบอยางใด ชนิดอยางใด มีประการอยางใดถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด เปนกษัตริย   
เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย.   
คําวา ศีลและวตัร มีความวา บางแหงเปนศีลและเปนวัตร บางแหงเปนวตัรแตไมเปนศีล.   
                       วาดวยศีลและวัตร   
     เปนศีลและเปนวัตรเปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความ   
สํารวมในปาตโิมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู เปนผูเห็นภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณ   
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ความสํารวม ความระวัง ความไมกาวลวง ใน   
สิกขาบทท้ังหลายน้ัน นี้เปนศีล. ความสมาทานช่ือวาเปนวัตร. เพราะอรรถวาสํารวม จงึช่ือวาศีล   
เพราะอรรถวา สมาทานจึงช่ือวาวัตร นีเ้รียกวาเปนศีลและเปนวัตร.   
     เปนวัตรแตไมเปนศีลเปนไฉน? ธุดงค (องคของภิกษผูุกําจัดกิเลส) ๘ คือ อารัญญิ   
กังคธุดงค ปณฑปาติกังคธุดงค ปงสุกูลิกังคธุดงค เตจีวริกังคธุดงค สปทานจาริกังคธุดงค   
ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เนสัชชิกังคธุดงค ยถาสันถติกังคธุดงค นี้เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล.   
แมการสมาทานความเพียร กเ็รียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล กลาวคือพระมหาสัตวทรงประคองต้ัง   
พระทัยวา จงเหลืออยูแตหนงัเอ็นและกระดูกก็ตามที เนือ้และเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด   
อิฐผลใดอันจะพึงบรรลุดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวย   
ความบากบ่ันของบุรุษ การไมบรรลุผลนั้นแลว หยุดความเพียรจกัไมมี ดังนี้ แมการสมาทาน   
ความเพยีรเหน็ปานนี้ กเ็รียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. พระมหาสัตวทรงประคองต้ังพระทัยวา   
จิตของเราจักยงัไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ันเพียงใด เราจักไมทําลายบัลลังก    
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(ความนั่งเนื่องดวยขาท่ีคูเขาโดยรอบ)  นีเ้พยีงนั้น แมการสมาทานความเพียร เหน็ปานนี้ ก็   
เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา   
          เม่ือลูกศรคือตัณหาอันเรายังถอนไมไดแลว เราจกัไมกิน ไมดื่ม ไมออก   
          จากวหิาร ท้ังจักไมเอนขาง ดังน้ี   
     แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ัง   
จิตวา จิตของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน เพียงใด เราจักไมลุก   
ข้ึนจากอาสนะนี้เพียงนั้น ... จักไมลงจากท่ีจงกรม ... จักไมออกจากวิหาร ... จักไมออกจากเรือน   
มีหลังคาแถบเดียว ... จักไมออกจากปราสาท ... จักไมออกจากเรือนโลน ... จักไมออกจากถํ้า ...   
จักไมออกจากถํ้าภูเขา ... จักไมออกจากกุฏิ ... จักไมออกจากเรือนยอด ... จักไมออกจากปอม ...   
จักไมออกจากโรงกลม ... จักไมออกจากเรือนท่ีมีเคร่ืองกัน้ ... จักไมออกจากศาลาท่ีบํารุง ...จัก   
ไมออกจากมณฑป ... จกัไมออกจากโคนตนไม เพียงนั้น ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็น   
ปานนี้ ก็เรียกวา เปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจติวา ในเชาวนันี้แหละ เราจักนํามา   
นาํมาดวยดี บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง ซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเหน็   
ปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจติวา ในเท่ียงวนันี้แหละ ... ในเย็นนี้   
แหละ ... ในกาลกอนภัตนีแ้หละ ... ในกาลภายหลังภัตนี้แหละ ... ในยามตนนีแ้หละ ... ใน   
ยามกลางนี้แหละ ... ในยามหลังนี้แหละ ... ในขางแรมนีแ้หละ ... ในขางข้ึนนี้แหละ ... ใน   
ฤดูฝนนี้แหละ ... ในฤดูหนาวนี้แหละ ... ในฤดูรอนนี้แหละ ... ในตอนวัยตนนี้แหละ ... ใน   
ตอนวยักลางนีแ้หละ ... ในตอนวัยหลังนี้แหละ เราจักนํามา นํามาดวยด ีบรรลุ ถูกตอง ทําให   
แจง ซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล.   
คําวา ชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกดิ ผูมีกรรม มนุษย   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชนใด ... ยอมบอกศีลและวัตรของตน.   
     [๘๒] คําวา  ไมมีใครถาม ยอมบอก ... แกชนเหลาอ่ืน มีความวา ชนเหลาอ่ืน คือ   
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวาไมมีใครถาม คือ   
อันใครๆ ไมถาม ไมไตถาม ไมขอรอง ไมเชิญ ไมเช้ือเชิญ. คําวา ยอมบอก คือ ยอม    
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อวดอางศีลบาง วัตรบาง ศีลและวัตรบางของตน. (อธิบายวา) ยอมอวดอาง บอก พูด   
แสดง แถลงวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและ   
วัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง   
ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปรางงามบาง ถึงพรอมดวยทรัพยบาง ถึงพรอมดวยการเช้ือเชิญบาง   
ถึงพรอมดวยหนาท่ีการงานบาง ถึงพรอมดวยหลักแหลงศิลปศาสตรบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะ   
บาง ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง   
บาง ออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก   
บาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติใหญบาง เปนผูมีช่ือเสียงมียศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิต   
บาง เปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระ   
สูตรบาง เปนผูทรงพระวินยับาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถือ   
บิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง   
เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง   
เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูได   
ปฐมฌานบาง เปนผูไดทุตยิฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปน   
ผูไดอากาสานญัจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัตบิาง เปนผูไดอากิญ   
จัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวาไมมี   
ใครถาม ยอมบอก ... แกชนเหลาอ่ืน.   
     [๘๓] คําวา ผูฉลาดท้ังหลายกลาวชนนัน้วาไมมีอริยธรรม มีความวาฉลาดในอายตนะ   
ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาด   
ในอินทรีย ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผู   
ฉลาดเหลานั้นกลาว บอก พดู แสดง แถลงอยางนี้วา ธรรมน้ันของพวกอนารยชน ธรรมนั้น   
ไมใชของพวกอริยชน ธรรมน้ันของพวกคนพาล ธรรมนั้นไมใชของพวกบัณฑิต ธรรมนั้นของ   
พวกอสัตบุรุษ ธรรมนั้นไมใชของพวกสัตบุรุษ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาผูฉลาดท้ังหลายกลาวชนนัน้   
วาไมมีอริยธรรม.    
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     [๘๔] คําวา ชนใดยอมบอกตนเอง มีความวา อัตตาเรียกวาตน. คําวา ยอมบอกเอง   
คือ ยอมอวดอางซ่ึงตนเอง คือ ยอมอวดอาง บอก พูด แสดง แถลงวา ขาพเจาเปน   
ผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง   
ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูป   
งามบาง ถึงพรอมดวยทรพัยบาง ถึงพรอมดวยการเช้ือเชิญบาง ถึงพรอมดวยหนาท่ีการงานบาง   
ถึงพรอมดวยหลักแหลงแหงศิลปศาสตรบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยการศึกษา   
บาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง ออกบวชจากสกุลสูงบาง   
ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุลมีโภค   
สมบัติใหญบาง เปนผูมีช่ือเสียงมียศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิตบาง เปนผูไดจวีร บิณฑบาต   
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง เปนผูทรงพระวินัยบาง   
เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรง   
ผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับ   
ตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผู   
ถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปนผูไดทุตยิฌานบาง   
เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัตบิาง เปนผูได   
วิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดอากญิจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานา   
สัญญายตนสมาบัติบาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนใดยอมบอกตนเอง. เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
          ชนใดไมมีใครถาม ยอมบอกศีลและวัตรของตนแกชนเหลาอ่ืน ผูฉลาด   
          ท้ังหลายกลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม อนึ่ง ชนใดยอมบอกตนเอง ผู   
          ฉลาดท้ังหลายก็กลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม.   
     [๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          แตวาภกิษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลวไมอวดในศีลท้ังหลายวาเราเปน   
          ดังนี้ ผูฉลาดท้ังหลายกลาวภิกษุนั้นวามีอริยธรรม อนึ่ง กิเลสเปนเหตุ   
          ฟูข้ึนมิไดมีแกภิกษุใด ในท่ีไหนๆ ในโลก ผูฉลาดท้ังหลายกก็ลาว   
          ภิกษนุั้นวามีอริยธรรม.    
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                         ผูไดช่ือวาภิกษุ   
     [๘๖] คําวา แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว มีความวา ช่ือวาผูสงบ เพราะ   
เปนผูสงบ คือระงับ เขาไประงับ เผา ดับ ปราศจาก ความสงบระงับ ความกําหนดั   
ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา   
ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดหูม่ิน   
ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอน   
ท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อภิสังขารคือ อกุศลธรรมท้ังปวง จึงช่ือวาเปนผูสงบ เขาไป   
สงบ ดับ สงบระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาผูสงบ. คําวา ภกิษุ มีความวา เพราะเปนผู   
ทําลายธรรม ๗ ประการ จึงช่ือวาภกิษุ คือ ทําลายสักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส   
ราคะ โทสะ โมหะและมานะ. ภกิษุนัน้ทําลายแลวซ่ึงอกศุลธรรมอันลามก อันเปนปจจัยแหง   
ความมัวหมอง ใหเกดิในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนท่ีตั้งแหงชาติ   
ชรา และมรณะตอไป.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ดูกรสภยิะ ผูใดควรแกการชมเชยเหลานี้วาถึงปรินิพพานแลว ดวย   
          ธรรมเปนหนทางอันตนใหเจริญ ขามความสงสัยเสียแลว ละแลวซ่ึง   
          ความเส่ือมและความเจริญ อยูจบแลวและเปนผูมีภพใหมส้ินแลว ผู   
          นั้นช่ือวาภิกษุ.   
     อนึ่ง ผูสงบ ช่ือวาภกิษุ.   
     คําวา ผูดับกิเลสในตนแลว มีความวา เพราะเปนผูดับความกําหนัด ความขัดเคือง   
ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหน่ี   
ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดหูม่ิน ความเมา   
ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง   
ความเดือดรอนท้ังปวง อภิสังขารคืออกุศลธรรมท้ังปวง จึงช่ือวา ผูดับกิเลสในตนแลว เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา แตวาภิกษุผูสงบแลว ดับกเิลสในตนแลว.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 65 
     [๘๗] คําวา ไมอวดในศีลท้ังหลายวาเราเปนดังนี้ มีความวา ศัพทวา อิติห (เรา   
เปนดังนี)้ นั้น เปนศัพทตอบท เกี่ยวของแหงบท บริบูรณแหงบท เปนท่ีประชุมอักษร เปน   
ความสละสลวยแหงพยัญชนะ ศัพทวา อิติห นั้น เปนไปตามลําดับบท. คําวาไมอวดในศีล   
ท้ังหลาย มีความวา ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูอวด เปนผูโออวด คือยอมอวด ยอม   
โออวดวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตร   
บาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง   
ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ฯลฯ เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตบิาง. ภิกษนุี้   
ยอมไมอวด ไมโออวดอยางนั้น คือ เปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัดออก พนขาด ไม   
เกี่ยวของดวยความอวด เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ไมอวดในศีลท้ังหลายวาเราเปนดังนี้.   
                       วาดวยผูมีอริยธรรม   
     [๘๘] คําวา ผูฉลาดท้ังหลายกลาวภิกษุนัน้วามีอริยธรรม มีความวา ผูฉลาด ไดแก   
ผูฉลาดเหลาใดเหลาหนึ่ง คือ ผูฉลาดในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดใน   
ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย   
ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลานั้น   
ยอมกลาว คือกลาวบอก พดู แสดง แถลงอยางนีว้า ธรรมนั้นของพวกอารยชน ธรรมนั้น   
มิใชของพวกอนารยชน ธรรมนั้นของบัณฑิต ธรรมนั้นมิใชของคนพาล ธรรมนั้นของพวก   
สัตบุรุษ ธรรมนั้นมิใชของพวกอสัตบุรุษ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผูฉลาดท้ังหลายกลาวภิกษนุั้น   
วามีอริยธรรม.   
     [๘๙] คําวา กิเลสเปนเหตุฟูข้ึนมิไดมีแกภิกษใุด ในท่ีไหนๆ ในโลก มีความวา   
ภิกษใุด คือ พระอรหันตผูมีอาสวะส้ินไปแลว. คําวา กิเลสเปนเหตุฟูข้ึน คือ กิเลสเปน   
เหตุฟูข้ึน ๗ ประการ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และกรรม. กิเลสเปน   
เหตุฟูข้ึนเหลานี้ มิไดมี คือไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละ    
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เสียแลว ตดัขาด สงบ ระงับ ทําใหไมควรเกิดข้ึนได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. คําวา   
ไปท่ีไหนๆ คือ ในท่ีไหนๆ ในท่ีใดท่ีหนึ่ง ทุกๆ แหง ในภายใน ในภายนอก หรือท้ัง   
ภายในท้ังภายนอก. คําวา ในโลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก   
อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กิเลสเปนเหตุฟูข้ึนมิไดมีแกภิกษุใด ในท่ีไหนๆ ในโลก.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          แตวาภกิษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว ไมอวดในศีลท้ังหลายวา เราเปน   
          ดังนี้ ผูฉลาดท้ังหลายกลาวภิกษุนั้นวา มีอริยธรรม อนึ่ง กิเลสเปน   
          เหตุฟูข้ึนมิไดมีแกภกิษุใด ในท่ีไหนๆ ในโลก ผูฉลาดท้ังหลายกก็ลาว   
          ภิกษนุั้นวามีอริยธรรม.   
                        วาดวยทิฏฐิธรรม   
     [๙๐] พระผูมีพระภาคตรสัวา   
          ทิฏฐิธรรมท้ังหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมท่ีบุคคลนั้น กําหนด   
          แลว ท่ีปจจัยปรุงแตงกระทําไวในเบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยูและ   
          บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสท่ีเห็นอยู ในตนและอาศัยสันติท่ีกาํเริบท่ี   
          อาศัยกนัเกิดข้ึน เขาพึงยกตนหรือขมผูอ่ืน.                                                                    
     [๙๑] คําวา ทิฏฐิธรรมท้ังหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมท่ีบุคคลนั้น กําหนดแลว   
ท่ีปจจัยปรุงแตง มีความวา คําวา กําหนด ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวย   
ตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความ   
กําหนดดวยทิฏฐิ. คําวา ท่ีปจจัยปรุงแตง คือ อันปจจัยปรุงแตงแลว ปรุงแตงวิเศษแลว ปรุง   
แตงเฉพาะแลว ใหตั้งลงพรอมแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ท่ีปจจัยปรุงแตง อีกอยางหน่ึง คําวา   
ท่ีปจจัยปรุงแตง ไดแกท่ีไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตงแลว เปนธรรมอาศัยกนัเกิดข้ึน มีความส้ิน   
ไป มีความเส่ือมไป มีความสํารอก มีความดับเปนธรรม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ท่ีปจจยั   
ปรุงแตง. คําวา ใด คือ แหงเจาทิฏฐิ ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา ทิฏฐิธรรม เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ทิฏฐิธรรมท้ังหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมท่ีบุคคลนั้นกําหนดแลว ท่ีปจจยัปรุง   
แตง.    
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     [๙๒] คําวา กระทําไวในเบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยู มีความวา คําวา กระทํา   
ไวในเบ้ืองหนา ไดแกการกระทําไวในเบ้ืองหนาสองอยางคือ การกระทําไวในเบ้ืองหนาดวย   
ตัณหา ๑ การกระทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาการกระทําไวในเบ้ืองหนาดวย   
ตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวา การกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้น ไมละการกระทําไวใน   
เบ้ืองหนาดวยตัณหา ไมสละคืนการกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ เพราะเปนผูไมละการกระทํา   
ไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา เพราะเปนผูไมสละคืนการกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ บุคคล   
นั้นช่ือวา เท่ียวทําตัณหาบาง ทิฏฐิบาง ไวในเบ้ืองหนา คือ ช่ือวาเปนผูมีตัณหาเปนธงชัย   
มีตัณหาเปนธงยอด มีตณัหาเปนใหญ มีทิฏฐิเปนธงชัย มีทิฏฐิเปนธงยอด มีทิฏฐิเปนใหญ   
เปนผูอันตัณหาบาง ทิฏฐิบางแวดลอมเท่ียวไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กระทําไวในเบ้ืองหนา.   
คําวา มีอยู คือยอมมี ยอมปรากฏ ยอมเขาไปได. คําวา ไมขาวสะอาด คือไมขาวสะอาด   
ไมผองแผว ไมบริสุทธ์ิ คือเศราหมอง มัวหมอง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กระทําไวในเบื้องหนา   
ไมขาวสะอาด มีอยู.   
     [๙๓] คําวา อานิสงสท่ีเห็นอยูในตน มีความวา ศัพทวา ยทตฺตนิ ตัดบทเปน   
ย อตฺตนิ. ทิฏฐิเรียกวา ตน. บคุคลนั้น ยอมเห็นอานิสงส ๒ อยาง แหงทิฏฐิของตน คือ   
อานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานสิงสมีในชาติหนา ๑.   
     อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาตินี้เปนไฉน? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิอยางใด พวกสาวกเปน   
ผูมีทิฏฐิอยางนั้น พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ศาสดา ผูมีทิฏฐิ   
อยางนั้น และยอมได จวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ท่ีมีศาสดานั้น   
เปนเหตุ นี้ช่ือวา อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาตินี้.   
     อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาติหนาเปนไฉน? บุคคลนั้นยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินี้   
ควรเพื่อความเปนนาค เปนครุฑ เปนยกัษ เปนอสูร เปนคนธรรพ เปนมหาราช เปน   
พระอินทร เปนพรหม หรือเปนเทวดา ทิฏฐินี้ ควรเพื่อความหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธ์ิ   
หลุดไป พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ สัตวท้ังหลาย ยอมหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธ์ิ   
หลุดไป พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ เราจักหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธ์ิ หลุดไป   
พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ดังนี้ นี้ช่ือวา อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาติหนา.    
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     บุคคลนั้นยอมเห็น แลเหน็ เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเหน็ ซ่ึงอานิสงสแหง   
ทิฏฐิของตน ๒ ประการนี้ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา อานิสงส ท่ีเห็นอยูในตน.   
                         วาดวยสันติ ๓   
     [๙๔] คําวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสและอาศัยสันติ ท่ีกําเริบ ท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   
มีความวา สันติมี ๓ ประการ คือ สันติโดยสวนเดยีว ๑ สันติโดยองคนัน้ๆ ๑ สันติโดย   
สมมติ ๑.   
     สันติโดยสวนเดยีวเปนไฉน? อมตนิพพาน คือ ความระงับสังขารท้ังปวง ความ   
สละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหา เรียกวา   
สันติโดยสวนเดียว นี้ช่ือวา สันติโดยสวนเดยีว.   
     สันติโดยองคนั้นๆ เปนไฉน? บุคคลผูบรรลุปฐมฌาน มีนิวรณสงบไป. ผูบรรลุ   
ทุติยฌานมีวิตกและวิจารณสงบไป. ผูบรรลุตติยฌานมีปตสิงบไป. ผูบรรลุจตุตถฌานมีสุขและ   
ทุกขสงบไป. ผูบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา สงบไป.   
ผูบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน มีอากาสานญัจายตนสัญญาสงบไป. ผูบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน   
มีวิญญาณัญจายตนสัญญาสงบไป. ผูบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีอากิญจัญญายตนสัญญา   
สงบไป. นี้ช่ือวา สันติโดยองคนั้นๆ .   
     สันติโดยสมมติเปนไฉน? ทิฏฐิ ๖๒ เปนทิฏฐิสงบไป เรียกวา สันติโดยสมมติ.   
อนึ่ง สันติโดยสมมติ พระผูมีพระภาคประสงคเอาวา สันติ ในคาถาน้ี.   
     คําวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสและอาศัยสันติท่ีกําเริบ ท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   
มีความวา คําวา อาศัย คือพัวพัน ติดพนั ติดใจ นอมใจถึง (อานิสงสนั้น) และถึงสันติ   
อันกําเริบได คือกําเริบท่ัว เอนไป เอียงไป หวั่นไหว กระทบกระท่ัง อันตนกําหนดแลว   
อันตนกําหนดทั่วแลว ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตงแลว อาศัยกันเกิดข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป   
สํารอกไป ดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลน้ันเปนผูอาศัยอานิสงส และอาศัย   
สันติอันกําเริบท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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          ทิฏฐิธรรมท้ังหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมท่ีบุคคลนั้นกําหนดแลว   
          ท่ีปจจัยปรุงแตง กระทําไวในเบ้ืองหนา ไมขาวสะอาด มีอยู และบุคคล   
          นั้นเปนผูอาศัยอานิสงสท่ีเห็นอยูในตน และอาศัยสันติท่ีกําเริบ อันอาศัย   
          กันเกดิข้ึน เขาพึงยกตนหรือขมผูอ่ืน.   
                        วาดวยการถือม่ัน   
     [๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ความถือม่ันดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงายเลย การถึง   
          ความตกลงในธรรมท้ังหลายแลวถือม่ัน ก็ไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงาย   
          เพราะฉะน้ัน ในความถือม่ันเหลานัน้ นรชนยอมสละธรรมบาง ยึดถือ   
          ธรรมบาง.   
     [๙๖] คําวา ความถือม่ันดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงายเลย มีความวา   
คําวา ความถือม่ันดวยทิฏฐิ คือ ความถือม่ัน ยึดถือม่ันวาโลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา   
หรือความยดึม่ัน ถือม่ันวา โลกไมเท่ียงส่ิงนีเ้ทานั้นจริงส่ิงอ่ืนเปลา โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ...   
ชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้น ... ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย ยอมเปนอีก ...   
สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมไมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี ...   
สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมเปนอีก กห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได  ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิง   
อ่ืนเปลา ดังน้ี ช่ือวาความถือม่ันดวยทิฏฐิ. คําวา ยอมไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงาย คือ ยอม   
เปนอาการท่ีกาวลวงโดยยาก ขามโดยยาก กาวลวงโดยยาก ประพฤติลวงโดยยาก เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ความถือม่ันดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงาย.   
     [๙๗] คําวา การถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลวถือม่ัน มีความวา คําวา ในธรรม   
ท้ังหลาย คือในทิฏฐิ ๖๒. คําวา ถึงความตกลง มีความวา ตัดสินแลว ช้ีขาด คนหา แสวงหา   
เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลว ทําใหเห็นแจงแลว จึงจับม่ัน ยึดม่ัน   
ถือม่ัน รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความถือม่ัน   
ความนอมใจเชื่อ วาส่ิงนี้จริง แท แน เปนสภาพจริง เปนตามจริง มิไดวปิริต เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา การถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลวถือม่ัน.    
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     [๙๘] คําวา เพราะฉะนั้น ในความถือม่ันเหลานั้น นรชน ... มีความวา คําวา เพราะ   
ฉะนั้น คือ เพราะฉะน้ัน เพราะการณนั้น เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจยันั้น เพราะนิทานนัน้.   
คําวา นรชน คือสัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกดิ ผูมีกรรม มนุษย.   
คําวา ในความถือม่ันเหลานัน้ คือ ในความถือม่ันดวยทิฏฐิท้ังหลายน้ัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ในความถือม่ันเหลานั้น นรชน.   
                     วาดวยการสละ ๒ อยาง   
     [๙๙] คําวา ยอมสละธรรมบาง ยึดถือธรรมบาง มีความวา คําวา ยอมสละ คือ   
ยอมสละดวยเหตุ ๒ ประการ คือ สละดวยความตัดสินของผูอ่ืน ๑ ไมสําเร็จประโยชนเองจึง   
สละ ๑.   
     นรชนยอมสละดวยความตัดสินของผูอ่ืนอยางไร? ผูอ่ืนยอมตัดสินวา ศาสดานั้นไม   
ใชสัพพัญู ธรรมแหงศาสดาน้ันไมเปนธรรมอันศาสดากลาวดีแลว หมูคณะไมเปนผูปฏิบัติดี   
ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิอันเจริญ ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนทางนํา   
ออกจากทุกข ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความบรสุิทธ์ิ ความพน ความพนวิเศษ   
หรือความพนรอบ มิไดมีในลัทธินี้ ประชาชน ไมหมดจดไมหมดจดวเิศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน   
ไมพนวเิศษ หรือไมพนรอบเพราะลัทธินั้น ลัทธินั้นเลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่าํตอย.   
ผูอ่ืนยอมตัดสินอยางนี้ เม่ือถูกผูอ่ืนตัดสินใหอยางนี้ ยอมสละศาสดา สละธรรมท่ีศาสดานั้นบอก   
สละหมูคณะ สละทิฏฐิ สละปฏิปทา สละมรรค. นรชน ยอมสละดวยความตัดสินของผูอ่ืน   
อยางนี้.   
     นรชนไมสําเร็จประโยชนเองจึงสละอยางไร? นรชนไมยังศีลใหสําเร็จประโยชน ยอม   
สละศีล ไมยังวัตรใหสําเร็จประโยชน ยอมสละวัตรไมยงัศีลและวัตรใหสําเร็จประโยชน ยอม   
สละศีล และวตัร. นรชนไมสําเร็จประโยชนเองจึงสละอยางนี้.   
     คําวา ยอมยดึถือธรรมบาง คือ นรชนยอมถือ ยอมยึดม่ัน ยอมถือม่ันซ่ึงศาสดา   
ธรรมท่ีศาสดาน้ันบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมสละธรรม   
บาง. ยึดถือธรรมบาง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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          ความถือม่ันดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงาย การถึงความ   
          ตกลงในธรรม ท้ังหลายแลวถือม่ัน ก็ไมเปนอาการท่ีกาวลวงโดยงาย   
          เพราะฉะน้ัน ในการถือม่ันเหลานั้น นรชนยอมสละธรรมบาง ยึดถือ   
          ธรรมบาง.   
    [๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ทิฏฐิ ท่ีกําหนดเพ่ือเกดิในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคลผูมี   
          ปญญาในท่ีไหนๆ ในโลก เพราะบุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะ   
          ไดแลว เปนผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง จะพึงไปดวยกเิลสอะไรเลา.   
                        วาดวยผูมีปญญา   
    [๑๐๑] คําวา ทิฏฐิท่ีกําหนดเพ่ือเกดิในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคลผูมีปญญา   
ในท่ีไหนๆ ในโลก มีความวา ปญญา เรียกวาโธนา ไดแกความรู ความรูท่ัว ความเลือกเฟน   
ความเลือกเฟนท่ัว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดความดี ความเขาไปกําหนด ความเขา   
ไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปนผูมีปญญารักษาตน ปญญา   
เคร่ืองจําแนก ปญญาเคร่ืองคิด ปญญาเคร่ืองเขาไปเห็น ปญญาอันกวางขวางดุจแผนดนิ ปญญา   
เคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเคร่ืองเห็นแจง ความรูสึกตัว ปญญาเคร่ืองเจาะแทง   
ปญญาเคร่ืองเห็นชัด ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญาเปนศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท   
ปญญาอันสวาง ปญญาอันแจมแจง  ปญญาอันรุงเรือง ปญญาเปนดังแกว ความไมหลง   
ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุไร ปญญาจึงเรียกวาโธนา. เพราะปญญาน้ัน   
เปนเคร่ืองกําจดัลาง ชําระ ซักฟอก ซ่ึงกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ   
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง   
ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท                                             
กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอน   
ท้ังปวง อภิสังขารคืออกุศลธรรมท้ังปวง. เพราะเหตุนั้น ปญญาจึงเรียกวา โธนา. อีกอยางหนึ่ง   
สัมมาทิฏฐิเปนเคร่ืองกําจัด ลางชําระ ซักฟอกมิจฉาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ... ซ่ึงมิจฉาสังกัปปะ    
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สัมมาวาจา ... ซ่ึงมิจฉาวาจา สัมมากัมมันตะ ... ซ่ึงมิจฉากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ ... ซ่ึงมิจฉาอาชีวะ   
สัมมาวายามะ ... ซ่ึงมิจฉาวายามะ สัมมาสติ ... ซ่ึงมิจฉาสติ สัมมาสมาธิ ... ซ่ึงมิจฉาสมาธิ   
สัมมาญาณะ ... ซ่ึงมิจฉาญาณะ สัมมาวิมุตติเปนเคร่ืองกําจัด ลางชําระ ซักฟอก ซ่ึงมิจฉาวมุิตติ.   
อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ กําจัด ลาง ชําระ ซักฟอก กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อภิสังขารคืออกุศลธรรม   
ท้ังปวง พระอรหันตเขาถึง เขาถึงพรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาชิด เขาชิดพรอม ประกอบ   
แลวดวยธรรมท้ังหลายอันเปนเคร่ืองกําจัดเหลานี้ เพราะฉะน้ัน พระอรหนัตจึงช่ือวา ผูมีปญญา.   
พระอรหันตนัน้ กําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูมีปญญา.   
คําวา ในท่ีไหนๆ คือในท่ีไหนๆ ในท่ีใดท่ีหนึ่ง ทุกๆ แหง ในภายใน ในภายนอก หรือท้ัง   
ภายในท้ังภายนอก. คําวาในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก. คําวา กําหนด ไดแก   
ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวา   
ความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. คําวา ในภพนอยและในภพใหญ   
ไดแกในภาพนอยและภาพใหญ คือ ในกรรมวัฏ และวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ   
ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ือง   
เกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในความ   
เกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในความเขาถึงบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในอันบังเกดิข้ึน   
แหงอัตภาพบอยๆ. คําวาทิฏฐิท่ีกําหนดเพ่ือเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคลผูมีปญญา   
ในท่ีไหนๆ ในโลก คือ ทิฏฐิท่ีกําหนด กําหนดทัว่ ปรุงแตง ตั้งม่ัน ในภพนอยและภพใหญท้ังหลาย   
ยอมไมมี มิไดมีไมปรากฏไมเขาไปได แกบุคคลผูมีปญญาในท่ีไหนๆ ในโลก คือ ยอมเปนทิฏฐิ   
อันบุคคลผูมีปญญานั้นละเสียแลว ตดัขาด สงบ ระงับ ทําใหไมควรเกิดข้ึนได เผาเสียแลว   
ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทิฏฐิท่ีกําหนดเพ่ือเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมี   
แกบุคคลผูมีปญญาในท่ีไหนๆ ในโลก.   
                     วาดวยมารยาและมานะ   
     [๑๐๒] คําวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว มีความวาความประพฤติลวง   
เรียกวามารยา. บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา    
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ประพฤติทุจริตดวยใจแลว ยอมต้ังความปรารถนาอันลามก เพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น คือยอม   
ปรารถนาวา ใครๆ อยารูเรา (วาเราประพฤติทุจริต) ดําริวา ใครๆ อยารูจักเรา ยอมกลาว   
วาจาวา ใครๆ อยารูเรา ยอมพยายามดวยกายวา ใครๆ อยารูเรา. ความลวง ความเปน   
ผูมีความลวง ความไมนกึถึง ความอําพราง ความปด ความปดบัง ความหลีกเล่ียง ความซอน   
ความซอนเรน ความปด ความปกปด ความไมทําใหตืน้ ความไมเปดเผย ความปดดวยดี   
ความกระทําช่ัวเหน็ปานนี้ นีเ้รียกวา ความลวง.   
     คําวา มานะ ไดแกความถอืตัวอยาง ๑ คือความท่ีจิตใฝสูง. ความถือตัว ๒ อยางคือ   
ความยกตน ๑ ความขมผูอ่ืน ๑. ความถือตัว ๓ อยาง คือความถือตัววา เราดีกวาเขา ๑ เราเสมอเขา ๑   
เราเลวกวาเขา ๑. ความถือตัว ๔ อยาง คือบุคคลยังความถือตัวใหเกิดเพราะลาภ ๑ ยังความถือตัวให   
เกิดเพราะยศ ๑ ยังความถือตัวใหเกดิเพราะความสรรเสริญ ๑ ยังความถือตัวใหเกิดเพราะความ   
สุข ๑. ความถือตัว ๕ อยางคือ บุคคลยังความถือตัวใหเกดิวา เราไดรูปท่ีชอบใจ ๑ ยังความ   
ถือตัวใหเกิด วาเราไดเสียงท่ีชอบใจ ๑ ยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดกล่ินท่ีชอบใจ ๑ ยังความ   
ถือตัวใหเกิดวา เราไดรสท่ีชอบใจ ๑ ยังความถือตัวใหเกดิวา เราไดโผฏฐัพพะท่ีชอบใจ ๑. ความ   
ถือตัว ๖ อยาง คือบุคคลยังความถือตัวใหเกิดดวยความถึงพรอมแหงจกัษุ ... ความถึงพรอมแหง   
หู ... ความถึงพรอมแหงจมูก ... ความถึงพรอมแหงล้ิน ... ความถึงพรอมแหงกาย ความถึงพรอม   
แหงใจ. ความถือตัว ๗ อยางคือ ความถือตัว ๑ ความถือตัวจัด ๑ ความถือตัวและความถือตัวจัด ๑   
ความถือตัวเลว ๑ ความถือตัวยิ่ง ๑ ความถอืตัววาเราม่ังมี ๑ ความถือตัวผิด ๑ ความถือตัว ๘ อยาง   
คือบุคคลยังความถือตัวใหเกิด เพราะลาภ ๑ ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะความเส่ือมลาภ ๑ ยัง   
ความถือตัวใหเกิดเพราะยศ ๑ ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะความเส่ือมยศ ๑ ยังความถือตัวให   
เกิดเพราะสรรเสริญ ๑ ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะนนิทา ๑ ยังความถือตัวใหเกิดเพราะสุข ๑   
ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะทุกข ๑ ความถือตัว ๙ อยาง คือ ความถือตัววาเราเปนผูดกีวาคนดี ๑   
ความถือตัววา เราเปนผูเสมอกับคนดี ๑ ความถือตัววา เราเปนผูเลวกวาคนดี ๑ ความถือตัววา   
เราเปนผูดีกวาคนช้ันเดยีวกนั ๑ ความถือตัววา เราเปนผูเสมอกับคนช้ันเดียวกนั ๑ ความถือตัววา    
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เราเปนผูเลวกวาคนช้ันเดียวกัน ๑ ความถือตัววา เราเปนผูดีกวาคนเลว ๑ ความถือตัววา เราเปนผู   
เสมอกับคนเลว ๑ ความถือตัววา เราเปนผูเลวกวาคนเลว ๑. ความถือตัว ๑๐ อยาง คือ บุคคล   
บางคนในโลกนี้ยังความถือตัวใหเกิดเพราะชาติ ๑ เพราะโคตร ๑ เพราะความเปนบุตรแหงสกุล ๑   
เพราะความเปนผูมีรูปงาม ๑ เพราะทรัพย ๑ เพราะการเช้ือเชิญ ๑ เพราะหนาท่ีการงาน ๑ เพราะ   
หลักแหลงศิลปศาสตร ๑ เพราะวิทยฐานะ ๑ เพราะการศึกษา ๑ เพราะปฏิภาณ ๑ เพราะวัตถุ   
อยางใดอยางหน่ึง ๑ (เกิดเปน ๑๒) ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว ความท่ีจติถือตัว ความใฝสูง   
ความฟูข้ึน ความทนงตัว ความยกตัว ความท่ีจิตใครสูงดุจธง นี้เรียกวา ความถือตัว.   
     คําวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว คือบุคคลผูมีปญญา ละ เวน บรรเทา   
ทําใหหมด ทําใหไมมีซ่ึงมารยาและมานะ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะ   
ไดแลว.   
                 วาดวยกิเลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง   
     [๑๐๓] คําวา (บุคคลผูมีปญญานั้น) เปนผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง จะพึงไปดวยกเิลส   
อะไรเลา มีความวา กิเลสเคร่ืองเขาถึง ไดแกกิเลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ กิเลสเคร่ืองเขาถึง   
คือตัณหา ๑ กิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวากเิลสเคร่ืองเขาถึงตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวากิเลส   
เคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ บุคคลผูมีปญญานั้นละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเคร่ือง   
เขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ จึงช่ือ   
วา ไมมีกเิลสเคร่ืองเขาถึง. บุคคลผูมีปญญานั้นจะพึงไปดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ   
อุทธัจจะ วจิิกจิฉา อนุสัยอะไรเลาวา เปนผูกําหนดั ขัดเคือง หลง ผูกพนั ถือม่ัน ถึงความ   
ฟุงซาน ถึงความไมตกลง ถึงโดยเร่ียวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานัน้ อันผูมีปญญานั้นละ   
แลว เพราะเปนผูละกิเลสเคร่ืองปรุงแตงแลว จะพึงไปสูคติท้ังหลายดวยกิเลสอะไรเลาวา เปน   
สัตวเกิดในนรก เกิดในกําเนดิดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตว   
มีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญาหรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมี   
สัญญาก็มิใช. บุคคลผูมีปญญานั้น ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั ไมมีการณะอันเปนเคร่ืองไป เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เปนผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา เพราะเหตุนั้น พระผูมี    
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           พระภาคจึงตรัสวาทิฏฐิ ท่ีกําหนด เพือ่เกิดในภพนอยและภพใหญ ยอม   
           ไมมีแกบุคคลผูมีปญญาในที่ไหนๆ ในโลก เพราะบุคคลผูมีปญญา   
           ละมารยาและมานะไดแลว เปนผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงจะพึงไปดวย   
           กิเลสอะไรเลา.   
     [๑๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมท้ังหลาย   
           ใครๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงดวยกเิลสอะไร   
           อยางไรเลา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคล   
           ผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น บุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง สลัดเสียแลว   
           ซ่ึงทิฏฐิท้ังปวงในโลกนี้นี่แหละ.   
     [๑๐๕] คําวา บุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมท้ังหลาย   
มีความวา กิเลสเคร่ืองเขาถึง ไดแก กิเลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ กิเลสเคร่ืองเขาถึง   
คือตัณหา ๑ กิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวากเิลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือ   
วากิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ บุคคลนั้นไมละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ไมสละคืนกิเลสเคร่ือง   
เขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูไมละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ไมสละคืนกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ   
จึงเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมท้ังหลายวา เปนผูกําหนดั ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือม่ัน ถึง   
ความฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กเิลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานัน้ อันบุคคล   
นั้นไมละแลว เพราะเปนผูไมละกิเลสเคร่ืองปรุงแตง จึงยอมเขาถึง คือเขาไปถึง รับ ถือม่ัน ยึด   
ม่ันวาทะติเตียนโดยคติวา เปนสัตวเกดิในนรก เกดิในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปน   
มนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา   
หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองเขา   
ถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมท้ังหลาย.   
     [๑๐๖] คําวา ใครๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงดวยกิเลสอะไร   
อยางไรเลา มีความวา กิเลสเคร่ืองเขาถึงไดแก กิเลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ กิเลสเคร่ืองเขาถึง   
คือตัณหา ๑ กิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวากเิลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา    
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กิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ. บุคคลนั้นละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา สละคืนซ่ึงกิเลสเคร่ืองเขาถึง   
คือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ ใครๆ   
จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ   
วิจิกจิฉา อนุสัย อะไรเลาวา เปนผูกําหนดั ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือม่ัน ถึงความฟุงซาน   
ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กเิลสเคร่ืองปรุงแตงอันบุคคลเหลานั้นละแลว เพราะเปน   
ผูละกิเลสเคร่ืองปรุงแตงแลว ใครๆ จะพึงกลาวคติของบุคคลน้ันดวยกิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกิด   
ในนรก ฯลฯ หรือเปนผูมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. บุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น   
ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะเคร่ืองกลาว บอก พดู แสดง แถลงได เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
ใครๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงดวยกิเลสอะไรอยางไรเลา.   
                          วาดวยทิฏฐิ   
     [๑๐๗] คําวา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐถืิอวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคลผูไมมีกิเลส   
เคร่ืองเขาถึงนั้น มีความวา ทิฏฐิถือวามีตน ไดแกสัสสตทิฏฐิยอมไมมี ทิฏฐิถือวาไมมีตน ไดแก   
อุจเฉททิฏฐิยอมไมมี ทิฏฐิถือวามีตน คือส่ิงท่ีถือยอมไมมี ทิฏฐิถือวาไมมีตน คือส่ิงท่ีพงึปลอยยอม   
ไมมี. ผูใดมีส่ิงท่ีถือ ผูนั้นช่ือวายอมมีส่ิงท่ีพึงปลอย ผูใดมีส่ิงท่ีพึงปลอย ผูนั้นช่ือวามีส่ิงท่ีถือ   
พระอรหันตกาวลวงความถือและความปลอย ลวงเลยความเจริญและความเส่ือมเสียแลว.   
พระอรหันตนัน้อยูจบพรหมจรรยเปนเคร่ืองอยู ประพฤตธิรรมเปนเคร่ืองประพฤติแลว ฯลฯ   
ไมมีภพใหม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐถืิอวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคลผูไมมี   
กิเลสเคร่ืองเขาถึง.   
     [๑๐๘] คําวา เพราะบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น สลัดเสียแลว ซ่ึงทิฏฐิท้ังปวง   
ในโลกน้ีนีแ่หละ มีความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น ละ ตัดขาด สงบ   
ระงับ แลวทําไมใหควรเกิดข้ึนได เผาแลวดวยไฟคือญาณ. บุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น   
สลัดแลว คือกาํจัด กําจดัดี กาํจัดออก ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงทิฏฐิท้ังปวง   
ในโลกน้ีนีแ่หละ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา บุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น สลัดเสียแลวซ่ึงทิฏฐิ   
ท้ังปวงในโลกนี้นี่แหละ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา    
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           บุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมท้ังหลาย   
           ใครๆ พึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง ดวยกิเลสอะไร   
           อยางไรเลา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคล   
           ผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น บุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น สลัด                                    
           เสียแลวซ่ึงทิฏฐิท้ังปวงในโลกนี้นีแ่หละ ดังนี้.   
                   จบทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๓.   
                     ----------   
                     สุทธัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๔   
     [๑๐๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ความหมดจดดี   
           ยอมมีแกนรชนเพราะความเหน็ บุคคลเม่ือรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา   
           ความเห็นนี้เปนเยีย่ม ดังนี้ ยอมเช่ือวา ความเห็นนัน้เปนญาณ   
           บุคคลนั้นชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด.   
                  วาดวยผูพิจารณาเห็นความหมดจด   
     [๑๑๐] คําวา เรายอมเหน็นรชนผูหมดจดวา เปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง มีความวา   
เรายอมเหน็นรชนผูหมดจด คือเรายอมเหน็ ยอมแลดู เพงดู ตรวจดู พิจารณาเห็นนรชน   
ผูหมดจด. คําวา ไมมีโรคเปนอยางยิ่ง คือ ถึงความเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ถึงธรรมอันเกษม   
ถึงธรรมเปนท่ีตานทาน ถึงธรรมเปนท่ีเวน ถึงธรรมเปนสรณะ ถึงธรรมเปนท่ีไปขางหนา   
ถึงธรรมไมมีภัย ถึงธรรมไมเคล่ือน ถึงธรรมไมตาย ถึงนพิพาน เปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรค เปนอยางยิ่ง.   
     [๑๑๑] คําวา ความหมดจดดี ยอมมีแกนรชน เพราะความเห็น มีความวา ความ   
หมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ความพน พนวิเศษ พนรอบ ยอมมีแกนรชน คือ   
นรชนยอมหมดจด หมดจดวเิศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบ เพราะความ   
เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความหมดจดดียอมมีแกนรชนเพราะความเหน็.    
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     [๑๑๒] คําวา บุคคลเม่ือรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา ความเห็นนีเ้ปนเยี่ยม ดังนี้   
มีความวา บุคคลเม่ือรูเฉพาะ คือ รูท่ัว รูวิเศษ รูวิเศษเฉพาะ แทงตลอดอยูอยางนี้ รูแลว   
คือทราบแลว สอบสวนแลว พิจารณาแลว ตรวจตราแลว ทําใหแจมแจงแลววา ความเห็นนี้   
เปนเยีย่ม คือ เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน เปนสูงสุด เปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา บุคคลเม่ือรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา ความเหน็นี้เปนเยีย่ม ดังนี้.   
     [๑๑๓] คําวา ยอมเช่ือวา ความเหน็นั้นเปนญาณ บุคคลนั้นช่ือวา เปนผูพิจารณา   
เห็นความหมดจด มีความวา บุคคลใดยอมเห็นนรชนผูหมดจด บุคคลนั้นช่ือวาเปนผูพิจารณา   
เห็นความหมดจด. คําวา ยอมเช่ือวา ความเห็นนั้น เปนญาณ มีความวา บุคคลนั้นยอมเช่ือ   
ความเหน็รูปดวยจกัษวุิญญาณ วาเปนญาณ เปนทาง เปนคลอง เปนเคร่ืองนําออก เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ยอมเช่ือวา ความเหน็นั้นเปนญาณ บุคคลนั้นช่ือวา เปนผูพจิารณาเหน็ความหมดจด.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ความหมดจดดี   
           ยอมมีแกนรชนเพราะความเหน็ บุคคลเม่ือรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา   
           ความเห็นนี้เปนเยีย่ม ดังนี้ ยอมเช่ือวา ความเห็นนัน้เปนญาณ   
           บุคคลนั้นชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด.   
     [๑๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความเห็น หรือวานรชนน้ัน   
           ยอมละทุกขไดดวยญาณไซร นรชนนั้นผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวย   
           มรรคอ่ืน เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพดูอยางนัน้.   
                    วาดวยความหมดจดเปนตน   
     [๑๑๕] คําวา หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความเห็น มีความวา หากวา   
ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ   
ยอมมีแกนรชน คือ นรชนยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบ   
ดวยความเห็นรูปดวยจักษวุญิญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชน   
ดวยความเห็น.    
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     [๑๑๖] คําวา หรือวานรชนน้ันยอมละทุกขไดดวยญาณไซร มีความวา หากวานรชน   
ยอมละชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือความโศก ความร่ําไร ทุกขกาย   
ทุกขใจ และความคับแคนใจ ไดดวยความเห็นรูป ดวยจกัษุวิญญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
หรือวานรชนนั้นยอมละทุกขไดดวยญาณไซร.   
     [๑๑๗] คําวา นรชนนั้นผูยงัมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวยมรรคอ่ืน มีความวา นรชน   
ยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบดวยมรรคอ่ืน คือ มรรค   
อันไมหมดจด ปฏิปทาผิด ทางอันไมนําออก นอกจากสตปิฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย   
พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘. คําวา ผูยังมีอุปธิ คือ ยงัมีราคะ โทสะ โมหะ มานะ   
ตัณหา ทิฏฐิ กเิลส อุปาทาน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นรชนน้ันผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดได   
ดวยมรรคอ่ืน.   
     [๑๑๘] คําวา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพดูอยางนัน้ มีความวา ทิฏฐิ   
นั้นแหละยอมบอกบุคคลนั้นวา บุคคลนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเหน็วิปริต. แมเพราะเหตุนี้ คําวา   
เปนผูพูดอยางนั้น คือ เปนผูพูด บอก กลาว แสดง แถลงอยูอยางนัน้ คือ เปนผูพูด บอก   
กลาว แสดง แถลงวา โลกเท่ียง ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา โลกมีท่ีสุด ... โลกไมมีท่ีสุด ...   
ชีพอันนั้น สรีระ ก็อันนัน้ ... ชีพเปนอยางอ่ืน สรีระก็เปนอยางอ่ืน ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย   
ยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมไมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย ยอมเปนอีกก็มี   
ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ส่ิงนี้   
แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนน้ันวา เปนผูพูดอยางนัน้.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชน ดวยความเห็น หรือวา นรชนนั้น   
           ยอมละทุกขไดดวยญาณไซร นรชนนั้นผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวย   
           มรรคอ่ืน เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพดูอยางนัน้.   
     [๑๑๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณท่ีเห็น ในอารมณท่ีไดยิน ศีลและ    
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           วัตร หรืออารมณท่ีทราบ โดยมรรคอ่ืน พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดใน   
           บุญและบาป ละเสียซ่ึงตน เรียกวาเปนผูไมทําเพิม่เติมอยูในโลกน้ี.   
     [๑๒๐] คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณท่ีเหน็ อารมณท่ีไดยิน ศีล   
และวัตร หรืออารมณท่ีทราบ โดยมรรคอ่ืน มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ คําวา พราหมณ   
มีความวา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ คือ เปนผูลอย   
สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ. และบุคคลผูเปนพราหมณ   
นั้นลอยเสียแลวซ่ึงอกุศลธรรมอันลามกท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงความเศราหมอง ใหเกิดใน   
ภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนปจจยัแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป.   
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ดูกรสภยิะ บุคคลใดลอยบาปท้ังปวงเสียแลว ปราศจากมลทิน มีจติต้ังม่ัน   
           ดวยดี มีตนตั้งอยูแลว บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูสําเร็จกิจเพราะลวง   
           สงสารไดแลว อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงท่ี เรียกวาเปนพราหมณ.   
              วาดวยการเช่ือถือวาเปนมงคล ไมเปนมงคล   
     คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจด ... โดยมรรคอ่ืน มีความวา พราหมณไมกลาว   
ไมบอก ไมพดู ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดพิเศษ ความหมดจดรอบ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ โดยมรรคอ่ืน คือ โดยมรรคอันไมหมดจด ปฏิปทาผิด   
ทางอันไมนําออกนอกจากสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรค   
มีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พราหมณไมกลาวความหมดจด ... โดยมรรคอ่ืน. คําวา   
ในอารมณท่ีเหน็ อารมณท่ีไดยิน ศีลและวัตร หรืออารมณท่ีทราบ มีความวา สมณพราหมณ   
บางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยการเห็นรูป สมณพราหมณเหลานัน้ยอมเช่ือถือการเห็นรูป   
บางอยางวา เปนมงคล ยอมเช่ือถือการเห็นรูปบางอยางวา ไมเปนมงคล.   
     สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมเช่ือถือการเห็นรูปเหลาไหนวาเปนมงคล? สมณพราหมณ   
เหลานั้น ลุกข้ึนแตเชา ยอมเห็นรูปท้ังหลายท่ีถึงเหตุเปนมงคลยิ่งคือ เหน็นกแอนลม เห็นผล   
มะตูมออนท่ีเกิดข้ึนโดยปุสสฤกษ เห็นหญิงมีครรภ เหน็คนท่ีใหเด็กหญิงข้ึนคอเดนิไป เหน็    
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หมอน้ําเต็ม เหน็ปลาตะเพียน เห็นมาอาชาไนย เห็นรถท่ีเทียมดวยมาอาชาไนย เห็นโคตัวผู   
เห็นนางโคดาง ยอมเช่ือถือการเห็นรูปเหน็ปานนี้วาเปนมงคล.   
     สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมเช่ือถือวาความเหน็รูปเหลาไหนวาไมเปนมงคล? สมณ   
พราหมณเหลานั้น เหน็กองฟาง เห็นหมอเปรียง เห็นหมอเปลา เห็นนักฟอน เห็นสมณะ   
เปลือย เห็นลา เห็นยานท่ีเทียมดวยลา เห็นยานท่ีเทียมดวยพาหนะตัวเดียว เหน็คนตาบอด   
เห็นคนงอย เปนคนกระจอก เปนคนเปล้ีย เห็นคนแก เห็นคนเจ็บ เหน็คนตาย ยอมเช่ือ   
ถือการเห็นรูปเห็นปานนี้วาไมเปนมงคล. สมณพราหมณเหลานั้น ปรารถนาความหมดจดดวย   
การเห็นรูป ยอมเช่ือถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความ   
พนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเห็นรูป.   
     มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยการไดยนิเสียง สมณพราหมณ   
เหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยนิเสียงบางอยางวาเปนมงคล ยอมเช่ือถือการไดยินเสียงบางอยาง   
วาไมเปนมงคล.   
     สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมเช่ือถือการไดยินเสียงเหลาไหนวาเปนมงคล? สมณ   
พราหมณเหลานั้นลุกข้ึนแตเชา ยอมไดยินเสียงท้ังหลายท่ีถึงเหตุเปนมงคลยิ่ง คือ ยอมไดยิน   
เสียงวาเจริญ เสียงวาเจริญอยู เสียงวาเต็มแลว เสียงวาขาว เสียงไมเศราโศก เสียงวามีใจดี   
เสียงวาฤกษดี เสียงวามงคลด ีเสียงวามีศิริ หรือเสียงวาเจริญดวยศิริ ยอมเช่ือถือการไดยิน   
เสียงเห็นปานนี้วาเปนมงคล.   
     สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมเช่ือถือการไดยินเสียงเหลาไหนวาไมเปนมงคล? สมณ   
พราหมณเหลานั้น ยอมไดยนิเสียงวาคนบอด เสียงวาคนงอย เสียงวาคนกระจอก เสียงวา   
คนเปล้ีย เสียงวาคนแก เสียงวาคนเจ็บ เสียงวาคนตาย เสียงวาถูกตดั เสียงวาถูกทําลาย   
เสียงวาไฟไหม เสียงวาของหาย หรือเสียงวาของไมมี ยอมเช่ือถือการไดยินเสียงเหน็ปานนี้   
วาไมเปนมงคล. สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมปรารถนาความหมดจดดวยการไดยินเสียง   
ยอมเช่ือถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ   
ความพนรอบ ดวยการไดยินเสียง.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 82 
                  วาดวยความหมดจดดวยศีลและวัตร   
     มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยศีล สมณพราหมณเหลานั้นยอม   
เช่ือถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความ   
พนรอบ ดวยเหตุสักวาศีล เหตุสักวาความสํารวม เหตุสักวาความระวัง เหตุสักวาความไม   
ละเมิดศีล. ปริพาชกผูเปนบุตรนางปริพาชิกา ช่ือสมณมุณฑิกา กลาวอยางนีว้า ดูกรชางไม เรา   
ยอมบัญญัติปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลวา เปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกุศล   
เปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัตอันอุดมท่ีควรถึง เปนสมณะ เปนผูอันใครๆ ตอสูไมได ธรรม ๔   
ประการเปนไฉน? ดูกรชางไม ปุริสบุคคลในโลกน้ี ยอมไมทําบาปกรรมดวยกาย ๑ ยอมไม   
กลาววาจาอันลามก ๑ ยอมไมดําริถึงเหตุท่ีพึงดําริอันลามก ๑ ยอมไมอาศัยอาชีพอันลามกเปนอยู   
๑ ดูกรชางไม เรายอมบัญญัติ ปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนผูมีกุศลถึง   
พรอมแลว มีกศุลเปนอยางยิง่ เปนผูถึงอรหัตอันอุดมท่ีควรถึง เปนสมณะ เปนผูอันใครๆ ตอสู   
ไมได. สมณพราหมณบางพวกปรารถนาความหมดจดดวยศีล สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมเช่ือ   
ถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพน   
รอบ ดวยเหตสัุกวาศีล เหตุสักวาความสํารวม เหตุสักวาความระวัง เหตุสักวาความไมละเมิด   
ศีล อยางนี้เทียว.   
     มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยวัตร สมณพราหมณเหลานั้นเปน   
ผูประพฤติหัตถีวัตร (ประพฤติอยางกิริยาชาง) บาง ประพฤติอัสสวัตรบาง ประพฤติโควัตรบาง   
ประพฤติกุกกรุวัตรบาง ประพฤติกากวตัรบาง ประพฤติวาสุเทววัตรบาง ประพฤติพลเทววัตรบาง   
ประพฤติปุณณภัททวัตรบาง ประพฤติมณีภัททวัตรบาง ประพฤติอัคคิวัตรบาง ประพฤตินาควัตรบาง   
ประพฤติสุปณณวัตรบาง ประพฤติยกัขวัตรบาง ประพฤติอสุรวัตรบาง ประพฤติคันธัพพวัตรบาง   
ประพฤติมหาราชวัตรบาง ประพฤติจันทวตัรบาง ประพฤติสุริยวัตรบาง ประพฤติอินทวัตรบาง   
ประพฤติพรหมวัตรบาง ประพฤติเทววัตรบาง ประพฤติทิสวัตรบาง. สมณพราหมณเหลานั้น   
ปรารถนาความหมดจดดวยวัตร ยอมเช่ือถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบดวยวัตร.    
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     มีสมณพราหมณบางพวกปรารถนาความหมดจดดวยอารมณท่ีทราบ. สมณพราหมณ   
เหลานั้น ลุกข้ึนแตเชาแลว ยอมจับตองแผนดิน จับตองของสดเขียว จับตองโคมัย จับตองเตา   
เหยยีบขาย จับตองเกวยีนบรรทุกงา เค้ียวกนิงาสีขาว ทาน้ํามันงาสีขาว เค้ียวไมสีฟนขาว   
อาบน้ําดวยดินสอพอง นุงขาว โพกผาโพกสีขาว. สมณพราหมณเหลานัน้ ปรารถนาความหมดจด   
ดวยอารมณท่ีทราบ ยอมเช่ือถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน   
ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยอารมณท่ีทราบ.   
     คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณท่ีเหน็ อารมณท่ีไดยิน ศีลและวัตร   
หรืออารมณท่ีทราบ โดยมรรคอ่ืน คือ พราหมณไมกลาว ไมบอก ไมพดู ไมแสดง ไมแถลง   
ความหมดจดโดยความหมดจดดวยการเหน็รูปบาง โดยความหมดจดดวยการไดยินเสียงบาง โดย   
ความหมดจดดวยศีลบาง โดยความหมดจดดวยวัตรบาง โดยความหมดจดดวยอารมณท่ีทราบบาง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาพราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณท่ีเหน็ อารมณท่ีไดยิน ศีลและ   
วัตร หรืออารมณท่ีทราบโดยมรรคอ่ืน.   
                      วาดวยการละบุญบาป   
     [๑๒๑] คําวา พราหมณนัน้ผูไมเขาไปติดในบุญและบาป มีความวา กุศลาภิสังขารอัน   
ใหปฏิสนธิในไตรธาตุ (กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ) อยางใดอยางหน่ึง เรียกวาบุญ. อกศุล   
ท้ังหมดเรียกวาบาปไมใชบุญ. ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร เปนสภาพ   
อันพราหมณละเสียแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน ทําใหถึงความ   
ไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนในอนาคตเปนธรรมดา ในกาลใด ในกาลนั้น พราหมณนัน้   
ช่ือวายอมไมตดิ ไมติดพนั ไมเขาไปติด เปนผูไมติด ไมตดิพัน ไมเขาไปติดแลว   
เปนผูออกไป สละเสีย พนขาด ไมเกีย่วของแลว ในบุญและบาป เปนผูมีจิตกระทําใหปราศ   
จากแดนกเิลสอยู ดวยเหตุเทานี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พราหมณนัน้ผูไมเขาไปติดในบุญและ   
บาป.   
                        วาดวยการละตน   
     [๑๒๒] คําวา ละเสียซ่ึงตน เรียกวา เปนผูไมทําเพิ่มเตมิอยูในโลกน้ี มีความวา    
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ละเสียซ่ึงตน คือ ละทิฏฐิท่ีถือวาเปนตน หรือละความถือม่ัน. อีกอยางหนึ่ง คําวา ละเสียซ่ึงตน   
ไดแก ความถอื ยึดถือ ถือม่ัน ติดใจ นอมใจไป ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหง   
ทิฏฐิ ความถือเปนตนนั้นท้ังปวง เปนธรรมชาติอันพราหมณนัน้สละแลว สํารอก ปลอย ละ   
สละคืนเสียแลว. คําวา ไมทําเพิ่มเติมอยูในโลกน้ี คือ ไมทําเพิ่มเติม ปุญญาภิสังขาร อปุญญา   
ภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกดิ ไมใหบังเกิดเฉพาะ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ละเสียซ่ึงตน เรียกวาเปนผูไมทําเพิ่มเติมอยูในโลกน้ี. เพราะฉะน้ัน   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณท่ีเห็น อารมณท่ีไดยิน ศีลและ   
           วัตร หรืออารมณท่ีทราบ โดยมรรคอ่ืน พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดในบุญ   
           และบาป ละเสียซ่ึงตน เรียกวาเปนผูไมทําเพิ่มเตมิอยูในโลกน้ี.   
     [๑๒๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           สมณพราหมณเหลานัน้ ละตน อาศัยหลัง ไปตามความแสวงหา   
           ยอมไมขามกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของได สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมจับถือ   
           ยอมละ เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนัน้.   
                วาดวยการจับๆ วางๆ พนกิเลสไมได   
     [๑๒๔] คําวา ละตน อาศัยหลัง มีความวา สมณพราหมณเหลานัน้ ละศาสดาตน   
อาศัยศาสดาหลัง ละธรรมท่ีศาสดาตนบอก อาศัยธรรมท่ีศาสดาหลัง ละหมูคณะตน อาศัยหมู   
คณะหลัง ละทิฏฐิตน อาศัยทิฏฐิหลัง ละปฏิปทาตน อาศัยปฏิปทาหลัง ละมรรคตน อาศัย   
อิงอาศัย พัวพนั เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงมรรคหลัง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ละตน อาศัยหลัง.   
     [๑๒๕] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้ ไปตามความแสวงหา ยอมไมขามกิเลสเคร่ือง   
เกี่ยวของได มีความวา ตณัหา เรียกวาความแสวงหา ไดแก ความกําหนดั ความกําหนดักลา   
ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา ไปตามความแสวงหา คือ ไปตาม ไปตามแลว   
แลนไปตาม ถึงแลว ตกไปตามความแสวงหา อันความแสวงหาครอบงําแลว มีจิตอันความ   
แสวงหาครอบงําแลว. คําวา ยอมไมขามกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของได คือ ยอมไมขาม ไมขามข้ึน    
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ไมขามพน ไมกาวพน ไมกาวลวง ไมลวงเลยซ่ึงกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ คือ ราคะ โทสะ โมหะ                               
มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณเหลานั้นไปตามความแสวงหา   
ยอมไมขามกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของได.   
     [๑๒๖] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมจับถือ ยอมละ มีความวา สมณพราหมณ   
เหลานั้น ยอมถือศาสดา ละศาสดานั้นแลว ยอมถือศาสดาอ่ืน ยอมถือธรรมท่ีศาสดาบอก ละธรรม   
ท่ีศาสดาบอกนั้นแลว ยอมถือธรรมท่ีศาสดาอ่ืนบอก ยอมถือหมูคณะ ละหมูคณะน้ันแลวถือ   
หมูคณะอ่ืน ยอมถือทิฏฐิ ละทิฏฐินั้นแลวถือทิฏฐิอ่ืน ยอมถือปฏิปทา ละปฏิปทานั้นแลวถือ   
ปฏิปทาอ่ืน ยอมถือมรรค ละมรรคนั้นแลวถือมรรคอ่ืน ยอมถือและปลอย คือ ยอมยดึถือและ   
ยอมละ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมจับถือ ยอมละ.   
     [๑๒๗] คําวา เหมือนลิงจบัและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนั้น มีความวา สมณพราหมณ   
เปนอันมาก ยอมจับถือและปลอย คือ ยอมยึดถือ และสละทิฏฐิเปนอันมาก เหมือนลิงเท่ียว   
ไปในปาใหญยอมจับกิ่งไม ละกิ่งไมนัน้แลวจับกิ่งอ่ืน ละกิ่งอ่ืนนั้นแลวจับกิ่งอ่ืน ฉะนั้น เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนลิงจบัและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
           สมณพราหมณเหลานัน้ ละตน อาศัยหลัง ไปตามความแสวงหา   
           ยอมไมขามกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของได สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมจับถือ   
           ยอมละ เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนัน้.   
     [๑๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชันตุชนสมาทานวัตรท้ังหลายเอง เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนินผิดๆ   
           ถูกๆ สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูท้ังหลาย เปนผูมีปญญา   
           กวางขวางดุจแผนดนิ ยอมไมดําเนินผิดๆ ถูกๆ.   
                    วาดวยการดําเนนิผิดๆ ถูกๆ   
     [๑๒๙] คําวา ชันตุชนสมาทานวัตรท้ังหลายเอง มีความวา สมาทานเอง คือ สมาทาน   
เอาเอง. คําวา วัตรท้ังหลาย คือ ชันตุชนถือเอา สมาทานถือเอาแลว ถือเอาโดยเอ้ือเฟอ    
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สมาทานแลว รับเอาแลว ยดึม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงหัตถิวัตร อัสสวัตร โควัตร กกุกุรวัตร กากวตัร   
วาสุเทววัตร พลเทววัตร ปุณณภัททวัตร มณีภัททวัตร อัคคิวัตร นาควตัร สุปณณวัตร ยักขวัตร   
อสุรวตัร ฯลฯ ทิสวัตร. คําวา ชันตุชน คือ สัตว นรชน ฯลฯ มนุษย เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ชันตุชน สมาทานวตัรท้ังหลายเอง.   
     [๑๓๐] คําวา เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนินผิดๆ ถูกๆ มีความวา จากศาสดาตน   
ถึงศาสดาหลัง จากธรรมท่ีศาสดาตนบอกถึงธรรมท่ีศาสดาหลังบอก จากหมูคณะตนถึงหมูคณะ   
หลัง จากทิฏฐิตนถึงทิฏฐิหลัง จากปฏิปทาตนถึงปฏิปทาหลัง จากมรรคตนถึงมรรคหลัง. คําวา   
เปนผูของในสัญญา คือ เปนผูของ เกี่ยวของ ของท่ัวไป ตดิอยู พันอยู เกีย่วพนัอยูใน   
กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา ทิฏฐิสัญญา เหมือนส่ิงของท่ีของ เกี่ยวของ ของท่ัวไป   
ติดอยู พนัอยู เกี่ยวพันอยู ท่ีตะปูอันตอกตดิฝาหรือท่ีไมขอ ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนินผิดๆ ถูกๆ.   
                      ผูรูธรรม ๗ ประการ   
     [๑๓๑] คําวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูท้ังหลาย มีความวา มีความรู   
ไดแกมีความรู คือ ถึงวิชชา มีญาณ มีปญญาเคร่ืองตรัสรู มีปญญาแจมแจง มีปญญาเปนเคร่ือง   
ทําลายกิเลส.   
     คําวา ดวยความรูท้ังหลาย มีความวา ญาณในมรรคท้ัง ๔ ปญญา ปญญินทรีย   
ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาวิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เรียกวาความรู.   
บุคคลผูมีความรูนั้น ถึงท่ีสุด บรรลุท่ีสุด ถึงสวนสุด บรรลุสวนสุด ถึงท่ีสุดรอบ บรรลุท่ีสุดรอบ   
ถึงท่ีส้ินสุด บรรลุท่ีส้ินสุด ถึงท่ีปองกัน บรรลุท่ีปองกัน ถึงท่ีลับ บรรลุท่ีลับ ถึงท่ีพึ่ง บรรลุท่ีพึ่ง   
ถึงท่ีไมมีภัย บรรลุท่ีไมมีภัย ถึงท่ีไมจุติ บรรลุท่ีไมจุติ ถึงท่ีไมตาย บรรลุท่ีไมตาย ถึงนิพพาน   
บรรลุนิพพาน แหงชาติชราและมรณะ ดวยความรูท้ังหลายเหลานัน้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลช่ือวา   
เวทคู เพราะอรรถวา ถึงท่ีสุดแหงความรูท้ังหลายบาง. เพราะอรรถวา ถึงท่ีสุดดวยความรู   
ท้ังหลายบาง และช่ือวาเวทคู. เพราะเปนผูรูแจงธรรม ๗ ประการ คือ เปนผูรูแจงซ่ึงสักกายทิฏฐิ   
วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ. และเปนผูรูแจงซ่ึงอกุศลธรรมอันลามก    
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ท้ังหลาย อันทําความเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข   
เปนปจจยัแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
          ดูกรสภยิะ บุคคลเลือกเฟนเวทท้ังส้ินของพวกพราหมณท่ีมีอยู เปนผู   
          ปราศจากราคะในเวทนาท้ังปวง ลวงเวทท้ังปวงแลว ช่ือวาเปนเวทคู.   
     คําวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูท้ังหลาย มีความวา คือรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม   
คือรู รูเฉพาะซ่ึงธรรมวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา   
เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย   
จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมีผัสสะ   
เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตณัหา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมี   
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมี   
ชราและมรณะ เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ   
นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดบัสฬายตนะจงึดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะ   
ดับเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทาน   
ดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดบั. และรู รูเฉพาะซ่ึง   
ธรรมวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกดิทุกข นี้ความดบัทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. เหลานี้   
อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ. ธรรมเหลานี้   
ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ  ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ธรรมเหลานี้   
ควรทําใหแจง. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม  คือ เหตุเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ือง   
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม คือ เหตุเกดิ ความดับ คุณ โทษ   
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม คือเหตุเกิด ความดับ   
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงมหาภูตรูป ๔. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรมวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน. จึงช่ือวา   
สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูท้ังหลาย.    
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     [๑๓๒] คําวา เปนผูมีปญญากวางขวางดังแผนดนิ ยอมไมดําเนนิผิดๆ ถูกๆ   
มีความวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดิน ยอมไมจากศาสดาตน ถึงศาสดาหลัง   
ไมจากธรรมท่ีศาสดาตนบอก ถึงธรรมท่ีศาสดาหลังบอก ไมจากหมูคณะตน ถึงหมูคณะหลัง   
ไมจากทิฏฐิตน ถึงทิฏฐิหลัง ไมจากปฏิปทาตน ถึงปฏิปทาหลัง ไมจากมรรคตน ถึงมรรคหลัง. คําวา   
บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดนิ คือมีปญญาใหญ มีปญญามาก มีปญญาเปนเคร่ืองร่ืนเริง   
มีปญญาไว มีปญญาคมกลา มีปญญาเปนเคร่ืองทําลายกิเลส. แผนดินตรัสวา ภูริ. บุคคล   
ประกอบดวยปญญากวางขวางแผไปเสมอดวยแผนดนินั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลผูมีปญญา   
กวางดังแผนดนิ ยอมไมดําเนินผิดๆ ถูกๆ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชันตุชนสมาทานวัตรท้ังหลายเอง เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนิน   
           ผิดๆ ถูกๆ สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูท้ังหลาย เปนผูมี   
           ปญญากวางขวางดังแผนดิน ยอมไมดําเนินผิดๆ ถูกๆ.   
     [๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดินนั้น เปนผูกาํจัดเสนาในธรรม   
           ท้ังปวง คือ ในรูปท่ีเหน็ เสียงท่ีไดยนิ หรืออารมณท่ีทราบอยางใด   
           อยางหนึ่ง ใครๆ ในโลกนี้พึงกําหนดซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเหน็   
           ผูประพฤติเปดเผยดวยกิเลสอะไรเลา.   
                        วาดวยมารเสนา   
     [๑๓๔] คําวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดนินัน้ เปนผูกําจดัเสนาในธรรมท้ังปวง   
คือ ในรูปท่ีเหน็ เสียงท่ีไดยนิ หรืออารมณท่ีทราบอยางใดอยางหนึ่ง มีความวา มารเสนาเรียกวา   
เสนา กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ ฯลฯ อภิสังขารคือ   
อกุศลกรรมท้ังปวง ช่ือวามารเสนา. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           กิเลสกาม เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๑ ของทาน ความไมยนิดี   
           เรากลาววาเปนเสนาที่ ๒ ของทาน ความหวิกระหาย เรากลาววา   
           เปนเสนาท่ี ๓ ของทาน ตัณหา เรากลาวเปนเสนาท่ี ๔ ของทาน    
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           ความงวงเพราะหาวนอน เรากลาววาเปนเสนาท่ี ๕ ของทาน ความขลาด   
           เรากลาววาเปนเสนาที่ ๖ ของทาน ความลังเลใจ เรากลาววาเปนเสนาท่ี   
           ๗ ของทาน ความลบหลูและความกระดาง เรากลาววาเปนเสนาท่ี ๘   
           ของทาน ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ และยศท่ีไดโดยทางผิด   
           เรากลาววาเปนเสนาที่ ๙ ของทาน ความยกตนและขมผูอ่ืน เรากลาววา   
           เปนเสนาท่ี ๑๐ ของทาน ดูกรพระยามาร เสนาของทานเหลานี ้เปนผูมี   
           ปกติกําจัดผูมีธรรมดํา คนไมกลายอมไมชนะเสนานั้นได สวนคนกลา   
           ยอมชนะได คร้ันชนะแลวยอมไดสุข ดังนี้.   
     เม่ือใด มารเสนาท้ังหมดและกิเลสอันทําความเปนปฏิปกษท้ังหมด อันบุคคลผูมีปญญา   
กวางขวางดังแผนดินนั้นชนะแลว ใหแพแลว ทําลายเสีย กําจัดเสีย ทําใหไมสูหนาแลวดวย   
อริยมรรค ๔ เม่ือนั้นบุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดนินั้น เรียกวา เปนผูกําจัดเสนา.   
บุคคลนั้นเปนผูกําจัดเสนาในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ อารมณท่ีรูแจง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดินนัน้ เปนผูกําจัดเสนาในธรรมท้ังปวง คือในรูป   
ท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบอยางใดอยางหน่ึง.   
     [๑๓๕] คําวา ซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น ผูประพฤติเปดเผย มีความวา ซ่ึงบุคคล   
นั้นนั่นแหละ ผูเห็นธรรมอันหมดจด เหน็ธรรมอันหมดจดวิเศษ เหน็ธรรมอันหมดจดรอบ   
เห็นธรรมอันขาว เหน็ธรรมอันขาวรอบ. อีกอยางหนึ่ง ผูมีความเหน็อันหมดจด มีความเห็น   
อันหมดจดวเิศษ มีความเห็นอันหมดจดรอบ มีความเหน็อันขาว มีความเห็นอันขาวรอบ. คําวา   
เปดเผย มีความวาเคร่ืองปดบัง คือ ตัณหา กิเลส อวิชชา. เคร่ืองปดบังเหลานั้น อันบุคคลนั้น   
เปดเผยแลว กาํจัดเลิกข้ึน เปดข้ึน ละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดข้ึนเผาเสียแลว   
ดวยไฟ คือญาณ. คําวาผูประพฤติ คือ ผูประพฤติ ผูเท่ียวไป เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป   
ใหอัตภาพดําเนินไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเหน็ ผูประพฤติเปดเผย.    
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     [๑๓๖] คําวา ใครๆ ในโลกน้ี พึงกําหนด ... ดวยกิเลสอะไรเลา มีความวา คําวา   
กําหนด ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑   
ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความกาํหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความ   
กําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา   
สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว ใครๆ จะพึงกําหนดบุคคลนั้นดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ   
ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกจิฉา อนุสัย อะไรเลาวา เปนผูกํานัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือม่ัน ถึง   
ความฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กเิลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานัน้อันบุคคล   
นั้นละแลว เพราะเปนผูละกิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานัน้แลว ใครๆ จะพงึกําหนดคติแหงบุคคล   
นั้นดวยกิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกิดในนรก เกิดในกําเนดิดรัิจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย   
เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือเปน   
สัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. บุคคลนั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจยั ไมมีการณะ อันเปน                                
เคร่ืองกําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนดแหงใครๆ. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก   
มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ใครๆ ในโลกนี้ พึง   
กําหนด ... ดวยกิเลสอะไรเลา. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลมีปญญากวางขวางดังแผนดนินั้น เปนผูกําจัดเสนาในธรรมท้ังปวง   
           ในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบอยางใดอยางหน่ึง ใครๆ   
           ในโลกนี้ พึงกําหนดซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น ผูประพฤติเปดเผย   
           ดวยกิเลสอะไรเลา.   
     [๑๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           สัตบุรุษท้ังหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ือง   
           หนา สัตบุรุษเหลานัน้ ยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดียว   
           สัตบุรุษเหลานั้นละกเิลสเปนเคร่ืองถือม่ัน ผูกพัน รอยรัดแลว ไมทํา   
           ความหวังในท่ีไหนๆ ในโลก.    
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                    วาดวยคุณลักษณะของสัตบุรุษ   
     [๑๓๘] คําวา สัตบุรุษท้ังหลายยอมไมกาํหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ือง   
หนา มีความวา คําวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกาํหนดดวยตัณหา ๑   
ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวยทิฏฐ ิ  
สัตบุรุษเหลานั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละ   
ความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว สัตบุรุษเหลานั้น จึงไมกาํหนดซ่ึง   
ความกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกดิพรอม ไมให   
บังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมกําหนด คําวา ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิ   
ไวในเบ้ืองหนา มีความวา ความทําไวในเบื้องหนา ๒ อยาง คือ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวย   
ตัณหา ๑ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา   
ฯลฯ นี้ช่ือวาความทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ สัตบุรุษเหลานั้น ละความทําไวในเบ้ืองหนาดวย   
ตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความทําไวในเบื้องหนาดวย   
ตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว จึงไมกระทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ืองหนาดวย   
เท่ียวไป คือ เปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตัณหาเปนธงยอด ไมมีตณัหาเปนใหญ ไมมี   
ทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมแวดลอม   
เท่ียวไป เพราะฉะนัน้. จึงช่ือวา สัตบุรุษท้ังหลายยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิ   
ไวในเบ้ืองหนา.   
     [๑๓๙] คําวา สัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดียว มีความ   
วา สัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความไมหมดจด   
สวนเดยีว ความหมดจดจากสงสาร ความหมดจดโดยอกิริยาทิฏฐิวาทะวา สัตวสังขารเท่ียง วา   
เปนความหมดจดสวนเดียว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา สัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมกลาววาเปนความ   
หมดจดสวนเดียว.   
     [๑๔๐] คําวา สัตบุรุษเหลานั้น ละกเิลสเปนเคร่ืองถือม่ัน ผูกพันรอยรัดแลว มี   
ความวา กิเลสเปนเคร่ืองผูกพนั ไดแกกิเลสเปนเคร่ืองผูกพัน ๔ อยาง คือ กิเลสเปนเคร่ือง    
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ผูกพันทางกาย คือ อภิชฌา พยาบาท ลีลัพพตปรามาส ความยึดม่ันวาส่ิงนี้จริง. ความกาํ   
หนัด ความเพงเล็งดวยทิฏฐิของตน เปนกิเลสเคร่ืองผูกพันทางกาย. ความอาฆาต ความไม   
ยินดี ความพยาบาท ในถอยคําของชนอ่ืน. สีลัพพตปรามาส คือ ความยดึถือศีล หรือวัตร   
หรือท้ังศีลและวัตรของตน. ความเหน็ ความยึดถือวาส่ิงนีจ้ริงของตน เปนกิเลสเคร่ืองผูกพัน   
ทางกาย. เพราะเหตุไรจึงเรียกวาเปนกิเลสเคร่ืองถือม่ัน ผูกพัน เพราะสัตวท้ังหลาย ยอมถือ   
เขาไป ถือ จับ ถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ   
สงสาร วัฏฏะ ดวยกิเลสเปนเคร่ืองผูกพันเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวา เปนกิเลสเคร่ืองถือ   
ม่ัน ผูกพัน. คําวา ละคือสลัด ละกิเลสเปนเคร่ืองผูกพันท้ังหลาย. อีกอยางหนึ่ง สัตบุรุษเหลานั้น   
แกละ กเิลสท้ังหลายท่ีผูกพนั รอยรัด รัดรึง พัน ตรึง เหน่ียวร้ัง ตดิ ของ เกี่ยวพัน พันอยู   
เหมือนชนท้ังหลายทําความปลดปลอย ไมกําหนด วอ รถ เกวยีน รถมีเคร่ืองประดับ ฉะนั้น เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา สัตบุรุษเหลานั้น ละกเิลสเปนเคร่ืองถือม่ัน ผูกพัน รอยรัดแลว.   
     [๑๔๑] คําวา ยอมไมทําความหวังในท่ีไหนๆ ในโลก มีความวา ตณัหา เรียกวา   
ความหวัง ไดแกความกําหนดั ความกําหนดักลา ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล. คําวา ยอมไม   
ทําความหวัง คือ ยอมไมทําความหวัง ไมใหความหวังเกดิ ไมเกดิพรอม ไมใหบังเกดิ ไมให   
บังเกิดเฉพาะ. คําวา ในท่ีไหนๆ คือในท่ีไหนๆ ในท่ีใดท่ีหนึ่งทุกๆ แหง ในภายใน ภายนอก   
หรือท้ังภายในภายนอก. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน. จึงช่ือ   
วา ยอมไมทําความหวังในท่ีไหนๆ ในโลก. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.   
           สัตบุรุษท้ังหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทํา ตัณหาและทิฏฐิไวใน   
           เบ้ืองหนา สัตบุรุษเหลานั้นยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดยีว   
           สัตบุรุษเหลานั้น ละกิเลสเปนเคร่ืองถือม่ัน ผูกพัน รอยรัดแลว ไม   
           ทําความหวังในท่ีไหนๆ ในโลก.   
     [๑๔๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           พระอรหันตนัน้ลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเห็นแลว มิไดมีความ   
           ยึดถือ มิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนท่ีกําหนดั มิไดกําหนดัใน   
           สมาบัติเปนท่ีคลายกําหนัด มิไดมีความยึดถือวา ส่ิงนี้ยอดเยี่ยม.   
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                       วาดวยพระอรหันต   
     [๑๔๓] คําวา พระอรหนัตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเห็นแลว มิไดมี   
ความยึดถือ มีความวา แดน ไดแก แดน ๔ อยาง คือสักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรา   
มาส อนุสัย คือทิฏฐิ อนุสัยคือวิจิกิจฉา และเหลากิเลสท่ีตั้งอยูฝายเดยีวกัน นี้เปนแดนท่ี ๑.   
สังโยชนคือกามราคะ สังโยชนคือปฏิฆะ อนุสัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ สวนหยาบๆ   
และเหลากเิลสท่ีตั้งอยูฝายเดียวกัน นี้เปนแดนท่ี ๒. สังโยชนคือกามราคะ สังโยชนคือปฏิฆะ   
อนุสัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ สวนละเอียด และเหลากิเลสท่ีตั้งอยูฝายเดยีวกนั นี้เปน   
แดนท่ี ๓ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา อนุสัยคือมานะ อนสัุยคือภวราคะ   
อนุสัยคืออวิชชา และเหลากเิลสท่ีตั้งอยูฝายเดยีวกัน นีเ้ปนแดนท่ี ๔. เม่ือใด พระอรหนัตนั้น   
เปนผูกาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลยแดน ๔ อยางเหลานีด้วยอริยมรรค ๔ เม่ือนั้น พระ   
อรหันตนั้น จึงเรียกวาเปนผูลวงแดนแลว. คําวา ผูลอยบาปแลว คือ ช่ือวาผูลอยบาป เพราะเปน   
ผูลอยแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงท่ี ช่ือวา   
เปนพราหมณ. คําวานั้น ไดแกพระอรหนัตผูขีณาสพ. คําวา รูแลว คือรูแลวดวยปรจิตญาณ   
หรือดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คําวา เห็นแลว คือเหน็แลวดวยมังสจักษุ หรือดวยทิพยจักษุ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระอรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูแลว และเห็นแลว   
มิไดมี (ความยดึถือ). คําวา ความยึดถือ คือ พระอรหันตนัน้ (มิไดมี) ความถือ ถือม่ัน   
ยึดม่ัน ตดิใจ นอมใจไปวา ส่ิงนี้ยอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร.   
คําวา ไมมี คือ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได. ความยึดถือนั้น อันพระอรหันตนั้นละ   
ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พระอรหันตนัน้ผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเหน็แลว มิไดมีความยึดถือ.   
     [๑๔๔] คําวา มิไดมีความกําหนดัในกามคุณเปนท่ีกาํหนัด มิไดกําหนัดในสมาบัติเปน   
ท่ีคลายกําหนดั มีความวา ชนเหลาใด กําหนัด รักใคร หลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของ เกีย่ว   
พัวพัน ในกามคุณ ๕ ชนเหลานั้น เรียกวากาํหนัดในกามคุณเปนท่ีกําหนัด. ชนเหลาใด กํา   
หนัด รักใคร หลงใหล ติดใจ หลุมหลง ของ เกี่ยว พวัพนั ในรูปาวจรสมาบัติ และ    
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อรูปาวจรสมาบัติ ชนเหลานัน้ เรียกวากําหนัดแลวในสมาบัติเปนท่ีคลายกําหนัด. คําวา มิไดมี   
ความกําหนัดในกามคุณเปนท่ีกําหนดั มิไดกําหนดัในสมาบัติเปนท่ีคลายกําหนัด คือ เม่ือใด   
กามราคะ รูปราคะ และอรูปราคะ เปนกิเลสอันพระอรหนัตนั้นละ ตดัมูลรากขาดแลว ทําไมให   
มีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ทําใหไมมี ทําใหไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เม่ือนั้น พระอรหันตนัน้   
ช่ือวามิไดมีความกําหนดัในกามคุณเปนท่ีกําหนดั มิไดกาํหนัดในสมาบัติเปนท่ีคลายกําหนดั โดย   
เหตุเทานัน้.   
     [๑๔๕] คําวา มิไดมีความยึดถือวาส่ิงนีย้อดเยี่ยม มีความวา คําวานัน้ คือ พระ   
อรหันตผูขีณาสพ. พระอรหนัตนั้นมิไดมี ความถือ ถือม่ัน ยึดม่ัน ติดใจ นอมใจไปวา ส่ิง   
นี้ยอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร. คําวา ไมมี คือยอมไมมี ไม   
ปรากฏ ไมเขาไปได ความยดึถือนั้น อันพระอรหันตนัน้ละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมให   
ควรเกิดข้ึนเผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มิไดมีความยึดถือวาส่ิงนีย้อดเยี่ยม.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           พระอรหันตนัน้ ผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รู และเห็นแลว   
           มิไดมีความยึดถือ มิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนท่ีกําหนัด มิไดกํา   
           หนัดในสมาบัติเปนท่ีคลายกําหนดั มิไดมีความยึดถือวา ส่ิงนีย้อดเยี่ยม   
           ดังนี้.   
                    จบ สุทธัฏฐกสุตตนิเทสที่ ๔.   
                 -------------------   
                     ปรมัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๕   
     [๑๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชันตุชนยึดถืออยูในทิฏฐิท้ังหลายวา ส่ิงนี้ยอดเยีย่ม ยอมทําส่ิงใดใหยิ่ง   
           ในโลก ชันตุชนนั้น กลาวส่ิงท้ังปวงอ่ืนจากส่ิงนั้นวา เลว เพราะฉะน้ัน   
           ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยววิาทท้ังหลาย.    
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                     วาดวยผูยึดถืออยูในทิฏฐิ   
     [๑๔๗] คําวา ยึดถืออยูในทิฏฐิท้ังหลายวา ส่ิงนีย้อดเยี่ยม มีความวา มีสมณพราหมณ   
บางพวกเปนเจาทิฏฐิ สมณพราหมณเหลานั้น รับเอา ถือเอา ยึดม่ัน ถือม่ันทิฏฐิ ๖๒ อยางใด   
อยางหนึ่งวา ส่ิงน้ียอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร ยอมอยู อยูรวม   
อยูอาศัย อยูรอบดวยทิฏฐิของตนๆ เหมือนพวกผูอยูครองเรือนท้ังหลาย อยูในเรือน หรือ   
พวกบรรพชิตผูมีอาบัติอยูในกองอาบัติ หรือพวกผูมีกิเลสอยูในกองกิเลส ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ยดึถืออยูในทิฏฐิท้ังหลายวา ส่ิงนีย้อดเยี่ยม.   
     [๑๔๘] คําวา ชันตุชนยอมทําส่ิงใดใหยิง่ในโลก มีความวา ศัพทวา ยท แปลวาใด.   
คําวา ยอมทําใหยิ่ง มีความวา ชันตุชนยอมทําส่ิงใดใหยิ่ง ใหเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปน   
ใหญ สูงสุด บวร คือ ยอมใหบังเกิด บังเกิดเฉพาะวา พระศาสดานี้ เปนพระสัพพัญู   
พระธรรมนี้อันพระศาสดาตรัสดีแลว คณะสงฆนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้เจริญ ปฏิปทานี้พระศาสดา   
บัญญัติดีแลว มรรคนี้ใหพนทุกขได. คําวา ชันตุชน ไดแกสัตว นรชน ฯลฯ มนุษย คําวา   
ในโลก คือ อบายโลก ฯลฯ อายตนโลก. เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ชันตุชนยอมทําส่ิงใด   
ใหยิ่งในโลก.   
     [๑๔๙] คําวา ชันตุชนนั้น กลาวส่ิงท้ังปวงอ่ืนจากส่ิงนัน้วา เลว มีความวา ชันตุชน   
ยอมคัดคาน โตแยง ปฏิเสธ ซ่ึงลัทธิอ่ืนท้ังปวงเวนศาสดา ธรรมท่ีศาสดาบอก คณะสงฆ   
ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของตน คือกลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสดานั้นไม   
ใชสัพพัญู ธรรมไมเปนธรรมอันศาสดากลาวดีแลว หมูคณะไมเปนผูปฏิบัติดีแลว ทิฏฐิไม   
เปนทิฏฐิอันเจริญ ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนเคร่ืองนําออกจาก   
ทุกขได ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือ   
ความพนรอบ มิไดมีในลัทธินั้น พวกถือลัทธินั้น ยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจด   
รอบ ไมพน ไมพนวิเศษ หรือไมพนรอบในลัทธินั้น พวกลัทธินั้นยอมเปนผูเลว เลวทราม   
ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชันตุชนนั้น กลาวส่ิงท้ังปวงอ่ืนจากส่ิง   
นั้นวา นี้เลว.    
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     [๑๕๐] คําวา เพราะฉะนั้น ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยววิาททั้งหลาย มีความวา   
เพราะฉะนั้น เพราะการณะนัน้ เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานน้ัน ชันตุชนนั้น   
ยอมเปนผูไมลวงเลย ไมกาวลวง ไมกาวลวงพรอม ซ่ึงความทะเลาะ บาดหมาง แกงแยง ววิาท   
มุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะฉะนั้น ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยซ่ึง   
วิวาททั้งหลาย. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.   
           ชันตุชนยึดถืออยูในทิฏฐิท้ังหลายวา ส่ิงนี้ยอดเยีย่ม ยอมทําส่ิงใดให   
           ยิ่งในโลก ชันตุชนนัน้กลาวส่ิงท้ังปวงอ่ืนจากส่ิงนั้นวา เลว เพราะฉะน้ัน   
           ชันตุชนนั้น ยอมเปนผูไมลวงเลยววิาทท้ังหลาย.   
     [๑๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           นรชน ยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณท่ีเห็นก็ดี ใน   
           อารมณท่ีไดยินก็ดี ในศีลและวัตรกด็ ีในอารมณท่ีทราบก็ดี นรชนนั้น   
           ถือม่ันซ่ึงทิฏฐินั้นนัน่แหละ ในลัทธิของตนน้ัน ยอมเห็นส่ิงอ่ืนท้ังปวง   
           โดยความเปนของเลว.   
                      วาดวยอานิสงสในทิฏฐิ   
     [๑๕๒] คําวา นรชนยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณท่ีเหน็ก็ดี   
ในอารมณท่ีไดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็ดี ในอารมณท่ีทราบก็ดี มีความวา ศัพทวา ยทตฺตนิ   
ตัดบทเปน ย อตฺตนิ. ทิฏฐิ ช่ือวาทิฏฐิของตน นรชนยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการในทิฏฐิ   
ของตน คือ อานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงสมีในชาติหนา ๑.   
     อานิสงสในทิฏฐิมีในชาตินี้เปนไฉน? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิอยางใด พวกสาวกก็เปนผู   
มีทิฏฐิอยางนัน้ พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ซ่ึงศาสดาผูมีทิฏฐิอยางนั้น   
และยอมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ท่ีมีการสักการะเปนตนนั้น   
เปนเหตุ นี้ช่ือวาอานิสงสในทิฏฐิมีในชาตินี้.   
     อานิสงสในทิฏฐิมีในชาติหนาเปนไฉน? นรชนนั้นยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินี้ควร   
เพื่อความเปนนาค เปนครุฑ เปนยักษ เปนอสูร เปนคนธรรพ เปนมหาราช เปนพระอินทร    
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เปนพรหม หรือเปนเทวดา ทิฏฐินี้เหมาะสมเพ่ือความหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบคอบ   
พน พนวิเศษ พนรอบ สัตวท้ังหลาย ยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ พน พนวิเศษ   
พนรอบ ดวยทิฏฐินี้ เราจักหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ พน พนวเิศษ พนรอบดวยทิฏฐิ   
นี้ ดังน้ี นี้ช่ือวาอานิสงสในทิฏฐิมีในชาติหนา. นรชนยอมเห็นอานิสงสในทิฏฐิของตน ๒   
ประการนี้.   
     นรชนยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณท่ีเหน็คือ อานิสงส   
มีในชาตินี้ ๑ มีในชาติหนา ๑ ยอมเหน็อานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณท่ี   
ไดยิน ยอมเหน็อานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยศีล ยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ   
แมในความหมดจดดวยวัตร ยอมเหน็อานสิงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณท่ีทราบ   
คืออานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงสมีในชาติหนา ๑.   
     อานิสงสในความหมดจดดวยอารมณท่ีทราบ มีในชาตินี้เปนไฉน? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิ   
อยางใด พวกสาวกก็เปนผูมีทิฏฐิอยางนั้น ฯลฯ นี้ช่ือวาอานิสงสในความหมดจดดวยอารมณท่ี   
ทราบมีในชาตินี้. อานิสงสในความหมดจดดวยอารมณท่ีทราบมีในชาติหนาเปนไฉน? นรชนนั้น   
ยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินี้ควรเพื่อความเปนนาค ฯลฯ นี้ช่ือวาอานิสงสในความหมดจด   
ดวยอารมณท่ีทราบ มีในชาติหนานรชนยอมเห็น คือ แลเห็น เหลียวเหน็ เล็งเห็น พิจารณาเห็น   
อานิสงส ๒ ประการเหลานี้ แมในความหมดจดดวยอารมณท่ีทราบ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวานรชน   
ยอมเห็นอานิสงสใด ในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณท่ีเห็นก็ดี ในอารมณท่ีไดยินก็ดี ในศีลและ   
วัตรก็ดี ในอารมณท่ีทราบกด็ี.   
     [๑๕๓] คําวา นรชนนัน้ถือม่ันทิฏฐินั้นนั่นแหละ ในลัทธิของตนน้ัน มีความวา คําวา   
ตเทว แปลวา ซ่ึงทิฏฐินั้น. คําวา ตตฺถ แปลวา ในทิฏฐิของตน คือ ในความควร ในความชอบใจ   
ในลัทธิของตน. คําวา ถือม่ัน คือถือ ถือเอา รับเอา ยึดม่ัน ถือม่ันวา ส่ิงนี้ยอดเยี่ยม เลิศ   
ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนนัน้ถือม่ันทิฏฐินั้นนั่นแหละ   
ในลัทธิของตนน้ัน.    
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     [๑๕๔] คําวา ยอมเห็นส่ิงอ่ืนท้ังปวงโดยความเปนของเลว มีความวา นรชนนั้นยอม   
เห็น คือแลเหน็ เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเหน็ ซ่ึงศาสดา ธรรมท่ีศาสดาบอก หมูคณะ   
ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคอ่ืน โดยความเปนของเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมเห็นส่ิงอ่ืนท้ังปวงโดยความเปนของเลว เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
           นรชน ยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณท่ีเห็นก็ดี   
           ในอารมณท่ีไดยินก็ด ีในศีลและวัตรก็ดี ในอารมณท่ีทราบก็ดี นรชนถือ   
           ม่ันทิฏฐินั้นนัน่แหละ ในลัทธิของตนน้ัน ยอมเหน็ส่ิงอ่ืนท้ังปวงโดย   
           ความเปนของเลว.   
     [๑๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ผูฉลาดท้ังหลาย ยอมกลาวทัสนะท่ีตนอาศัยแมนัน้วาเปนเคร่ืองรอยรัด   
           เห็นทัสนะอ่ืนวาเลว เพราะฉะน้ันแหละ ภกิษุไมพึงอาศัยรูปท่ีเห็น เสียง   
           ท่ีไดยนิ อารมณท่ีทราบ ศีลและวัตร.   
                     วาดวยทัศนะของผูฉลาด   
     [๑๕๖] คําวา ผูฉลาดท้ังหลาย ยอมกลาวทัสนะแมนัน้ วาเปนเคร่ืองรอยรัด มีความวา   
ผูฉลาด ไดแกผูฉลาดเหลาใด คือ ผูฉลาดในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดใน   
ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย   
ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลานั้น   
ยอมกลาวอยางนี้ คือ ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนีว้า ทัสนะน้ันเปนกิเลส   
เคร่ืองรอยรัด เปนกิเลสเคร่ืองยึดเหน่ียว เปนกิเลสเคร่ืองผูกพัน เปนกิเลสเคร่ืองพัวพัน เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูฉลาดท้ังหลายยอมกลาวทัสนะแมนัน้วาเปนเคร่ืองรอยรัด.   
     [๑๕๗] คําวา ทัสนะท่ีตนอาศัยแลว ยอมเห็นทัสนะอ่ืนวาเลว มีความวา ทัสนะท่ีตน   
อาศัยแลว คือ ภิกษุอาศัย อิงอาศัย ติดพนั เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงทัสนะใด คือ ศาสดา   
ธรรมท่ีศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด. คําวา ยอมเหน็ทัสนะอ่ืนวาเลว คือ ยอมเห็น    
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แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น ซ่ึงทัสนะอ่ืน คือ ศาสดา ธรรมท่ีศาสดาบอก   
หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคอ่ืน โดยความเปนของเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก   
ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทัสนะท่ีตนอาศัยแลวยอมเห็นทัสนะอ่ืนวาเลว.   
     [๑๕๘] คําวา เพราะฉะน้ันแหละ ภกิษุไมพึงอาศัยรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณ   
ท่ีทราบ ศีลและวัตร มีความวา เพราะฉะน้ัน คือ เพราะการณะน้ัน เพราะเหตุนั้น เพราะปจจยันั้น   
เพราะนิทานน้ัน ภิกษุไมพึงอาศัย ไมพึงถือ ไมพึงยึดม่ัน ไมพึงถือม่ัน ซ่ึงรูปท่ีเห็นบาง   
ความหมดจดเพราะรูปท่ีเห็นบาง เสียงท่ีไดยินบาง ความหมดจดเพราะเสียงท่ีไดยนิบาง อารมณท่ี   
ทราบบาง ความหมดจดเพราะอารมณท่ีทราบบาง ศีลบาง ความหมดจดเพราะศีลบาง วตัรบาง   
ความหมดจดเพราะวัตรบาง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะฉะนัน้แหละ ภิกษไุมพึงอาศัยรูปท่ีเห็น   
เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ศีลและวัตร. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผูฉลาดท้ังหลาย ยอมกลาวทัสนะท่ีตนอาศัยแมนัน้ วาเปนเคร่ืองรอยรัด   
           ยอมเหน็ทัสนะอ่ืนวาเลว เพราะฉะน้ันแหละ ภกิษุไมพึงอาศัยรูปท่ีเห็น   
           เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ศีลและวัตร.   
     [๑๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ภิกษไุมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลก ดวยญาณหรือแมดวยศีลและวตัร   
           ไมพึงนาํเขาไปซ่ึงตนวา เสมอเขา ไมพึงสําคัญตนวา เลวกวาเขา   
           หรือแมวาวิเศษกวาเขา.   
                    วาดวยภกิษุไมพึงมีทิฏฐิมานะ   
     [๑๖๐] คําวา ภิกษไุมพึงกาํหนดแมทิฏฐใินโลกดวยญาณ หรือแมดวยศีลและวัตร   
มีความวา ภิกษุไมพึงกําหนดซ่ึงทิฏฐิ คือ ไมพึงใหเกิด ไมพึงใหเกิดพรอม ไมพึงใหบังเกิด   
ไมพึงใหบังเกดิเฉพาะ ดวยญาณในสมาบัติ ๘ ดวยญาณในอภิญญา ๕ ดวยมิจฉาญาณ ดวยศีล   
ดวยวัตร หรือดวยศีลและวตัร. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก   
ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษไุมพึงกําหนดแมในทิฏฐิในโลก ดวยญาณ   
หรือแมดวยศีลและวัตร.    
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     [๑๖๑] คําวา ไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา เสมอเขา มีความวา ไมพึงนําไปซ่ึงตนวา   
เรายอมเปนผูเสมอเขาดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล ดวยความเปนผูมีรูปงาม   
ดวยทรัพย ดวยการปกครอง ดวยหนาท่ีการงาน ดวยหลักแหลงแหงศิลปศาสตร ดวยวิทยฐานะ   
ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณหรือดวยวัตถุอ่ืนๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา   
เสมอเขา.   
     [๑๖๒] คําวา ไมพึงสําคัญตนวา เลวกวาเขา หรือแมวาวิเศษกวาเขา มีความวา   
ไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา เรายอมเปนผูเลวกวาเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล   
หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ และไมพงึนําเขาไปซ่ึงตนวา เรายอมเปนผูประเสริฐกวาเขา ดวยชาติ   
ดวยโคตร ฯลฯ หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงสําคัญตนวา เราเลวกวาเขา   
หรือแมวาวิเศษกวาเขา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ภิกษไุมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลกดวยญาณ หรือแมดวยศีลและวตัร   
           ไมพึงนาํเขาไปซ่ึงตนวา เสมอเขา ไมพึงสําคัญ ตนวาเลวกวาเขา   
           หรือแมวาวิเศษกวาเขา.   
     [๑๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           นรชนนั้น ละตนแลว ไมถือม่ัน ไมทํานิสัยแมในเพราะญาณ เม่ือชน   
           ท้ังหลายแตกกัน นรชนนั้นกไ็มเลนไปกับพวก ไมถึงเฉพาะแมซ่ึงทิฏฐิ   
           อะไร.   
     [๑๖๔] คําวา ละตนไมถือม่ัน มีความวา ละความเหน็วาเปนตน ละความถือ.   
อีกอยางหนึ่ง คําวา ละตน คือ ละเวน บรรเทา ทําใหส้ิน ทําใหถึงความไมมี ซ่ึงความถือ ถือม่ัน   
ยึดม่ัน ความตดิใจ ความนอมใจไป ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ. ละตนไมถือม่ัน   
คือไมยึด ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน ดวยอุปาทาน ๔ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ละตนไมถือม่ัน.   
     [๑๖๕] คําวา นรชนนั้นไมทําซ่ึงนิสัยแมในเพราะญาณ มีความวา นรชนนั้นไมทํา   
ตัณหานิสัยหรือทิฏฐินิสัย คือ ไมใหเกิด ไมใหเกดิพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ   
ในเพราะญาณในสมบัติ ๘ หรือในเพราะญาณในอภิญญา ๕ หรือในเพราะมิจฉาญาณ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา นรชนนั้นไมทําซ่ึงนิสัยแมในเพราะญาณ.    
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     [๑๖๖] คําวา เม่ือชนท้ังหลายแตกกันแลว นรชนนัน้กไ็มแลนไปกับพวก มีความวา   
เม่ือชนท้ังหลายแยกกนั แตกกัน ถึงความเปนสองฝาย เกิดเปนสองกก มีทิฏฐิตางกัน มีความ   
ควรตางกัน มีความชอบใจตางกัน มีลัทธิตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกนั ถึงฉันทาคติ ถึงโทสาคติ   
ถึงโมหาคติ ถึงภยาคติ นรชนนั้น ยอมไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ   
 
ไมถึงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกจิฉา อนุสัย และไมไป   
ดําเนินไป เล่ือนลอยไป แลนไปเพราะธรรมท้ังหลาย อันทําความเปนพวก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
เม่ือชนท้ังหลายแตกกันแลว นรชนนั้นไมแลนไปกับพวก.   
     [๑๖๗] คําวา ไมถึงเฉพาะแมทิฏฐิอะไรๆ มีความวา ทิฏฐิ ๖๒  อันนรชนน้ันละ ตดัขาด   
สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ นรชนนัน้ไมถึงเฉพาะ ไมมาถึง   
เฉพาะซ่ึงทิฏฐิอะไรๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมถึงเฉพาะแมซ่ึงทิฏฐิอะไรๆ. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           นรชนนั้นละตนแลวไมถือม่ัน ไมทํานิสัยแมในเพราะญาณ เม่ือชน   
           ท้ังหลายแตกกันแลว นรชนนั้นก็ไมแลนไปกับพวก ไมถึงเฉพาะแมซ่ึง   
           ทิฏฐิอะไรๆ.   
     [๑๖๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดท้ังสอง ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพใด   
           เพื่อภพนอยภพใหญ ในโลกน้ีหรือโลกหนา พระอรหันตนั้นยอมไมมี   
           เคร่ืองอยูอะไรๆ ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลว   
           ถือม่ัน.   
                   วาดวยภูมิธรรมของพระอรหันต   
     [๑๖๙] คําวา ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดท้ังสอง ยอมไมมีแกพระอรหนัต เพื่อภพนอย   
ภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา มีความวา ใด ไดแกพระอรหันตขีณาสพใด. คําวา สวนสุด คือ   
ผัสสะเปนสวนสุดท่ี ๑ ผัสสสมุทัยเปนสวนท่ี ๒. อดีตเปนสวนสุดท่ี ๑ อนาคตเปนสวนสุดท่ี   
๒. สุขเวทนาเปนสวนสุดท่ี ๑ ทุกขเวทนาเปนสวนสุดท่ี ๒. นามเปนสวนสุดท่ี ๑ รูปเปน    
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สวนสุดท่ี ๒. อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดท่ี ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดท่ี ๒.   
กายของตนเปนสวนสุดท่ี ๑ สมุทัยแหงกายของตนเปนสวนสุดท่ี ๒. ตณัหาเรียกวาความต้ังไว   
ไดแกความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล.   
     คําวา เพื่อภพนอยภพใหญ ไดแกเพื่อภพนอยภพใหญ คือ เพื่อกรรมวฏัและวิปากวัฏ   
เพื่อกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ เพื่อวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ เพื่อกรรมวัฏเปน   
เคร่ืองเกิดในรูปภพ เพื่อวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ เพื่อกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ   
เพื่อวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ เพื่อความเกิดบอยๆ เพื่อความไปบอยๆ เพื่อความเขาถึง   
บอยๆ เพื่อปฏิสนธิบอยๆ เพื่อบังเกิดข้ึนแหงอัตภาพบอยๆ. คําวา โลกน้ี คือ อัตภาพของตน.   
คําวา โลกหนา คืออัตภาพของผูอ่ืน. คําวา โลกน้ี คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
ของตน. คําวา โลกหนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของผูอ่ืน. คําวา โลกน้ี คือ   
อายตนะภายใน ๖. คําวา โลกหนา คือ อายตนะภายนอก ๖. คําวา โลกน้ี คือ มนุษยโลก. คําวา   
โลกหนา คือ เทวโลก. คําวา โลกน้ี คือ กามธาตุ. คําวา โลกหนา คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ. คําวา   
โลกน้ี คือ กามธาตุ. รูปธาตุ. คําวา โลกหนา คือ อรูปธาตุ.   
     คําวา ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดท้ัง ๒ ยอมไมมีแกพระอรหันตใด เพื่อภพนอยภพใหญ   
ในโลกน้ีหรือโลกหนา คือ ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดท้ัง ๒ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได   
แกพระอรหันตใด เพื่อภพนอยภพใหญ ในโลกน้ีหรือโลกหนา คือความต้ังไวนัน้ ยอมเปนกิริยา   
อันพระอรหันตใดละ ตัดขาด สงบ ระงับเสียแลว ทําใหไมควรเกดิข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟ   
คือญาณ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดท้ัง ๒ ยอมไมมีแกพระอรหนัตใด   
เพื่อภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา.   
     [๑๗๐] คําวา พระอรหันตนั้นยอมไมมีเคร่ืองอยูอะไรๆ มีความวา เคร่ืองอยู ไดแก   
เคร่ืองอยู ๒ อยาง คือ เคร่ืองอยูคือตัณหา ๑ เคร่ืองอยูคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาเคร่ืองอยูคือ   
ตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวาเคร่ืองอยูคือทิฏฐิ. คําวา นั้น ไดแกพระอรหันตขีณาสพนั้น. คําวา   
พระอรหันตนัน้ ยอมไมมีเคร่ืองอยู คือ เคร่ืองอยูนั้นไมมี ไมปรากฏ ยอมไมเขาไปได คือ   
เปนธรรมอันพระอรหันตขีณาสพนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลว   
ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระอรหันตนั้นยอมไมมีเคร่ืองอยูอะไรๆ.    
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     [๑๗๑] คําวา ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลวถือม่ัน มีความวา   
ในธรรมท้ังหลาย คือในทิฏฐิ ๖๒. คําวา ถึงความตกลง มีความวา ตดัสินแลว ช้ีขาด คนควา   
แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลว ทําใหเปนแจงแลว จึงจับม่ัน   
ยึดม่ัน ถือม่ัน รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือความถือ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความถือม่ัน   
ความนอมใจเชื่อวา ส่ิงนี้จริง แท แน เปนตามสภาพ เปนตามจริง มิไดวปิริตดังนี้ ยอมไมมี   
ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันพระอรหันตขีณาสพนั้น ละ ตดัขาด สงบ ระงับแลว   
ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมไมมีการถึงความ   
ตกลงในธรรมท้ังหลายท้ังหลายแลวถือม่ัน. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดท้ังสอง ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพใด เพื่อ   
           ภพนอยใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา พระอรหันตนั้นยอมไมมีเคร่ือง   
           อยูอะไรๆ ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลวถือม่ัน.   
     [๑๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ทิฏฐิสัญญาใหเกิดข้ึนแมเล็กนอย ท่ีสัญญากําหนดแลว ในรูปท่ีเห็น   
           เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบในโลกน้ี ยอมไมมีแกอรหันตนั้น ใครๆ   
           ในโลกนี้ พึงกําหนด ซ่ึงพระอรหันตนั้น เปนผูพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ   
           ดวยกิเลสอะไรเลา.   
                 วาดวยพระอรหนัตไดช่ือวาพราหมณ   
     [๑๗๓] คําวา ทิฏฐิท่ีสัญญาใหเกดิข้ึนแมเล็กนอย ท่ีสัญญากําหนดแลวในรูปท่ีเหน็   
เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบในโลกน้ี ยอมไมมีแกพระอรหันตนัน้ มีความวา ทิฏฐิอัน   
สัญญาใหเกิดข้ึน อันสัญญากําหนด ปรุงแตงต้ังไว เพราะเปนทิฏฐิมีสัญญาเปนประธาน มีสัญญา   
เปนใหญ และความถือตางดวยสัญญา ในรูปท่ีเห็นบาง ในความหมดจดเพราะรูปท่ีเห็นบาง ใน   
เสียงท่ีไดยินบาง ในความหมดจดเพราะเสียงท่ีไดยินบาง ในอารมณท่ีทราบบาง ในความหมดจด   
เพราะอารมณท่ีทราบบาง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได แกพระอรหันตขีณาสพนั้น คือทิฏฐิ   
นั้น อันพระขีณาสพ ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือ    
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ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทิฏฐิท่ีสัญญาใหเกิดข้ึนแมเล็กนอย ท่ีสัญญากําหนดแลว ในรูป   
ท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบ ในโลกน้ี ยอมไมมีแกพระอรหันตนัน้.   
     [๑๗๔] คําวา ซ่ึงพระอรหันตนัน้ ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ มีความวา พราหมณ   
ไดแกพระอรหันตผูช่ือวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลว ซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอัน   
ตัณหา ทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงท่ี เรียกวาเปนพราหมณ. คําวา ซ่ึงพระอรหันตนัน้ ผูเปนพราหมณ   
ไมยึดถือทิฏฐิ มีความวา ซ่ึงพระอรหันตนัน้ ผูเปนพราหมณ ไมยดึ ไมถือเอา ไมถือม่ัน ไมยดึ   
ม่ัน ซ่ึงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ซ่ึงพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ   
     [๑๗๕] คําวา ใครๆ ในโลกนี้พึงกําหนด ... ดวยกิเลสอะไรเลา มีความวา กําหนด   
ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือ   
วาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความกําหนดดวย   
ตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืน   
ความดวยกําหนดดวยทิฏฐิแลว ใครๆ จะพงึกําหนดบุคคลนั้นดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ   
ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกจิฉา อนุสัยอะไรเลาวา เปนผูกําหนดั ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือม่ัน ถึงความ   
ฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้น อันบุคคลน้ันละ   
แลว เพราะเปนผูละกิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้นแลว ใครๆ จะพึงกําหนดคตแิหงบุคคลนั้น   
กิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกิดในนรก เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปน   
เทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือเปนสัตว   
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. บุคคลนั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะอันเปนเคร่ือง   
กําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนด. คําวา ในโลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก   
ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ใครๆ ในโลกน้ีพงึกําหนด ... ดวยกิเลส   
อะไรเลา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ทิฏฐิท่ีสัญญาใหเกิดข้ึนแมเล็กนอย ท่ีสัญญากําหนดแลว ในรูปท่ีเห็น   
           เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบ ในโลกน้ี ยอมไมมีแกพระอรหันตนัน้   
           ใครๆ ในโลกน้ี พึงกําหนดซึ่งพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึด   
           ถือทิฏฐิดวยกิเลสอะไรเลา.    
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     [๑๗๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิ   
           ไวในเบื้องหนา แมธรรมคือทิฏฐิท้ังหลาย อันพระอรหันตเหลานั้น   
           ไมปรารถนาเฉพาะแลว พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ ไมพึงนํา   
           ไปไดดวยศีลและพรต ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงท่ี.   
                      พระอรหันตไดช่ือตางๆ   
     [๑๗๗] คําวา พระอรหนัตขีณาสพท้ังหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและ   
ทิฏฐิไวในเบ้ืองหนา มีความวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนด   
ดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑.   
     ความกําหนดดวยตัณหาเปนไฉน? วัตถุท่ีทําใหเปนเขต เปนแดน เปนสวน เปน   
แผนก กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหงตัณหามีประมาณเทาใด ยอมยดึถือ   
เอาวาของเราซ่ึงวัตถุมีประมาณเทานัน้วา ส่ิงนี้ของเรา ส่ิงนั้นของเรา ส่ิงมีประมาณเทานี้ของเรา   
ส่ิงของๆ เรามีประมาณเทานี ้รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม ทาสีและ   
ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน   
ชนบท ฉาง คลัง เปนของเรา ยอมยึดถือวาเปนของของเรา แมซ่ึงแผนดนิใหญท้ังส้ินดวย   
สามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ช่ือวา ความกําหนดดวยตัณหา.   
     ความกําหนดดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันต   
คาหิกทิฏฐิมีวตัถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเร้ียวคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เส้ียนหนามคือ   
ทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือม่ัน ความยดึม่ัน ความ   
ยึดถือ ทางผิด คลองผิด ความเห็นผิด ลัทธิเดียรถีย ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต   
ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือแนนอนวาจริงในส่ิงไมจริง อันใดเห็นปานนี้ และทิฏฐิ ๖๒   
มีประมาณเทาใด นี้ช่ือวาความกําหนดดวยทิฏฐิ.    
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     พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย ละความกาํหนดดวยตัณหา สละคือความกําหนดดวย   
ทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว พระ   
อรหันตเหลานั้น จึงไมกําหนดความกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือไมใหเกิด   
ไมใหเกดิพรอม ไมใหบังเกดิ ไมใหบังเกิดแลวเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาไมกําหนด.   
     คําวา ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ืองหนา มีความวา ทําไวในเบื้องหนา ไดแก   
ความทําไวในเบื้องหนา ๒ อยาง คือ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา ๑ ความทําไวในเบ้ือง   
หนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวาความทําไวในเบ้ือง   
หนาดวยทิฏฐิ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลายน้ัน ละความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา สละคืน   
ความทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิเสียแลว เพราะเปนผูละความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา สละ   
คืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว จงึไมกระทําตัณหาหรือทิฏฐิ ไวในเบ้ืองหนาเท่ียวไป   
คือเปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตณัหาเปนธงยอด ไมมีตัณหาเปนใหญ ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย   
ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ จงึช่ือวาเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมแวดลอมเท่ียวไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิ   
ไวในเบ้ืองหนา.   
     [๑๗๘] คําวา แมธรรมคือทิฏฐิท้ังหลาย อันพระอรหนัตเหลานั้นไมปรารถนาเฉพาะ   
แลว มีความวา ทิฏฐิ ๖๒ เรียกวา ธรรม. คําวา เหลานัน้ คือพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น.   
คําวา ไมปรารถนาเฉพาะแลว คือไมปรารถนาเฉพาะวา โลกเท่ียง ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา   
ไมปรารถนาเฉพาะวา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม   
ไมเกิดอีกก็หามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา แมธรรมคือทิฏฐิท้ังหลาย   
อันพระอรหันตเหลานั้น ไมปรารถนาเฉพาะแลว.   
     [๑๗๙] คําวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต   
มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ. คําวา พราหมณ คือ พระอรหันตช่ือวาเปนพราหมณ   
เพราะลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอันตัณหาทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงท่ี เรียก   
วาเปนพราหมณ. คําวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต    
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คือ พระอรหันตผูเปนพราหมณ ยอมไมไป ไมออกไป ไมเล่ือนลอยไป ไมแลนไป ดวยศีล   
หรือดวยพรต หรือดวยศีลและพรต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อัน   
ใครๆ ไมพึงนาํไปไดดวยศีลและพรต.   
     [๑๘๐] คําวา ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงท่ี มีความวา อมตนพิพาน เรียก   
วาฝง ไดแกธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ินตณัหา ความ   
สํารอก ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด. ผูใดไปถึงฝง บรรลุฝงแลว ไปถึง   
สวนสุด บรรลุสวนสุดแลว ไปถึงท่ีสุด บรรลุท่ีสุดแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดมีแกผูนั้น เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูถึงฝง. คําวา ยอมไมกลับ คือ กิเลสเหลาใด อันอริยบุคคลละแลว   
ดวยโสดาปตติมรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้น กิเลส   
เหลาใดอันอริยบุคคลละแลวดวยสกทาคามิมรรค อริยบุคคลนั้น ยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับ   
มาสูกิเลสเหลานั้น กิเลสเหลาใดอันอริยบุคคลละแลวดวยอนาคามิมรรค อริยบุคคลนั้น ยอม   
ไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้น กิเลสเหลาใดอันอริยบุคคลละแลวดวยอรหัต   
มรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา. คําวา ผูคงท่ี คือพระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี โดยอาการ ๕ คือ   
เปนผูคงท่ีในอิฎฐารมณ และอนิฏฐารมณ เปนผูคงท่ีเพราะอรรถวาสละแลว เปนผูคงท่ีเพราะ   
อรรถวาขามแลว เปนผูคงท่ีเพราะอรรถวาพนแลว เปนผูคงท่ีเพราะแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ.   
     พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณอยางไร? พระอรหันตเปน   
ผูคงท่ีแมในลาภ แมในความเส่ือมลาภ แมในยศ แมในความเส่ือมยศ แมในสรรเสริญ แม   
ในนินทา แมในสุข แมในทุกข. หากวาชนทั้งหลายพึงลูบไลแขนขางหน่ึงแหงพระอรหันตดวย   
เคร่ืองหอม พงึถากแขนขางหน่ึงดวยมีด พระอรหันตยอมไมมีความยนิดีในการลูบไลดวยเคร่ือง   
หอมโนน และไมมีความยนิรายในการถากดวยมีดโนน เปนผูละการยนิดียนิรายเสียแลว เปนผูลวง   
เลยการดีใจและการเสียใจแลว เปนผูกาวลวงความยินดีความยินรายเสียแลว พระอรหันตช่ือวา   
เปนผูคงท่ีในอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณอยางนี้.   
     พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะอรรถวาสละแลวอยางไร? พระอรหันตสละ คาย    
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ปลอย ละ สละคืนเสียแลว ซ่ึงความกําหนดั ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความ   
ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหน่ี ความลวง ความโออวด ความ   
กระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดหูม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะอรรถวาสละแลวอยางนี้.   
     พระอรหันตช่ือวาผูคงท่ี เพราะอรรถวาขามแลวอยางไร? พระอรหนัตขามแลว ขามข้ึน   
ขามพน กาวลวง กาวลวงดวยดี เปนไปลวงซ่ึงกาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ และ   
คลองแหงสงสารท้ังปวง พระอรหันตนัน้อยูจบแลว ประพฤติจรณะแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดมี   
แกพระอรหันตนั้น เพราะฉะนั้น พระอรหนัตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะอรรถวาขามแลวอยางนี้.   
     พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะอรรถวาพนแลวอยางไร? พระอรหันตมีจิตพนแลว   
พนวิเศษ พนดแีลว จากความกําหนดั ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ   
ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง   
ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   
พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะอรรถวาพนแลวอยางนี้.   
     พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางไร? พระอรหันต   
ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกวา เปนผูมีศีล ในเม่ือศีลมีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดง   
ออกวา เปนผูมีศรัทธา ในเม่ือศรัทธามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกวา เปนผูมีความ   
เพียร ในเม่ือความเพียรมีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกวา เปนผูมีสติ ในเม่ือสติมีอยู.   
ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกวา เปนผูตั้งม่ัน ในเม่ือสมาธิมีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดง   
ออกวา เปนผูมีปญญา ในเม่ือปญญามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกวา เปนผูมีวิชชา ๓   
ในเม่ือวิชชามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกวา เปนผูมีอภิญญา ๖ ในเม่ืออภิญญามีอยู.   
พระอรหันตช่ือวาเปนผูคงท่ี เพราะแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงท่ี เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา    
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           พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิ   
           ไวในเบื้องหนา แมธรรมคือทิฏฐิท้ังหลายอันพระอรหันตขีณาสพเหลา   
           นั้นไมปรารถนาเฉพาะแลว พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ   
           ไมพึงนาํไปไดดวยศีลและพรต ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงท่ี ดังนี้.   
                    จบปรมัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๕.   
                        ------------   
                       ชราสุตตนิทเทสท่ี ๖   
     [๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชีวิตนีน้อยหนอ มนุษยยอมตายภายในรอยป แมหากวามนุษยใดยอม   
           เปนอยูเกินไป มนษุยผูนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล.   
                     วาดวยชีวิตเปนของนอย   
     [๑๘๒] คําวา ชีวิตน้ีนอยหนอ มีความวา ศัพทวา ชีวิต ไดแกอายุ ความต้ังอยู   
ความดําเนนิไป ความใหอัตภาพดําเนินไป ความเปนไป ความหมุนไป ความเล้ียง ความเปน   
อยู ชีวิตนิทรีย อนึ่ง ชีวิตนอย คือชีวิตนิดเดยีวโดยเหตุ ๒ ประการ คือ ชีวิตนอยเพราะ   
ตั้งอยูนอย ๑ ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอย ๑.   
     ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอยอยางไร? ชีวิตเปนอยูแลวในขณะจิตเปนอดีต ยอมไมเปน   
อยู จักไมเปนอยู. ชีวิตจักเปนอยูในขณะจิตเปนอนาคต ยอมไมเปนอยู ไมเปนอยูแลว. ชีวิต   
ยอมเปนอยูในขณะจิตเปนปจจุบัน ไมเปนอยูแลว จักไมเปนอยู.   
     สมจริงดังพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชีวิต อัตภาพ สุขและทุกขท้ังมวล เปนธรรมประกอบกันเสมอดวย   
           จิตดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน เทวดาเหลาใดยอมต้ังอยูตลอดแปด   
           หม่ืนส่ีพันกัป แมเทวดาเหลานั้นยอมไมเปนผูประกอบดวยจิตสองดวง   
           ดํารงอยูเลย ขันธเหลาใดของสัตวท่ีตายหรือของสัตวท่ีเปนอยูในโลกน้ีดับ    
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           แลว ขันธเหลานั้นท้ังปวงเทียว เปนเชนเดยีวกัน ดับไปแลว มิไดสืบ   
           เนื่องกนั ขันธเหลาใดแตกไปแลวในอดีตเปนลําดบั และขันธเหลาใด   
           แตกไปแลวในอนาคตเปนลําดับ ความแปลกกันแหงขันธท้ังหลาย ท่ีดับ   
           ไปในปจจุบันกับขันธเหลานั้น มิไดมีในลักษณะ สัตวไมเกดิดวยอนาคต   
           ขันธยอมเปนอยูดวยปจจุบันขันธ สัตวโลกตายแลวเพราะความแตกแหง   
           จิตนี้เปนบัญญัติทางปรมัตถ ขันธท้ังหลายแปรไปโดยฉันทะ ยอมเปนไป   
           ดุจน้ําไหลไปตามท่ีลุม ฉะนั้น ยอมเปนไปตามวาระอันไมขาดสายเพราะ   
           อายตนะ ๖ เปนปจจัย ขันธท้ังหลายแตกแลว มิไดถึงความต้ังอยู   
           กองขันธมิไดมีในอนาคต ขันธท้ังหลายท่ีเกิดแลวยอมต้ังอยู เหมือน   
           เมล็ดพนัธุผักกาดตั้งอยูบนปลายเหล็กแหลม ฉะนัน้ ก็ความแตกแหง   
           ธรรมขันธท้ังหลายท่ีเกิดแลวนั้น สกัดอยูขางหนาแหงสัตวเหลานั้น   
           ขันธท้ังหลายมีความทําลายเปนปกติ มิไดเจือปนกับขันธท่ีเกิดกอน ยอม   
           ตั้งอยู ขันธท้ังหลายมาโดยไมปรากฏ แตกแลวก็ไปสูท่ีไมปรากฏ   
           ยอมเกดิข้ึนและเส่ือมไป เหมือนสายฟาแลบในอากาศ.   
           ช่ือวา ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอยอยางนี้.   
     ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอยอยางไร? ชีวิตเนื่องดวยลมหายใจออก เนื่องดวยลมหายใจ   
เขา เนื่องดวยลมหายใจออกและลมหายใจเขา เนื่องดวยมหาภูตรูป เนือ่งดวยไออุน เนื่องดวย   
กวฬิงการาหาร เนื่องดวยวิญญาณ กรัชกายอันเปนท่ีตั้งแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขา   
เหลานี้ก็ดี อวชิชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพ อันเปนเหตุเดิมแหงลมหายใจออกและ   
ลมหายใจเขากด็ี ปจจยัท้ังหลายก็ดี ตณัหาอนัเปนแดนเกิดกอนก็ดี รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเกิด   
รวมกันก็ดี อรูปธรรมท่ีประกอบกันกด็ี ขันธท่ีเกิดรวมกนัแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขา   
เหลานี้ก็ดี ตัณหาอันประกอบกันก็ดี ก็มีกําลังทราม. ธรรมเหลานี้มีกําลังทรามเปนนิตยตอกันและ   
กัน มิไดตั้งม่ันตอกันและกัน ยอมยังกนัและกันใหตกไป เพราะความตานทานมิไดมีแกกัน   
และกัน ธรรมเหลานี้จึงไมดํารงกันและกันไวได ธรรมใด ใหธรรมเหลานี้เกิดแลว ธรรมนั้นมิไดมี    
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ก็แตธรรมอยางหนึ่งมิไดเส่ือมไปเพราะธรรมอยางหนึ่ง. ก็ขันธเหลานี้แตกไปเส่ือมไปโดยอาการ   
ท้ังปวง ขันธเหลานี้ อันเหตปุจจัยมีในกอนใหเกิดแลว แมเหตุปจจัยอันเกิดกอนเหลาใด   
แมเหตุปจจัยเหลานั้นก็ตายไปแลวในกอน. ขันธท่ีเกิดกอนก็ดี ขันธท่ีเกดิภายหลังก็ดี มิไดเหน็   
กันและกันในกาลไหนๆ ฉะนั้น. ชีวิตจึงช่ือวา เปนของนอยเพราะมีกจินอยอยางนี้.   
     อนึ่ง เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ชีวิตของมนุษยก็นอย   
คือเล็กนอย นดิหนอย เปนไปช่ัวขณะ เปนไปพลัน เปนไปช่ัวกาลเดีย๋วเดียว ตั้งอยูไมชา   
ดํารงอยูไมนาน. เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาช้ันดาวดงึส ... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดา   
ช้ันยามา ... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นดุสิต ... เพราะเทียบชีวติของพวกเทวดาช้ัน   
นิมมานรดี ... เพราะเทียบชีวติของพวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ... เพราะเทียบชีวิตของพวก   
เทวดาที่เนื่องในหมูพรหม ชีวิตของมนุษยก็นอย คือเล็กนอย นดิหนอย เปนไปชัว่ขณะ   
เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาลเดี๋ยวเดยีว ตั้งอยูไมชา ดํารงอยูไมนาน. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อายุของพวกมนษุยนีน้อยจําตองละไปสูปรโลก มนุษยท้ังหลายจําตอง   
ประสบความตายตามท่ีรูกันอยูแลว ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย ไมมีมนุษยท่ีเกิดมาแลว   
จะไมตาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูใดอยูนาน ผูนั้นก็เปนอยูไดเพียง ๑๐๐ ป หรือท่ีเกินกวา ๑๐๐ ป   
ก็มีนอย.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
           อายุของพวกมนุษยนอย บุรุษผูใครความดี พึงดหูม่ินอายุท่ีนอยนี้   
           พึงรีบประพฤติใหเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนัน้ เพราะความตายจะ   
           ไมมาถึงมิไดมี วนัคืนยอมลวงเลยไป ชีวิตกก็ระช้ันเขาไปสูความตาย   
           อายุของสัตวท้ังหลายยอมส้ินไป เหมือนน้ําในแมน้ํานอยยอมส้ินไป ฉะนัน้.   
           เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชีวิตนี้นอยหนอ.    
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     [๑๘๓] คําวา มนุษยยอมตายภายใน ๑๐๐ ป มีความวา มนุษยยอมเคล่ือน ตาย หาย   
สลายไป ในกาลที่เปนกลละบาง. ในกาลทีเ่ปนน้ําลางเนือ้บาง ในกาลท่ีเปนช้ินเนื้อบาง ในกาล   
ท่ีเปนกอนเนื้อบาง ในกาลที่เปนสาขา ๕ แหง (มือ ๒ เทา ๒ ศีรษะ ๑) บาง แมพอเกดิก ็  
ยอมเคล่ือน ตาย หาย สลายไปก็มี ยอมเคล่ือน ตาย หาย สลายไปในเรือนท่ีคลอดก็มี ยอม   
เคล่ือน ตาย หาย สลายไป ชีวิตคร่ึงเดือนกมี็ เดือนหนึ่งกมี็ ๒ เดือนก็มี ๓ เดือนก็มี   
๔ เดือนก็มี ๕ เดือนก็มี ๖ เดอืนก็มี ๗ เดือนก็มี ๘ เดือนก็มี ๙ เดือนก็มี ๑๐ เดือนก็มี ๑ ปก็มี   
๒ ปก็มี ๓ ปกมี็ ๔ ปก็มี ๕ ปก็มี ๖ ปก็มี ๗ ปก็มี ๘ ปก็มี ๙ ปก็มี ๑๐ ปกมี็ ๒๐ ปก็มี ๓๐   
ปก็มี ๔๐ ปก็มี ๕๐ ปก็มี ๖๐ ปก็มี ๗๐ ปก็มี ๘๐ ปก็มี ๙๐ ปก็มี เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มนุษย   
ยอมตายภายใน ๑๐๐ ป.   
     [๑๘๔] คําวา แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเกนิไป มีความวา มนุษยใดเปนอยูเกนิ   
๑๐๐ ปไป มนษุยนัน้เปนอยู ๑ ปบาง ๒ ปบาง ๓ ปบาง ๔ ปบาง ๕ ปบาง ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง   
๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา แมหากวามนษุยใดยอมเปนอยูเกินไป.   
     [๑๘๕] คําวา มนุษยนัน้ยอมตายเพราะชราโดยแทแล มีความวา เม่ือใดมนุษยเปน   
ผูแก คือ เจริญวัย เปนผูใหญโดยกําเนิด ลวงกาลผานวัย มีฟนหัก ผมหงอก ผมบาง   
ศีรษะลาน หนงัยน ตวัตกกระ คด คอม ถือไมเทาเดินหนา เม่ือนั้น มนษุยนั้น ยอมเคล่ือน   
ตาย หาย สลายไปเพราะชรา การพนจากความตายไมมี. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           สัตวท่ีเกิดมามีภยัโดยความตายเปนนิตย เหมือนผลไมท่ีสุกแลว มีภัย   
           โดยการหลนในเวลาเชา ฉะนั้น ภาชนะดนิท่ีนายชางทําแลวทุกชนิด   
           มีความแตกเปนท่ีสุด แมฉันใด ชีวิตของสัตวท้ังหลายก็เปนฉันนั้น   
           มนุษยท้ังเด็ก ผูใหญ โงและฉลาด ท้ังหมด ยอมไปสูอํานาจมัจจ ุ  
           มีมัจจุสกัดอยูขางหนา เม่ือมนุษยเหลานั้น ถูกมัจจสุกัดขางหนาแลว   
           ถูกมัจจคุรอบงํา บิดาก็ตานทานไวไมได หรือพวกญาติก็ตานทานไวไมได   
           เม่ือพวกญาติกําลังแลดูกันอยูนั่นแหละ กําลังรําพันกันอยูเปนอันมากวา   
           ทานจงดู ตนคนเดียวเทานั้นแหงสัตวท้ังหลาย อันมรณะนําไปได    
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           เหมือนโคถูกนําไปฆา ฉะนั้น สัตวโลกยอมเปนผูอันมัจจุและชราครอบงํา   
           อยูอยางนี้.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มนุษยนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
           ชีวิตนีน้อยหนอ มนุษยยอมตายภายใน ๑๐๐ ป แมหากวามนุษยใดยอม   
           เปนอยูเกินไป มนษุยนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล.   
     [๑๘๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชนท้ังหลายยอมเศราโศก ในเพราะวัตถุท่ีถือวาของเรา ความยึดถือ   
           ท้ังหลายเปนของเท่ียงมิไดมีเลย การยึดถือนี้ มีความพลัดพรากเปนท่ีสุด   
           ทีเดียว กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน.   
                 วาดวยคนเศราโศกเพราะการยดึถือ   
     [๑๘๗] คําวา ชนท้ังหลายยอมเศราโศก ในเพราะวัตถุท่ีถือวาของเรา มีความวา   
ชนท้ังหลาย คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวา   
ยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑   
ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา   
ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ. ชนท้ังหลาย แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุท่ีถือวา   
ของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศกเม่ือเขากําลังแยงชิงเอาบาง เม่ือเขาแยงชิงเอาไปแลวบาง   
แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุ  ท่ีถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอม   
เศราโศก ลําบาก ครํ่าครวญ ทุบอกรํ่าไร ถึงความหลงใหล เม่ือวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง   
เม่ือวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนท้ังหลายยอมเศราโศกในเพราะวัตถุ   
ท่ีถือวาของเรา.   
     [๑๘๘] คําวา ความยึดถือท้ังหลายเปนของเท่ียงมิไดมีเลย มีความวา ความยึดถือ   
ไดแก ความยดึถือ ๒ อยาง คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา    
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ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความยดึถือดวยทิฏฐิ. ความยึดถือดวยตัณหา เปนของไมเท่ียง   
อันปจจยัปรุงแตง อาศัยความประชุมกันแหงปจจยัเกดิข้ึน มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย   
ความดับ ความแปรปรวนไป เปนธรรมดา. ความยึดถือดวยทิฏฐิ อันปจจัยปรุงแตง อาศัย   
ความประชุมกนัแหงปจจยัเกดิข้ึนมีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับ ความแปรปรวน   
ไปเปนธรรมดา. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอยอมเห็นหรือวา   
ความยึดถือท่ีเปนของเท่ียง ยัง่ยืน ม่ันคง ไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักต้ังอยูอยางนัน้เสมอ   
ดวยของเท่ียง. ภิกษเุหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนั้นไมมีเลย พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอนั้นถูกละ ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเรากไ็มตามเห็นวา ความยึดถือ   
ท่ีเปนของเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมปรวนแปรไปเปนธรรมดา จักต้ังอยูอยางนั้นเสมอดวยของเท่ียง.   
ความยึดถือเปนของเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคงไมมีความปรวนแปรไปเปนธรรมดา ยอมไมมี คือไมมีอยู   
ไมปรากฏ ไมเขาไปได เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ความยึดถือท้ังหลายเปนของเท่ียงมิไดมีเลย.   
     [๑๘๙] คําวา การยึดถือนีมี้ความพลัดพรากเปนท่ีสุดทีเดียว มีความวา เม่ือความ   
เปนตาง ความพลัดพราก ความเปนอยางอ่ืน มีอยู ปรากฏอยู เขาไปไดอยู. สมจริงดังท่ีพระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อยาเลย เธออยาโศกเศรารําพันไปเลย ดกูรอานนท ขอนัน้   
เราไดบอกไวกอนมิใชหรือวา ความเปนตาง ความพลัดพราก ความเปนอยางอ่ืน จากสัตวและ   
สังขารอันเปนท่ีรักใครพอใจท้ังหมดยอมมีอยู ขอนั้นจะพึงไดแตท่ีไหน ส่ิงใดท่ีเกิดแลว มีแลว   
อันปจจยัปรุงแตงแลว มีความสลายไปเปนธรรมดา ส่ิงนั้นอยาสลายไปเลย ขอนั้นไมเปนฐานะ   
ท่ีจะมีได เพราะขันธ ธาตุ อายตนะกอนๆ แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป ขันธ ธาตุ และอายตนะ   
หลังๆ ก็ยอมเปนไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา การยึดถือนีมี้ความพลัดพรากเปนท่ีสุดทีเดียว.   
     [๑๙๐] คําวา กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน มีความวา ศัพทวา อิติ   
เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทบริบูรณ เปนศัพทเปนท่ีประชุมอักษร เปนศัพทท่ีมี   
พยัญชนะสละสลวย ศัพทวา อิตินี้ เปนลําดบัแหงบท. กุลบุตรเห็นแลว พบแลว เทียบเคียง   
ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงในวัตถุท่ีถือวาของเราท้ังหลาย ดังนีแ้ลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
เห็นแลวดังนี้. คําวา ไมควรอยูครองเรือน คือ กุลบุตรตัดกงัวลในฆราวาสท้ังหมด ตัดกังวล    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 115 
ในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพอง ตัดกงัวลในความส่ังสม   
ท้ังหมด ปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผู   
ไมมีหวงใย พงึเปนผูเดียวเท่ียวไป คืออยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนนิไป ใหอัตภาพดําเนนิไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
           ชนท้ังหลาย ยอมเศราโศกในเพราะวัตถุท่ีถือวาของเราความยึดถือ   
           ท้ังหลายเปนของเท่ียงมิไดมีเลย การยึดถือนี้มีความพลัดพรากเปนท่ีสุด   
           ทีเดียว กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน.   
     [๑๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา เบญจขันธนั้น อันบุรุษนั้น   
           ยอมละไปแมเพราะความตาย พุทธมามกะผูเปนบัณฑิตรูเหน็โทษ   
           แมนั้นแลว ไมควรนอมไปเพื่อความยึดถือวาของเรา.   
                    วาดวยการยดึถือเบญจขันธ   
     [๑๙๒] คําวา เบญจขันธนั้นอันบุรุษนัน้ยอมละไปแมเพราะความตาย มีความวา   
ความตาย คือความจุติ ความเคล่ือนจากหมูสัตวนั้นๆ แหงเหลาสัตวนั้นๆ ความทําลาย   
ความหายไป มัจจุ มรณะ กาลกิริยา ความแตกแหงขันธท้ังหลาย ความทอดท้ิงรางกาย  ความ   
เขาไปตัดขาดแหงชีวิตินทรีย. คําวา เบญจขันธนั้น คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.   
คําวา ยอมละ คือ เบญจขันธอันบุรุษนั้นยอมละ สละ ท้ิง หายไป สลายไป. สมจริงดังภาษิตวา   
           โภคสมบัติท้ังหลาย ยอมละท้ิงสัตวไปกอนบาง สัตวยอมละท้ิงโภค   
           สมบัติเหลานั้นไปกอนบาง ดูกรโจรราชผูใครกาม พวกชนเปนผูมีโภค   
           สมบัติมิไดเท่ียง เพราะฉะน้ัน เราจงึไมเศราโศกในเวลาเศราโศก   
           ดวงจนัทรยอมข้ึน ยอมเต็มดวง ยอมเส่ือมส้ินไป ดวงอาทิตยอัสดงคต   
           แลว ยอมจากไป ดกูรศัตรู โลกธรรมท้ังหลาย เรารูแลว เพราะฉะน้ัน   
           เราจึงไมเศราโศกในเวลาโศก.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เบญจขันธนั้น อันบุรุษนั้นยอมละไปแมเพราะความตาย.    
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     [๑๙๓] คําวา บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา มีความวา เบญจขันธใด คือ รูป   
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. คําวา บุรุษ ไดแก ความนบั ความหมายรู บัญญัติ โวหาร   
ของโลก นาม การตั้งนาม ความทรงนาม ความพูดถึง การแสดงความหมาย ความพดูถึง. คําวา   
ยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา มีความวา ยอมสําคัญดวยความสําคัญดวยตัณหา ดวยความ   
สําคัญดวยทิฏฐิ ดวยความสําคัญดวยมานะ ดวยความสําคัญดวยกิเลส ดวยความสําคัญดวยทุจริต   
ดวยความสําคัญดวยประโยค ดวยความสําคัญดวยวิบาก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุรุษยอมสําคัญ   
เบญจขันธใดวา นี้ของเรา.   
     [๑๙๔] คําวา ผูเปนบัณฑิตรูโทษแมนั้นแลว มีความวา ทราบ รู เทียบเคียง ตรวจตรา   
สอบสวน ทําใหแจมแจง ซ่ึงโทษน้ัน ในวตัถุท่ียึดถือวา ของเราท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
รูโทษแมนั้นแลว. คําวา บัณฑิต คือ ผูมีความรู ผูมีญาณ ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาเปน   
เคร่ืองทรง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูเปนบัณฑิตรูโทษแมนั้นแลว.   
     [๑๙๕] คําวา พุทธมามกะไมควรนอมไปเพ่ือความยดึถือวาของเรา มีความวา ความ   
ยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑   
ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑. คําวา พทุธมามกะ คือ ผูนับถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ   
คือ บุคคลผูนั้นยอมนับถือพระผูมีพระภาควา ของเรา พระผูมีพระภาคยอมทรงกําหนดบุคคลนั้น.   
สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลาใด เปนผูคดโกง กระดาง   
พูดพลอย กรีดกราย มีมานะจดั มีจิตไมตั้งม่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานั้น เปนผูไมนับถือ   
เรา เปนผูไปปราศแลวจากธรรมวินัยนี้ และยอมไมถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลยในธรรมวินัยนี้   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนวาภกิษุเหลาใด เปนผูไมคดโกง ไมพูดพลอย มีปญญา ไมกระดาง   
มีจิตต้ังม่ันดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้ เปนผูนับถือเรา ไมไปปราศแลวจากธรรมวินัยนี้   
และยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา    
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           ชนท้ังหลายเปนผูคดโกง กระดาง พูดพลอย กรีดกราย มีมานะจดั   
           มีจิตไมไดตั้งม่ัน ชนเหลานั้น ยอมไมงอกงามในธรรมวินัยอันพระสัมมา   
           สัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สวนชนท้ังหลายเปนผูไมคดโกง ไมพูด   
           พลอย มีปญญา ไมกระดาง มีจิตต้ังม่ันดี ชนเหลานั้นแล ยอมงอกงาม   
           ในธรรมวินัยอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว.   
     คําวา พุทธมามกะไมควรนอมไปเพื่อความยึดถือวา ของเรา มีความวา พุทธมามกะละ   
ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา สละคืนความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ไมพึงนอมโนมไปเพื่อ   
ความยึดถือวาของเรา คือ ไมพึงเปนผูนอมไป เอนไป โอนไป โนมนอมไป ในความยึดถือ   
วาของเราน้ัน ไมพึงเปนผูมีความยึดถือวาของเราน้ันเปนใหญ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พทุธมามกะ   
ไมควรนอมไปเพ่ือความยดึถือวาของเรา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา เบญจขันธนั้นอันบุรุษนั้น   
           ยอมละแมเพราะความตาย พุทธมามกะผูเปนบัณฑิต รูโทษแมนี้แลว   
           ไมควรนอมไปเพื่อความยึดถือวาของเรา.   
     [๑๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บุรุษตื่นแลว ยอมไมเห็นส่ิงท่ีมาประจวบดวยความฝน แมฉันใด ใครๆ   
           ก็ไมเหน็ชนท่ีรักซ่ึงตายจากไปแลว แมฉันนั้น.   
                 วาดวยเปรียบส่ิงท่ีไดเหมือนความฝน   
     [๑๙๗] คําวา ส่ิงท่ีมาประจวบดวยความฝน แมฉันใด มีความวา ส่ิงท่ีมาประจวบ   
คือ ส่ิงท่ีมาปรากฏ มาต้ังอยู ประชุมแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ส่ิงท่ีมาประจวบดวยความฝน   
แมฉันใด.   
     [๑๙๘] คําวา บุรุษตื่นแลวยอมไมเหน็ มีความวา บุรุษผูฝนเห็นดวงจนัทร เห็นดวง   
อาทิตย เหน็มหาสมุทร เห็นขุนเขาสิเนรุ เห็นชาง เห็นมา เห็นรถ เหน็คนเดินเทา เหน็   
ขบวนเสนา เหน็สวนท่ีนาร่ืนรมย เห็นปาท่ีนาร่ืนรมย เหน็ภูมิภาคท่ีนาร่ืนรมย เหน็สระน้ําท่ี   
นาร่ืนรมย คร้ันต่ืนแลวยอมไมแลเห็นส่ิงอะไรๆ ฉันใด เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา บุรุษต่ืนแลว   
ยอมไมเหน็.  
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     [๑๙๙] คําวา ... ชนท่ีรัก ... แมฉันนั้น มีความวา ศัพทวา ฉันนั้น เปนอุปไมยยัง   
อุปมาใหถึงพรอม. คําวา ชนท่ีรักคือชนท่ีรัก ท่ีถือวาของเรา ซ่ึงไดแกมารดา บิดา พี่ชาย   
นองชาย พี่สาว นองสาว บุตร ธิดา มิตร พวกพอง หรือญาติสาโลหิต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ...   
ชนท่ีรัก ... แมฉันนั้น.   
     [๒๐๐] คําวา ยอมไมเห็น ... ผูตายจากไปแลว มีความวา ชนผูตาย ทํากาละแลว   
เรียกวาผูจากไปแลว ยอมไมเห็น ไมแลเห็น ไมประสบ ไมพบ ไมได เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ยอมไมเหน็ ... ผูตายจากไปแลว. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุรุษตื่นแลว ยอมไมเห็นส่ิงท่ีมาประจวบดวยความฝน แมฉันใด ใครๆ   
           ก็ไมเหน็ชนท่ีรัก ซ่ึงตายจากไปแลว แมฉันนั้น.   
     [๒๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชนท้ังหลายท่ีเหน็กนัก็ดี ท่ีไดยนิช่ือเรียกกนัก็ดี ชนเหลานั้นท่ีจากไป   
           แลว ยังเหลือแตช่ือเทานั้นท่ีพูดถึงกนัอยู.   
               วาดวยส่ิงตางๆ ยอมสลายไปเหลือแตช่ือ   
     [๒๐๒] คําวา ชนท้ังหลายท่ีเหน็กันก็ดี ท่ีไดยินช่ือเรียกกันก็ดี มีความวา ท่ีเหน็กัน   
ไดแก ชนท้ังหลายมีรูปท่ีทราบกันดวยจักษวุิญญาณ. คําวา ท่ีไดยนิกัน ไดแก มีเสียงท่ีทราบกัน   
โดยโสตวิญญาณ. คําวา ชนท้ังหลาย คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต   
เทวดา มนุษย เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ชนท้ังหลายที่เหน็ก็ด ีท่ีไดยนิช่ือกันก็ดี.   
     [๒๐๓] คําวา มีช่ือเรียกกนั ศัพทวา เยส ไดแก กษัตริย พราหมณ แพศย   
ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวา มีช่ือ คือ มีช่ือท่ีนับ มีช่ือท่ีหมายรู มีช่ือที่บัญญัติ   
มีช่ือท่ีเรียกกนัทางโลก มีนาม มีความต้ังนาม มีความทรงนาม มีช่ือท่ีพดูถึง มีช่ือท่ีแสดง   
ความหมาย มีช่ือท่ีกลาวเฉพาะ. คําวา เรียก คือ กลาว พูด แสดง แถลง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา มีช่ือเรียกกัน.   
     [๒๐๔] คําวา ยังเหลือแตช่ือเทานั้นท่ีพดูถึงกันอยู. มีความวา รูป เวทนา สัญญา   
สังขาร วิญญาณ อันบุคคล ละไป สละไป ท้ิงไป หายไป สลายไป มีเหลือแตช่ือเทานัน้.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 119 
คําวา ท่ีพูดถึงกันอยู คือ เพื่อบอก เพื่อกลาว เพื่อพูด เพื่อแสดง เพื่อแถลง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ยังเหลือแตช่ือเทานัน้ท่ีพูดถึงกันอยู. คําวา ชนเหลาน้ันท่ีจากไปแลว คือ ตายไป   
มีกาละกระทําแลว. คําวา ชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตว   
เกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนเหลานั้น ... ท่ีพูดถึงกันอยู. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชนท้ังหลายท่ีเหน็กนัก็ดี ท่ีไดยนิช่ือเรียกกนัก็ดี ชนเหลานั้นท่ีจาก   
           ไปแลวยังเหลือแตช่ือเทานั้น ท่ีพูดถึงกันอยู.   
     [๒๐๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชนท้ังหลายผูติดใจในวัตถุท่ีถือวาของเรา ยอมไมละความโศก ความ   
           รําพันและความหวงแหน เพราะฉะนั้น มุนีท้ังหลายผูเห็นความปลอด   
           โปรง ละซ่ึงความยดึถือไดเท่ียวไปแลว.   
     [๒๐๖] คําวา ชนท้ังหลายผูติดใจในวัตถุท่ีวาของเรา ยอมไมละความโศก ความรําพัน   
และความหวงแหน มีความวา ความโศก กริิยาท่ีเศราโศก ความเปนผูเศราโศก ความท่ีจิต   
เศราโศก ความเศราโศกในภายใน ความเศราโศกรอบในภายใน ความเรารอนในภายใน ความ   
เรารอนรอบในภายใน ความตรอมตรมแหงจิต โทมนัส ลูกศรคือความเศราโศก ของชนผูถูก   
ความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความ   
เส่ือมเพราะโรคกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงศีลกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงทิฏฐิ   
กระทบเขาบาง ท่ีประจวบกบัความเส่ือมอยางใดอยางหนึ่งบาง ท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง   
กระทบเขาบาง. คําวา ความรําพัน คือ ความเพอถึง ความรําพัน อาการที่เพอถึง อาการ   
ท่ีรําพันถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผูรําพันถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ อาการพรํ่าเพอ   
ความเปนผูพรํ่าเพอ ของชนผูถูกความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง ฯลฯ ท่ีถูกความเส่ือมแหง   
ทิฏฐิกระทบเขาบาง ท่ีประจวบกับความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึงบาง ท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใด   
อยางหนึ่งกระทบเขาบาง. คําวา ความหวงแหน ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความตระหนี่   
ท่ีอยู ความตระหนี่ตระกูล ความตระหนี่ลาภ ความตระหน่ีวรรณะ ความตระหนี่ธรรม ความ    
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ตระหนี่เห็นปานนี้ อาการทีต่ระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตางๆ   
ความเหนียวแนน ความเปนผูมีจิตหดหูเจบ็รอนในการให ความท่ีจิตอันใครๆ ไมเช่ือถือไดใน   
การให นีเ้รียกวาความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความ   
ตระหนี่อายตนะกด็ี  นี้เรียกวาความตระหนี่. ความมุงจะเอาก็เรียกวาความตระหน่ี. ตณัหาเรียกวา   
ความติดใจ ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา   
ความยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑   
ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา   
ความยึดถือของเราดวยทิฏฐิ ชนท้ังหลายแมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวตัถุท่ีถือวาของเรา   
ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศกเม่ือเขากําลังแยงชิงเอาบาง. เม่ือเขาแยงชิงเอาไปแลวบาง. แมผูมี   
ความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุท่ีถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศก   
เม่ือวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบาง เม่ือวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง. แมผูมีความหวาดระแวงการ   
แยงชิงวัตถุท่ีถือวาของเรา ยอมรําพัน คือ ยอมรําพันเม่ือเขากําลังแยงชิงเอาบาง เม่ือเขาแยงชิง   
เอาไปแลวบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวตัถุท่ีถือวาของเรา ยอมรําพัน   
คือ ยอมรําพันเม่ือวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบาง เม่ือวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง. ชนท้ังหลาย   
ยอมรักษาคุมครอง ปองกันวตัถุท่ีถือวาของเรา หวงแหนวตัถุท่ีถือวาของเรา ยอมเศราโศก ไมละ   
ไมสละ ไมบรรเทา ไมทําใหส้ินไป ไมทําใหถึงความไมมี ซ่ึงความโศก ความรําพัน ความหวงแหน   
ความติดใจในวัตถุท่ียึดถือวาของเรา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนท้ังหลายผูติดใจในวัตถุท่ีถือวา   
ของเรา ยอมไมละความโศก ความรําพัน และความหวงแหน.   
                       วาดวยโมไนยธรรม   
     [๒๐๗] คําวา เพราะฉะน้ัน มุนีท้ังหลายผูเห็นความปลอดโปรง ละซ่ึงความยึดถือได   
เท่ียวไปแลว มีความวา คําวา เพราะฉะนั้น ไดแก เพราะเหตุนั้น เพราะการณนั้น เพราะ   
เหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น คือ เห็นโทษนั้นในวัตถุท่ียึดถือวาของเราท้ังหลาย   
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา เพราะฉะนัน้. คําวา มุนีท้ังหลาย มีความวา ญาณ เรียกวา โมนะ   
ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ชนท้ังหลายประกอบ    
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แลวดวยญาณนั้น ช่ือวามุนี คือ ผูถึงแลวซ่ึงญาณช่ือวาโมนะ. โมไนยยะ (ธรรมท่ีทําใหเปนมุน)ี   
มี ๓ ประการคือ โมไนยธรรมทางกาย ๑ โมไนยธรรมทางวาจา ๑ โมไนยธรรมทางใจ ๑.   
     โมไนยธรรมทางกายเปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง ช่ือวาโมไนยธรรมทางกาย   
กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ การกําหนดรูกาย มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การ   
ละฉันทราคะในกาย นี้ช่ือวา โมไนยธรรมทางกาย.   
    โมไนยธรรมทางวาจาเปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ช่ือวาโมไนยธรรมทางวาจา.   
วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ การกําหนดรูวาจา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การ   
ละฉันทราคะในวาจา ความดบัแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌาน ช่ือวาโมไนยธรรมทางวาจา นี้   
ช่ือวาโมไนยธรรมทางวาจา   
     โมไนยธรรมทางใจเปนไฉน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ช่ือวาโมไนยธรรมทางใจ. มโน   
สุจริต ๓ อยาง ญาณมีจิตเปนอารมณ การกาํหนดรูจิต มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละ   
ฉันทราคะในใจ ความดับแหงจิตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ช่ือวาโมไนยธรรมทางจิต นี้   
ช่ือวาโมไนยธรรมทางใจ. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บัณฑิตท้ังหลาย ไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปน   
           มุนีทางใจ หาอาสวะมิไดวา เปนผูถึงพรอมดวยธรรมท่ีทําใหเปนมุนี   
           เปนผูละกิเลสท้ังปวง บัณฑิตท้ังหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย เปน   
           มุนีทางวาจา เปนมุนทีางใจ หาอาสวะมิไดวา เปนผูถึงพรอมดวย   
           ธรรมท่ีทําใหเปนมุนี เปนผูมีบาปอันลางเสียแลว ฯลฯ   
     กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย ดํารงอยู เปนผูอันเทวดาและ   
มนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นช่ือวามุนี คําวา ความยึดถือ ไดแก ความยดึถือ ๒ อยาง คือ ความยึด   
ถือดวยตัณหา ๑ ความยดึถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความ   
ยึดถือดวยทิฏฐิ มุนีท้ังหลายละความยดึถือดวยตัณหา สละคืนความยึดถือดวยทิฏฐิเสียแลว ได   
ประพฤติแลว เท่ียวไป เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนนิไป ใหอัตภาพดําเนินไป. คําวา ผู    
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เห็นความปลอดโปรง มีความวา อมตนิพพานเรียกวา ความปลอดโปรง ไดแก ความสงบสังขาร   
ท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหา   
เปนเคร่ืองรอยรัด คําวา เหน็ความปลอดโปรง คือ เห็นความปลอดโปรง เห็นท่ีตานทาน เห็น   
ท่ีล้ีลับ เห็นที่พึ่ง เห็นความไมมีภัย เห็นความไมเคล่ือน เห็นอมตะ เหน็นิพพาน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา มุนีท้ังหลาย ผูเห็นความปลอดโปรง ละซ่ึงความยึดถือได เท่ียวไปแลว. เพราะเหตุ   
นั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชนท้ังหลายผูติดใจในวัตถุท่ีถือวาของเรา ยอมไมละความโศก ความ   
           รําพัน และความหวงแหน เพราะฉะน้ัน มุนีท้ังหลายผูเห็นความปลอด   
           โปรง ละแลวซ่ึงความยึดถือ ไดเท่ียวไปแลว.   
     [๒๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บัณฑิตท้ังหลาย กลาวการไมแสดงตนในภพน้ัน ของภิกษุผูประพฤติ   
           หลีกเรน ผูคบท่ีนั่งอันสงัดวา เปนความพรอมเพรียง.   
                     วาดวยผูประพฤติหลีกเรน   
     [๒๐๙] คําวา ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรน มีความวา พระเสขะ ๗ จาํพวก เรียกวา   
เปนผูประพฤติหลีกเรน พระอรหันตเรียกวาผูหลีกเรน. พระเสขะ ๗ จาํพวก เรียกวาผูประพฤติ   
หลีกเรน เพราะเหตุอะไร? พระเสขะเหลานั้น ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด   
กั้น ขม หาม รักษา คุมครองจิตจากอารมณนั้นๆ ยอมประพฤติอยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนนิ   
ไป ใหอัตภาพดําเนินไป ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด กั้น ขม หาม รักษา   
คุมครองจิตจากอารมณนั้นๆ ในจักษุทวาร ประพฤติอยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนนิไป   
ใหอัตภาพดําเนินไป ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด กั้น ขม หาม รักษา   
คุมครองจิตจากอารมณนั้นๆ ในโสตทวาร ... ในฆานทวาร ... ในชิวหาทวาร ... ในกายทวาร ...   
ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด กัน้ ขม หาม รักษา ดําเนนิไป ใหอัตภาพ   
ดําเนินไป เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นท่ีใสเขาไปในไฟ ยอมหดหูงอ ไมคล่ีออก ฉะนัน้.    
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เพราะเหตุนั้น พระเสขะ ๗ จาํพวก จึงเรียกวา เปนผูประพฤติหลีกเรน คําวา ของภิกษุ คือ   
ของภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน หรือของภิกษผูุเปนพระเสขะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ของภิกษุ   
ผูประพฤติหลีกเรน.   
     [๒๑๐] คําวา ผูคบท่ีนั่งอันสงัด มีความวา ท่ีนั่งแหงภกิษุเรียกวา อาสนะ ไดแก   
เตียง ตั่ง เบาะ เส่ือ ทอนหนัง เคร่ืองลาดดวยหญา เคร่ืองลาดดวยใบไม เคร่ืองลาดดวยฟาง.   
ท่ีนั่งนั้นวาง เงียบ สงัด จากการเห็นรูปไมเปนท่ีสบาย การไดยินเสียงไมเปนท่ีสบาย การ   
สูดดมกล่ินไมเปนท่ีสบาย การไดล้ิมรสไมเปนท่ีสบาย การถูกตองโผฏฐัพพะไมเปนท่ีสบาย   
จากกามคุณ ๕ ไมเปนท่ีสบาย ผูคบอยู คบเสมอ เสพ เขาไปเสพ อาศัยเสพ ซองเสพ   
ซ่ึงท่ีนั่งน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูคบท่ีนัง่อันสงัด.   
                     วาดวยสามัคคี ๓ อยาง   
     [๒๑๑] คําวา บัณฑิตท้ังหลายกลาวการไมแสดงตนในภพนั้นวา เปนความพรอมเพรียง   
มีความวา ความพรอมเพรียง ไดแก สามัคคี ๓ อยาง คือ คณะสามัคคี ๑ ธรรมสามัคคี ๑   
อนภินพิพัตติสามัคคี ๑.   
     คณะสามัคคีเปนไฉน? ภิกษุท้ังหลายแมมาก พรอมเพรียงกัน ช่ืนชมกัน ไมวิวาทกัน   
เปนดังวาน้ําเจอืดวยน้ํานม แลดูกันและกันดวยจักษุเปนท่ีรักอยู นี้ช่ือวา คณะสามัคคี.   
     ธรรมสามัคคีเปนไฉน? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕   
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้นยอมแลนไป ผองใส ประดิษฐานดวยดี   
พนวิเศษโดยความเปนอันเดยีวกัน ความขัดแยงกันแหงธรรมเหลานั้นยอมไมมี นี้ช่ือวา ธรรม   
สามัคคี.   
     อนภินพิพตัติสามัคคีเปนไฉน? ภิกษุท้ังหลายแมมาก ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส   
นิพพานธาตุ ความเปนของบกพรองหรือเต็มลนไปแหงนพิพานธาตุของภิกษเุหลานั้น ยอมไม   
ปรากฏ นี้ช่ือวา อนภินพิพัตติสามัคคี.   
     คําวา ในภพ คือ นรก เปนภพของพวกสัตวท่ีเกิดในนรก กําเนนิดิรัจฉาน เปนภพ   
ของพวกสัตวท่ีเกิดในกําเนดิดิรัจฉาน เปรตวิสัย เปนภพของพวกสัตวท่ีเกิดในเปรตวิสัย มนษุย-  
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โลกเปนภพของพวกมนุษย เทวโลกเปนภพของพวกเทวดา. คําวา บัณฑิตท้ังหลายกลาวการไม   
แสดงตนในภพนั้นวา เปนความพรอมเพรียง คือ บัณฑิตท้ังหลาย กลาว บอก พดู แสดง แถลง   
อยางนี้วา ภิกษุใดปฏิบัติแลวอยางนี้ ไมพงึแสดงตนในนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวสัิย มนุษย   
โลก เทวโลก การไมแสดงตนของภิกษุนั้น เปนความพรอมเพรียง คือ ขอนั้นเปนการปกปด   
เปนการควร สมควร เปนอนโุลม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บัณฑิตท้ังหลายกลาวการไมแสดง   
ตนในภพนัน้วา เปนความพรอมเพรียง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           บัณฑิตท้ังหลาย กลาวการไมแสดงตนในภพน้ัน ของภิกษุผูประพฤติ   
           หลีกเรน ผูคบท่ีนั่งอันสงัดวา เปนความพรอมเพรียง.   
     [๒๑๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา   
           มุนีไมอาศัยแลวในส่ิงท้ังปวง ไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีรัก และไมทํา   
           สัตตสังขารวาเปนท่ีชัง ความรําพันและความหวงแหนมิไดติดในมุนีนั้น   
           เหมือนน้ําไมติดในใบบัว ฉะนัน้.   
     [๒๑๓] คําวา มุนีไมอาศัยแลวในส่ิงท้ังปวง มีความวา อายตนะ ๑๒ คือ จักษุ   
รูป หู เสียง จมูก กล่ิน ล้ิน รส กาย โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมารมณ เรียกวาส่ิงท้ังปวง. คําวา   
มุนี มีความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ   
และตัณหาเพยีงดังขาย ดํารงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นช่ือวามุนี.   
     คําวา ไมอาศัย มีความวา ความอาศัย ๒ อยาง คือ ความอาศัยดวยตัณหา ๑   
ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความอาศัยดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความอาศัยดวยทิฏฐิ.   
มุนีละความอาศัยดวยตัณหา สละคืนความอาศัยดวยทิฏฐแิลว ไมอาศัย คือ ไมอิงอาศัย ไมพวัพัน   
ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจถึง เปนผูออกไป สละเสีย พนขาด ไมเกีย่วของแลวซ่ึงจักษุ   
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ สกุล คณะ อาวาส   
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ   
รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ    
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เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน ทิฏฐธรรม สุตธรรม   
มุตธรรม วิญญาตัพพธรรม เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
มุนีไมอาศัยแลวในส่ิงท้ังปวง.   
                    วาดวยส่ิงเปนท่ีรัก ๒ อยาง   
     [๒๑๔] คําวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีรัก และไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีชัง   
มีความวา ท่ีรัก ไดแก ส่ิงเปนท่ีรัก ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑.   
     สัตวท้ังหลายเปนท่ีรักเปนไฉน? สัตวท้ังหลายในโลกนี้ เปนผูใครความเจริญ ใคร   
ประโยชนเกื้อกูล ใครความผาสุก ใครความปลอดโปรงจากโยคกเิลสบาง คือ เปนมารดาบิดาบาง   
เปนพี่ชายนองชายบาง เปนพีส่าวนองสาวบาง เปนบุตรบาง เปนธิดาบาง เปนมิตรบาง เปน   
พวกพองบาง เปนสาโลหิต (ญาติสืบสาย) บาง แหงบุคคลน้ัน สัตวเหลานี้ช่ือวาเปนท่ีรัก.   
     สังขารท้ังหลายเปนท่ีรักเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เปนท่ีชอบใจ   
สังขารเหลานี้ช่ือวาเปนท่ีรัก.   
     คําวา เปนท่ีชัง ไดแก ส่ิงเปนท่ีชัง ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑.   
     สัตวท้ังหลายเปนท่ีชังเปนไฉน? สัตวท้ังหลายในโลกนี้ เปนผูใครความเสื่อม ใคร   
ส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล ใครความไมผาสุก ใครความไมปลอดโปรงจากโยคกเิลส ใครเพื่อ   
จะปลงจากชีวติของบุคคลนั้น สัตวเหลานีช่ื้อวาเปนท่ีชัง.   
     สังขารท้ังหลายเปนท่ีชังเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ไมเปนท่ีชอบใจ   
สังขารเหลานี้ช่ือวาเปนท่ีชัง.   
     คําวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีรัก และไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีชัง คือ มุนีไมทํา   
สัตตสังขารวาเปนท่ีรักดวยสามารถแหงความกําหนดัวา สัตวนี้เปนท่ีรักของเรา และสังขาร   
ท้ังหลายน้ีเปนท่ีชอบใจของเรา และไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีชังดวยสามารถแหงความขัดเคืองวา   
สัตวนี้เปนท่ีชังของเรา และสังขารท้ังหลายน้ีเปนท่ีไมชอบใจของเรา คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิด   
พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีรัก   
และไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีชัง.    
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     [๒๑๕] คําวา ความรําพนัและความหวงแหน มิไดติดในมุนีนั้น เหมือนน้ําไมติดใน   
ใบบัว ฉะนั้น มีความวา ในมุนีนั้น คือ ในบุคคลผูเปนพระอรหันตขีณาสพ. คําวา ความรําพัน   
คือ ความเพอถึง ความรําพัน อาการที่เพอถึง อาการรําพันถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผู   
รําพันถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ ความพรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนผูพรํ่าเพอ   
ของชนผูถูกความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง   
ท่ีถูกความเส่ือมเพราะโรคกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงศีลกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือม   
แหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ท่ีประจวบกับความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึงบาง ท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใด   
อยางหนึ่งกระทบเขาบาง. คําวา ความหวงแหน ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความตระหนี่   
ท่ีอยู ความตระหนี่สกุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนีว่รรณะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่   
กิริยาท่ีตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตาง ความเหนียวแนน ความ   
เปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความท่ีจติอันใครๆ ไมเช่ือถือไดในการใหเหน็ปานนี้ นี้เรียกวา   
ความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง ความตระหนีขั่นธก็ดี ความตระหนี่ธาตุกด็ี ความตระหน่ีอายตนะกด็ี   
นี้เรียกวาความตระหน่ี ความมุงจะเอากเ็รียกวาความตระหน่ี นี้เรียกวา ความตระหนี่. คําวา ไมติด   
เหมือนน้ําไมตดิในใบบวั ฉะนั้น คือ ใบปทุมเรียกวาใบบวั. น้ําเรียกวาวารี. ความรําพันและ   
ความตระหนี่ยอมไมติด ไมตดิพรอม ไมเขาไปติด คือ ยอมเปนของไมตดิ ไมติดพรอม ไมเขาไป   
ติดในมุนีนั้น คือ ในบุคคลผูเปนพระอรหนัตขีณาสพ เหมือนน้ํายอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขา   
ไปติด คือ เปนของไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติดในใบปทุม ฉะนั้น และบุคคลนั้น ยอมไมติด   
ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนผูไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด เปนผูออกไป สละเสียแลว   
พนขาดแลว ไมเกี่ยวของแลว ดวยกิเลสเหลานั้น เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกเิลสอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ความรําพันและความหวงแหน ยอมไมติดในมุนนีั้น เหมือนน้ํายอมไมติด   
ในใบบัว ฉะนัน้. เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           มุนี ไมอาศัยแลวในส่ิงท้ังปวง ไมทําสัตตสังขารวาเปนท่ีรักและไมทํา   
           สัตตสังขารวาเปนท่ีชัง ความรําพันและความหวงแหนมิไดติดในมุนีนั้น   
           เหมือนน้ําไมติดในใบบัว ฉะนัน้.    
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     [๒๑๖] หยาดน้ํายอมไมตดิในใบบวั วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด มุนียอม   
           ไมเขาไปติดในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน และอารมณท่ีทราบ ฉันนั้น.   
     [๒๑๗] คําวา หยาดน้ํายอมไมติดในใบบัว มีความวา หยดน้ํา เรียกวา หยาดน้ํา.   
ใบปทุม เรียกวา ใบบัว. หยาดน้ํายอมไมตดิ ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนของไมติด   
ไมติดพรอม ไมเขาไปติดอยูในใบบัว ฉันใด เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา หยาดน้ํายอมไมตดิ   
ในใบบัว.   
     [๒๑๘] คําวา วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด มีความวา ดอกปทุมเรียกวาดอกบัว.   
น้ําเรียกวาวารี. วารียอมไมตดิ ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนของไมติด ไมติดพรอม   
ไมเขาไปติดอยูในดอกบัว ฉันใด เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด.   
     [๒๑๙] คําวา มุนยีอมไมเขาไปติดในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน และอารมณท่ีทราบ   
ฉันนั้น มีความวา คําวา ฉันนั้น เปนอุปไมยยังอุปมาใหถึงพรอมเฉพาะ. คําวา มุนี มีความวา   
ญาณเรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหา   
เพียงดังขาย ดาํรงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนัน้ช่ือวามุนี. คําวา ติด   
ไดแก ความตดิ ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความติด   
ดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวยทิฏฐิ มุนีละความติดดวยตัณหา สละคืนความตดิดวย   
ทิฏฐิเสียแลว ยอมไมติด ไมตดิพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนผูไมติด ไมติดพรอม ไมเขา   
ไปติดแลว เปนผูออกไป สละเสียแลว พนขาดแลว ไมเกีย่วของแลว ในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน   
อารมณท่ีทราบ อารมณท่ีรูแจง เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกเิลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
มุนียอมไมเขาไปติดในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน และอารมณท่ีทราบ ฉันนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผู   
มีพระภาคจึงตรัสวา   
           หยาดน้าํยอมไมติดในใบบัว วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด มุนียอม   
           ไมเขาไปติดในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน และอารมณท่ีทราบ ฉันนั้น.   
     [๒๒๐] พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสําคัญในรูปท่ีเห็น เสียง   
           ท่ีไดยนิ และอารมณท่ีทราบ พระอรหันตนัน้ยอมไมปรารถนาความหมด   
           จดดวยมรรคอ่ืน ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย.    
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     [๒๒๑] คําวา พระอรหนัตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสําคัญในรูปท่ีเหน็ เสียงท่ี   
ไดยิน และอารมณท่ีทราบ มีความวา คําวา โธนะ มีความวา ปญญาเรียกวาโธนา ไดแก ความรู   
ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุอะไร ปญญา   
จึงเรียกวาโธนา. เพราะปญญานั้นเปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงกายทุจริต วจทุีจริต   
มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความ   
ริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน   
ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอน   
ท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เพราะเหตุนั้น ปญญาจึงช่ือวาโธนา. อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิ   
เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ   
ซักฟอกซ่ึงมิจฉาสังกัปปะ สัมมาวาจาเปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวาจา สัมมา   
กัมมันตะ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนเคร่ืองกําจัด   
ลาง ชําระซักฟอกซ่ึงมิจฉาอาชีวะ สัมมาวายามะ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวายามะ   
สัมมาสติ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาสติ สัมมาสมาธิ เปนเคร่ืองกําจดั ลาง   
ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาสมาธิ สัมมาญาณ เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาญาณ.   
สัมมาวิมุติ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวิมุติ. อีกอยางหน่ึง อริยมรรคมีองค ๘   
เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงกิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง   
ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง พระอรหันตเขาถึง เขาถึง   
พรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาชิด เขาชิดพรอมแลว ประกอบแลวดวยธรรมทั้งหลายอัน   
เปนเคร่ืองกําจดันี้ เพราะเหตุนั้น พระอรหนัตจึงช่ือวา มีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด พระอรหันตนั้น   
กําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด.   
     คําวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสําคัญในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน   
และอารมณท่ีทราบ คือ พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสําคัญซ่ึงรูปท่ีเห็น ยอมไม   
สําคัญในรูปท่ีเห็น ยอมไมสําคัญแตรูปท่ีเหน็ ยอมไมสําคัญวา รูปเราเหน็แลว ยอมไมสําคัญ   
ซ่ึงเสียงท่ีไดยนิ ยอมไมสําคัญในเสียงท่ีไดยิน ยอมไมสําคัญแตเสียงท่ีไดยิน ยอมไมสําคัญวา    
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เสียงเราไดยินแลว ยอมไมสําคัญซ่ึงอารมณท่ีทราบ ยอมไมสําคัญในอารมณท่ีทราบ ยอมไม   
สําคัญแตอารมณท่ีทราบ ยอมไมสําคัญวา อารมณเราทราบแลว ยอมไมสําคัญซ่ึงอารมณท่ีรูแจง   
ยอมไมสําคัญในอารมณท่ีรูแจง ยอมไมสําคัญแตอารมณท่ีรูแจง ยอมไมสําคัญวา อารมณเรารู   
แจงแลว. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนไดสําคัญวา เรามีอยู   
วาเรายอมไมมี วาเราจักมี วาเราจักไมมี วาเราจักเปนสัตวมีรูป วาเราจักเปนสัตวไมมีรูป วาเรา   
จักเปนสัตวมีสัญญา วาเราจักเปนสัตวไมมีสัญญา วาเราจักเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา   
ก็มิใช และปุถุชนไดสําคัญวา เปนดังโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนอุบาทว ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูมีจิตไมสําคัญอยู   
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด   
ยอมไมสําคัญในรูปท่ีเหน็ เสียงท่ีไดยนิ และอารมณท่ีทราบ.   
     [๒๒๒] คําวา พระอรหนัตยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอ่ืน คือ พระอรหันต   
ผูมีปญญาเปนเคร่ืองจํากัด ยอมไมปรารถนา ไมยินดี ไมประสงค ไมรัก ไมชอบใจ ซ่ึงความ   
หมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยมรรค   
อ่ืน คือ ดวยมรรคอันไมหมดจด ดวยปฏิปทาอันผิด ดวยทางอันไมนําออกจากทุกข เวนจาก   
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา พระอรหันตยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอ่ืน.   
     [๒๒๓] คําวา พระอรหนัตนั้น ยอมไมกาํหนัด ยอมไมคลายกําหนดัเลย มีความวา   
พาลปุถุชนท้ังปวงยอมกําหนัด พระอริยบุคคลผูเสขะ ๗ จําพวก ตลอดถึงกัลยาณปุถุชน   
ยอมคลายกําหนัด สวนพระอรหันตยอมกําหนัดหามิได ยอมคลายกําหนัดกห็ามิได. เพราะ   
พระอรหันตนัน้คลายกําหนดัแลว เพราะเปนผูปราศจากราคะโดยราคะส้ินไปแลว เพราะเปนผู   
ปราศจากโทสะโดยโทสะส้ินไปแลว เพราะเปนผูปราศจากโมหะโดยโมหะส้ินไปแลว และพระ   
อรหันตนั้นอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดมีแกพระอรหันตนัน้ เพราะ    
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ฉะนั้น จึงช่ือวา พระอรหันตนั้น ยอมไมกําหนัด ไมคลายกําหนดัเลย. เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
           พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสําคัญในรูปท่ีเหน็ เสียง   
           ท่ีไดยนิ และอารมณท่ีทราบ พระอรหันตนัน้ ยอมไมปรารถนาความ   
           หมดจดดวยมรรคอ่ืน ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย ดังนี้.   
                     จบ ชราสุตตนิทเทสท่ี ๖.   
                        ------------   
                   ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสท่ี ๗   
     [๒๒๔] (ทานพระติสสเมตเตยยะ กราบทูลถามพระผูมีพระภาควา)   
           ขาแตพระองคผูหาทุกขมิได ขอพระองคจงตรัสบอกซ่ึงความคับแคน   
           ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม พวกขาพระองคไดฟง   
           คําสอนของพระองคแลว จะศึกษาในวิเวก.   
                       วาดวยเมถุนธรรม   
     [๒๒๕] คําวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ความวา ช่ือวาเมถุนธรรม   
ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรมของคนเลว ธรรมช่ัวหยาบ ธรรมมีน้ําเปนท่ีสุด   
ธรรมอันพึงทําในท่ีลับ ธรรมคือความถึงพรอมแหงคนคูๆ กัน. เพราะเหตุไร จึงเรียกวา เมถุน   
ธรรม. เพราะเปนธรรมของคนท้ังสองผูกําหนัด กําหนดักลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกาํเริบข้ึน   
มีจิตอันราคะครอบงํา เปนธรรมของคนเชนเดียวกันท้ังสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา   
เมถุนธรรม. คนสองคนทําความทะเลาะกนั เรียกวาคนคู คนสองคนทําความมุงรายกนั เรียกวาคนคู   
คนสองคนทําความอ้ือฉาวกนั เรียกวาคนคู คนสองคนทําความววิาทกัน เรียกวาคนคู คนสองคน   
กออธิกรณกนั เรียกวาคนคู คนสองคนพูดกัน เรียกวาคนคู คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคู   
ฉันใด ธรรมนัน้เปนธรรมของคนท้ังสองผูกําหนดั กําหนดักลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบข้ึน   
มีจิตอันราคะครอบงํา เปนคนเชนเดยีวกันท้ังสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น   
จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม คือ ของบุคคลผูประกอบ    
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ประกอบท่ัว ประกอบเอ้ือเฟอ ประกอบพรอมในเมถุนธรรม คือ ประพฤติในเมถุนธรรม มักมาก   
ในเมถุนธรรม หนักอยูในเมถุนธรรม นอมไปในเมถุนธรรม โนมไปในเมถุนธรรม โอนไปใน   
เมถุนธรรม นอมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ของ   
บุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม.   
     [๒๒๖] คําวา ทานพระติสสเมตเตยยะกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา มีความวา ศัพทวา   
อิติ เปนบทสนธิ เปนบทอุปสัคคะ เปนบทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพทสละ   
สลวยดวยพยญัชนะ เปนลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาว   
ดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวดวยความยําเกรง   
คําวา ติสฺส เปนนาม เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมายรู เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนช่ือ   
เปนความตั้งช่ือ เปนความทรงช่ือ เปนเคร่ืองกลาวถึง เปนเคร่ืองแสดงความหมาย เปนเคร่ือง   
กลาวเฉพาะ แหงพระเถระนัน้. คําวา เมตเตยยะ เปนโคตร เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมาย   
รู เปนบัญญัติ เปนโวหาร แหงพระเถระนัน้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานพระติสสเมตเตยยะ   
กราบทูลพระผูมีพระภาควา.   
     [๒๒๗] คําวา ขาแตพระองคผูหาทุกขมิได ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคน   
(ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม) มีความวา ขอพระองคจงตรัสบอก คือ โปรดบอก   
ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศซ่ึงความคับแคน คือ ความ   
เขาไปประกอบ ความเบียดเบียน ความกระทบกระท่ัง ความทรมาน ความขัดของ. คําวา   
มาริสะ เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวดวยยําเกรง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูหาทุกขมิได ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคน.   
     [๒๒๘] คําวา ไดฟงคําสอนของพระองคแลว  มีความวา ไดฟง ไดสดับ ศึกษา   
เขาไปทรง เขาไปกําหนดแลว ซ่ึงคําเปนทาง เทศนา คําพรํ่าสอนของพระองค เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ไดฟงคําส่ังสอนของพระองคแลว.   
                        วาดวยวิเวก ๓   
     [๒๒๙] คําวา จะศึกษาในวิเวก มีความวา วิเวก ไดแก วิเวก ๓ คือ กายวิเวก ๑   
จิตตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑.    
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     กายวิเวกเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา   
โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง และเปนผูสงัดดวยกายอยู คือ   
เดินผูเดยีว ยืนผูเดียว นั่งผูเดยีว นอนผูเดยีว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดยีว กลับผูเดยีว นั่งอยูใน   
ท่ีหลีกเรนผูเดยีว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเท่ียว อยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ   
รักษา เปนไป ใหเปนไป นี้ช่ือวา กายวิเวก.   
     จิตตวิเวกเปนไฉน? ภิกษุเขาปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ เขาทุตยิฌาน มีจิตสงัด   
จากวิตกและวจิาร เขาตติยฌาน มีจิตสงัดจากปติ เขาจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและทุกข   
เขาอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา เขาวิญญาณัญจา   
ยตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา เขาอากิญจัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจาก   
วิญญาณัญจายตนสัญญา เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา   
(เม่ือภกิษุนัน้) เปนโสดาบันบุคคล มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐา   
นุสัย วจิิกิจฉานุสัย และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกนักับสักกายทิฏฐิเปนตนนัน้ เปนพระ   
สกทาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยาง   
หยาบๆ และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนั้น เปนพระอนาคามี   
มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางละเอียดๆ   
และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนอยางละเอียดเปนตนนั้น เปนพระ   
อรหันต มีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย   
อวิชชานุสัย กิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดียวกนักบัรูปราคะเปนตนนั้น และจากสังขารนิมิตทั้งปวงใน   
ภายนอก นี้ช่ือวา จิตตวิเวก.   
     อุปธิวิเวกเปนไฉน? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวาอุปธิ. อมตนิพพาน   
เรียกวาอุปธิวิเวก ไดแก ความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด นี้ช่ือวา อุปธิวิเวก.   
     ก็กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออก ผูยินดยีิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวก ยอมมี   
แกบุคคลผูมีจิตบริสุทธ์ิ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูหมด   
อุปธิ ถึงซ่ึงนิพพานอันเปนวสัิงขาร. (๑)-   *    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 133 
     คําวา จะศึกษาในวิเวก มีความวา พระเถระน้ันมีสิกขาอันศึกษาแลวโดยปกติ   
อีกอยางหนึ่ง พระเถระน้ันเม่ือจะทูลขอพระธรรมเทศนา จึงทูลอยางนีว้า จะศึกษาในวิเวก.   
เพราะเหตุนั้น พระติสสเมตเตยยเถระจึงทูลวา   
           (ทานติสสเมตเตยยะกราบทูลพระผูมีพระภาควา) ขาแตพระองคผูหาทุกข   
           มิได ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคนของบุคคลผูประกอบเนืองๆ   
           ในเมถุนธรรม พวกขาพระองคไดฟงคําสอนของพระองคแลวจะศึกษา   
           ในวเิวก.   
     [๒๓๐] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตเตยยะ) คําส่ังสอนของบุคคลผูประกอบ   
           เนืองๆ ในเมถุนธรรม ยอมเลอะเลือน และบุคคลนั้นยอมปฏิบัตผิิด นี้   
           เปนธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น.   
     [๒๓๑] คําวา ของผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ความวา ช่ือวาเมถุนธรรม คือ   
ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรมของคนเลว ธรรมช่ัวหยาบ ธรรมมีน้ําเปนท่ีสุด   
ธรรมอันพึงทําในท่ีลับ ธรรมคือความถึงพรอมแหงคนคูๆ กัน. เพราะเหตุไร จึงเรียกวา เมถุนธรรม.   
เพราะเปนธรรมของคนท้ังสองผูกําหนัด กาํหนัดกลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบข้ึน มีจิตอัน   
ราคะครอบงํา เปนคนเชนเดยีวกันท้ังสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คน   
สองคนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคู คนสองคนทําความมุงรายกนั เรียกวาคนคู คนสองคน   
ทําความอ้ือฉาวกัน เรียกวาคนคู คนสองคนทําความววิาทกัน เรียกวาคนคู คนสองคนกออธิกรณ   
กัน เรียกวาคนคู คนสองคนพูดกัน เรียกวาคนคู คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคู ฉันใด   
ธรรมนั้นเปนธรรมของคนท้ังสองผูกําหนัด กําหนัดกลา ผูชุมดวยราคะมีราคะ กําเริบข้ึน มีจิตอัน   
ราคะครอบงํา เปนคนเชนเดยีวกันท้ังสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นัน้ จึงเรียกวา   
เมถุนธรรม. คําวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม คือ ของบุคคลผูประกอบ   
ประกอบท่ัว ประกอบเอ้ือเฟอ ประกอบพรอมในเมถุนธรรม คือ ประพฤติในเมถุนธรรม มักมาก   
ในเมถุนธรรม หนักมากในเมถุนธรรม หนักอยูในเมถุนธรรม นอมไปในเมถุนธรรม โนมไป   
ในเมถุนธรรม โอนไปในเมถุนธรรม นอมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเปนใหญ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 134 
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม. (ความหมายของคําวา ภควา)   
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระเถระน้ันโดยโคตรวา เมตเตยยะ. คําวา ภควา เปนพระนามเคร่ือง   
กลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง ช่ือวา ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะแลว ทําลาย   
โทสะแลว ทําลายโมหะแลว ทําลายมานะแลว ทําลายทิฏฐิแลว ทําลายเส้ียนหนามแลว ทําลาย   
กิเลสแลว และเพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะ ซ่ึง   
ธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําซ่ึงท่ีสุดแหงภพท้ังหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรม   
แลว. มีศีลอันอบรมแลว มีจติอันอบรมแลว. มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่งพระผูมีพระภาค   
ทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ และปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง   
ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย   
เภสัชบริขาร เพราะฉะน้ันจึง ช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต   
อธิปญญา อันเปนอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง.   
พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา   
ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ (ฌานเปนท่ีตั้งแหงความ   
ครอบงําอารมณในกสิณ) อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑)   
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑   
อานาปานสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน   
แหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี   
องค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐   
เวสารัชชธรรม ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภควา. พระนาม   
วา ภควา นี้พระมารดา พระบิดา พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณ   
พราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนามวา ภควา นี้ เปนวโิมกขันติกนาม (พระนามในอรหัตผล   
ในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติท่ีเกิดเพราะทําแจมแจงอรหัตผลและธรรม   
ท้ังปวง) พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญญตญาณ ณ โคนแหงตนโพธ์ิ ของพระผูมีพระภาค   
ท้ังหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตเตยยะ    
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     [๒๓๒] คําวา คําส่ังสอน ... ยอมเลอะเลือน มีความวา คําส่ังสอน ยอมเลอะเลือน   
ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ คําส่ังสอนทางปริยัติยอมเลอะเลือน ๑ คําส่ังสอนทางปฏิบัติยอม   
เลอะเลือน ๑.   
     คําส่ังสอนทางปริยัติเปนไฉน? คําส่ังสอนใด คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา   
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ อันบุคคลนั้นศึกษาแลว นี้ช่ือวาคําส่ังสอนทาง   
ปริยัติ. คําส่ังสอนทางปริยัติแมนั้น ยอมเลอะเลือน ฟนเฝอไป ยอมเหนิหาง คําส่ังสอน ... ยอม   
เลอะเลือนแมอยางนี้ ดวยประการดังนี้.   
     คําส่ังสอนทางปฏิบัติเปนไฉน ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติ   
ไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําให   
สมบูรณในศีล ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ   
ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔   
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ช่ือวา คําส่ังสอนทางปฏิบัติ.   
คําส่ังสอนทางปฏิบัติแมนั้น ยอมเลอะเลือน ฟนเฝอไป ยอมเหินหาง คําส่ังสอน ... ยอม   
เลอะเลือนแมอยางนี้ ดวยประการดังนี้.   
     [๒๓๓] คําวา บุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด มีความวา บุคคลน้ัน ยอมฆาสัตวบาง   
ลักทรัพยบาง ตัดท่ีตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักปลนท่ีหนทาง   
เปล่ียวบาง คบหาภรรยาของผูอ่ืนบาง กลาวคําเท็จบาง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา บุคคลนั้นยอมปฏิบัต ิ  
ผิด.   
     [๒๓๔] คําวา นี้เปนธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น มีความวา ขอปฏิบัติผิดนี้   
เปนธรรมไมประเสริฐ เปนธรรมของคนพาล เปนธรรมของคนหลง เปนธรรมของคนไมรู เปน   
ธรรมของคนมีถอยคํากวัดแกวงไมตายตัว ในบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นี้เปนธรรมอัน   
ไมประเสริฐในบุคคลนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           (พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรเมตเตยยะ)   
           คําส่ังสอนของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ยอมเลอะเลือน   
           บุคคลนั้นยอมปฏิบัตผิิด นี้เปนธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนัน้.    
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     [๒๓๕] บุคคลใด เปนผูเดียวเท่ียวไปในเบ้ืองตน (ภายหลัง) ยอมซองเสพ   
           เมถุนธรรม บัณฑิตท้ังหลาย กลาวบุคคลนั้นวา เปนปุถุชนคนเลว ใน   
           โลก เหมือนยวดยานท่ีหมุนไป ฉะนั้น.   
                       วาดวยผูบวชแลวสึก   
     [๒๓๖] คําวา เปนผูเดยีวเที่ยวไปในเบ้ืองตน มีความวา เปนผูเดียวเท่ียวไปใน   
เบ้ืองตนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑ ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑.   
     เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวยสวนบรรพชาอยางไร? บุคคลตัดกังวลในฆราวาส   
ท้ังหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกงัวลในมิตรและพวกพอง ตัดกังวล   
ในความส่ังสม ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปน   
ผูไมมีความกังวล เปนผูเดยีวเที่ยวไป คือ อยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยงัอัตภาพ   
ใหเปนไป ช่ือวาเปนผูเดยีวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวยสวนบรรพชาอยางนี้.   
     เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวยการละความคลุกคลีดวยปมูอยางไร? บุคคลนั้น   
บวชแลวอยางน้ัน เปนผูเดียว ซองเสพเสนาสนะเปนปาละเมาะ และปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย   
ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก   
วิเวก. ภกิษนุั้นเดินผูเดยีว ยืนผูเดียว นั่งผูเดยีว นอนผูเดยีว เขาบานเท่ียวบิณฑบาตผูเดยีว   
กลับผูเดียว นั่งในท่ีลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเท่ียวไป คือ อยู เปล่ียน   
อิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป ช่ือวาเปนผูเดยีวเท่ียวไปในเบ้ืองตนดวย   
การละความคลุกคลีดวยหมูอยางนี้.   
     [๒๓๗] คําวา บุคคลใด ... ยอมซองเสพเมถุนธรรม มีความวา ช่ือวา เมถุนธรรม   
ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา บุคคลใด ... ยอม   
ซองเสพเมถุนธรรม คือ สมัยตอมา บุคคลนั้น บอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา   
เวียนมาเปนคฤหัสถ ยอมเสพ ซองเสพ หมกมุน เสพเฉพาะเมถุนธรรม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
บุคคลใด ... ยอมซองเสพเมถุนธรรม.    
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     [๒๓๘] คําวา บุคคลนั้น ... ในโลก เหมือนยวดยานท่ีหมุนไป ฉะนัน้ มีความวา ยาน   
คือ ยานชาง ยานมา ยานโค ยานแพะ ยานแกะ ยานอูฐ ยานลา ท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝกหัด   
มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมแลนไปผิดทาง ยอมข้ึนบนตอไมบาง กองหนิบาง ท่ีไมเรียบรอย   
ทําลายอวัยวะผูข้ึนขับข่ีบาง ตกไปในเหวบาง ยานนัน้ท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝกหดั มิไดฝกฝน   
มิไดอบรม ยอมแลนไปผิดทาง ฉันใด บุคคลน้ัน หมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานท่ีหมุนไป   
ยอมถือทางผิด คือ ถือมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ ถือมิจฉาสมาธิ ก็ฉันนั้น. ยานน้ันท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิได   
ฝกหัด มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมข้ึนไปบนตอไมบาง กองหินบาง ท่ีไมเรียบรอย ฉันใด   
บุคคลนั้นหมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานท่ีหมุนไป ยอมข้ึนสูกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาตบิาต   
อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท   
มิจฉาทิฏฐิ สังขาร กามคุณ ๕ นิวรณ อันไมเสมอ ฉะนั้น. ยานนัน้ท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝกหดั   
มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมทําลายอวัยวะผูขับข่ีบาง ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือน   
ยานท่ีหมุนไป ยอมทําลายตนในนรก ทําลายตนในกําเนดิสัตวดิรัจฉาน ทําลายตนในวิสัยแหงเปรต   
ทําลายตนในมนุษยโลก ทําลายตนในเทวโลก ฉันนั้น. ยานนั้นท่ีหมุนไป คือ ท่ีเขามิไดฝกฝน   
มิไดฝกหดั มิไดอบรม ยอมตกเหวบาง ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานที่หมุนไป   
ยอมตกไปสูเหวคือชาติบาง ตกไปสูเหวคือชราบาง ตกไปสูเหวคือพยาธิบาง ตกไปสูเหวคือ   
มรณะบาง ตกไปสูเหวคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสบาง ฉันนั้น. คําวา   
ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ มนุษยโลก เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ซ่ึงบุคคลนั้น ... ในโลก   
เหมือนยานท่ีหมุนไป ฉะนัน้.   
     [๒๓๙] คําวา บัณฑิตท้ังหลายกลาววา เปนปุถุชนคนเลว มีความวา ช่ือวาปุถุชน เพราะ   
อรรถวาอยางไร? เพราะอรรถวา ยังกิเลสอันหนาแนนใหเกิด เพราะอรรถวา มีสักกายทิฏฐิท่ียัง   
ไมไดกําจัดอันหนาแนน เพราะอรรถวา ปฏิญาณตอศาสดามาก เพราะอรรถวา อันคติท้ังปวงรอยไว   
มาก เพราะอรรถวา ผูอันอภสัิงขารตางๆ ปรุงแตงไวมาก เพราะอรรถวา ผูลอยไปตามโอฆกิเลส   
ตางๆ มาก เพราะอรรถวา ผูเรารอนดวยความเรารอนตางๆ มาก เพราะอรรถวา ผูกําหนดั    
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ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของเกี่ยว พัวพัน ในเบญจกามคุณมาก และเพราะอรรถวา   
อันนิวรณ ๕ รอยรัด ปกคลุม หุมหอ ปดบัง ครอบงําไวมาก. คําวา บัณฑติท้ังหลายกลาววา   
เปนปุถุชนคนเลว มีความวา บัณฑิตท้ังหลายกลาว ไดกลาว บอก พดู แสดง แถลงอยางนี้วา   
เปนปุถุชน คนเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บัณฑิตท้ังหลาย   
กลาววา เปนปุถุชนคนเลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลใด เปนผูเดยีวเที่ยวไปในเบ้ืองตน (ภายหลัง) ยอมซองเสพเมถุน   
           ธรรม บัณฑิตท้ังหลายกลาวบุคคลนั้นวา เปนปุถุชนผูเลวในโลก   
           เหมือนยานหมุนไป ฉะนั้น.   
     [๒๔๐] ยศและเกยีรติในกาลกอนของภิกษนุั้น ยอมเส่ือมไป ภิกษเุห็นความ   
           เส่ือมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมเสีย.   
                      วาดวยยศและเกียรติ   
     [๒๔๑] คําวา ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษนุั้น ยอมเส่ือมไป มีความวา ยศเปน   
ไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูอันชนท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอมแลว   
เปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ในกาลกอน คือ ในคราว   
เปนสมณะ นี้เรียกวายศ. เกียรติเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูอันชนท้ังหลาย   
สรรเสริญเกียรติคุณวา เปนบัณฑิต ผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันไพเราะ มีปฏิภาณดี   
ทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินยับาง เปนพระธรรมกถึกบาง เปนผูถือการอยูในปาเปน   
วัตรบาง เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัรบาง เปนผูถือการทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปน   
ผูถือการทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวตัรบาง เปนผู   
ถือการหามภัตในภายหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผูถือการอยูในเสนาสนะ   
ตามท่ีเขาจัดใหเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปนผูไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง   
เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผูไดอากาสานญัจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวิญญาณัญจายตน   
สมาบัติบาง เปนผูไดอากิญจญัญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง   
ในกาลกอน คือ ในคราวเปนสมณะ นี้เรียกวาเกยีรติ. คําวา ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษุ    
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นั้น ยอมเส่ือมไป คือ สมัยตอมา เม่ือภิกษนุั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา เวียน   
มาเปนคฤหัสถ ยศและเกียรตินั้น ยอมเส่ือมไป คือ เส่ือมรอบ ส้ินไป หมดไป สูญไป สลาย   
ไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยศและเกยีรติในกาลกอนของภกิษนุั้น ยอมเส่ือมไป. (๑)-   *   
                      วาดวยสิกขา ๓ อยาง   
     [๒๔๒] คําวา ภกิษุเห็นความเส่ือมแมนัน้แลว พึงศึกษา เพื่อละเมถุนธรรมเสีย มี   
ความวา คําวา นั้น คือ ภกิษุ เห็น พบ เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซ่ึง   
สมบัตแิละวิบัตินั้น คือ ยศและเกียรติในกาลกอน คือ ในคราวเปนสมณะ ยอมกลายเปนความเส่ือม   
ยศและเส่ือมเกียรติของภกิษุ ผูบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขาแลว เวียนมาเปน   
คฤหัสถในภายหลัง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นความเส่ือมแมนั้นแลว. คําวา พึงศึกษา ไดแก   
สิกขา ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑.   
     อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสํารวมใน   
ปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณนอย สมาทาน   
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนที่ตั้ง เปนเบ้ืองตน เปนเคร่ือง   
ประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอมแหง   
กุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา อธิศีลสิกขา.   
     อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ   
ปฐมฌาน มีวติกวิจาร มีปตแิละสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติย   
ฌานอันมีความผองใสแหงจติในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข   
อันเกิดแตสมาธิอยู เพราะปตส้ิินไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย   
บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข   
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได บรรลุจตุตธถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข มี   
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวา อธิจิตตสิกขา.   
     อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอัน    
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ใหถึงความเกดิและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส อันใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภิกษนุั่น   
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ นี้เรียก   
วา อธิปญญาสิกขา.   
     คําวา เมถุนธรรม มีความวา ช่ือวาเมถุนธรรม ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะ   
เหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา ภกิษุเห็นความเส่ือมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุน   
ธรรมเสีย มีความวา ภกิษุพึงศึกษาแมอธิศีล พึงศึกษาแมอธิจิต พึงศึกษาแมอธิปญญา เพื่อละ   
เพื่อสงบ เพื่อสละคืน เพื่อระงับเมถุนธรรม คือ ภิกษุเม่ือนึก เม่ือรู เม่ือเห็น เม่ือพจิารณา   
เม่ืออธิษฐานจติ เม่ือนอมจิตไปดวยศรัทธา เม่ือประคองความเพียร เม่ือเขาไปต้ังสติ เม่ือต้ังจิต   
ไวม่ัน เม่ือรูชัดดวยปญญา เม่ือรูยิ่งธรรมท่ีพึงรูยิ่ง เม่ือกําหนดรูธรรมท่ีพึงกําหนดรู เม่ือละ   
ธรรมท่ีพึงละ เม่ือเจริญธรรมท่ีพึงเจริญ เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีพึงทําใหแจง พึงศึกษา  พึง   
ประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติดวยดี สมาทานประพฤติ ซ่ึงสิกขา ๓ เหลานี ้เพราะฉะนั้น จึงช่ือ   
วา ภกิษุเห็นความเส่ือมแมนัน้แลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมเสีย. เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
           ยศและเกียรติในกาลกอนของภกิษนุั้น ยอมเส่ือมไป ภิกษุเหน็ความ   
           เส่ือมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมเสีย.   
     [๒๔๓] ภกิษุนั้น ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา ไดยิน   
           เสียงติเตียนของชนเหลาอ่ืนแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนัน้.   
                      วาดวยขอเสียของภิกษุ   
     [๒๔๔] คําวา ภกิษุนัน้ ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา มี   
ความวา ภิกษนุั้น อันความดาํริในกาม ดําริในพยาบาท ดาํริในความเบียดเบียน ดําริดวยทิฏฐิ   
กระทบ ครอบงํา กลุมรุม ประกอบ ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา เหมือนคนกําพรา   
คนโง คนหลงใหล. นกเคาคอยดักหนูอยูท่ีกิ่งตนไม ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา   
ฉันใด สุนัขจ้ิงจอกดักจับปลาอยูท่ีริมฝงแมน้ํา ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา ฉันใด    
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แมวคอยดักจบัหนูอยูในท่ีตอ ท่ีทอน้ํา และท่ีฝงน้ํามีเปอกตม ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม   
หงอยเหงา ฉันใด ลามีแผลที่หลัง ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงาอยูในท่ีโขดเขิน ท่ีมี   
น้ําและฝงมีเปอกตม ฉันใด ภิกษนุั้น ผูหมุนไปผิด อันความดําริในกาม ความดําริในพยาบาท   
ความดําริในความเบียดเบียน ความดําริดวยทิฏฐิ กระทบ ครอบงํา กลุมรุม ประกอบ ยอม   
ซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา ฉันนั้น เหมือนคนกําพรา คนโง คนหลงใหล เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษนุั้นถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา.   
     [๒๔๕] คําวา ไดยินเสียงติเตียนของชนเหลาอ่ืนแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนัน้   
มีความวา ชนเหลาอ่ืน คือ อุปชฌายะบาง อาจารยบาง พวกชั้นอุปชฌายะบาง พวกช้ันอาจารย   
บาง มิตรบาง คนท่ีเคยเห็นกนับาง คนท่ีเคยคบกันบาง คนท่ีเปนสหายบาง ยอมตักเตือนวา   
ดูกรอาวุโส ไมใชลาภของทาน ทานไดไมดีแลว คือ ขอท่ีทานไดพระศาสดาผูยิ่งใหญเห็นปานนี้   
บวชในธรรมวนิัยท่ีพระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ ไดหมูคณะพระอริยเจาเห็นปานนี้แลว บอกคืน   
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขาแลว เวียนมาเพื่อความเปนคฤหัสถ เพราะเหตุแหง   
เมถุนธรรมอันเลว ทานเปนผูไมมีศรัทธาบาง หิริบาง โอตตัปปะบาง วิริยะบาง สติบาง ปญญา   
บาง ในกุศลธรรมท้ังหลาย ดังนี้ ภกิษุนัน้ ไดยิน ไดฟง กาํหนด พจิารณา ตรวจตราแลว ซ่ึง   
ถอยคํา คําเปนคลอง คําแสดง คําส่ังสอน ของอุปชฌายะเปนตนเหลานัน้ ยอมเปนผูเกอเขิน   
คือ ขวยเขิน อึดอัด กระดากอาย เสียใจ. คําวา เปนผูเชนนัน้ คือ ภิกษุผูหมุนไปผิดนั้น   
ยอมเปนผูเชนนั้น เปนผูเหมือนกันเชนนั้น เปนผูดํารงอยูอยางนั้น เปนผูมีประการอยางนั้น   
เปนผูชนิดนัน้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไดยินเสียงติเตียนของชนเหลาอ่ืนแลว เปนผูเกอเขิน   
เปนผูเชนนัน้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษนุัน้ ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา ไดยิน   
           เสียงติเตียนของชนเหลาอ่ืนแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนัน้.   
     [๒๔๖] ลําดับนั้น ภิกษนุัน้ถูกวาทะของชนอ่ืนตักเตือน ยอมกระทําศาตรา   
           การกลาวเท็จท้ังรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผูกพันภกิษนุัน้ ภิกษุนั้นยอมหยั่งลงสู   
           ความเปนผูพูดเท็จ.    
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     [๒๔๗] คําวา ลําดับนั้น ภกิษุนั้นถูกวาทะของชนอื่นตักเตือน ยอมกระทําศาตรา มี   
ความวา ศัพทวา อถ เปนบทสนธิ เปนอุปสรรค เปนบทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักษร เปนศัพท   
มีพยัญชนะสละสลวย เปนลําดับบท. คําวา ศาตรา ไดแก ศาตรา ๓ อยาง คือ ศาตราทางกาย ๑   
ศาตราทางวาจา ๑ ศาตราทางใจ ๑ กายทุจริต ๓ อยาง เปนศาตราทางกาย วจีทุจริต ๔ อยาง เปน   
ศาตราทางวาจา มโนทุจริต ๓ อยาง เปนศาตราทางใจ. คําวา ถูกวาทะของชนอ่ืนตักเตือน คือ   
ภิกษนุั้น อันอุปชฌายะบาง อาจารยบาง พวกช้ันอุปชฌายะบาง พวกช้ันอาจารยบาง มิตรบาง คนท่ี   
เคยเหน็กันบาง คนท่ีเคยคบกันบาง คนท่ีเปนสหายกันบาง ตักเตือนแลว ยอมกลาวเทจ็ท้ังรู คือ   
ยอมกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจายินดียิ่งนกัในบรรพชา แตขาพเจาตองเล้ียงมารดา ฉะนั้น   
จึงตองลาสิกขา ขาพเจาตองเลี้ยงบิดา ขาพเจาตองเล้ียงพีช่ายนองชาย ตองเล้ียงพ่ีสาวนองสาว   
ตองเล้ียงบุตร ตองเล้ียงธิดา ตองเล้ียงมิตร ตองเล้ียงพวกพอง ตองเล้ียงญาติ ตองเล้ียงคนท่ี   
สืบเช้ือสาย ฉะนั้น จึงตองลาสิกขา ดังนี้ ช่ือวายอมทําศาตราทางวาจา คือ ยอมใหศาตราทางวาจา   
เกิดข้ึน เกิดข้ึนพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกดิเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ลําดบันั้น ภกิษุนั้น   
ถูกวาทะของชนอ่ืนตักเตือนแลว ยอมกระทําศาตรา.   
     [๒๔๘] คําวา กลาวเท็จท้ังรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผูกพันภกิษุนั้น มีความวา การกลาวเท็จ   
ท้ังรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผูกพัน คือ เปนปาใหญ เปนปาชัฏใหญ เปนกนัดารใหญ เปนทางไมเสมอ   
มาก เปนทางคดมาก เปนหลมมาก เปนเปอกตมมาก เปนเคร่ืองกังวลมาก เปนเคร่ืองผูกรัดมาก   
ของภิกษนุั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา การกลาวเท็จท้ังรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผูกพันภกิษนุัน้.   
     [๒๔๙] คําวา ภกิษุนัน้ยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ มีความวา มุสาวาท เรียกวา   
ความเปนผูพูดเท็จ. บุคคลบางคนในโลกนี้ อยูในสภาก็ดี อยูในท่ีประชุมชนก็ดี อยูในทามกลาง   
ญาติก็ดี อยูในทามกลางสมาคมก็ดี อยูในทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขานําไปถามเปนพยานวา   
มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูส่ิงใด ก็จงบอกส่ิงนั้น. บุคคลนั้น เม่ือไมรูก็บอกวารูบาง เม่ือรูก็บอกวา   
ไมรูบาง เม่ือไมเห็นก็บอกวาเห็นบาง เม่ือเห็นก็บอกวาไมเห็นบาง ยอมกลาวเท็จท้ังรู เพราะ   
เหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอ่ืนบาง เพราะเหน็แกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ นี้   
เรียกวา ความเปนผูพูดเท็จ. อีกอยางหนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ คือ ในเบ้ืองตน บุคคลนั้น    
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ก็มีความรูวา เราจักพูดเท็จ เม่ือพูดอยูก็รูวา เรากําลังพูดเท็จ เม่ือพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว   
มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ นี้. อนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ ยอมมีดวยอาการ ๕ ยอมมี   
ดวยอาการ ๖ ยอมมีดวยอาการ ๗ ยอมมีดวยอาการ ๘ คือ ในเบ้ืองตน บุคคลนั้นก็มีความรูวา   
เราจักพูดเท็จ เม่ือพูดอยูก็รูวา เรากําลังพูดเท็จ เม่ือพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว ปดบังซ่ึงทิฏฐิ   
ความควร ความชอบใจ ความสําคัญ ความจริง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ นี้. คําวา ยอมหยั่งลง   
สูความเปนผูพดูเท็จ คือ ยอมหย่ังลง กาวลง ยึดถือ เขาไปสูความเปนผูพดูเท็จ เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ยอมหย่ังลงสูความเปนผูพูดเท็จ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ลําดับนั้น ภิกษุนั้น ถูกวาทะของชนอ่ืนตักเตือนแลว ยอมกระทําศาตรา   
           การกลาวเท็จท้ังรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผูกพันภกิษนุัน้ ภิกษุนั้นยอมหยั่งลง   
           สูความเปนผูพูดเท็จ.   
     [๒๕๐] ภิกษุเปนท่ีเล่ืองลือวา เปนบัณฑติ อธิษฐานความประพฤติผูเดียว   
           แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม จักเศราหมอง เหมือนคนโง ฉะนั้น.   
                      วาดวยตนตรงปลายคด   
     [๒๕๑] คําวา ภกิษุเปนท่ีเล่ืองลือวา เปนบัณฑิต มีความวา ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
เปนผูอันชนท้ังหลายสรรเสริญเกียรติคุณวา เปนบัณฑติ เปนผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต   
มีถอยคําไพเราะ มีปฏิภาณดี ทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินยับาง เปนพระธรรมกถึกบาง ฯลฯ   
เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตบิาง ในกาลกอน คือ ในคราวเปนสมณะ เปนผูอันประชุม   
ชนรู หมายรู เล่ืองลือกันอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษุเปนท่ีเล่ืองลือวา เปนบัณฑติ.   
     [๒๕๒] คําวา อธิษฐานความประพฤตผูิเดียว มีความวา อธิษฐานความประพฤติ   
ผูเดียวดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑ ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑.   
อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยสวนบรรพชาอยางไร? ภิกษุตดักังวลในฆราวาสทั้งหมด ฯลฯ   
อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยสวนบรรพชาอยางนี้. อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยการละ   
ความคลุกคลีดวยหมูอยางไร? ภิกษุนัน้บวชแลวอยางนั้น เปนผูเดียว ซองเสพเสนาสนะเปนปา    
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ละเมาะ และปาทึบอันสงัด ฯลฯ อธิษฐานความประพฤตผูิเดียวดวยการละความคลุกคลีกดวยหมู   
อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อธิษฐานความประพฤติผูเดยีว.   
     [๒๕๓] คําวา แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม มีความวา ช่ือวาเมถุนธรรม ไดแก   
ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา แมภายหลังประกอบใน   
เมถุนธรรม คือ สมัยตอมา ภิกษนุั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และสิกขาแลว   
เวียนมาเปนคฤหัสถ ประกอบ ประกอบท่ัว ประกอบดวยความเอ้ือเฟอ ประกอบดวยดี   
ในเมถุนธรรม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม.   
                       วาดวยการลงโทษ   
     [๒๕๔] คําวา จักเศราหมอง เหมือนคนโง ฉะนั้น มีความวา บุคคลนั้นจักลําบาก   
จักเศราหมอง มัวหมอง เหมือนคนกําพรา เหมือนคนหลงใหล ฉะนัน้ คือ ยอมฆาสัตวบาง   
ลักทรัพยบาง ตัดท่ีตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเรือนหลังเดยีวบาง ดักปลนท่ีหนทาง   
เปล่ียวบาง คบหาภรรยาของผูอ่ืนบาง กลาวเท็จบาง จักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมอง แมอยางนี้.   
พระราชารับส่ังใหจับกุมบุคคลน้ันแลวใหทํากรรมกรณตางๆ  คือ ใหเฆ่ียนดวยหวายบาง ใหตี   
ดวยไมพลองบาง ใหตัดมือบาง ใหตัดเทาบาง ใหตัดมือและเทาบาง ใหตัดใบหูบาง ใหตัด   
จมูกบาง ใหตดัใบหแูละจมูกบาง วางกอนเหล็กแดงบนศีรษะบาง ถลกหนังศีรษะออกแลวขัด   
ใหขาวเหมือนสังขบาง ใสไฟลุกโพลงเขาไปในปากจนโลหิตไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบาง   
พันตัวดวยผาชุบน้ํามันแลวเผาทั้งเปนบาง พันมือดวยผาจุดไฟใหลุกเหมือนประทีปบาง ถลกหนัง   
ตั้งแตคอลงมาขอเทาลุกเดินเหยยีบหนังน้ันจนลมลงบาง ถลกหนังต้ังแตคอลงมาถึงบ้ันเอวทํา   
ใหเปนดังนุงผาคากรองบาง สวมปลอกเหล็กท่ีขอศอกและเขาท้ังหมดแลวเสียบหลาวเหล็ก ๕ ทิศ   
ตั้งไวเผาไฟบาง เอาเบ็ดเกีย่วหนัง เนื้อ เอ็นออกมาบาง เอามีดเฉือนเนื้อออกเปนแวนๆ ดัง   
เหรียญกระษาปณบาง เฉือนหนัง เนื้อ เอ็นออกเหลือแตกระดูกบาง เอาหลาวเหล็กแทงที่ชองหูจน   
ทะลุถึงกันเสียบติดดินแลวจบัขาหมุนไปโดยรอบบาง ทุบใหกระดูกละเอียดแลวถลกหนังออก   
เหลือแตกองเนื้อดังต่ังใบไมบาง เอาน้ํามันเดือดพลานรดตัวบาง ใหสุนขักัดกินจนเหลือแต    
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กระดูกบาง เสียบหลาวยกข้ึนนอนหงายท้ังเปนบาง เอาดาบตัดศีรษะบาง บุคคลนั้นจักลําบาก   
จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลนัน้ ถูกกามตณัหาครอบงําแลว มี   
จิตอันกามตัณหาตรึงไวแลว เม่ือแสวงหาโภคทรัพยยอม แลนไปสูมหาสมุทรดวยเรือ ฝาหนาว   
ฝารอน ถูกสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานเบียดเบียน ถูกความหวิ   
กระหายเบียดเบียนอยู ไปคุมพรัฐ ไปตักโกลรัฐ ไปตักกสิลรัฐ ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ   
ไปเวสุงครัฐ ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปกมลิรัฐ ไปวังกรัฐ ไปเอฬวัทนรัฐ ไปสุวัณณกูฏรัฐ   
ไปสุวัณณภูมิรัฐ ไปตัมพปณณิรัฐ ไปสุปปารรัฐ ไปภรุกรัฐ ไปสุรัทธรัฐ ไปอังคเณกรัฐ   
ไปคังคณรัฐ ไปปรมคังคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปนรัฐ ไปอัลลสันทรัฐ ไปมรุกันตารรัฐ   
เดินทางท่ีตองไปดวยเขา เดนิทางท่ีตองไปดวยแพะ เดนิทางท่ีตองไปดวยแกะ เดนิทางท่ีตอง   
โหนไปดวยเชือกและหลัก เดินทางท่ีตองโดดลงดวยรมหนังแลวจึงเดินไปได เดนิทางท่ีตองไป   
ดวยพะองไมไผ เดินทางตามทางนก เดนิทางตามทางหนู เดินทางตามทางซอกภูเขา เดนิทาง   
ตามลําธารท่ีตองไตไปตามเสนหวาย  จักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้. เม่ือ   
แสวงหาไมได ยอมเสวยทุกขและโทมนัสแมมีความไมไดเปนมูล จักลําบาก จักเศราหมอง   
มัวหมองแมอยางนี้. เม่ือแสวงหาได คร้ันไดแลวก็เสวยทุกขและโทมนัสแมมีความรักษาเปนมูล   
ดวยวิตกอยูวา ดวยอุบายอะไรหนอ พระราชาจึงจะไมริบโภคทรัพยของเรา พวกโจรจะไมลักไป   
ไฟจะไมไหม น้ําจะไมพัดไป พวกทายาทอัปรียจะไมขนเอาไป เม่ือรักษาปกครองอยางนี้   
โภคทรัพยยอมสลายไป บุคคลนั้นก็เสวยทุกขและโทมนัสแมมีความสลายไปแหงทรัพยเปนมูล   
จักลําบาก จกัเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา จักเศราหมอง เหมือน   
คนโง ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษเุปนท่ีเล่ืองลือวา เปนบัณฑติ อธิษฐานความประพฤติผูเดียว แมภาย   
           หลังประกอบในเมถุนธรรม จักเศราหมองเหมือนคนโง ฉะนั้น.   
     [๒๕๕] มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอ่ืนแตความเปนสมณะกอนใน   
           ธรรมวินัยนี้ พงึทําความเปนผูประพฤติผูเดียวใหม่ันคง ไมพึงเสพเมถุน   
           ธรรม.    
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                      วาดวยปฏิปทาของมุนี   
     [๒๕๖] คําวา มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอ่ืนแตความเปนสมณะกอนใน   
ธรรมวินัยนี้ มีความวา คําวา นั้น คือ มุนี ทราบ รู เทียบเคียง พิจารณา ทําให   
แจมแจง ทําใหเปนแจง ซ่ึงสมบัตแิละวิบัตินั้น คือ ยศและเกียรติในกาลกอน คือ ในคราว   
เปนสมณะ ยอมกลายเปนความเส่ือมยศและเส่ือมเกยีรติ ของภิกษุผูบอกคือพระพุทธ   
พระธรรม พระสงฆ สิกขาแลว เวยีนมาเปนคฤหัสถในภายหลัง. คําวา มุนี มีความวา   
ญาณเรียกวาโมนะ ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหา   
เพียงดังขาย ดาํรงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนัน้ช่ือวามุนี. คําวา ในธรรม   
วินัยนี้ คือ ในลัทธิ ในความควร ในความชอบใจ ในเขตแดน ในธรรม ในวนิัย ใน   
ธรรมวินัย ในปาพจน ในพรหมจรรย ในสัตถุศาสน ในอัตภาพ ในมนุษยโลกน้ี เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอ่ืนแตความเปนสมณะกอนในธรรม   
วินัยนี้.   
     [๒๕๗] คําวา พึงทําความประพฤติผูเดียวใหม่ันคง มีความวา พึงทําความประพฤติ   
ผูเดียวใหม่ันคง ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑ ดวยการละความคลุกคลีดวย   
หมู ๑.   
     พึงทําความประพฤติผูเดียวใหม่ันคงดวยสวนบรรพชาอยางไร? มุนีตดักังวลใน   
ฆราวาสท้ังหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพอง   
ตัดกังวลในความส่ังสมแลว ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต   
แลว เขาถึงความเปนผูไมมีกงัวล พึงเปนผูเดียวประพฤติ คือ อยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ   
รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป มุนีพึงทําความประพฤติผูเดียวใหม่ันคงดวยบรรพชา   
อยางนี้.   
     พึงทําความประพฤติผูเดียวใหม่ันคงดวยการละความคลุกคลีดวยหมูอยางไร? มุนีนัน้   
บวชแลวอยางน้ัน พึงเปนผูเดียวซองเสพเสนาสนะเปนปาละเมาะ และปาทึบอันสงัด มีเสียง   
นอย ปราศจากเสียงกกึกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย    
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สมควรแกวเิวก มุนีนั้น พึงเดินผูเดยีว พึงยนืผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาบานเพ่ือ   
บิณฑบาตผูเดยีว กลับผูเดียว นั่งในท่ีลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียวประพฤติ   
คือ อยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป มุนีพึงทําความ   
ประพฤติผูเดียวใหม่ันคงดวยการละความคลุกคลีดวยหมูอยางนี้. มุนีพึงทําความประพฤติผูเดียว   
ใหม่ันคงถาวร มีการสมาทานม่ันคง มีการสมาทานต้ังลงในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา พึงทําความประพฤติผูเดียวใหม่ันคง.   
     [๒๕๘] คําวา ไมพึงเสพเมถุนธรรม มีความวา ช่ือวาเมถุนธรรม ไดแก ธรรมของ   
อสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม ไมพึงเสพ ไมพึงซองเสพ ไมพึงรวม   
ไมพึงเสพเฉพาะซ่ึงเมถุนธรรม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงเสพเมถุนธรรม. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอนใน   
           ธรรมวินัยนี้ พงึทําความประพฤติผูเดียวใหม่ันคง ไมพึงเสพเมถุน   
           ธรรม.   
     [๒๕๙] บุคคลพึงศึกษาวิเวกน่ันเทียว เพราะความประพฤติวิเวกน้ัน เปนกิจอัน   
           สูงสุดของพระอริยเจาท้ังหลาย บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผู   
           ประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกนัน้ บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในท่ีใกล   
           นิพพาน.   
     [๒๖๐] คําวา บุคคลพึงศึกษาวเิวกน่ันเทียว มีความวา วิเวก ไดแก วิเวก ๓ อยาง   
คือ กายวเิวก ๑ จิตตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑ กายวิเวก เปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวาอุปธิวิเวก   
ก็กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออกแลว ยินดยีิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวกยอมมีแกบุคคล   
ผูมีจิตบริสุทธ์ิ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวเิวกยอมมีแกบุคคลผูหมดอุปธิ ถึง   
ซ่ึงนิพพานอันเปนวิสังขาร. คําวา ศึกษา ไดแก สิกขา ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต   
สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา อธิปญญาสิกขา. คําวา บุคคลพึงศึกษาวิเวก   
นั่นเทียว คือ พงึศึกษา พึงประพฤติเอ้ือเฟอ พึงประพฤติดวยดี พึงสมาทานประพฤติวเิวก   
นั่นเทียว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลพึงศึกษาวเิวกน่ันเทียว.    
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     [๒๖๑] คําวา ความประพฤติวิเวกน้ัน เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยเจาท้ังหลาย   
มีความวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา เรียกวา พระอริยเจา   
ท้ังหลาย ความประพฤติวิเวกน้ัน เปนกิจอันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร   
ของพระอริยเจาท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความประพฤติวิเวกนัน้ เปนกจิอันสูงสุด   
ของพระอริยเจาท้ังหลาย.   
     [๒๖๒] คําวา บุคคลไมพงึสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกน้ัน   
มีความวา บุคคลไมพึงทําความกําเริบข้ึน ไมพึงทําความยกตน ไมพึงทําความถือตัว ไมพึงทํา   
ความกระดาง ดวยความประพฤติวิเวกน้ัน คือ ไมยังความถือตัวใหเกิด ไมพึงทําความผูกพัน   
ดวยความประพฤติวิเวกน้ัน ไมพึงเปนผูกระดาง เยอหยิ่ง หัวสูง ดวยความประพฤติวิเวกน้ัน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐ ดวยความประพฤตวิเิวกนั้น.   
     [๒๖๓] คําวา บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในท่ีใกลนิพพาน มีความวา บุคคลนั้น   
ยอมปฏิบัติในท่ีใกล ในท่ีใกลรอบ ในที่ใกลเคียง ไมหางไกล ในท่ีใกลชิด ตอนิพพาน เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในท่ีใกลนิพพาน. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสวา   
           บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว เพราะความประพฤติวิเวกน้ัน เปนกิจอัน   
           สูงสุดของพระอริยเจาท้ังหลาย บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผู   
           ประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกนัน้ บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในท่ี   
           ใกลนิพพาน.   
     [๒๖๔] หมูสัตวผูยินดใีนกามท้ังหลาย ยอมรักใครตอมุนีผูประพฤติวาง ไมมี   
           อาลัยในกามท้ังหลาย ผูขามโอฆะไดแลว.   
     [๒๖๕] คําวา ตอมุนีผูประพฤติวาง มีความวาง วา คือ ผูวาง ผูเปลา สงัดจาก   
กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู   
ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี   
ความถือตัว ความดูหม่ินทาน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวน    
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กระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภสัิงขารท้ังปวง. คําวา มุนี   
มีความวา ญาณ เรียกวาโมนะ ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และ   
ตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลน้ันช่ือวามุนี. คําวา   
ผูประพฤติ คือ ผูเท่ียวไป อยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยงัอัตภาพใหเปนไป เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ตอมุนีผูประพฤติวาง.   
     [๒๖๖] คําวา ไมมีอาลัยในกามท้ังหลาย มีความวา กาม ไดแก กาม ๒ อยาง โดย   
หัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ นีเ้รียกวาวัตถุ ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม มุนีกําหนดรู   
วัตถุกาม ละ เวน บรรเทา ทําใหส้ิน ใหถึงความไมมีซ่ึงกเิลสกาม ช่ือวาไมมีอาลัยในกาม   
ท้ังหลาย คือ สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนกามเสียแลว สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืน   
ราคะเสียแลว เปนผูหมดตัณหา ดับแลว เยน็แลว เสวยพรอมเฉพาะซ่ึงความสุข มีตนเปนผู   
ประเสริฐอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมมีอาลัยในกามท้ังหลาย.   
     [๒๖๗] คําวา หมูสัตวผูยนิดีในกามคุณท้ังหลายยอมรักใคร ... ผูขามโอฆะไดแลว มี   
ความวา ปชา เปนช่ือของสัตว. หมูสัตวผูกําหนัด ปรารถนา ยินดี ตดิใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว   
พัวพันในกามท้ังหลาย หมูสัตวเหลานัน้ยอมอยากได ยินดี ปรารถนา รักใคร ชอบใจ ตอมุนี   
ผูขาม คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวง ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ   
อวิชชาโอฆะ และทางแหงสงสารท้ังปวงแลว ผูไปสูฝงถึงฝงแลว ไปสูสวนสุดถึงสวนสุดแลว   
ไปสูท่ีสุดถึงท่ีสุดแลว ไปสูสวนสุดรอบถึงสวนสุดรอบแลว ไปสูท่ีจบถึงท่ีจบแลว ไปสูท่ีตาน   
ทานถึงท่ีตานทานแลว ไปสูท่ีล้ีลับถึงท่ีล้ีลับแลว ไปสูท่ีพึ่งถึงท่ีพึ่งแลว ไปสูท่ีไมมีภยัถึงท่ีไม   
มีภัยแลว ไปสูท่ีไมเคล่ือนถึงท่ีไมเคล่ือนแลว ไปสูอมตะถึงอมตะแลว ไปสูนิพพานถึงนิพพาน   
แลว. พวกลูกหนี้ยอมปรารถนารักใครความเปนผูหมดหนี้ ฉันใด พวกท่ีปวยไขยอมปรารถนา   
รักใครความเปนผูหายโรค ฉันใด พวกท่ีตดิอยูในเรือนจาํ ยอมปรารถนารักใครความพนจาก   
เรือนจํา ฉันใด พวกท่ีเปนทาส ยอมปรารถนารักใครความเปนไท ฉันใด พวกท่ีเดนิทางกันดาร   
ยอมปรารถนารักใครภาคพื้นท่ีเกษม ฉันใด หมูสัตวผูกําหนัด ปรารถนายินดี ตดิใจ ลุมหลุง   
ของ เกี่ยว พัวพันในกามท้ังหลาย หมูสัตวนั้นยอมอยากได ยินดี ปรารถนารักใคร ชอบใจ   
ตอมุนีผูขาม คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวง ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ฯลฯ    
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ไปสูนิพพาน ถึงนิพพานแลว ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หมูสัตวผูยินดใีนกาม   
ท้ังหลาย ยอมรักใคร ... ผูขามโอฆะแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           หมูสัตวผูยินดีในกามท้ังหลาย ยอมรักใครตอมุนผูีประพฤติวาง ไมมี   
           อาลัยในกามท้ังหลาย ผูขามโอฆะไดแลวดังนี้.   
                 จบ ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสท่ี ๗.   
                        ------------   
                     ปสูรสุตตนิเทสนิทเทสท่ี ๘   
     [๒๖๘] สมณพราหมณท้ังหลาย ยอมกลาววา ความหมดจดในธรรมน้ีเทานั้น   
           ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอ่ืน อาศัยส่ิงใดแลว กลาว   
           ส่ิงนั้น วางามในเพราะทิฏฐิของตนนั้น สมณพราหมณเปนอันมาก เปน   
           ผูตั้งม่ันในสัจจะเฉพาะอยางหน่ึงๆ.   
                       วาดวยความหมดจด   
     [๒๖๙] คําวา สมณพราหมณท้ังหลาย ยอมกลาววา ความหมดจดยอมมีในธรรมนี้เทานั้น   
มีความวา สมณพราหมณท้ังหลาย ยอมกลาว บอก พดู แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความ   
หมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ในธรรมนี้เทานั้น คือ   
ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบวา โลกเท่ียง ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ยอมกลาว   
บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความ   
พนวิเศษ ความพนรอบวา โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา โลกมีท่ีสุด โลกไมมี   
ท่ีสุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางอ่ืน สรีระอยางอ่ืน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว   
ยอมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก   
ก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได   
ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา สมณพราหมณท้ังหลาย ยอมกลาววา   
ความหมดจดในธรรมน้ีเทานัน้.    
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     [๒๗๐] คําวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอ่ืน มีความวา สมณพราหมณ   
ท้ังหลายยอมทิ้ง ทอดท้ิง ละท้ิงวาทะอ่ืนท้ังหมด เวนศาสดาธรรมท่ีศาสดากลาว คณะ ทิฏฐิ   
ปฏิปทา มรรคของตน ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนีว้า ศาสดาน้ันไมใชสัพพัญู   
ธรรมไมเปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวดีแลว คณะสงฆไมเปนผูปฏิบัติดี ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิเจริญ   
ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนธรรมนําออกจากทุกข ความหมดจด   
ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือความพนรอบ ยอมไมมี   
ในธรรมนั้น สัตวท้ังหลายยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพนวิเศษ   
หรือไมพนรอบ ในเพราะธรรมท้ังหลายน้ัน คือ ยอมเปนผูเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก   
ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอ่ืน.   
     [๒๗๑] คําวา อาศัยส่ิงใดแลว กลาวส่ิงนั้นวางามในเพราะทิฏฐิของตนน้ัน มีความวา   
อาศัยส่ิงใด คือ อาศัย อาศัยดวยดี พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึง ส่ิงใด คือ ศาสดา   
ธรรมท่ีศาสดากลาว คณะสงฆ ทิฏฐิ ปฏิปทามรรคใด. คําวา ในเพราะทิฏฐิของตนน้ัน คือ   
ในเพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน. คําวา กลาวส่ิงนั้นวางาม คือ กลาวส่ิงนั้น   
วาดี กลาววาเปนบัณฑิต กลาววาเปนนกัปราชญ กลาววาเปนญาณ กลาววาเปนเหตุ กลาววา   
เปนลักษณะ กลาววาเปนการณะ กลาววาเปนฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
อาศัยส่ิงใดแลว กลาวส่ิงนัน้วางามในเพราะทิฏฐิของตนนั้น.   
     [๒๗๒] คําวา สมณพราหมณเปนอันมาก เปนผูตั้งม่ันในสัจจะเฉพาะอยางหน่ึงๆ   
มีความวา สมณพราหมณเปนอันมาก ตั้งม่ัน ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไป   
ในสัจจะเฉพาะอยางหน่ึงๆ เปนอันมาก คือ ตั้งม่ัน ตั้งอยูเฉพาะ พวัพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจ   
ไปวา โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ตั้งม่ัน ตั้งอยูเฉพาะ พวัพัน เขาถึง ติดใจ   
นอมใจไปวาโลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีก   
ก็หามิได ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณเปนอันมาก   
เปนผูตั้งม่ันในสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งๆ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           สมณพราหมณท้ังหลาย  ยอมกลาววา  ความหมดจดยอมมีในธรรมนี้   
           เทานั้น ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอ่ืน  อาศัยส่ิงใดแลว   
           กลาวส่ิงนั้นวางามในเพราะทิฏฐิของตนน้ัน  สมณพราหมณเปนอันมาก   
           เปนผูตั้งม่ันในสัจจะเฉพาะอยางหน่ึง ๆ.   
     [๒๗๓] สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท เปนคูปรับ   
           ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยส่ิงอ่ืนแลว   
           ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตน   
           เปนคนฉลาด.   
                       วาดวยการยกวาทะ   
     [๒๗๔] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้ ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท มีความวา   
สมณพราหมณเหลานัน้ ใครวาทะ คือ สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ ตองการวาทะ   
ประสงควาทะ มุงหมายวาทะ เท่ียวแสวงหาวาทะ. คําวา เขาไปสูบริษัท คือ เขาไป หยัง่ลง   
เขาถึง เขาหา ขัตติยบริษัท พราหมณบริษทั คหบดีบริษทั สมณบริษัท เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
สมณพราหมณเหลานัน้ ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท.   
     [๒๗๕] คําวา เปนคูปรับ ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล มีความวา เปนคูปรับ คือ   
เปนคนสองฝาย เปนผูทําความทะเลาะกันสองฝาย ทําความหมายม่ันกันท้ังสองฝาย ทําความ   
อ้ือฉาวกันท้ังสองฝาย ทําความวิวาทกันท้ังสองฝาย กออธิกรณกันท้ังสองฝาย ทําวาทะกัน   
ท้ังสองฝาย โตเถียงกันท้ังสองฝาย สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมมุงกนัและกัน คือ ดู เห็น   
แลเห็น เพงดู พิจารณา เห็นกันและกันโดยความเปนคนพาล เปนคนเลว เปนคนเลวทราม   
เปนคนตํ่าชา เปนคนลามก เปนคนสกปรก เปนคนตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนคูปรับ   
ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล.   
     [๒๗๖] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้ อาศัยส่ิงอ่ืนแลว ยอมกลาวถอยคําคัดคานกนั   
มีความวา สมณพราหมณเหลานั้นอาศัย อาศัยดวยดี พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงส่ิงอ่ืน คือ   
ศาสดา ธรรมท่ีศาสดากลาว คณะสงฆ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค. ความทะเลาะกัน ความหมายม่ัน    
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ความแกงแยง ความววิาท ความมุงราย เรียกวา ถอยคําคัดคานกัน. อีกอยางหนึ่ง ถอยคําท่ี   
ไมมีน้ํามีนวล เรียกวา ถอยคําคัดคานกัน. สมณพราหมณเหลานัน้ยอมกลาว คือ พูด แสดง แถลง   
ซ่ึงคําคัดคานกัน ความทะเลาะ คําหมายม่ันกัน คําแกงแยงกัน คําววิาทกนั คํามุงรายกนั                                        
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยส่ิงอ่ืนแลว ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน.   
     [๒๗๗] คําวา เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตนเปนคนฉลาด มีความวา   
เปนผูใครความสรรเสริญ คือ เปนผูใครความสรรเสริญ ตองการความสรรเสริญ ประสงค   
ความสรรเสริญ มุงหมายความสรรเสริญ เท่ียวแสวงหาความสรรเสริญ. คําวา กลาววา   
ตนเปนผูฉลาด คือ พูดวาตนเปนคนฉลาด พูดวาตนเปนบัณฑิต พดูวาตนเปนนกัปราชญ   
พูดวาตนเปนผูมีญาณ พูดวาตนเปนผูมีเหตุ พูดวาตนเปนผูมีลักษณะ พูดวาตนเปนผูมีการณะ   
พูดวาตนเปนผูมีฐานะ ดวยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววา   
ตนเปนผูฉลาด เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           สมณพราหมณเหลานัน้ ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท เปนคูปรับ ยอมมุงกัน   
           และกันวาเปนพาล สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยส่ิงอ่ืนแลว   
           ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววา   
           ตนเปนคนฉลาด.   
     [๒๗๘] ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท เม่ืออยากไดความสรรเสริญ   
           ยอมเปนผูลังเลใจ ยอมเปนผูเกอเขิน ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคาน   
           ตกไป ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทาง   
           แกตวั.   
                    วาดวยแพวาทะแลวขัดเคือง   
     [๒๗๙] คําวา ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท มีความวา ชนผูประกอบ คือ   
ประกอบท่ัว ประกอบเอ้ือเฟอ ประกอบดวยดี ประกอบพรอม ในถอยคําของตน เพื่อกลาว   
ในทามกลางขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท.    
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     [๒๘๐] คําวา เม่ืออยากไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลังเลใจ มีความวา เม่ืออยากได   
ความสรรเสริญ คือ เม่ืออยากได ยินดี ปรารถนา ชอบใจ รักใคร ความสรรเสริญ คือ   
ความชม ความมีเกียรติ ความยกยองคุณ. คําวา ยอมเปนผูลังเลใจ คือ กอนแตโตตอบ ยอมเปน   
ผูมีความสงสัย ลังเลใจ คือ กอนแตโตตอบ ยอมเปนผูสงสัย ลังเลใจอยางนี้วา เราจักมีชัย   
หรือไมหนอ หรือเราจักปราชัย เราจักขมเขาอยางไร จักทําลัทธิของเราใหเชิดชูอยางไร จักทํา   
ลัทธิของเราใหวิเศษอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวเิศษเฉพาะอยางไร จักทําความผูกมัดเขาอยางไร   
จักทําความปลดเปล้ืองอยางไร จักทําความตัดรอบวาทะเขาอยางไร เราจักขนาบวาทะเขาไวอยางไร   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ืออยากไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลังเลใจ.   
     [๒๘๑] คําวา ยอมเปนผูเกอเขิน ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป มีความวา   
ชนผูพิจารณาปญหามีความเอ็นดูปรานี ยอมคัดคานใหตกไป คือ ยอมคัดคานใหตกไป คือ   
ยอมคัดคานโดยอรรถวา คําท่ีทานกลาวไมประกอบดวยอรรถ ยอมคัดคานโดยพยญัชนะวา   
คําท่ีทานกลาวไมประกอบดวยพยัญชนะ ยอมคัดคานโดยอรรถและพยญัชนะวา คําท่ีทานกลาว   
ไมประกอบท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ ยอมคัดคานวา เนื้อความทานชักมาไมดี พยัญชนะทานยกข้ึนไมดี   
อรรถและพยญัชนะทานชักมาไมดี ยกข้ึนไมดี ความขมผูอ่ืนทานไมกระทํา ความเชิดชูลัทธิ   
ทานทําไมดี วาทะอันวเิศษทานไมกระทํา วาทะอันวิเศษเฉพาะทานทําไมดี ความผูกมัดผูอ่ืน   
ทานไมทํา ความปลดเปล้ืองทานทําไมดี ความตัดรอบวาทะผูอ่ืนทานไมทํา ความขนาบวาทะผูอ่ืน   
ทานทําไมดี ทานพูดช่ัว กลาวช่ัว เจรจาช่ัว เปลงวาจาชั่ว ภาษิตชัว่. คําวา ยอมเปนผูเกอเขิน   
ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป คือ เม่ือถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป ยอมเปนผูเกอเขิน   
คือ อับอาย กระวนกระวาย ลําบากกาย ทุกขใจ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมเปนผูเกอเขิน   
ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป.   
     [๒๘๒] คําวา ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตวั มี   
ความวา เพราะความติเตียน คือ เพราะความนินทา ครหา ไมชมเชย ไมสรรเสริญคุณ. คําวา   
ยอมขัดเคือง คือ ขัดเคือง ขัดใจ หมายแกแคน ยอมทําความโกรธ ความเคือง ความไม   
ยินดใีหปรากฏ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน. คําวา ยอมเปนผูแสวง    
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หาชองทางแกตัว คือ ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตวั แสวงหาความผิด ความพล้ัง ความ   
พลาด ความเผลอ และชองทาง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน ยอม   
เปนผูแสวงหาชองทางแกตวั. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท เม่ืออยากไดความสรรเสริญ   
           ยอมเปนผูลังเลใจ ยอมเปนผูเกอเขิน ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคาน   
           ตกไป ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตวั.   
     [๒๘๓] ชนผูพิจารณาปญหา กลาววาทะของชนน้ันวาเลว คัดคานใหตกไป   
           ชนนั้นมีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพัน เศราโศก ทอดถอนใจอยูวา เขา   
           ลวงเลยเรา.   
                  วาดวยถูกขมดวยวาทะแลวเสียใจ   
     [๒๘๔] คําวา กลาววาทะของชนน้ันวาเลว มีความวา ชนผูพิจารณาปญหา ยอม   
กลาว บอก พดู แสดง แถลง ซ่ึงวาทะของชนน้ันวา เลว เลวทราม เส่ือมเสีย เสียหาย   
ไมบริบูรณอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว.   
     [๒๘๕] คําวา ชนผูพิจารณาปญหา ... คัดคานใหตกไป มีความวา ชนผูพิจารณา   
ปญหา มีความเอ็นดูปราณี ยอมคัดคานใหตกไป คือ ยอมคัดคานโดยอรรถวา คําท่ีทานกลาว   
ไมประกอบดวยอรรถ ยอมคัดคานโดยพยญัชนะวา คําท่ีทานกลาวไมประกอบดวยพยัญชนะ ยอม   
คัดคานโดยอรรถและพยัญชนะวา คําท่ีทานกลาวไมประกอบท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ ยอมคัดคานวา   
เนื้อความทานชักมาไมดี พยญัชนะทานยกข้ึนไมดี อรรถและพยัญชนะทานชักมาไมดี ยกข้ึนไมดี   
ความขมผูอ่ืนทานไมกระทํา ความเชิดชูลัทธิทานทําไมดี วาทะอันวเิศษทานไมกระทํา วาทะอัน   
วิเศษเฉพาะทานทําไมดี ความผูกมัดผูอ่ืนทานไมทํา ความปลดเปล้ืองทานทําไมดี ความตัดรอน   
วาทะผูอ่ืนทานไมทํา ความขนาบวาทะผูอ่ืนทานทําไมดี ทานพูดช่ัว กลาวช่ัว เจรจาช่ัว เปลง   
วาจาช่ัว ภาษิตช่ัว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนผูพิจารณาปญหา ... คัดคานใหตกไป.   
     [๒๘๖] คําวา ชนนัน้มีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพนั เศราโศก มีความวา ยอม   
รําพัน คือ เปนผูมีการพูดเพอ บนเพอ พรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนแหงอาการพรํ่าเพอ    
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เห็นปานนี้วา เหตุการณอ่ืน เรานึกคิดพิจารณาใครครวญแลว เรามีพวกมาก มีบริษัทมาก มี   
บริวารมาก กบ็ริษัทนี้ เปนพวกแตไมพรอมเพรียงกนั การเจรจาปราศรัยจงมีเพื่อความพรอม   
เพรียง เราจกัทําลายเขาอีก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมรําพัน. คําวา ยอมเศราโศก คือ   
ยอมเศราโศก ลําบากใจ รําพนับอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหลวา เขามีชัย เราปราชัย เขา   
มีลาภ เราเส่ือมลาภ เขามียศ เราเส่ือมยศ เขาไดความสรรเสริญ เราไดความนินทา เขามีสุข   
เรามีทุกข เขาไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขาร เราไมไดรับสักการะเคารพนับถือบูชายําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนา   
สนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมรําพัน เศราโศก. คําวา มีวาทะ   
เส่ือมไปแลว คือ มีวาทะเส่ือมไปแลว มีวาทะเลวทราม มีวาทะเส่ือมรอบ มีวาทะอันเขาให   
เส่ือมรอบ มีวาทะไมบริบูรณแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชนนั้นมีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพัน   
เศราโศก.   
     [๒๘๗] คําวา ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเราแลว มีความวา ทอดถอนใจอยูวา   
เขาลวง ลํ้า เกนิ เลย ลวงเลย ซ่ึงวาทะเราดวยวาทะเขา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เขาลวง   
เลยเราไปแลว แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ทอดถอนใจอยูวา เขากดข่ีครอบงําย่ํายวีาทะ   
เราแลว ยอมประพฤติ อยู เปล่ียนอิริยาบถ หมุนไป รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เขาลวงเลยเราไปแลว แมดวยประการอยางนี้. การพูดเพอ การบนเพอ การ   
พรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนแหงอาการพรํ่าเพอ เรียกวาทอดถอนใจอยู เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเราแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชนผูพิจารณาปญหา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว คัดคานใหตกไป ชน   
           นั้นมีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพนั เศราโศก ทอดถอนใจอยูวา เขา   
           ลวงเลยเราแลว.   
     [๒๘๘] ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะท้ังหลาย ความยนิดีและความ   
           ยินราย ยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว   
           พึงงดเวนการคานกนั เพราะประโยชนอ่ืนจากการไดความสรรเสริญ ยอม   
           ไมมี.    
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                     วาดวยโทษของการวิวาท   
     [๒๘๙] คําวา ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะทั้งหลาย มีความวา สมณะ   
ไดแก ชนบางเหลา ผูเปนปริพาชกภายนอกศาสนาน้ี ความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมาย   
ม่ันกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกนัเพราะทิฏฐิ ความววิาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะ   
ทิฏฐิ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลวในสมณะทั้งหลาย เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะท้ังหลาย.   
     [๒๙๐] คําวา ความยินดแีละความยินราย ยอมมีในเพราะความววิาทเหลานั้น มีความ   
วา ยอมมีความชนะและความแพ ลาภและความเส่ือมลาภ ยศและความเส่ือมยศ นินทาและ   
ความสรรเสริญ สุขและทุกข โสมนัสและโทมนัส อิฏฐารมณ และอนฏิฐารมณ ความปลอดโปรง   
และความกระทบกระท่ัง ความยินดแีละความยินราย ความดีใจและความเสียใจ คือ จติยินดี   
เพราะความชนะ จิตยินรายเพราะความแพ จิตยินดีเพราะลาภ จิตยนิรายเพราะความเส่ือมลาภ   
จิตยินดีเพราะยศ จิตยินรายเพราะความเส่ือมยศ จิตยนิดเีพราะสรรเสริญ จิตยินรายเพราะนินทา   
จิตยินดีเพราะสุข จิตยินรายเพราะทุกข จิตยินดีเพราะโสมนัส จิตยินรายเพราะโทมนสั จิตยินดี   
เพราะเฟองฟูข้ึน จิตยนิรายเพราะตกอับ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความยินดีและความยินราย   
ยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น.   
     [๒๙๑] คําวา บุคคลเห็นโทษแมนีแ้ลว พึงงดเวนการคัดคานกัน มีความวา เห็น   
โทษแมนีแ้ลว คือ เห็น พบ เทียบเคียง พจิารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงซ่ึงโทษนั้น   
ในเพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกนัเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ   
ความววิาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เหน็โทษแมนี้   
แลว. คําวา พึงงดเวนการคัดคานกัน คือ ความทะเลาะกนั ความหมายม่ันกัน ความแกงแยง   
กัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน เรียกวาการคัดคานกนั. อีกอยางหนึ่ง ถอยคําท่ีไมมีน้ํามี   
นวล เรียกวาถอยคําคัดคานกนั. บุคคลไมพึงทําถอยคําคัดคานกัน คือ ไมพึงทําความทะเลาะกัน   
ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกนั ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน พงึละ บรรเทา ทําให   
ส้ินไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงความทะเลาะกัน ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกนั    
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ความววิาท ความมุงรายกัน คือ พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออกไป สละ พน พนขาด   
พรากออกจากความทะเลาะกัน ความหมายม่ันกนั ความแกงแยงกนั ความววิาทกนั และความ   
มุงรายกัน พึงเปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลเห็น   
โทษแมนีแ้ลว พึงงดเวนการคัดคานกัน.   
     [๒๙๒] คําวา เพราะประโยชนอ่ืนจากการไดความสรรเสริญยอมไมมี มีความวา ไม   
มีประโยชนอ่ืนจากการไดความสรรเสริญ คือ ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ัง ๒   
อยาง ประโยชนมีในชาตินี้ ประโยชนมีในชาติหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชน   
ล้ีลับ ประโยชนท่ีปดบัง ประโยชนท่ีควรนําไป ประโยชนท่ีนําไปแลว ประโยชนไมมีโทษ   
ประโยชนปราศจากกิเลส ประโยชนอันบริสุทธ์ิ ประโยชนอยางยิ่ง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไป   
ได เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะประโยชนอ่ืนจากการไดความสรรเสริญยอมไมมี. เพราะเหตุนัน้   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ความววิาทกันเหลานี ้เกิดแลวในสมณะท้ังหลาย ความยินดีและความ   
           ยินรายยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึง   
           งดเวนการคัดคานกัน เพราะประโยชนอ่ืนจากการไดความสรรเสริญยอม   
           ไมมี.   
     [๒๙๓] ก็หรือวา บุคคลกลาววาทะในทามกลางบริษัท ยอมเปนผูถูกสรรเสริญ   
           ในเพราะทิฏฐินั้น บุคคลน้ันยอมหวัเราะ และเฟองฟูข้ึนดวยประโยชน   
           ในความชนะน้ัน เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนั้นแลว เปนผูสมใจนึก.   
     [๒๙๔] คําวา ก็หรือวา ... ยอมเปนผูถูกสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น มีความวา คําวา   
ในเพราะทิฏฐินั้น คือ บุคคลยอมเปนผูอันชนหมูมากสรรเสริญ ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณใน   
เพราะทิฏฐิ ความความ ควรชอบใจลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กห็รือวา ... ยอมเปนผู   
ถูกสรรเสริญในเพราะทิฏฐินัน้.   
     [๒๙๕] คําวา กลาววาทะในทามกลางบริษัท มีความวา กลาว บอก พูด แถลง   
แสดง ใหรุงเรือง บัญญัติ กําหนดซ่ึงวาทะของตนและวาทะอนุโลมแกวาทะของตน ในทาม    
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กลางขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดบีริษัท สมณบริษัท เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กลาววาทะ   
ในทามกลางบริษัท.   
     [๒๙๖] คําวา บุคคลนั้นยอมหัวเราะ และเฟองฟูข้ึนดวยประโยชนในความชนะนั้น   
ความวา บุคคลน้ัน เปนผูยนิดี หัวเราะ ราเริง ชอบใจ มีความดําริบริบูรณ ดวยประโยชน   
ในความชนะนั้น. อีกอยางหน่ึง บุคคลนัน้หัวเราะจนเห็นฟน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคล   
นั้นยอมหัวเราะ. คําวา และเฟองฟูข้ึนดวยประโยชนในความชนะนั้น คือ บุคคลนั้น เปนผูเฟองฟู   
ข้ึน คือ เหอเหมิเปนดุจธงชัย ยกยองตนข้ึน ความท่ีจิตเปนผูใครยกไวดงัธงยอด ดวยประโยชน   
ในความชนะนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลนั้นยอมหวัเราะ และเฟองฟูข้ึนดวยประโยชนใน   
ความชนะนั้น.   
     [๒๙๗] คําวา เพราะบุคคลน้ัน บรรลุประโยชนนั้นแลว เปนผูสมใจนึก ความวา บรรลุ   
คือ ถึง ได ประสบ ไดเฉพาะซ่ึงประโยชนนั้นแลว. คําวา เปนผูสมใจนกึ คือ สมเจตนา   
สมความดําริ สมดังวิญญาณ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บรรลุประโยชนนัน้แลว เปนผูสมใจนึก.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ก็หรือวา บุคคลกลาววาทะในทามกลางบริษัท ยอมเปนผูถูกสรรเสริญ   
           ในเพราะทิฏฐินั้น บุคคลน้ันยอมหวัเราะ และเฟองฟูข้ึนดวยประโยชน   
           ในความชนะน้ัน เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนั้นแลว เปนผูสมใจนึก.   
     [๒๙๘] ความเฟองฟู เปนพื้นย่ํายีแหงบุคคลนั้น บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัว   
           และความดูหม่ิน บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรววิาทกัน ผูฉลาด   
           ยอมไมกลาวความหมดจดเพราะววิาทนั้น.   
     [๒๙๙] คําวา ความเฟองฟู เปนพื้นย่ํายแีหงบุคคลน้ัน ความวา ความเฟองฟู คือ   
ความเหอเหิมเปนดุจธงชัย ความยกยองตนข้ึน ความท่ีจิตเปนผูใครยกไวดังธงยอดใด   
ความเฟองฟนูัน้ เปนพืน้ย่ํายี คือ เปนพื้นตัดรอน เปนพื้นเบียดเบียน เปนพื้นบีบค้ัน เปนพื้น   
อันตราย เปนพื้นอุปสรรคแหงบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ความเฟองฟู เปนพืน้ย่ํายแีหง   
บุคคลนั้น.    
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     [๓๐๐] คําวา บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัวและความดูหม่ิน ความวา บุคคลนั้นยอม   
กลาวความถือตัว และยอมกลาวความดหูม่ิน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาบุคคลน้ันยอมกลาวความ   
ถือตัวและความดูหม่ิน.   
     [๓๐๑] คําวา เห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรวิวาทกนั ความวา เหน็ พบ เทียบเคียง   
พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลวซ่ึงโทษนั้น ในเพราะความทะเลาะ   
กันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความววิาทกันเพราะ   
ทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นโทษแมนัน้แลว. คําวา ไมควร   
วิวาทกัน ความวา ไมพึงทําความทะเลาะ ความหมายหมั่น ความแกงแยงกนั ความวิวาทกัน   
ความมุงรายกนั คือ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีในภายหลังซ่ึงความทะเลาะกัน   
ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกนั ความวิวาทกัน และความมุงรายกนั คือ พึงเปนผูงด เวน   
เวนขาด ออกไป สละ พนขาด พรากออกไปจากความทะเลาะกัน ความหมายม่ันกัน ความ   
แกงแยงกนั ความววิาทกนั และความมุงรายกัน พึงเปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นโทษแมนัน้แลว ไมควรววิาทกัน.   
     [๓๐๒] ช่ือวา ผูฉลาด ในคําวา ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจดเพราะววิาทนั้น   
ความวา ผูฉลาดในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดใน   
สติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย ฉลาดในพละ ฉลาดใน   
โพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนพิพาน ผูฉลาดเหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก   
ไมพูด ไมแสดง ไมแถลงถึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน   
ความพนวิเศษ ความพนรอบ เพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกนัเพราะ   
ทิฏฐิ ความแกงแยงกนัเพราะทิฏฐิ ความววิาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจดเพราะวิวาทนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
           ความเฟองฟู เปนพืน้ย่ํายแีหงบุคคลน้ัน บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัว   
           และความดูหม่ิน บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรววิาทกัน ผูฉลาด   
           ยอมไมกลาวความหมดจดเพราะววิาทนั้น.    
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     [๓๐๓] คนกลาท่ีพระราชาทรงชุบเล้ียงดวยของควรเคี้ยว ผูคะนองปรารถนาคน   
           กลาท่ีเปนศัตรู ยอมพบคนกลาท่ีเปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจา   
           ทิฏฐิ ฉันนั้น ดกูรปสูระ เจาทิฏฐิอยูท่ีใด ทานจงไปเสียจากท่ีนั้น กิเลส   
           ท้ังหลายของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพ่ือจะรบ.   
     [๓๐๔] ช่ือวา คนกลา ในคําวา คนกลาท่ีพระราชาทรงชุบเล้ียงดวยของควรเค้ียว คือ   
คนกลา คนมีความเพยีร คนตอสู คนไมขลาด คนไมหวาดเสียว คนไมคร่ันคราม คนไมหนี.   
คําวา ท่ีพระราชาทรงชุบเล้ียงดวยของควรเคี้ยว ความวา ผูอันพระราชาทรงชุบเล้ียง คือ   
พอกเล้ียง บํารุงเพิ่มพูนใหเจริญแลวดวยของควรเค้ียว ดวยของควรบริโภคของพระราชา เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา คนกลาท่ีพระราชาทรงชุบเล้ียงดวยของควรเค้ียว.   
     [๓๐๕] คําวา ผูคะนองปรารถนาคนกลาท่ีเปนศัตรู ยอมพบคนกลาท่ีเปนศัตรู   
ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ ฉันนั้น ความวา คนกลานัน้ ผูคะนอง ปองทาทาย บันลือล่ัน   
ผูปรารถนา ยินดี มุงหวัง ประสงค พอใจ ซ่ึงคนกลาผูเปนศัตรู คือ บุรุษท่ีเปนปฏิปกษ   
ศัตรูเปนขาศึก นักรบท่ีเปนปฏิปกษ ยอมพบ คือ ถึง เขาถึง ซ่ึงคนกลาผูเปนศัตรู เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ผูคะนองปรารถนาคนกลาท่ีเปนศัตรู ยอมพบคนกลาท่ีเปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบ   
เจาทิฏฐิ ฉันนัน้.   
     [๓๐๖] คําวา ดูกรทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูท่ีใด ทานจงไปเสียจากท่ีนั้น ความวา   
เจาทิฏฐินั้นอยูท่ีใด ทานจงไป คือ จงดําเนนิ เดินกาวไปเสียจากท่ีนัน้นัน่แหละ เพราะเจาทิฏฐิ   
นั้นเปนคนกลาท่ีเปนศัตรู เปนบุรุษท่ีเปนปฏิปกษ เปนศัตรูท่ีเปนขาศึก เปนนักรบท่ีเปนปฏิปกษ   
ตอทาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ดูกรทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูท่ีใด ทานจงไปเสียจากท่ีนั้น.   
     [๓๐๗] คําวา กิเลสท้ังหลายของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพื่อจะรบ ความวา กิเลสเหลา   
ใด อันทําความขัดขวาง ทําความเปนขาศึก ทําความเปนเส้ียนหนาม ทําความเปนปฏิปกษ   
กิเลสเหลานั้น มิไดมี คือ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนบาปธรรมอันตถาคต ละ   
ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ในเบ้ืองตน คือ   
ท่ีโคนโพธิพฤกษ. คําวา เพื่อจะรบ คือ เพื่อประโยชนท่ีจะรบ เพื่อความทะเลาะ เพื่อความหมายม่ัน    
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เพื่อความแกงแยง เพื่อความวิวาท เพื่อความมุงราย เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา กิเลสท้ังหลาย   
ของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพื่อจะรบ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           คนกลาท่ีพระราชาทรงชุบเล้ียงดวยของควรเค้ียว ผูคะนองปรารถนาคน   
           กลาท่ีเปนศัตรู ยอมพบคนกลาท่ีเปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ   
           ฉันนั้น ดูกรปสูระ เจาทิฏฐิอยูท่ีใด ทานจงไปเสียจากท่ีนั้น กิเลส   
           ท้ังหลายของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพื่อจะรบ.   
     [๓๐๘] ก็ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมววิาทกัน และยอมกลาววา ส่ิงนี้เทานั้นจริง   
           ดังนี้ ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกิเลสท่ีทําความขัดขวางกัน   
           ในเม่ือวาทะเกิดแลว ยอมไมมีในท่ีนี้.   
                    วาดวยววิาทกันเพราะทิฏฐิ   
     [๓๐๙] คําวา ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน ความวา ชนเหลาใด ถือ คือ   
จับถือ ถือเอา ถือม่ัน ยึดม่ันซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ ประการอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมววิาทกัน คือ   
ทําความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความววิาท ความมุงรายกันวา ทานไมรู   
ธรรมวินัยนี้ เรารูธรรมวินัยนี ้ทานจักรูธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติชอบ   
คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน คําท่ีควรกลาวกอน ทานกลับกลาวทีหลัง   
คําท่ีควรกลาวทีหลัง ทานกลับกลาวกอน คําท่ีคลองแคลวของทานกลับขัดของไป เราใสโทษ   
ทานแลว ทานถูกเราปราบแลว ทานจงเท่ียวไป หรือจงแกไขเพื่อเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมววิาทกัน.   
     [๓๑๐] คําวา และยอมกลาววา ส่ิงนี้เทานัน้จริง ดังน้ี ความวา ยอมกลาว คือ   
ยอมบอก พูด แสดง แถลงวา โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา โลกไมเท่ียง ฯลฯ   
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง   
ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา และยอมกลาววา ส่ิงนี้เทานั้นจริง ดังน้ี.   
     [๓๑๑] คําวา ทานจงกลาวกับชนเหลานัน้ เพราะกิเลสท่ีทําความขัดขวางกันในเม่ือ   
วาทะเกิดแลว ยอมไมมีในท่ีนี้ ความวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น ผูเปนเจาทิฏฐิ คือ ทาน    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 163 
จงทําความขมดวยความขม ทํากรรมตอบดวยกรรมตอบ ทํากรรมแปลกดวยกรรมแปลก ทํากรรม   
แปลกเฉพาะดวยกรรมแปลกเฉพาะ ทําความผูกมัดดวยความผูกมัด ทําความปลดเปล้ืองดวยความ   
ปลดเปล้ือง ทําความตัดดวยความตัด ทําความขนาบดวยความขนาบ ชนเหลานั้น เปนคนกลา   
ท่ีเปนศัตรู เปนบุรุษท่ีเปนปฏิปกษ เปนศัตรูท่ีเปนขาศึก เปนนักรบท่ีเปนปฏิปกษตอทาน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น.   
     คําวา เพราะกิเลสท่ีทําความขัดขวางกันในเม่ือวาทะเกดิแลว ยอมไมมี ความวา เม่ือ   
วาทะเกิดแลว เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ ปรากฏแลว กิเลสเหลาใดที่ทําความขัดขวาง   
กัน ความขัดแยงกัน ความเปนเส้ียนหนามกัน ความเปนปฏิปกษกัน พงึทําความทะเลาะ   
หมายม่ัน แกงแยง วิวาท มุงรายกัน กิเลสเหลานั้นยอมไมมี คือ ยอมไมมีพรอม ไมปรากฏ   
ไมเขาไปได ยอมเปนบาปธรรมอันตถาคต ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิข้ึน   
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกเิลส   
ท่ีทําความขัดขวางกันในเม่ือวาทะเกิดแลว ยอมไมมีในท่ีนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
           ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกนั และยอมกลาววา ส่ิงนี้   
           เทานั้นจริง ดังน้ี ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกิเลสท่ีทําความ   
           ขัดขวางกันในเม่ือวาทะเกิดแลว ยอมไมมีในท่ีนี้.   
     [๓๑๒] ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กาํจัดเสนาแลว ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ   
           ยอมเท่ียวไป ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น   
           ผูไมมีความถือวา ส่ิงนี้ประเสริฐ.   
                        วาดวยมารเสนา   
     [๓๑๓] พึงทราบอธิบายในคําวา กพ็ระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจดัเสนาแลว ...   
ยอมเท่ียวไป ดงัตอไปนี้ มารเสนา เรียกวาเสนา. กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ   
โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่   
ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดหูม่ิน ความเมา    
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ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง   
ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนมารเสนา.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา กิเลสกาม เรากลาววาเปนเสนาที่หนึ่งของทาน ฯลฯ   
สวน (คนกลายอมชนะได) คร้ันชนะแลว ยอมไดสุข ดังนี้. เม่ือใด มารเสนาท้ังหมด และ   
กิเลสอันทําความเปนปฏิปกษท้ังหมด อันบุคคลนั้นชนะแลว ไมแพแลว ทําลายเสีย กาํจัด   
เสีย ทําใหไมสูหนาแลว ดวยอริยมรรค ๔ เม่ือนั้น บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูกําจัดเสนา. คําวา   
เหลาใด ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. คําวา ยอมเท่ียวไป คือ ยอมเท่ียวไป อยู เปล่ียนอิริยาบถ   
ประพฤติ รักษา เปนไป ใหอัตภาพเปนไป เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด   
กําจัดเสนาแลว ยอมเท่ียวไป.   
     [๓๑๔] คําวา ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันพระอรหันตขีณาสพ   
เหลานั้นละแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   
พระอรหันตขีณาสพเหลานัน้ ไมกระทบ คือ ไมกระท่ัง ไมบ่ันรอน ไมทําลายทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ.   
     [๓๑๕] คําวา ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรในพระอรหนัตขีณาสพเหลานั้น ความวา   
ดูกรปสูระ ผูกลาหาญ ผูเปนบุรุษปฏิปกษ ผูเปนศัตรูปฏิปกษ ผูเปนนกัรบปฏิปกษ ทานจักได   
อะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรใน   
พระอรหันตขีณาสพเหลานัน้.   
     [๓๑๖] คําวา ผูไมมีความถือวา ส่ิงนี้ประเสริฐ ความวา ความถือ ความยึดม่ัน   
ความติดใจ ความนอมใจไปวา ส่ิงนี้ประเสริฐ คือ เลิศ เปนใหญ วิเศษ เปนประธานสูงสุด   
บวร ยอมไมมี คือ ยอมไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกพระอรหันตขีณาสพเหลาใด คือ เปนกิเลส   
อันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลว   
ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูไมมีความถือวา ส่ิงนี้ประเสริฐ. เพราะเหตุนัน้   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนาแลว ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ   
           ยอมเท่ียวไป ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น   
           ผูไมมีความถือวา ส่ิงนี้ประเสริฐ.   
     [๓๑๗] ก็ทานตรึกคิดถึงทิฏฐิท้ังหลายดวยใจมาแลว ทานมาแขงคูดวยพระพุทธ   
           เจา ผูมีปญญาช่ือโธนา ทานไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย.   
                  วาดวยพระปญญาของพระพุทธเจา   
     [๓๑๘] บทวา อถ ในคําวา ก็ทานตรึก ... มาแลว เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวเนื่อง   
เปนบทบริบูรณ เปนศัพทประชุมอักษร เปนศัพททําพยญัชนะใหสละสลวย บทวา อถ นี้   
เปนลําดับบท. คําวา ทานตรึก ... มาแลว คือ ทานตรึก ตรอง ดําริ คือ ตรึก ตรอง   
ดําริอยางนีว้า เราจักมีชัยหรือไมหนอ หรือเราจักปราชัย เราจักขมเขาอยางไร จักทําลัทธิ   
ของเราใหเชิดชูอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวเิศษเฉพาะ   
อยางไร จักทําความผูกพันเขาอยางไร จักทําความปลดเปล้ืองอยางไร จกัทําความตัดรอน   
วาทะเขาอยางไร จักขนาบวาทะเขาอยางไร ดังนี้ เปนผูมาแลว คือ เขามา มาถึง มา   
ประจวบแลวกบัเรา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กท็านตรึก ... มาแลว.   
     [๓๑๙] ช่ือวา ใจ ในคําวา คิดถึงทิฏฐิท้ังหลายดวยใจ ความวา ใจ คือ จิต ใจ   
มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณ   
ธาตุท่ีเกิดแตผัสสะเปนตนนัน้. ทานคิดนกึถึงทิฏฐิท้ังหลายดวยจิตวา โลกเท่ียงบาง โลกไม   
เท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา คิดถึงทิฏฐิท้ังหลายดวยใจ.   
     [๓๒๐] พึงทราบอธิบายในคําวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาช่ือโธนา   
ทานไมอาจเพือ่เทียมทันไดเลย ดังตอไปนี้ ปญญา เรียกวาโธนา ไดแก ความรู ความรูท่ัว ฯลฯ   
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุไร ปญญาจึงเรียกวาโธนา. เพราะ   
ปญญานั้น เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงกายทุจริต ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง.   
อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ    
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เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวิมุติ. อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ เปน   
เคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงอกุศลท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง   
ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง. พระผูมีพระภาคเขาถึง   
เขาถึงพรอมแลว เขาไป เขาไปพรอมแลว เขาชิด เขาชิดพรอมแลว ประกอบแลวดวยธรรมท้ัง   
หลายอันเปนเคร่ืองกําจัดนี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา มีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด.   
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงกําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา มีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด.   
     คําวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาช่ือโธนา ทานไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย   
ความวา ปสูรปริพาชก ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อถือคู เพื่อสนทนาปราศรัยโตตอบกบั   
ดวยพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา ผูมีปญญาช่ือโธนา. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. เพราะ   
ปสูรปริพาชกเปนคนเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย. สวนพระผูมีพระภาคพระ   
องคนั้น เปนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน บวร. ปสูรปริพาชกไมอาจมาแขงคู คือ   
มาเพื่อถือคู เพื่อสนทนาปราศรัยโตตอบกบัดวยพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา ผูมีปญญา   
ช่ือโธนา เปรียบเหมือนกระตายไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อถือคูกับดวยชางใหญซับมัน   
เหมือนสุนัขจ้ิงจอกแก ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อถือคูกับดวยสีหะผูเปนมฤคราช เหมือนลูก   
โคตัวเล็กยังดืม่น้ํานม ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อถือคูกับดวยโคใหญผูมีกําลังมาก เหมือนกา ไม   
อาจมาแขงคู คือ มาเพื่อถือคูกับดวยพวกครุฑเวนไตยโคตร เหมือนคนจัณฑาล ไมอาจมาแขงคู   
คือ มาเพื่อถือคูกับดวยพระเจาจักรพรรดิ และเหมือนปศาจเลนฝุน ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อถือ   
คูกับดวยพระอินทรผูเทวราชา ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปสูรปริพาชก มีปญญาเลว   
มีปญญาทราม มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญญาตํ่าตอย. เพราะพระผูมี   
พระภาคพระองคนั้น มีปญญามาก มีปญญากวางขวาง มีปญญาร่ืนเริง มีปญญาแลน มีปญญา   
เฉียบแหลม มีปญญาชําแรกกิเลส ผูฉลาดในประเภทปญญา มีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุ   
ปฏิสัมภิทาแลว ถึงแลวซ่ึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงทศพลญาณ เปนบุรุษผูองอาจ เปนบุรุษสีหะ เปน    
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บุรุษนาค เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ มีญาณหาท่ีสุดมิได มีเดชหาท่ีสุดมิได   
มียศหาที่สุดมิได เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีปญญาเปนทรัพย เปนผูนํา เปนผูนําไปวิเศษ   
เปนผูนําไปเนือ่งๆ ใหรูจักประโยชน ใหเพงพินิจ เปนผูเห็นประโยชน ใหแลนไปดวย   
ปสาทะ. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูใหมรรคท่ียังไมเกดิใหเกดิข้ึน ผูใหมรรคท่ียังไมเกดิ   
พรอมใหเกิดพรอม ผูตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก ทรงรูซ่ึงมรรค ทรงทราบซ่ึงมรรค ทรง   
ฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดนี้ พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูดําเนิน   
ตามมรรคอยู เปนผูประกอบดวยสีลาทิคุณ ในภายหลัง. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงรู   
ธรรมท่ีควรรู ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรมเปนพรหม เปนผู   
ตรัสบอก เปนผูแนะนํา เปนผูนําออกซ่ึงอรรถ เปนผูใหอมตธรรม เปนพระธรรมสามี เปน   
พระตถาคต. ส่ิงท่ีไมรู ส่ิงท่ีไมเห็น ส่ิงท่ีไมทราบชัด ส่ิงท่ีไมทําใหแจง ส่ิงท่ีมิไดถูกตองดวย   
ปญญา ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น. ธรรมท้ังปวง รวมท้ังอดีต อนาคต และ   
ปจจุบัน ยอมมาสูคลองในมุขะคือพระญาณของพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลวโดยอาการทั้งปวง.   
ช่ือวาประโยชนท่ีควรแนะนาํทุกๆ อยาง อันชนควรรูมีอยู ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน   
ประโยชนท้ัง ๒ อยาง ประโยชนในชาตินี้ ประโยชนในชาติหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก   
ประโยชนท่ีล้ีลับ ประโยชนปกปด ประโยชนท่ีควรแนะนํา ประโยชนท่ีบัณฑิตแนะนําแลว   
ประโยชนท่ีไมมีโทษ ประโยชนท่ีไมมีกิเลส ประโยชนอันผองแผว ประโยชนอยางยิง่   
ประโยชนท้ังหมดนั้น ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท้ังหมด   
ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลว. พระญาณของพระผูมีพระภาค ผูตรัส   
รูแลว มิไดขัดของในอดีต อนาคต ปจจุบัน. บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด พระญาณกเ็ทานั้น   
พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนําก็เทานั้น พระญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมท่ีควร   
แนะนํา บทธรรมท่ีควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหงพระญาณ. พระญาณยอมไมเปนไปเกินบท   
ธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็มิไดเกินพระญาณไป. ธรรมท้ังหลายนั้น   
มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั. เม่ือช้ันผะอบ ๒ ช้ัน ปดสนิทพอดีกนั ช้ันผะอบ   
ขางลางก็ไมเกนิช้ันผะอบขางบน ช้ันผะอบขางบนก็ไมเกินช้ันผะอบขางลาง ช้ันผะอบท้ัง ๒    
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มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั ฉันใด บทธรรมท่ีควรแนะนํากด็ี พระญาณก็ดี   
ของพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลว มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั บทธรรมท่ีควร   
แนะนําเทาใด พระญาณกเ็ทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็เทานั้น พระญาณมี   
สวนสุดรอบแหงบทธรรมท่ีควรแนะนํา บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็มีสวนสุดรอบแหงพระญาณ พระ   
ญาณยอมไมเปนไปเกนิบทธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็มิไดเกินพระญาณไป   
ธรรมเหลานั้น มีความต้ังอยูในท่ีสุดรอบของกันและกัน ฉันนั้น. พระญาณของพระผูมีพระภาค   
ผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในธรรมท้ังส้ิน. ธรรมท้ังส้ิน เนื่องดวยความนกึ เนื่องดวยความหวัง   
เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจิตตุบาท แหงพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลว. พระญาณของพระผู   
มีพระภาค ผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในสัตวท้ังปวง. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบอัธยาศัย อนุสัย   
จริต อธิมุติ แหงสัตวท้ังปวง ยอมทรงทราบซ่ึงเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจกัขุ มีกิเลส   
ธุลีมากในญาณจักขุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูควรแนะนํา   
ไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว. โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก   
หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. ปลา   
และเตาทุกชนดิ รวมท้ังปลาติมิ ปลาติมิงคละ และปลาติมิติมิงคละ โดยท่ีสุด ยอมเปนไปใน   
ภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ัง   
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉันนั้น. นกทุกชนิด   
รวมท้ังครุฑเวนไตยโคตร โดยท่ีสุด ยอมเปนไปในประเทศอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวก   
ผูเสมอดวยพระสารีบุตรเถระโดยปญญา ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนั้น.   
พระพุทธญาณ ยอมแผคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยท้ังหลายต้ังอยู. พวกบัณฑิต ผูเปนกษัตริย   
พราหมณ คหบดี สมณะ มีปญญาละเอียด รูวาทะของผูอ่ืน เหมือนนายขมังธนูยิงขนหางสัตวแมน   
เท่ียวไปดุจทําลายทิฏฐิของผูอ่ืนดวยปญญาของตน บัณฑติเหลานั้น ปรุงแตงปญหาแลว เขาไปเฝา   
พระตถาคต ทูลถามปญหา. ปญหาเหลานัน้ อันพระผูมีพระภาคตรัสยอนถามและตรัสแกแลว   
เปนปญหามีเหตุท่ีทรงแสดงออกและทรงสลัดออก. บัณฑิตเหลานั้น ยอมเล่ือมใสตอพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคยอมทรงไพโรจนยิ่งดวยพระปญญาในท่ีนั้นโดยแทแล เพราะฉะนัน้    
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จึงช่ือวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาช่ือโธนา ทานไมอาจเทียมทันไดเลย. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ก็ทานตรึกคิดถึงทิฏฐิท้ังหลายดวยใจมาแลว ทานมาแขงคูดวยพระพุทธ   
           เจา ผูมีปญญาช่ือโธนา ทานไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย.   
                     จบ ปสูรสุตตนิทเทสท่ี ๘.   
                   ----------------------   
                     มาคันทิยสุตตนิทเทสท่ี ๙   
                       วาดวยเมถุนธรรม   
     [๓๒๑] [พระผูมีพระภาคตรัสวา] แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะ   
           เห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรม   
           ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระอันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนา   
           จะถูกตองสรีระนั้นแมดวยเทา.   
     [๓๒๒] คําวา แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี   
และนางราคาเลย ความวา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักกด็ี ในเมถุนธรรม มิไดมี   
เพราะเห็น คือ ประสบมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย.   
     [๓๒๓] คําวา ความพอใจในเมถุนธรรม ไฉนจักมี เพราะเหน็สรีระอันเต็มดวยมูตร   
และกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนั้นแมดวยเทา ความวา ความพอใจในเมถุนธรรม   
ไฉนจักมี เพราะเหน็สรีระนี้อันเต็มดวยมูตร เต็มดวยกรีส เต็มดวยเสมหะ เต็มดวยเลือด   
มีกระดูกเปนโครง มีเสนเอ็นเปนเคร่ืองผูกพันไว มีเลือดและเนื้อเปนเคร่ืองฉาบทา อันหนังหุมหอ   
ไว อันผิวหนังปดบังไว มีชองนอยและชองใหญ ไหลเขาไหลออกเปนปกติ อันหมูหนอนอาศัยอยู   
บริบูรณดวยมลทินโทษตางๆ เราไมปรารถนาจะเหยียบดวยเทา การสังวาสหรือสมาคมดวยสรีระนั้น    
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จะมีแตไหน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ความพอใจในเมถุนธรรม ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระ   
อันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนั้นแมดวยเทา. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี   
           และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรม ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระ   
           อันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนัน้   
           แมดวยเทา.   
     [๓๒๔] (มาคันทิยพราหมณทูลถามวา) ถาทานไมปรารถนานารีผูเปนอิตถีรัตนะ   
           เชนนี้ ท่ีพระราชาเปนอันมาก ผูเปนใหญกวานรชนปรารถนากันแลวไซร   
           ทานยอมกลาวทิฏฐิ ศีล พรต ชีวิต และอุปตติภพวาเปนเชนไร.   
     [๓๒๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ) การถึงความตกลงในธรรม   
           ท้ังหลายแลวถือม่ันวา เรากลาวส่ิงนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานัน้   
           ก็เราเหน็โทษในทิฏฐิท้ังหลาย ไมยดึถือ เม่ือเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลว   
           ซ่ึงความสงบภายใน.   
     [๓๒๖] คําวา เรากลาวส่ิงนี้ ในคําวา เรากลาวส่ิงนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเราน้ัน ความวา   
เรายอมกลาวส่ิงนี้ กลาวส่ิงนัน้ กลาวเทานัน้ กลาวโดยเหตุเทานั้น กลาวทิฏฐินี้วา โลกเท่ียง ฯลฯ   
สัตวเบ้ืองหนาแตตาย ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได. คําวา ยอมไมมีแกเรา   
นั้น คือ มิไดมีแกเรา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ... เรากลาวส่ิงนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานัน้. พระผูมี   
พระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา มาคันทิยะ. คําวา ภควา เปนคําเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ   
คําวา ภควา นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรมาคันทิยะ.   
                        วาดวยทิฏฐิ ๖๒   
     [๓๒๗] คําวา ในธรรมท้ังหลาย ในคําวา การถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลว   
ถือม่ัน ความวา ในทิฏฐิ ๖๒. คําวา ถึงความตกลง ความวา ตัดสินแลว คือ ช้ีขาด คนหา    
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แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลว จึงจับม่ัน ยดึม่ัน ถือม่ัน รวบถือ   
รวมมือรวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความถือม่ัน ความนอมใจเช่ือวา   
ส่ิงนี้จริง แท แนนอน เปนตามสภาพ เปนตามจริง มิไดวปิริต ดังน้ี ยอมไมมี ไมปรากฏ   
ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันตถาคต ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกดิข้ึน   
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา การถึงความตกลงในธรรมท้ังหลายแลวถือม่ัน.   
     [๓๒๘] คําวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลาย ไมยึดถือ ความวา เราเห็นโทษในทิฏฐิ   
ท้ังหลาย ยอมไมถือ คือ ไมยดึม่ัน ไมถือม่ันทิฏฐิท้ังหลาย. อีกอยางหน่ึง ทิฏฐิท้ังหลาย   
เราไมพึงถือ ไมพึงยึดม่ัน ไมพึงถือม่ัน แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิ   
ท้ังหลาย จึงไมถือม่ัน.   
     อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายวา ทิฏฐินีว้า โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง   
ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี เปนทิฏฐิรกเร้ียว เปนทิฏฐิเส้ียนหนาม เปนทิฏฐิขาศึก เปนทิฏฐิดิ้นรน   
เปนทิฏฐิเคร่ืองประกอบไว มีทุกข มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเรารอน ไมเปนไป   
เพื่อความเบ่ือหนาย ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนดั ไมเปนไปเพื่อความดับ ไมเปนไป   
เพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ไมเปนไปเพื่อความตรัสรู ไมเปนไปเพื่อนิพพาน จึงไมถือ   
ไมลูบคลํา ไมยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐท้ัิงหลาย. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิท้ังหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยดึม่ัน   
ไมพึงถือม่ัน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายจึงไมยึดถือ.   
     อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายวา ทิฏฐินีว้า โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด   
โลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว   
ยอมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี   
ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได   
ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี เปนทิฏฐิรกเร้ียว เปนทิฏฐิเส้ียนหนาม ... ไมเปนไปเพื่อความ   
ตรัสรู ไมเปนไปเพื่อนิพพาน จึงไมถือ ไมลูบคลํา ไมยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐิท้ังหลาย. อีกอยางหนึ่ง   
ทิฏฐิท้ังหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดม่ัน ไมพึงถือม่ัน แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา ก็เรา   
เห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายจึงไมยึดถือ.    
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     อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ อันบุคคลถืออยางนี้ ลูบ   
คลําอยางนี้ ยอมเปนผูมีคติอยางนี้ มีภพหนาอยางนี้ จึงไมถือ ไมลูบคลํา ไมยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐิ   
ท้ังหลาย อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐท้ัิงหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยดึม่ัน ไมพึงถือม่ัน แมดวยเหตุอยาง   
นี้ดังนี้ จึงช่ือวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายจึงไมยดึถือ.   
     อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ เปนไปเพือ่ใหเกดิใน   
นรก เปนไปเพื่อใหเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปนไปเพื่อใหเกิดในเปรตวิสัย จึงไมถือ ไม   
ลูบคลํา ไมยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐิท้ังหลาย. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิท้ังหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดม่ัน   
ไมพึงถือม่ัน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายจึงไมยึดถือ.   
     อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิท้ังหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ ไมเท่ียง อันปจจยัปรุง   
แตง อาศัยกนัเกิดข้ึน มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไป   
เปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา จึงไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิท้ัง   
หลายเราไมพึงถือ ไมพึงลูบคลํา ไมพึงยึดม่ัน แมดวยเหตอุยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ก็เราเห็นโทษ   
ในทิฏฐิท้ังหลายจงึไมยึดถือ.   
     [๓๒๙] คําวา เม่ือเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลวซ่ึงความสงบภายใน ความวา ซ่ึงความ   
สงบ ความเขาไปสงบ ความดับ ความระงับราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูก   
โกรธ ... ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง คําวา เม่ือเลือกเฟนอยู ความวา   
เม่ือเลือกเฟนอยู คือ คนหา แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงวา   
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี   
ความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังหมดมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา ไดเหน็แลว ความวา   
ไดเหน็แลว ไดประสบพบเห็น แทงตลอดแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือเลือกเฟนอยู ได   
เห็นแลวซ่ึงความสงบภายใน. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           (พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรมาคันทิยะ) การถึงความตกลงในธรรมท้ัง   
           หลายแลวถือม่ันวา เรากลาวส่ิงนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น ก็เราเหน็   
           โทษในทิฏฐิท้ังหลายจึงไมยดึถือ เม่ือเลือกเฟนอยู ไดเหน็แลวซ่ึงความ   
           สงบภายใน.    
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     [๓๓๐] (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ทิฏฐิเหลาใด ท่ีตกลงใจดําริแลว ทานเปน   
           มุนีไมถือม่ันทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา ความสงบภายใน อรรถ   
           นั้น ธีรชนท้ังหลายประกาศไวอยางไรหนอ.   
     [๓๓๑] คําวา ทิฏฐิเหลาใด ท่ีตกลงใจดาํริแลว ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา   
ทิฏฐิท่ีตกลงใจ. คําวา ดําริแลว คือ กําหนดแลว ปรุงแตงแลว ตั้งไวดวยดีแลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ดําริแลว. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิท้ังหลาย ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยกันเกดิข้ึน   
มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ   
เปนธรรมดา มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ดําริแลว เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา ทิฏฐิเหลาใด ท่ีตกลงใจดําริแลว. บทวา อิติ ในประชุมบทวา อิติ มาคนฺทิโย ดังนี้   
เปนบทสนธิ ฯลฯ บทวา อิตนิี้ เปนลําดับบท. บทวา มาคนฺทิโย เปนนาม เปนเคร่ืองนบั   
เปนท่ีหมายรู เปนเคร่ืองเรียก ของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อิติ มาคนฺทิโย.   
     [๓๓๒] คําวา ทิฏฐิเหลานัน้ ในคําวา ทานเปนมุนไีมถือม่ัน ทิฏฐิเหลานั้น กลาว   
อรรถใดวา ความสงบภายใน ดังนี้ คือ ทิฏฐิ ๖๒. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวาโมนะ   
ไดแก ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้น   
ช่ือวา มุนี. คําวา ไมถือม่ัน ความวา ทานรับรองวา เราเหน็โทษในทิฏฐิท้ังหลาย จึงไมถือ   
ไมลูบคลํา ไมยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐท้ัิงหลาย และกลาววา ความสงบภายใน. คําวา อรรถนั้นใด คือ   
อรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทานเปนมุนไีมถือม่ันทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา   
ความสงบภายใน.   
     [๓๓๓] คําวา กถ นุ ในคําวา อรรถนั้น ธีรชนท้ังหลายประกาศไวอยางไรหนอ   
เปนคําถามโดยสงสัย เปนคําถามโดยแคลงใจ เปนคําถามสองทาง เปนคําถามโดยสวนเปน   
อเนกวา อยางนั้นหรือหนอ วามิใชหรือหนอ วาเปนอยางไรหรือหนอ วาอยางไรเลาหนอ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา อยางไรหนอ. คําวา ธีรชนท้ังหลาย คือ บัณฑิต บุคคลผูมีปญญา ผูมีความรู   
ผูมีญาณ ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาเปนเคร่ืองทรงจํา. คําวา ประกาศไว คือ กลาว ประกาศ    
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บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา อรรถนั้น ธีรชนท้ังหลายประกาศไวอยางไรหนอ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสวา   
           (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ทิฏฐิเหลาใด ท่ีตกลงใจดําริแลว ทานเปนมุนี   
           ไมถือม่ันทิฏฐิเหลานัน้ กลาวอรรถใดวา ความสงบภายใน อรรถนั้น   
           ธีรชนท้ังหลายประกาศไวอยางไรหนอ.   
     [๓๓๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) บัณฑิตไมกลาวความ   
           หมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความ   
           หมดจดแมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคล   
           ยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย   
           ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได บุคคล   
           สละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือม่ัน เปนผูสงบ ไมอาศัยแลว ไมพึง   
           หวังภพ.   
     [๓๓๕] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวย   
สุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ ความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไม   
แสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความ   
พนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยทิฏฐิ ... แมดวยสุตะ ... แมดวยทิฏฐิและสุตะ ... แมดวย   
ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจด   
แมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือ   
วา มาคันทิยะ. คําวา ภควา เปนคํากลาวโดยเคารพ ฯลฯ. คําวา ภควา นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ.   
     [๓๓๖] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต ความวา บัณฑิตไม   
กลาว ไมบอก คือ ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความ   
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบแมดวยศีล ... แมดวยพรต ... แมดวย   
ศีลและพรต เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา บัณฑติไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต.    
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     [๓๓๗] พึงทราบอธิบายในคําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ   
ดวยความไมมีสุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามไิด ดัง   
ตอไปนี้ แมทิฏฐิพึงประสงคเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ ทานท่ีใหแลวยอมมีผล การบูชายอม   
มีผล การเซนสรวงยอมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีและกรรมท่ีทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมีอยู โลก   
หนามีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู สัตวท้ังหลายท่ีเปนอุปปาติกะ [ผุดเกิด] มีอยู สมณพราหมณ   
ท่ีดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศ   
มีอยูในโลก. แมสุตะพึงประสงคเอาเสียงแตบุคคล คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา   
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ. แมญาณพึงประสงคเอากัมมัสสกตาญาณ   
สัจจานุโลมิกญาณ อภิญญาญาณ สมาปตติญาณ. แมศีลพึงประสงคเอาปาติโมกขสังวรศีล. แม   
วัตรพึงประสงคเอาธุดงค ๘ คือ อารัญญิกังคธุดงค ปณฑปาติกังคธุดงค ปงสุกูลิกังคธุดงค   
เตจีวริกังคธุดงค สปทานจาริกังคธุดงค ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เนสัชชิกังคธุดงค ยถาสันถ   
ติกังคธุดงค.   
     คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย   
ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต กห็ามิได ความวา บุคคลเปนผูบรรลุ   
ถึงความสงบภายในดวยธรรมสักวาสัมมาทิฏฐิก็หามิได ดวยธรรมสักวาการฟงก็หามิได ดวยธรรม   
สักวาญาณก็หามิได ดวยธรรมสักวาศีลก็หามิได ดวยธรรมสักวาพรตกห็ามิได ยอมบรรลุถึง   
ความสงบภายในเวนจากธรรมเหลานี้ก็หามิได ก็เพราะธรรมเหลานี้เปนองคเคร่ืองอุดหนุนเพื่อถึง   
บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง ซ่ึงความสงบภายใน เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา บุคคลยอมถึงความสงบ   
ภายในดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความ   
ไมมีพรต ก็หามิได.   
     [๓๓๘] คําวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือม่ัน ความวา การละโดยความ   
กําจัดธรรมฝายดํา ดวยธรรมเหลานั้น จําตองปรารถนา. ความหมดตัณหาในธรรมท้ังหลายสวน   
กุศลอันมีในไตรธาตุ จําตองปรารถนา. ธรรมฝายดําเปนธรรมอันบุคคลละไดแลว ดวยการละ   
โดยความกําจดั มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีภายหลัง    
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มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา และความหมดตัณหาในธรรมท้ังหลายสวนกุศลอันมีใน   
ไตรธาตุ ยอมมีไดโดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน แมโดยเหตุเทานัน้.   
อีกอยางหนึ่ง ธรรมฝายดําเหลานั้น บุคคลไมพึงถือ ไมพึงยึดม่ัน ไมพึงถือม่ัน แมดวยเหตุอยางนี้   
ดังนี้ จึงช่ือวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลวไมถือม่ัน.   
     ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ เปนกิเลสชาติอันบุคคลละไดแลว มีรากอันตัดขาดแลว   
ทําไมใหมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง โดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไม   
ยึดม่ัน ไมถือม่ัน แมโดยเหตุเทานั้น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา บุคคลสละธรรมเหลานั้น   
แลวไมถือม่ัน.   
     ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร เปนสภาพอันบุคคลละไดแลว   
มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิด   
ข้ึนตอไปเปนธรรมดา โดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไมยดึม่ัน ไมถือม่ัน แมโดยเหตุเทานั้น   
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา บุคคลสละธรรมเหลานัน้แลวไมถือม่ัน.   
     [๓๓๙] คําวา ผูสงบ ในคําวา เปนผูสงบแลว ไมอาศัยแลว ไมพึงหวงัภพ ความวา   
ช่ือวาสงบ เขาไปสงบ ดับ ระงับแลว เพราะราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ   
ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง   
ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความมัวเมา กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   
เปนกิเลสสงบ ถึงความสงบ เขาไปสงบ ไหมแลว ดับหายไป ระงับแลว เพราะฉะนั้น จึงสงบ   
แลว.   
     นิสัย ในคําวา ไมอาศัยแลว มี ๒ อยาง คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา   
ตัณหานิสัย ฯลฯ นี้ช่ือวาทิฏฐินิสัย. บุคคลละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัยเสียแลว ไมอาศัย   
ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ันจักษุ หู จมูก ล้ิน กาย ใจ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
(ธรรมารมณ) สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ    
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อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต   
ปจจุบัน ธรรมท่ีไดเหน็ ท่ีไดยิน ท่ีทราบ ท่ีรูแจง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูสงบแลว   
ไมอาศัยแลว. คําวา ไมพึงหวังภพ คือ ไมพึงหวัง ไมพึงประสงค ไมพึงปรารถนา ซ่ึงกามภพ   
รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูสงบแลว ไมอาศัยแลว ไมหวังภพ. เพราะฉะน้ัน   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           (พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) บัณฑิตไมกลาวความ   
           หมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความ   
           หมดจดแมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคล   
           ยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย   
           ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได บุคคล   
           สละธรรมเหลานั้นแลวไมถือม่ัน เปนผูสงบแลว ไมอาศัยแลว ไมพึง   
           หวังภพ.   
     [๓๔๐] (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ไดยนิวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแม   
           ดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจด   
           แมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคลยอม   
           ถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย   
           ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิไดไซร   
           ขาพเจายอมสําคัญธรรมของทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท   
           เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ.   
     [๓๔๑] คําวา ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความ   
หมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ ความวา บัณฑติไมกลาว คือ ไมบอก   
ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความ    
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ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยทิฏฐิ ... แมดวยสุตะ ... แมดวยทิฏฐิและ   
สุตะ ... แมดวยญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไดยนิวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวย   
ทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ.   
     บทวา อิติ ในท่ีประชุมบทวา อิติ มาคนฺทิโย เปนบทสนธิ ฯลฯ บทวา อิติ นี้   
เปนลําดับบท. ศัพทวา มาคนฺทิโย เปนนาม เปนเคร่ืองนับ เปนท่ีหมายรู เปนเคร่ืองเรียก   
ของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อิติ มาคนฺทิโย.   
     [๓๔๒] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต ความวา บัณฑิตไม   
กลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ   
ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยศีล ... แมดวยพรต ...   
แมดวยศีลและพรต เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต.   
     [๓๔๓] คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมี   
สุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามไิดไซร ความวา ทาน   
กลาวอยางนี้วา แมทิฏฐิก็พึงประสงคเอา แมสุตะก็พึงประสงคเอา แมญาณก็พึงประสงคเอา                                   
แมศีลก็พึงประสงคเอา แมพรตก็พึงประสงคเอา ทานไมอาจเพื่ออนุญาตโดยสวนเดียว ทานไม   
อาจเพื่อหามโดยสวนเดยีว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความ   
ไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หา   
มิไดไซร.   
     [๓๔๔] คําวา ขาพเจายอมสําคัญธรรมของทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท   
ความวา ขาพเจายอมสําคัญ คือ ยอมรู ยอมรูท่ัว ยอมแทงตลอดอยางนี้วา ธรรมของทานนี้   
เปนธรรมของคนโงเขลา คือ เปนธรรมของคนพาล เปนธรรมของคนหลง เปนธรรมของคนไม   
มีความรู เปนธรรมกวัดแกวง ไมตายตัว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพเจายอมสําคัญธรรมของ   
ทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท.   
     [๓๔๕] คําวา เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ ความวา   
สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน    
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ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยทิฏฐิ คือ สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจด ...   
ความพนรอบดวยทิฏฐิวา โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา สมณพราหมณบางพวก ยอมถึง   
ความหมดจด ความพนรอบ ดวยทิฏฐิวา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอม   
เปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึง   
กลาววา   
           (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจด   
           แมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจด   
           แมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคลยอมถึง   
           ความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวยความ   
           ไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต กห็ามิไดไซร ขาพเจา   
           ยอมสําคัญธรรมของทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท เพราะ   
           สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ.   
     [๓๔๖] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) ทานอาศัยทิฏฐิ   
           ท้ังหลายถามอยูเนืองๆ ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิท้ังหลายท่ีทานยึด   
           ถือแลว และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอย จากธรรมนี้ เพราะฉะนั้น   
           ทานจึงประสบแตความหลง.   
     [๓๔๗] คําวา ทานอาศัยทิฏฐิท้ังหลายถามอยูเนืองๆ ความวา มาคันทิยพราหมณ   
อาศัยทิฏฐิ อาศัยความเกี่ยวของถามความเกี่ยวของ อาศัยความผูกพันถามความผูกพัน อาศัย   
ความกังวลถามความกังวล. คําวา ถามอยูเนืองๆ คือ ยอมถามบอยๆ. เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ทานอาศัยทิฏฐิท้ังหลายถามอยูเนืองๆ. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา มาคันทิยะ   
คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ.   
     [๓๔๘] คําวา ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิท้ังหลายท่ีทานยึดถือแลว ความวา ทิฏฐิ    
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ใดทานถือ คือ ยึดม่ัน ถือม่ัน ติดใจ นอมใจเช่ือแลว ทานเปนผูหลง หลงใหล ลุมหลง ถึง   
ความหลง ถึงความหลงใหล ถึงความลุมหลง เปนผูแลนไปสูท่ีมืดดวยทิฏฐินั่นแหละ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิท้ังหลายท่ีทานยึดถือแลว.   
     [๓๔๙] คําวา และทานไมไดเหน็สัญญาแมนอยจากธรรมนี้ ความวา ทานยอมไมได   
พบสัญญาอันควร สัญญาอันถึงแลว สัญญาในลักษณะ สัญญาในการณะ หรือสัญญาในฐานะ   
จากธรรมนี้ คือ จากความสงบภายใน จากความปฏิบัติ หรือจากธรรมเทศนา ทานจักไดญาณแต   
ท่ีไหน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา และทานไมไดเหน็สัญญาแมนอยจากธรรมน้ี. อีกอยาง   
หนึ่ง ทานไมไดพบปญจขันธอันไมเท่ียงบาง ญาณอันอนโุลมแกอนิจจสัญญาบาง ปญจขันธเปน   
ทุกขบาง ญาณอันอนุโลมแกทุกขสัญญาบาง ปญจขันธเปนอนัตตาบาง ญาณอันอนุโลมแก   
อนัตตสัญญาบาง ธรรมสักวาความเกิดข้ึนแหงสัญญาบาง ธรรมเปนนิมิตแหงสัญญาบาง ทาน   
จักไดญาณแตท่ีไหน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา และทานไมไดเหน็สัญญาแมนอยจากธรรม   
นี้.   
     [๓๕๐] คําวา ตสฺมา ในคําวา เพราะฉะนั้น ทานจึงประสบแตความหลง ความวา   
เพราะฉะนั้น เพราะการณนัน้ เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานน้ัน ทานจึงประสบ   
คือ พบ เห็น แลเห็น เพงเห็น พิจารณาเห็น แตธรรมของคนหลง คือ แตธรรมของคนพาล   
ธรรมของคนหลงใหล ธรรมของคนไมมีความรู ธรรมอันกวดัแกวงไมตายตัว เพราะฉะนัน้ จึง   
ช่ือวา เพราะฉะน้ัน ทานจึงประสบแตความหลง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           (พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) ทานอาศัยทิฏฐิ   
           ท้ังหลายถามอยูเนืองๆ ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิท้ังหลายท่ีทานยึดถือ   
           แลว และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรมน้ี เพราะฉะน้ัน ทาน   
           จึงประสบแตความหลง.   
     [๓๕๑] ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา   
           ผูนั้นพงึวิวาทดวยความถือตัวนั้น บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓   
           อยาง ความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา   
           ก็ไมมีแกบุคคลนั้น.    
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     [๓๕๒] คําวา ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา   
ผูนั้นพึงววิาทดวยความถือตัวนั้น ความวา ผูใดยอมสําคัญวา เราเปนผูเสมอเขาก็ดี เราเปนผู   
ดีกวาเขาก็ดี เราเปนผูเลวกวาเขาก็ดี ผูนั้นพงึทําความทะเลาะ ทําความหมายม่ัน ทําความแกงแยง   
ทําความววิาท ทําความมุงรายกัน ดวยความถือตัวนั้นบาง ดวยทิฏฐินั้นบาง ดวยบุคคลน้ันบาง   
วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ เรารูธรรมวินัยนี้ ทานจักรูธรรมวนิัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เรา   
ปฏิบัติชอบ คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน คําท่ีควรกลาวกอนทานกลับกลาว   
ทีหลัง คําท่ีควรกลาวทีหลังทานกลับกลาวกอน คําท่ีคลองแคลวของทานกลับขัดของไป เรา   
ใสโทษทานแลว ทานถูกเราปราบแลว ทานจงเท่ียวไป หรือแกไขเพื่อเปล้ืองวาทะ ถาทาน   
สามารถ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวา   
เขา ผูนั้นพึงววิาทดวยความถือตัวนั้น.   
     [๓๕๓] คําวา บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา เรา   
เสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา ก็ไมมีแกบุคคลนั้น ความวา ความถือตัว ๓   
อยางนั้น บุคคลใดละไดแลว ตัดขาด สงบระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือ   
ญาณ บุคคลนั้นยอมไมหวัน่ไหว ไมเอนเอียงไปในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา   
เราเปนผูเสมอเขาก็ดี เราเปนผูดีกวาเขาก็ดี เราเปนผูเลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมีแกบุคคลผูไม   
หวั่นไหว. คําวา ความสําคัญก็ไมมีแกบุคคลนั้น ความวา ไมมีแกเรานั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวา   
เราเลวกวาเขา ก็ไมมีแกบุคคลนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา ผูนั้น   
           พึงววิาทดวยความถือตัวนั้น บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓   
           อยาง ความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา   
           ก็ไมมีแกบุคคลนั้น.   
     [๓๕๔] บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวส่ิงอะไรวาจริงเลา หรือบุคคลอ่ืน   
           ช่ือวาเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวาส่ิงนั้นเท็จดวยความถือตัวอะไรเลา    
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           ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคัญวาเลว   
           กวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหนัตขีณาสพใด พระอรหันตขีณาสพนั้น   
           จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา.   
     [๓๕๕] ช่ือวาพราหมณ ในคําวา บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวส่ิงอะไรวาจริงเลา   
ความวา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ บุคคลนั้น   
อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงท่ี เรียกวาเปนพราหมณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลผู   
เปนพราหมณนั้น พึงกลาวส่ิงอะไรวาจริงเลา. คําวา พึงกลาวส่ิงอะไร ความวา พึงกลาว บอก   
พูด แสดง แถลง ส่ิงอะไรเลาวา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได   
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลผูเปน   
พราหมณนั้น พึงกลาวส่ิงอะไรวาจริงเลา.   
     [๓๕๖] คําวา หรือบุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวาส่ิงนัน้เท็จดวยความถือตัว   
อะไรเลา ความวา พราหมณพึงทําความทะเลาะ ทําความหมายม่ัน ทําความแกงแยง ทําความ   
วิวาท ทําความมุงราย ดวยความถือตัวอะไรเลา ดวยทิฏฐิอะไรเลา หรือดวยบุคคลไรเลา คํา   
ของเราแหละจริง คําของทานเท็จ ทานไมรูธรรมวินัย ฯลฯ หรือปลดเปล้ืองวาทะ ถาทาน   
สามารถ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หรือบุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวาส่ิงนัน้เท็จดวย   
ความถือตัวอะไรเลา.   
     [๓๕๗] คําวา ความสําคัญวาเสมอเขากด็ี ความสําคัญวาดีกวาเขากด็ ีความสําคัญวา   
เลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด ความวา ความถือตัววา เราเปนผูเสมอเขา   
ความถือตัวจัดวา เราเปนผูดกีวาเขา ความถือตัวต่ําวา เราเปนผูเลวกวาเขา ยอมไมมี คือ ยอมไม   
ปรากฏ ยอมไมเขาไปไดในพระอรหันตขีณาสพใด คือ ยอมเปนกเิลสอันพระอรหันตขีณาสพ   
ละแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคัญวาเลวกวาเขาก็ดี   
ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด.   
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     [๓๕๘] คําวา พระอรหนัตขีณาสพนั้น จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา   
ความวา พระอรหันตขีณาสพนั้น พึงโตตอบ คือ โตเถียงวาทะ ทําความทะเลาะ ทําความหมายม่ัน   
ทําความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความมุงรายกัน ดวยความถือตัวอะไรเลา ดวยทิฏฐิอะไรเลา   
หรือดวยบุคคลไรเลาวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ เพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระอรหันตขีณาสพนั้น จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวส่ิงอะไรวาจริงเลา หรือบุคคลผูเปน   
           พราหมณนั้น พึงโตเถียงวาส่ิงนัน้เท็จดวยความถือตัวอะไรเลาความ   
           สําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคัญวาเลว   
           กวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหนัตขีณาสพใด พระอรหันตขีณาสพนั้น   
           จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา.   
     [๓๕๙] บุคคลละท่ีอาลัยแลว ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอยู มุนไีมทําความเยือ่ใยในกาม   
           เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคํา   
           แกงแยงกับดวยชน.   
     [๓๖๐] คร้ังนั้นแล คฤหบดีช่ือหาลินทกานิ เขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู   
อภิวาทแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ขาแต   
พระมหากัจจานะผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสพระภาษิตนี้ไวในมาคันทิยปญหาอันมีมาใน   
อัฏฐกวรรควา   
           บุคคลละท่ีอาลัยแลว ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอยู มุนีไมทําความเยื่อใยในกาม   
           เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคําแกงแยง   
           กับดวยชน ดังนี้.   
ขาแตพระมหากัจจานะผูเจริญ เนื้อความแหงพระภาษิตท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้   
จะพึงเห็นโดยพิสดารไดอยางไร?   
     ทานพระมหากัจจานะตอบวา ดูกรคฤหบดี รูปธาตุเปนท่ีอาศัยแหงวญิญาณ ก็แหละ    
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วิญญาณท่ีผูกพันไวดวยราคะในรูปธาตุเรียกวา ทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัย. ดูกรคฤหบดี เวทนาธาตุ ...   
สัญญาธาตุ ... สังขารธาตุ เปนท่ีอาศัยแหงวญิญาณ ก็แหละวิญญาณท่ีผูกพันไวดวยราคะใน   
สังขารธาตุ เรียกวาทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัย ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัยอยางนี้แล.   
ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูไมทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัยอยางไร? ความพอใจ ความกําหนดั ความเพลิน   
ความปรารถนา อุบายและอุปาทานอันเปนเหตุยึดม่ันถือม่ันและนอนเนื่องแหงจิตใดในรูปธาตุ   
ความพอใจเปนตนนั้น อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้ง   
ดังตาลยอดดวย ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน   
พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัย. ดูกรคฤหบดี ความพอใจ ความกําหนดั   
ความเพลิน ความปรารถนา อุบายและอุปาทานอันเปนเหตุยึดม่ันถือม่ันและนอนเนื่องแหงจิต   
ในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ... ในสังขารธาตุ ... ในวญิญาณธาตุ ความพอใจเปนตนนั้น   
อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความ   
ไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา   
ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัย ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูไมทองเท่ียวไปสูท่ีอาลัยอยางนี้แล.   
     ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลเปนผูทองเท่ียวไปสูท่ีอยูอยางไร? ดูกรคฤหบด ีความผูกพันดวย   
สามารถแหงความทองเท่ียวไปในท่ีอยูคือรูปนิมิต สัททนิมิต คันธนิมิต รสนิมิต โผฏฐัพพ   
นิมิต ธรรมนิมิต เรียกวาความทองเท่ียวไปในท่ีอยู ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูทองเท่ียวไปใน   
ท่ีอยูอยางนีแ้ล. ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลเปนผูไมทองเท่ียวไปในท่ีอยูอยางไร? ดูกรคฤหบดี   
ความผูกพันดวยสามารถแหงความทองเท่ียวไปในท่ีอยูคือรูปนิมิต อันพระตถาคตทรงละเสียแลว   
มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึน   
ตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอยู. ดูกรคฤหบดี   
ความผูกพันดวยสามารถแหงความทองเท่ียวไปในท่ีอยูคือสัททนิมิต ... คันธนิมิต ... รสนิมิต ...   
โผฏฐัพพนิมิต ... และธรรมนิมิต อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมี   
ท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น   
พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอยู ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูไมทองเท่ียวไปสู   
ท่ีอยูอยางนีแ้ล.    
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     ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลเปนผูเกิดความเยื่อใยในกามอยางไร? ดูกรคฤหบดี กภ็ิกษุบางรูป   
ในธรรมวินยันี้ เปนผูเกีย่วของกับคฤหัสถท้ังหลาย เพลินรวมกนั โศกรวมกัน เม่ือพวกคฤหัสถ   
ถึงความสุขก็สุขดวย ถึงความทุกขก็ทุกขดวย เม่ือพวกคฤหัสถมีกิจท่ีควรทําเกิดข้ึน   
ก็ชวยเหลือดวยตนเอง ดกูรคฤหบดี ภกิษุเปนผูเกิดความเยือ่ใยในกามอยางนี้แล. ดูกรคฤหบดี   
ก็บุคคลเปนผูไมเกิดความเยือ่ใยในกามอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไม   
เกี่ยวของกับพวกคฤหัสถ ไมเพลินรวมกนั ไมโศกรวมกนั เม่ือพวกคฤหัสถถึงความสุข   
ก็ไมสุขดวย ถึงความทุกขก็ไมทุกขดวย เม่ือพวกคฤหัสถมีกิจที่ควรทําเกิดข้ึน กไ็มชวยเหลือ   
ดวยตนเอง ดกูรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมเกิดความเยื่อใยในกามอยางนีแ้ล.   
     ดูกรคฤหบดี ก็ภกิษุเปนผูไมเปลาจากกามท้ังหลายอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภกิษุบางรูป   
ในธรรมวินยันี้ เปนผูไมปราศจากความกาํหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความหวัง ความเรารอน   
ความปรารถนาในกามท้ังหลาย ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมเปลาจากกามท้ังหลายอยางนี้แล.   
ดูกรคฤหบดี กภ็ิกษเุปนผูเปลาจากกามอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู   
ปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรักใคร ความหวัง ความเรารอน ความปรารถนา   
ในกามทั้งหลาย ดูกรคฤหบด ีภิกษเุปนผูเปลาจากกามทั้งหลายอยางนี้แล.   
     ดูกรคฤหบดี ก็ภกิษุเปนผูมุงหมายอัตภาพตอไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุบางรูป   
ในธรรมวินยันี้ มีความปรารถนาอยางนี้วา ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ ก็ถึงความเพลิน   
ในรูปนั้น มีความปรารถนาอยางนีว้า ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีเวทนาอยางนี้ ... ขอเราพึงมีสัญญา   
อยางนี้ ... ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้ ... ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้ ก็ถึงความเพลินในวิญญาณน้ัน   
ดูกรคฤหบดี ภกิษุเปนผูมุงหมายอัตภาพตอไปอยางนีแ้ล. ดูกรคฤหบดี กภ็ิกษเุปนผูไมมุงหมาย   
อัตภาพตอไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมมีความปรารถนาอยางนี้วา   
ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ กไ็มถึงความเพลินในรูปนั้น ไมมีความปรารถนาอยางนีว้า   
ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีเวทนาอยางนี้ ... ขอเราพึงมีสัญญาอยางนี้ ... ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้ ...    
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ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้ กไ็มถึงความเพลินในวิญญาณนั้น ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมมุงหมาย   
อัตภาพตอไปอยางนี้แล.   
     ดูกรคฤหบดี ก็ภกิษุเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชนอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุ   
บางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําถอยคําเห็นปานนี้วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไข   
เพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน   
อยางนี้แล. ดกูรคฤหบดี ก็ภกิษุไมเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชนอยางไร? ดูกรคฤหบดี   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูทําถอยคําเห็นปานนีว้า ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ ทานจงแกไข   
เพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมทําถอยคําแกงแยงกบัดวยชน   
อยางนี้แล.   
     ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคตรัสพระภาษิตใด ในมาคันทิยปญหาอันมีมาในอัฏฐก   
วรรควา   
           บุคคลละท่ีอาลัยแลว ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอยู มุนีไมทําความเยื่อใยใน   
           กาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคํา   
           แกงแยงกับดวยชน ดงันี้.   
ดูกรคฤหบดี เนื้อความแหงพระภาษิตท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ จะพึงเห็นไดโดย   
พิสดารอยางนี.้ เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลละท่ีอาลัยแลว ไมทองเท่ียวไปสูท่ีอยู มุนีไมทําความเยื่อใยใน   
           กาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคํา   
           แกงแยงกับดวยชน.   
     [๓๖๑] บุคคลช่ือวานาค (ทานผูประเสริฐ) สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเท่ียว   
           ไปในโลก บุคคลช่ือวานาค ไมพึงยดึถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว ดอกบัวมี   
           กานขรุขระเกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด   
           มุนีผูกลาวความสงบ ไมติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนั้น.   
     [๓๖๒] คําวา เหลาใด ในคําวา สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเท่ียวไปในโลก ไดแก    
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ทิฏฐิท้ังหลาย. คําวา สงัดแลว คือ สงัด วาง เปลา จากกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต   
ราคะ ฯลฯ อกสุลาภิสังขารท้ังปวง. คําวา พงึเท่ียวไป คือ พึงเท่ียวไป อยู เปล่ียนอิริยาบถ   
ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา. คําวา ในโลก คือ ในมนษุยโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเที่ยวไปในโลก.   
     [๓๖๓] คําวา นาค ในคําวา บุคคลผูช่ือวานาค ไมพึงยดึถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว พึง   
ทราบอธิบายดังตอไปนี้ บุคคลช่ือวาเปนนาค เพราะไมทําความช่ัว เพราะไมถึงความช่ัว เพราะ   
ไมมาสูความช่ัว.   
     บุคคลช่ือวาเปนนาค เพราะไมทําความชั่วอยางไร? ธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาป เปนอกุศล   
อันทําความเศราหมอง อันใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข มีชาติ   
ชราและมรณะตอไป เรียกวาความช่ัว.   
           (สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสภิยะ) บุคคลไมทําความช่ัว   
           นอยหนึ่งในโลก สลัดกิเลสเปนเคร่ืองผูก ในความประกอบท้ังปวง   
           ไมเกี่ยวของในธรรมท้ังปวง เปนผูหลุดพนแลว บัณฑิตกลาวบุคคลนั้น   
           ผูคงท่ีวาเปนนาค เพราะเปนผูเท่ียงตรง.   
บุคคลช่ือวาเปนนาค เพราะไมทําความช่ัวอยางน้ี.   
     บุคคลช่ือวาเปนนาค เพราะไมถึงอยางไร? บุคคลชื่อวาเปนนาค ยอมไมถึงฉันทาคติ   
ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถแหงราคะ ไมถึงดวยสามารถ   
แหงโทสะ ไมถึงดวยสามารถแหงโมหะ ไมถึงดวยสามารถแหงมานะ ไมถึงดวยสามารถแหงทิฏฐิ   
ไมถึงดวยสามารถแหงอุทธัจจะ ไมถึงดวยสามารถแหงวจิิกิจฉา ไมถึงดวยสามารถแหงอนุสัย   
ยอมไมไป ดําเนินไป เล่ือนลอยไป แลนไป เพราะธรรมท้ังหลายอันทําความเปนพวก บุคคล   
ช่ือวาเปนนาค เพราะไมถึงอยางนี้.   
     บุคคลช่ือวาเปนนาค เพราะไมมาอยางไร? กิเลสเหลาใด อันบุคคลนั้นละไดแลว ดวย   
โสดาปตติมรรค บุคคลนั้นยอมไมมา ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอีก กเิลสเหลาใด   
อันบุคคลนั้นละไดแลว ดวยสกทาคามิมรรค ... ดวยอนาคามิมรรค ... ดวยอรหัตมรรค บุคคลนั้น   
ยอมไมมา ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอีก บุคคลช่ือวาเปนนาค เพราะไมมาอยางนี้.    
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     คําวา บุคคลช่ือวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว ความวา บุคคล ช่ือวานาค   
ไมถือ คือ ไมพึงจับถือเอา ไมยึดม่ัน ไมถือม่ันทิฏฐิเหลานั้นกลาว คือ บอก พูด แสดง   
แถลงวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอม   
ไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลช่ือวานาค ไม   
พึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว.   
     [๓๖๔] คําวา ดอกบัวมีกานขรุขระเกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไป   
ติด ฉันใด ความวา น้ําเรียกวาเอละ น้ําเรียกวาอัมพุ ดอกบัวเรียกวาอัมพชุะ กานขรุขระ   
เรียกวากานมีหนาม น้ําเรียกวาวารี ดอกบัวท่ีเกิดแตน้ํา มีในน้ํา เรียกวาวาริชะ น้ําเรียกวาชละ   
เปอกตมเรียกวาปงกะ ดอกบัวท่ีเกดิแตน้ํา มีในน้ํา อันนํ้าและเปอกตมไมติด ไมติดพรอม   
ไมเขาไปติด คือ เปนของอันน้ําและเปอกตมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด ฉันใด เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ดอกบัวมีกานขรุขระเกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด   
ฉันใด.   
     [๓๖๕] ศัพทวา เอว ในคําวา มุนีผูกลาวสันติธรรม ผูไมติดพัน ไมเขาไปติดแลว   
ในกามและในโลก ฉันนั้น ดงันี้ เปนอุปไมยยังอุปมาใหถึงพรอม คําวา มุนี ความวา ญาณ   
เรียกวาโมนะ ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้นช่ือวา มุนี.   
คําวา ผูกลาวความสงบ คือ มุนี ผูกลาวธรรมสงบ กลาวธรรมตานทาน กลาวธรรมท่ีหลีกเรน   
กลาวธรรมเปนท่ีพึ่ง กลาวธรรมท่ีไมมีภัย กลาวธรรมท่ีไมเคล่ือน กลาวธรรมท่ีไมตาย กลาว   
นิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนีผูกลาวความสงบ ... ฉันนั้น. คําวา ไมติดพัน คือ ตัณหา   
เรียกวา ความติดพัน ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล.   
ความติดพนันัน้อันมุนีใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวย   
ไฟคือญาณ มุนีนั้นเรียกวา ผูไมติดพัน ไมพัวพัน. มุนีนัน้ไมติดพนั ไมหมกมุน ไมหลุมหลง ใน   
รูปเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ   
สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ    
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อดีต อนาคต ปจจุบัน ในธรรมท่ีเห็น ท่ีไดยิน ท่ีทราบ ท่ีรูแจง คือ เปนผูมีความติดพนั                                  
อันปราศจาก สละ คาย พน ละ สละคืนแลว เปนผูมีความกําหนดัอันปราศจาก สละ คาย   
พน ละ สละคืนแลว เปนผูไมหิว เปนผูดับ เปนผูเย็น เปนผูมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มุนีผูกลาวความสงบ ไมติดพัน ... ฉันนั้น.   
     โดยอุทานวา กาม ในคําวา ไมเขาไปติดในกามและในโลก กามมี ๒ อยาง คือ   
วัตถุกาม ๑ กเิลสกาม ๑ ฯลฯ นี้เรียกวาวัตถุกาม ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม. คําวา ในโลก   
คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. ช่ือวาความติด ได   
แก ความติด ๒ อยาง คือความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความติด   
ดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวยทิฏฐิ. มุนีละความติดดวยตัณหา สละคืนความตดิดวย   
ทิฏฐิแลว ยอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมติด ไมตดิ   
พรอม ไมเขาไปติด ในกามและในโลก ฯลฯ เปนผูออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของ   
เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มุนีผูกลาวความสงบ เปนผูไมติดพัน   
ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนั้น. เพราะเหตุนัน้ พระภาคผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลช่ือวานาค สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเทีย่วไปในโลก บุคคล   
           ช่ือวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานัน้กลาว ดอกบัวมีกานขรุขระเกิดแต   
           อัมพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด มุนีผูกลาวความ   
           สงบ ผูไมติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนั้น.   
     [๓๖๖] มุนผูีถึงเวทนั้น ยอมไปไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความถือตัวดวยอารมณ   
           ท่ีทราบ มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา อันกรรมและเสียงท่ีไดยนิไมพงึนํา   
           ไปได เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปในท่ีอาศัยท้ังหลาย.   
     [๓๖๗] ศัพทวา น ในคําวา มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความถือตัว   
ดวยอารมณท่ีทราบ ดังน้ี เปนปฏิเสธ. คําวา ผูถึงเวท ความวา ญาณในมรรค ๔ ปญญา   
ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา วิปสสนา   
สัมมาทิฏฐิ เรียกวา เวท. มุนนีั้นเปนผูถึงท่ีสุด บรรลุท่ีสุด ถึงสวนสุด บรรลุสวนสุด ถึงท่ี    
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สุดรอบ บรรลุท่ีสุดรอบ ถึงท่ีส้ินสุด บรรลุท่ีส้ินสุด ถึงท่ีปองกัน บรรลุท่ีปองกัน ถึงท่ีหลีกเรน   
บรรลุท่ีหลีกเรน ถึงท่ีพึ่ง บรรลุท่ีพึ่ง ถึงท่ีไมมีภัย บรรลุท่ีไมมีภัย ถึงท่ีไมเคล่ือน บรรลุท่ีไม   
เคล่ือน ถึงท่ีไมตาย บรรลุท่ีไมตาย ถึงนิพพาน บรรลุนิพพาน แหงชาติ ชราและมรณะ   
ดวยเวทเหลานั้น.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลช่ือวาผูถึงเวท เพราะอรรถวา ถึงท่ีสุดแหงเวทท้ังหลายบาง เพราะ   
อรรถวา ถึงท่ีสุดดวยเวททั้งหลายบาง เพราะเปนผูรูแจงธรรม ๗ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ   
วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ เปนธรรมอันบุคคลนั้นรูแจงแลว เปนผู   
รูแจงซ่ึงอกุศลธรรมอันลามก อันทําความเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม มีความกระวนกระวาย   
มีวิบากเปนทุกข เปนปจจยัแหงชาติ ชราและมรณะตอไป.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           (ดูกรสภิยะ) บุคคลเลือกเฟนเวทท้ังส้ิน ของสมณพราหมณท่ีมีอยู   
           เปนผูปราศจากราคะในเวทนาท้ังปวง ลวงเวททั้งปวงแลว ช่ือวาเปน   
           เวทคู.   
     คําวา ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันมุนนีั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว   
ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้นยอมไมไป ไมดาํเนินไป ไมเล่ือน   
ลอยไป ไมแลนไปดวยทิฏฐิ ท้ังไมยอน ไมกลับมาสูทิฏฐินั้นโดยความเปนสาระ เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ.   
     คําวา ไมถึงความถือตัวดวยอารมณท่ีทราบ ความวา มุนีนั้นไมถึง ไมเขาถึง ไมเขาไปถึง   
ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน ซ่ึงความถือตัว ดวยรูปท่ีทราบ ดวยเสียงแหงผูอ่ืน หรือดวย   
ความสมมติแหงมหาชน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึง   
ความถือตัวดวยอารมณท่ีทราบ.   
     คําวา มุนีนัน้เปนผูไมมีตณัหา ความวา มุนีนั้น ยอมเปนผูไมมีตัณหา คือ ไมเปนผูมี   
ตัณหาอยางยิ่ง ไมเปนผูมีตัณหาเปนเบ้ืองหนา ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ   
ตัณหา ทิฏฐิ และมานะเปนสภาพอันมุนีละ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน    
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ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุเทาใด มุนนีั้นช่ือวา เปน   
ผูไมมีตัณหา ไมมีตัณหาเปนอยางยิ่ง ไมมีตณัหาเปนเบ้ืองหนา ดวยเหตนุั้น เพราะฉะนั้น จึง   
ช่ือวา มุนนีัน้เปนผูไมมีตัณหา.   
     [๓๖๘] คําวา อันกรรม ... ไม ในคําวา เปนผูอันกรรมและเสียงท่ีไดยินไมพึงนําไปได   
ความวา มุนนีัน้ยอมไมไป ไมดําเนินไป ไมเล่ือนลอยไป ไมแลนไป ดวยปุญญาภิสังขารบาง   
อปุญญาภิสังขารบาง อเนญชาภิสังขารบาง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูอันกรรมไมนาํไปได.   
คําวา เปนผูอันเสียงท่ีไดยินไมพึงนําไปได คือ มุนียอมไมไป ไมดําเนนิไป ไมเล่ือนลอยไป ไม   
แลนไป ดวยความหมดจดโดยเสียงท่ีไดยนิ ดวยเสียงกึกกองแหงผูอ่ืน หรือดวยความสมมติ   
แหงมหาชน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนผูอันกรรมและเสียงท่ีไดยินไมพึงนําไปได.   
     [๓๖๙] ช่ือวา ความนําเขาไป ในคําวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปในท่ีอาศัย   
ท้ังหลาย ไดแก ความนําเขาไป ๒ อยาง คือ ความนําเขาไปดวยตัณหา ๑ ความนําเขาไปดวย   
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความนําเขาไปดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความนําเขาไปดวยทิฏฐิ. มุนีนั้นละ   
ความนําเขาไปดวยตัณหา สละคืนความนําเขาไปดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความนําเขาไปดวย   
ตัณหา สละคืนความนําเขาไปดวยทิฏฐิ มุนีนั้นจึงช่ือวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไป ไม   
เขาไปติด ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจ ออกไป สละแลว พนขาด ไมเกีย่วของแลว ในท่ี   
อาศัยท้ังหลาย เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูอันตัณหาและ   
ทิฏฐิไมนําเขาไปในท่ีอาศัยท้ังหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความถือตัวดวยอารมณท่ี   
           ทราบ มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา อันกรรมและเสียงท่ีไดยนิไมพงึนําไปได   
           อันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัยท้ังหลาย.   
     [๓๗๐] กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนีผูเวนแลวจากสัญญา โมหะ   
           ยอมไมมีแกมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา ชนเหลาใด ยังถือสัญญาและ   
           ทิฏฐิ ชนเหลานั้น กระทบกระท่ังกนัอยู ยอมเท่ียวไปในโลก.   
     [๓๗๑] คําวา กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนี ผูเวนแลวจากสัญญา    
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ความวา มุนใีด เจริญอริยมรรคมีสมถะเปนเบ้ืองตน กเิลสเปนเคร่ืองรอยกรอง เปนสภาพ   
อันมุนีนั้นขมเสียแลวตั้งแตกาลเบ้ืองตน. เม่ือมุนีนั้นถึงความเปนพระอรหันตแลว กิเลสเปน   
เคร่ืองรอยกรอง โมหะ นวิรณ กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา และทิฏฐิสัญญา   
เปนสภาพอันพระอรหันตสละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ไมทําใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน   
ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กิเลส   
เปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนี ผูเวนจากสัญญา.   
     [๓๗๒] คําวา โมหะยอมไมมีแกมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา ความวา มุนีใด เจริญ   
อริยมรรคมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน โมหะ เปนสภาพอันมุนนีั้นขมเสียแลวต้ังแตกาลเบ้ืองตน   
เม่ือมุนีนั้นถึงความเปนพระอรหันตแลว โมหะ กเิลสเปนเคร่ืองรอยกรอง นิวรณ กามสัญญา   
พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา ทิฏฐิสัญญา เปนสภาพอันพระอรหันตละเสียแลว มีรากอัน   
ตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดงัตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไป   
เปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา โมหะยอมไมมีแกมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา.   
     [๓๗๓] คําวา ชนเหลาใดยังถือสัญญาทิฏฐิ ชนเหลานัน้ กระทบกระท่ังกันอยู ยอม   
เท่ียวไปในโลก ความวา ชนเหลาใดยังถือสัญญา คือ กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา   
ชนเหลานั้นยอมกระทบกระทั่งกัน คือ เบียดเบียนกันดวยสามารถแหงสัญญา กลาวคือ พวกชน   
ท่ียังถือสัญญา แมเปนพระราชา ก็ยอมวิวาทกับพวกพระราชา แมเปนกษัตริยยอมววิาทกับพวก   
กษัตริย แมเปนพราหมณก็ยอมวิวาทกับพวกพราหมณ แมเปนคฤหบดกี็ยอมววิาทกบัพวกคฤหบด ี  
แมมารดากย็อมวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยอมวิวาทกับมารดา แมบิดาก็ยอมวิวาทกับบุตร แมบุตร   
ก็ยอมววิาทกบับิดา แมพี่ชายนองชายก็ยอมวิวาทกับพี่ชายนองชาย แมพี่สาวนองสาวก็ยอมววิาท   
กับพี่สาวนองสาว แมพี่ชายนองชายกย็อมวิวาทกับพี่สาวนองสาว แมพีส่าวนองสาวก็ยอมววิาท   
กับพี่ชายนองชาย แมสหายก็ยอมววิาทกบัสหาย. ชนเหลานั้นถึงความทะเลาะแกงแยงวิวาทกัน   
ยอมทํารายกนัและกันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศัสตรา ในเพราะ   
วิวาทกันนัน้. ชนเหลานั้น ยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง ในเพราะการทํารายกัน   
นั้น. ชนเหลาใดยังถือทิฏฐิวา โลกเท่ียง ฯลฯ หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก    
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ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ชนเหลานั้นยอมกระทบกระท่ังกนั คือ เบียดเบียนกนัดวย   
สามารถแหงทิฏฐิ กลาวคือ ยอมกระทบกระท่ังศาสดาแตศาสดา ยอมกระทบกระท่ังการบอก   
ธรรมแตการบอกธรรม ยอมกระทบกระท่ังคณะแตคณะ ยอมกระทบกระท่ังทิฏฐิแตทิฏฐิ ยอม   
กระทบกระท่ังปฏิปทาแตปฏิปทา ยอมกระทบกระท่ังมรรคแตมรรค.   
     อีกอยางหนึ่ง ชนเหลานัน้ยอมววิาทกนั คือ ทําความทะเลาะกัน ทําความหมายม่ันกัน   
ทําความแกงแยงกัน ทําความวิวาทกัน ทําความมุงรายกนัวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ   
หรือจงแกไขเพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ. ชนเหลานั้นยังละอภิสังขารไมไดแลว ยอม   
กระทบกระท่ังในคติ คือ ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียนกันในนรก ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียน   
กันในกําเนดิดรัิจฉาน ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียนกนัในเปรตวิสัย ยอมกระทบกระท่ัง   
เบียดเบียนกันในมนุษยโลก ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียนกันในเทวโลก ยอมกระทบกระท่ัง   
เบียดเบียนคตแิตคติ ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียนอุปบัติแตอุปบัติ ยอมกระทบกระท่ัง   
เบียดเบียนปฏิสนธิแตปฏิสนธิ ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียนภพแตภพ ยอมกระทบกระท่ัง   
เบียดเบียนสงสารแตสงสาร ยอมกระทบกระท่ังเบียดเบียนวัฏฏะแตวัฏฏะ กระทบกระท่ังกันอยู   
ยอมเท่ียวไป อยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยยีวยา. คําวา ในโลก คือ ใน   
อบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชน   
เหลาใด ยังถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลานัน้ กระทบกระท่ังกันอยู ยอมเที่ยวไปในโลก. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนีผูเวนแลวจากสัญญา โมหะ   
           ยอมไมมีแกมุนีผูหลุดพนดวยปญญา ชนเหลาใด ยงัถือสัญญาและทิฏฐิ   
           ชนเหลานั้น กระทบกระท่ังกันอยู ยอมเท่ียวไปในโลก ดังนี้.   
                   จบ มาคันทิยสุตตนิทเทสท่ี ๙.   
              -------------------------------    
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                     ปุราเภทสุตตนิทเทสท่ี ๑๐   
     [๓๗๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) บุคคลมีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร?   
           อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว ขาแตพระโคดม พระองค   
           ถูกถามแลว ขอจงตรัสบอกบุคคลนั้น ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม แก   
           ขาพระองค.   
                   วาดวยคําถามของพระพุทธนิมิต   
     [๓๗๕] คําวา มีความเห็นอยางไร ในคําวา บุคคลมีความเห็นอยางไร มีศีลอยาง   
ไร? อันบัณฑติกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว ความวา บุคคลประกอบดวยความเห็นเชนไร   
คือ ดวยความดํารงอยูอยางไร ดวยประการอยางไร ดวยสวนเปรียบอยางไร เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา มีความเห็นอยางไร. คําวา มีศีลอยางไร ความวา บุคคลประกอบดวยศีลเชนไร   
คือ ดวยความดํารงอยูอยางไร ดวยประการอยางไร ดวยสวนเปรียบอยางไร เพราะฉะนั้น จึง                                     
ช่ือวา มีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร? คําวา อันบัณฑติกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว   
ความวา อันบัณฑิตกลาว เรียก บอก พูด แสดง แถลงวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ ดับ   
ระงับแลว. พระพุทธนิมิตตรัสถามถึงอธิปญญาวา มีความเห็นอยางไร ตรัสถามถึงอธิศีลวา มี   
ศีลอยางไร ตรัสถามถึงอธิจิตวา เปนผูเขาไปสงบแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลมีความ   
เห็นอยางไร มีศีลอยางไร? อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว.   
     [๓๗๖] คําวา ซ่ึงบุคคลนั้น ในคําวา ขาแตพระโคดม ... ขอจงตรัสบอกบุคคล   
นั้น ... แกขาพระองค ความวา บุคคลท่ีถาม ท่ีขอใหบอก ขอใหตรัสบอก ขอใหประกาศ.   
พระพุทธนิมิตนั้น ยอมตรัสเรียกพระผูมีพระภาคพุทธเจา โดยพระโคตรวา ขาแตพระโคดม.   
คําวา ขอจงตรัสบอก คือ ตรัสเลา บอก แสดง แถลง แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําให   
ตื้น ประกาศ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขาแตพระโคดม ... ขอจงตรัสบอกบุคคลนั้น ... แก   
ขาพระองค.   
     [๓๗๗] คําวา ถูกถามแลว ในคําวา ถูกถามแลว ... ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม ความวา    
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ถูกถาม ถูกสอบถาม ขอใหบอก ขอเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศ. คําวา ซ่ึงเปน   
นรชนผูอุดม ความวา ซ่ึงเปนนรชนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุด บวร   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม. เพราะเหตุนัน้ พระพุทธนมิิตจึงตรัสวา   
           บุคคลมีความเหน็อยางไร? มีศีลอยางไร อันบัณฑติกลาววา เปนผูเขา   
           ไปสงบแลว ขาแตพระโคดม พระองคถูกถามแลว ขอจงตรัสบอก   
           บุคคลนั้น ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม แกขาพระองค.   
     [๓๗๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) กอนแตกายแตก พระอรหนัตเปนผู   
           ปราศจากตัณหา ผูไมอาศัยสวนเบื้องตน อันใครๆ ไมนับไดในสวน   
           ทามกลาง ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนัน้.   
                       อธิบายคําวา ภควา   
     [๓๗๙] คําวา (พระผูมีพระภาคตรัสวา) กอนแตกายแตก พระอรหนัตเปนผูปราศจาก   
ตัณหา ความวา กอนแตกายแตก คือ กอนแตอัตภาพแตก กอนแตทอดทิ้งซากศพ กอน   
แตขาดชีวิตนิทรีย พระอรหนัตเปนผูปราศจากตัณหา คือ เปนผูมีตัณหาหายไป สละไป สํารอก   
ออก ปลอย ละ สละคืน เปนผูปราศจากราคะ คือ เปนผูมีราคะหายไป สละไป สํารอก   
ออก ปลอย ละ สละคืนแลว เปนผูหายหิว ดับแลว เย็นแลว เปนผูเสวยสุข มีตนดังพรหม   
อยู. บทวา ภควา เปนคํากลาวเรียกดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง ช่ือวา ภควา เพราะอรรถ   
วา ผูทําลายราคะ ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ ทําลายทิฏฐิ ทําลายเส้ียนหนาม   
ทําลายกิเลส. และเพราะอรรถวา ทรงจําแนกแจกแจงซ่ึงธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําท่ี   
สุดแหงภพท้ังหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอัน   
อบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปา   
ละเมาะ ปาทึบ อันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกกึกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปน   
ท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภควา. อนึ่ง   
พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จงึ   
ช่ือวา ภควา อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส    
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ธรรมรส วิมุติรส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔   
อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน   
แหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ (ฌานเปนท่ีตั้งแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙   
(รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนโิรธ ๑) เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง   
พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติสมาธิ อสุภฌาน   
สมาบัติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิ   
สัมภิทา ๔ อภญิญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้   
พระมารดา พระบิดา พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา   
มิไดเฉลิมให. พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหันตผลในลําดับ   
แหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติท่ีเกิดเพราะทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตผลและธรรม   
ท้ังปวง) พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงแหงโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาค   
ท้ังหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา กอนแตกายแตก   
พระอรหันตเปนผูปราศจากตัณหา.   
     [๓๘๐] อดตีกาล ทานเรียกวา สวนเบ้ืองตน ในคําวา ผูไมอาศัยสวนเบื้องตน   
พระอรหันตปรารภถึงอดีตกาล ละตัณหา สละคืนทิฏฐิเสียแลว เพราะละตัณหา สละคืนทิฏฐิ   
เสียแลว จึงช่ือวา เปนผูไมอาศัยสวนเบื้องตน แมดวยเหตอุยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พระอรหนัตไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา ในอดตีกาล เราไดมีรูป   
อยางนี้ ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา ในอดีตกาล เราไดมีเวทนาอยางนี้ ... มีสัญญา   
อยางนี้ ... มีสังขารอยางนี้ ... มีวิญญาณอยางนี้ จึงช่ือวา เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน แม   
ดวยเหตุอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พระอรหนัตมิไดมีวิญญาณเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา ในอดีต   
กาล เราไดมีจกัษุดังนี ้มีรูปดงันี้ เพราะเปนผูไมมีวิญญาณเนื่องดวยฉันทราคะ จึงไมเพลินจักษุ    
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และรูปนั้น เม่ือไมเพลินจักษแุละรูปนั้น จึงช่ือวา เปนผูไมอาศัยสวนเบื้องตน แมดวยเหตุอยางนี้.   
มิไดมีวิญญาณเนื่องดวยฉันทราคะในหแูละเสียงวา ในอดตีกาล เราไดมีหูดังนี้ มีเสียงดังนี้ ...   
ในอดีตกาล เราไดมีจมูกดังนี ้มีกล่ินดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีล้ินดังนี้ มีรสดังนี้ ... ใน   
อดีตกาล เราไดมีกายดังนี้ มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีใจดังนี้ มีธรรมารมณดังนี้   
เพราะเปนผูไมมีวิญญาณเนือ่งดวยใจและธรรมารมณนั้น จึงไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น เม่ือ   
ไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น จึงช่ือวา เปนผูไมอาศัยสวนเบื้องตน แมดวยเหตุอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พระอรหนัตยอมไมพอใจ ไมชอบใจซ่ึงความหวัเราะ การเจรจา   
การปราศรัยและการเลนหวักับมาตุคามในกาลกอน และไมถึงความปล้ืมใจดวยความหัวเราะ   
การเจรจา การปราศรัยและการเลนหัวกับมาตุคามท่ีมีในคราวกอนนัน้ จงึช่ือวา เปนผูไมอาศัยสวน   
เบ้ืองตน แมดวยเหตุอยางนี้.   
     [๓๘๑] ปจจุบันกาล ทานเรียกวา สวนทามกลาง ในคําวา ผูอันใครๆ ไมนับได   
ในสวนทามกลาง ความวา พระอรหันตปรารภถึงปจจุบันกาล ละตัณหา สละคืนทิฏฐิแลว เพราะ   
ละตัณหา สละคืนทิฏฐิแลว อันใครๆ ไมนับไดวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลงใหล ผูกพนั   
ยึดถือ ถึงความกวัดแกวง ถึงความไมตกลง ถึงโดยเร่ียวแรง. พระอรหนัตละอภิสังขารเหลานั้น   
ไดแลว เพราะละอภิสังขารไดแลว อันใครๆ ไมนับไดโดยคติวา เปนผูเกิดในนรก เกดิ   
ในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป   
เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. พระอรหันต   
นั้น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะ อันเปนเคร่ืองถึงการนับ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูอัน   
ใครๆ ไมนับไดในสวนทามกลาง.   
               วาดวยความทําไวในเบ้ืองหนา ๒ อยาง   
     [๓๘๒] คําวา นั้น ในคําวา ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนัน้ คือ พระ   
อรหันตขีณาสพ. ช่ือวาความทําไวในเบ้ืองหนา ไดแกความทําไวในเบ้ืองหนา ๒ อยาง คือ   
ความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ๑ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความทํา   
ไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ. พระอรหนัตนั้น ละ    
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ความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว เพราะละความ   
ทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ จึงไมกระทําตัณหาหรือ   
ทิฏฐิไวในเบ้ืองหนาเท่ียวไป คือ ไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตัณหาเปนธงยอด ไมมีตณัหาเปนใหญ   
ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ ไมเปนผูอันตัณหาหรือทิฏฐิแวดลอม   
เท่ียวไป แมดวยเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงช่ือวา ความทําไวในเบื้องหนามิไดมีแกพระอรหนัตนั้น.   
     อีกอยางหนึ่ง พระอรหนัตไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูป   
อยางนี้ ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา ในอนาคตกาล เราพึงมีเวทนาอยางนี้ ... มีสัญญา   
อยางนี้ ... มีสังขารอยางนี้ ... มีวิญญาณอยางนี้ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ความทําไวใน   
เบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหนัตนั้น.   
     อีกอยางหนึ่ง พระอรหนัตยอมไมตั้งจิตเพื่อไดจกัษแุละรูปท่ียังไมไดวา ในอนาคตกาล   
เราพึงมีจักษดุงัน้ี มีรูปดังนี้ เพราะเหตุไมตัง้จิตไว จึงไมเพลินจักษแุละรูปนั้น เม่ือไมเพลิน   
จักษแุละรูปนัน้ ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนัน้ แมดวยเหตุอยางนี้. ไมตั้ง   
จิตเพื่อไดหูและเสียงท่ียังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมีหูดังน้ี มีเสียงดังนี้ ... ในอนาคตกาล   
เราพึงมีจมูกดงันี้ มีกล่ินดังนี ้... ในอนาคตกาล เราพึงมีล้ินดังนี้ มีรสดังนี้ ... ในอนาคตกาล   
เราพึงมีกายดังนี้ มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังน้ี มีธรรมารมณดังนี้ เพราะ   
เหตุไมตั้งจติไว จึงไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น เม่ือไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น ความทํา   
ไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น แมดวยเหตุอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พระอรหนัตยอมไมตั้งจิตเพื่อไดภพที่ยังไมไดวา เราจกัเปนเทพเจาหรือ   
เปนเทวดาตนใดตนหน่ึง ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุไม   
ตั้งจิตไว จึงไมเพลินภพนั้น เม่ือไมเพลินภพนั้น ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันต   
นั้น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           (พระผูมีพระภาคตรัสวา) กอนแตกายแตก พระอรหันตเปนผูปราศจาก   
           ตัณหา ผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน อันใครๆ ไมนับไดในสวนทามกลาง   
           ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนัน้.    
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     [๓๘๓] บุคคลนั้นแล ผูไมโกรธ ไมสะดุง ไมโออวด ไมมีความรําคาญ   
           พูดดวยปญญา ไมฟุงซาน สํารวมวาจา เปนมุนี.   
                วาดวยเหตุเกิดความโกรธ ๑๐ อยาง   
     [๓๘๔] ก็พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูไมโกรธ ในคําวา ผูไมโกรธ ไมสะดุง ความวา   
ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอน. ความโกรธ ยอมเกิดดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ ความโกรธ   
ยอมเกิดดวยอาการวา เขาไดประพฤติส่ิงไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑ เขากําลังประพฤติส่ิงไม   
เปนประโยชนแกเรา ๑ เขาจกัประพฤติส่ิงไมเปนประโยชนแกเรา ๑ เขาไดประพฤตส่ิิงไมเปน   
ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว ๑ เขากําลังประพฤติส่ิงไมเปนประโยชนแก   
บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ เขาจกัประพฤติส่ิงไมประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจ   
ของเรา ๑ เขาไดประพฤติส่ิงเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ เขากําลัง   
ประพฤติส่ิงเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ เขาจักประพฤติส่ิงเปน   
ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ ความโกรธยอมเกิดในท่ีมิใชเหตุ ๑.   
     ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความเคือง ความเคืองท่ัว   
ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังท่ัว ความชังเสมอ ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษ   
รายในใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาท่ีชัง ความเปนผูชัง   
ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปน   
ผูดุราย ความเพาะวาจาช่ัว ความไมแชมช่ืนแหงจิต นี้เรียกวา ความโกรธ.   
     อีกอยางหนึ่ง ควรรูความโกรธมากโกรธนอย. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพยีงทําจิตให   
ขุนมัว แตยังไมถึงใหหนาเงาหนางอก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหหนาเงาหนางอ   
แตยังไมทําใหคางส่ันก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหคางส่ัน แตยังไมใหเปลงผรุส   
วาจาก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพยีงใหเปลงผรุสวาจา แตยังไมใหเหลียวดูทิศตางๆ ก็มี.   
บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหเหลียวดูทิศตางๆ แตยังไมใหจับทอนไมและศาตราก็มี.   
บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหจับทอนไมและศาตรา แตยังไมใหเง้ือทอนไมและศาตราก็มี.   
บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหเง้ือทอนไมและศาตรา แตยังไมใหทอนไมและศาตราถูกตอง    
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ก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพยีงใหทอนไมและศาตราถูกตอง แตยังไมทําใหเปนแผลเล็ก   
แผลใหญก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเปนแผลเล็กแผลใหญ แตยังไมใหกระดูกหกั   
ก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพยีงใหกระดูกหัก แตยังไมใหอวัยวะนอยใหญหลุดไปก็มี. บางคร้ัง   
ความโกรธเปนแตเพยีงใหอวัยวะนอยใหญหลุดไป แตยังไมใหชีวิตดบัก็มี. บางคร้ัง ความโกรธ   
เปนแตเพียงใหชีวิตดบั แตยงัไมเสียสละชีวิตของตนใหหมดไปกมี็. เม่ือใด ความโกรธใหฆา   
บุคคลอ่ืนแลว จึงใหฆาตน เม่ือนั้น ความโกรธเปนไปรุนแรงอยางหนกั ถึงความเปนของมาก   
อยางยิ่ง. ความโกรธน้ัน อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึนได   
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมโกรธ. บุคคลช่ือวา เปนผูไมโกรธ เพราะละ   
ความโกรธไดแลว เพราะกําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ เพราะตัดเหตุแหงความโกรธเสีย เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมโกรธ.   
                        วาดวยผูไมสะดุง   
     [๓๘๕] คําวา ผูไมสะดุง ความวา ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูสะดุง หวาดเสียว   
สยดสยอง. ภกิษุนั้น ยอมสะดุง หวาดเสียว สยดสยอง กลัว ถึงความสะดุงวา เราไมไดสกุล   
ไมไดหมูคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมได   
บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลผูพยาบาลในคราวเปนไข   
เราจะไมเปนผูมีช่ือเสียงปรากฏ. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมสยดสยอง.   
ภิกษนุั้น ยอมไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมสยดสยอง ไมกลัว ไมถึงความสะดุงวา เราไมไดสกุล   
ไมไดหมูคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมได   
บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลผูพยาบาลในคราวเปนไข   
เราไมเปนผูมีช่ือเสียงปรากฏ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูไมโกรธ ผูไมสะดุง.   
                       วาดวยผูไมโออวด   
     [๓๘๖] คําวา ผูไมโออวด ไมมีความรําคาญ ความวา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
เปนผูอวด โออวด. ภกิษนุั้น ยอมอวด ยอมโออวดวา เราเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวย   
วัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวย    
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ความเปนบุตรแหงสกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ถึงพรอมดวยทรพัยบาง   
ถึงพรอมดวยการปกครองบาง ถึงพรอมดวยหนาท่ีการงานบาง ถึงพรอมดวยหลักแหลงแหง   
ศิลปศาสตร ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง   
ถึงพรอมดวยวตัถุอยางใดอยางหนึ่งบาง ออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกลุใหญบาง   
ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญบาง เปนผูมีช่ือเสียง   
ปรากฏมียศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิตบาง เปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย   
เภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง ทรงพระวินยับาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปา   
เปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือ   
ทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือ   
ไมฉันภัตในภายหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือไมนอนเปนวตัรบาง เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขา   
จัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปนผูไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง   
เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผูไดอากาสานญัจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ   
บาง เปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตบิาง บุคคล   
ไมอวด ไมโออวดอยางนี้ บุคคลงด เวน เวนขาด ออก สลัด พนขาด ไมเกี่ยวของดวยความอวด   
เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมโออวด.   
                     วาดวยผูไมมีความรําคาญ   
     [๓๘๗] ช่ือวา ความรําคาญ ในคําวา ผูไมมีความรําคาญ ไดแก ความรําคาญมือบาง   
ความรําคาญเทาบาง ความรําคาญท้ังมือและเทาบาง ความสําคัญในส่ิงไมควรวาควร ความสําคัญ   
ในส่ิงควรวาไมควร ความสําคัญในส่ิงท่ีไมมีโทษวามีโทษ ความสําคัญในส่ิงท่ีมีโทษวาไมมีโทษ   
ความรําคาญ กิริยาท่ีรําคาญ ความเปนผูรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจเห็นปานนี้   
นี้เรียกวา  ความรําคาญ. อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึน   
เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทําและเพราะไมกระทํา.   
     ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ  ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทําและเพราะไม   
กระทําอยางไร? ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนวา เราทําแตกายทุจริต    
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เราไมไดทํากายสุจริต เราทําแตวจีทุจริต เราไมไดทําวจีสุจริต เราทําแตมโนทุจริต เราไมไดทํามโน   
สุจริต เราทําแตปาณาติบาต เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาต เราทําแตอทินนาทาน   
เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากอทินนาทาน เราทําแตกาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําเจตนา   
เคร่ืองงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทําแตมุสาวาท เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาท   
เราทําแตปสุณาวาจา เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากปสุณาวาจา เราทําแตผรุสวาจา เราไมได   
ทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากผรสุวาจา เราทําแตสัมผัปปลาปะ เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจาก   
สัมผัปปลาปะ เราทําแตอภิชฌา เราไมไดทําอนภิชฌา เราทําแตพยาบาท เราไมไดทําอัพยาบาท   
เราทําแตมิจฉาทิฏฐิ เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ   
ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนวา เราเปนผู   
ไมกระทําความบริบูรณในศีลท้ังหลาย เราเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย เราเปนผู   
ไมรูจักประมาณในโภชนะ เราเปนผูไมหม่ันประกอบในความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เราเปนผูไม   
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ เราไมได   
เจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗   
เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกําหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทัย เราไมไดเจริญมรรค   
เราไมไดทําใหแจงนิโรธ ความรําคาญนี้ อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควร   
เกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ไมมีความรําคาญ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ผูไมโออวด ไมมีความรําคาญ.   
                    วาดวยปญญาเรียกวามันตา   
     [๓๘๘] คําวา ผูพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ความวา ปญญาเรียกวา มันตา ไดแก ปญญา   
ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. บุคคลกําหนดกลาววาจา   
ดวยปญญา แมกลาวมาก พดูมาก แสดงมาก แถลงมาก กไ็มกลาววาจาท่ีกลาวช่ัว พูดช่ัว   
เจรจาช่ัว ปราศรัยช่ัว บอกเลาช่ัว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูพูดดวยปญญา. ความฟุงซาน ในคําวา   
ผูไมฟุงซาน เปนไฉน? ความฟุงซาน ความไมสงบจิต ความท่ีจิตกวัดแกวง ความที่จติหมุนไป   
นี้เรียกวา ความฟุงซาน. ความฟุงซานนั้น อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควร    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 203 
เกิดข้ึนได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวาผูไมฟุงซาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ผูพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน.   
                     วาดวยการสํารวมวาจา   
     [๓๘๙] คําวา บุคคลนั้นแล สํารวมวาจา เปนมุนี ความวา ภกิษุในธรรมวินัยนี้   
ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดจริง ดาํรงคําสัตย มีถอยคําม่ันคงเช่ือถือได ไมพูดให   
เคล่ือนคลาดแกโลก. ละปสุณาวาจา เวนขาดจากปสุณาวาจา ฟงจากขางนี้แลว ไมไปบอกขางโนน   
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกคนหมูนี้ เพ่ือทําลายคนหมูโนน   
เปนผูสมานคนท่ีแตกกันบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันบาง มีความพรอมเพรียงเปนท่ีมายินดี   
ยินดใีนบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน มีความเพลิดเพลินในบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน กลาววาจาท่ีทําให   
เขาพรอมเพรียงกัน ดวยประการดังนี้. ละผรุสวาจา เวนขาดจากผรุสวาจา กลาววาจาท่ีไมมีโทษ   
อันไพเราะโสต เปนท่ีตั้งแหงความรัก หยั่งลงถึงหทัย เปนคําของชาวเมือง ท่ีชนหมูมากพอใจ   
ชอบใจ. ละสัมผัปปลาปะ เวนขาดจากสัมผัปปลาปะ พูดโดยกาลควร พูดจริง พูดอิงอรรถ   
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั กลาววาจาเปนหลักฐาน มีท่ีอางอิง มีสวนสุด ประกอบดวยประโยชน   
โดยกาลอันควร. เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต ๔ กลาววาจาปราศจากโทษ ๔. งด เวน เวนขาด   
ออก สลัด พนขาด ไมประกอบดวยดิรัจฉานกถา ๓๒ ประการ เปนผูมีจติปราศจากแดน   
กิเลสอยู ยอมกลาวกถาวัตถุ ๑๐ อยาง คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคค   
กถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา สติปฏฐาน   
กถา สัมมัปปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทริยกถา พลกถา โพชฌงคกถา มัคคกถา ผลกถา   
นิพพานกถา.   
     คําวา ผูสํารวมวาจา คือ ผูสํารวม  สํารวมเฉพาะ คุมครอง ปกครอง รักษา ระวัง   
สงบแลว. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ฯลฯ กาวลวงธรรมเคร่ืองของ และ   
ตัณหาเพียงดังวาขาย บุคคลนั้นช่ือวา มุนี เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา บุคคลนั้นแล สํารวมวาจา   
เปนมุนี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           บุคคลนั้นแล ผูไมโกรธ ไมสะดุง ไมโออวด ไมมีความรําคาญ พูดดวย   
           ปญญา ไมฟุงซาน สํารวมวาจา เปนมุนี.   
     [๓๙๐] บุคคลผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไป   
           แลว ผูเห็นวเิวกในผัสสะท้ังหลาย และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิ   
           ท้ังหลาย.   
                       วาดวยผูไมมีตณัหา   
     [๓๙๑] คําวา บุคคลผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยวของในอนาคต ความวา ตัณหา เรียกวา   
ตัณหาเครื่องเกี่ยวของ ไดแก ความกําหนดั ความกําหนดันัก ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล.   
ตัณหาเครื่องเกี่ยวของนั้น อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผา   
เสียแลวดวยไฟคือญาณ แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยวของใน   
อนาคต.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอยาง   
นี้ ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา  ในอนาคตกาล เราพึงมีเวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้   
มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้ แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา ผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยว   
ของในอนาคต.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมตั้งจิตเพื่อไดจักษุและรูปท่ียังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมี   
จักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะเหตุท่ีไมตั้งจิตไว จึงไมเพลินจกัษุและรูปนัน้  เม่ือไมเพลินจักษุและ   
รูปนั้น  ก็เปนผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต แมดวยเหตุอยางนี้. ไมตั้งจิตเพื่อไดหูและ   
เสียงท่ียังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมีหูดังน้ี มีเสียงดังนี้  ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีจมูกดังนี้   
มีกล่ินดังนี้  ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีล้ินดังนี้ มีรสดังนี้  ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีกายดังนี้   
มีโผฏฐัพพะดงันี้ ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังน้ี มีธรรมารมณดังนี้ เพราะเหตุท่ีไมตั้งจิตไว   
จึงไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น เม่ือไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น  ก็เปนผูไมมีตณัหาเครื่องเกี่ยว   
ของในอนาคต แมดวยเหตุอยางนี้.    
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     อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดภพที่ยังไมไดวา เราจักเปนเทพหรือเทวดาตนใด   
ตนหน่ึง ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุท่ีไมตั้งจิตไว จึงไม   
เพลินภพนั้น เม่ือไมเพลินภพนั้น กเ็ปนผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยวของในอนาคต แมดวยเหตุ   
อยางนี้.   
                      วาดวยผูไมเศราโศก   
     [๓๙๒] คําวา ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว ความวา  ไมเศราโศกถึงวัตถุท่ีแปรปรวน   
หรือเม่ือวัตถุแปรปรวนไปแลว ก็ไมเศราโศกถึง คือ ไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรําพันถึง ไม   
ทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จกัษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ของเราแปรปรวนไป   
แลว รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะของเราแปรปรวนไปแลว สกุล หมู คณะ อาวาส   
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของเราแปรปรวนไปแลว จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย   
เภสัชบริขาร ของเราแปรปรวนไปแลว มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พีห่ญิง นองหญิง   
บุตร บิดา มิตร พวกพอง ญาติสาโลหิต ของเราแปรปรวนไปแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว.   
                         วาดวยผัสสะ   
     [๓๙๓] ช่ือวา ผัสสะ ในคําวา ผูเห็นวิเวกในผัสสะท้ังหลาย ไดแก จกัษุสัมผัส   
โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจนสัมผัส ปฏิฆสัมผัส   
สัมผัสอันเกื้อกูลแกสุขเวทนา สัมผัสอันเกื้อกูลแกทุกขเวทนา  สัมผัสอันเกื้อกูลแกอทุกขมสุข   
เวทนา ผัสสะอันเปนกุศล ผัสสะอันเปนอกุศล ผัสสะอันเปนอัพยากฤต ผัสสะอันเปนกามาวจร   
ผัสสะอันเปนรูปาวจร ผัสสะอันเปนอรูปาวจร ผัสสะอันเปนสุญญาตะ ผัสสะอันเปนอนิมิตตะ   
ผัสสะอันเปนอัปปณิหิตะ ผัสสะอันเปนโลกิยะ ผัสสะอันเปนโลกุตตระ ผัสสะอันเปนอดีต   
ผัสสะอันเปนอนาคต  ผัสสะอันเปนปจจบัุน ผัสสะ ความถูกตอง กิริยาท่ีถูกตอง ความเปน   
แหงความถูกตองเห็นปานนี้ นี้ช่ือวา ผัสสะ. คําวา ผูเห็นวิเวกในผัสสะท้ังหลาย ความวา   
บุคคลเห็นจักษุสัมผัสวา เปนของวางจากความเปนตนบาง จากธรรมท่ีเนื่องในตนบาง จากความ   
เท่ียงบาง  จากความยั่งยืนบาง จากความเปนของเท่ียงบาง จากธรรมท่ีไมแปรปรวนบาง. เห็น    
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โสตสัมผัส เห็นฆานสัมผัส เห็นชิวหาสัมผัส เห็นกายสัมผัส เห็นมโนสัมผัส เห็นอธิวจน   
สัมผัส เห็นปฏิฆสัมผัส เห็นสัมผัสอันเกื้อกูลแกสุขเวทนา เห็นสัมผัสอันเกื้อกูลแกทุกข   
เวทนา เห็นสัมผัสอันเกื้อกูลแกอทุกขมสุขเวทนา เห็นผัสสะอันเปนกศุล เห็นผัสสะอันเปน   
อกุศล เห็นผัสสะอันเปนอัพยากฤต เหน็ผัสสะอันเปนกามาวจร เหน็ผัสสะอันเปนรูปาวจร   
เห็นผัสสะอันเปนอรูปาวจร เห็นผัสสะอันเปนสุญญตะ เห็นผัสสะอันเปนอนิมิตตะ เห็นผัสสะ   
อันเปนอัปปณหิิตะ  เห็นผัสสะอันเปนโลกิยะ เหน็ผัสสะอันเปนโลกุตตระวา เปนของวางจาก   
ความเปนตนบาง จากธรรมท่ีเนื่องในตนบาง จากความเท่ียงบาง จากความยั่งยืนบาง จากความ   
เปนของเท่ียงบาง จากธรรมท่ีไมแปรปรวนบาง.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมเห็นผัสสะอันเปนอดีตวา เปนของวางจากผัสสะอันเปน   
อนาคตและผัสสะอันเปนปจจุบัน. เห็นผัสสะอันเปนอนาคตวา เปนของวางจากผัสสะอันเปน   
อดีตและผัสสะอันเปนปจจบัุน. เห็นผัสสะอันเปนปจจบัุนวา เปนของวางจากผัสสะอันเปนอดีต   
และผัสสะอันเปนอนาคต.   
     อีกอยางหนึ่ง ผัสสะเหลาใด เปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ อันปฏิสังยุตดวย   
สุญญตผัสสะ บุคคลยอมเหน็ผัสสะเหลานั้นวา เปนของวางจากราคะ โทสะ โมหะ ความ   
โกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความโออวด   
ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง   
ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิ   
สังขารท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูเหน็วิเวกในผัสสะท้ังหลาย.   
     [๓๙๔] คําวา และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิท้ังหลาย ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันบุคคล   
นั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลอัน   
ทิฏฐิยอมไมนาํไป ไมนําออกไป ไมลอยไป ไมเล่ือนไป และบุคคลนั้นไมกลับถึง ไมกลับมา   
สูทิฏฐินั้นโดยความเปนแกนสาร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิท้ังหลาย   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวง    
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           ไปแลว ผูเห็นวเิวกในผัสสะท้ังหลาย และไมถูกนาํไปเพราะทิฏฐิ   
           ท้ังหลาย.   
     [๓๙๕] บุคคลเปนผูหลีกเรน ไมหลอกลวง ไมทะเยอทะยาน ไมตระหนี่ ไม   
           คะนอง ไมเปนท่ีรังเกยีจและไมประกอบในความเปนผูมีวาจาสอเสียด.   
                        วาดวยผูหลีกเรน   
     [๓๙๖] คําวา  เปนผูหลีกเรน ในคําวา บุคคลเปนผูหลีกเรน ไมหลอกลวง ความวา   
เพราะละเสียแลวซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขาร   
ท้ังปวง จึงช่ือวา ผูหลีกเรน. สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผู   
หลีกเรนอยางไร? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูละความถือตัววา เปนเราแลว   
มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิด   
ข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูหลีกเรนอยางนี้แล เพราะฉะน้ัน. จึงช่ือวา   
เปนผูหลีกเรน.   
                  วาดวยความหลอกลวง ๓ อยาง   
     [๓๙๗] เร่ืองความหลอกลวง ในคําวา ไมหลอกลวง ม ี๓ อยาง คือ เร่ืองความ   
หลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย ๑ เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ ๑ เร่ืองความ   
หลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียง ๑.   
     เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัยเปนไฉน? พวกคฤหบดีในโลกน้ี   
ยอมนิมนตภิกษุดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร.  ภิกษุนัน้ มีความ   
ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความตองการดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อาศัยความเปนผูอยากไดมาก ยอมบอกคืนจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอยอมพูดอยางนี้วา ประโยชนอะไรแกสมณะดวยจวีรมีคามาก   
สมณะควรเท่ียวเลือกเก็บผาเกาจากปาชา กองหยากเยื่อ หรือรานตลาด แลวทําสังฆาฏิใช ขอนั้น   
เปนการสมควร ประโยชนอะไรแกสมณะดวยบิณฑบาตอันมีคามาก สมณะควรสําเร็จความ   
เปนอยูดวยกอนขาวท่ีไดมาดวยปลีแขง โดยความประพฤติแสงหา ขอนัน้เปนการสมควร   
ประโยชนอะไรแกสมณะดวยเสนาสนะมีคามาก สมณะควรอยูท่ีโคนตนไม อยูท่ีปาชา หรืออยู    
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ในท่ีแจง ขอน้ันเปนการสมควร ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารมีคามาก   
สมณะพึงทํายาดวยมูตรเนาหรือช้ินลูกเสมอ ขอนั้นเปนการสมควร เธออาศัยความเปนผูอยาก   
ไดมากนัน้ จึงทรงจีวรท่ีเศราหมอง ฉันบิณฑบาตท่ีเศราหมอง ซองเสพเสนาสนะท่ีเศราหมอง   
และฉันคิลานปจจัยเภสัชบริขารท่ีเศราหมอง. พวกคฤหบดีเห็นภิกษุนัน้แลว ยอมทราบอยางนี้   
วา สมณะน้ีมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ สงัด ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ ปรารภความ   
เพียร มีวาทะกาํจัดกิเลส กย็ิ่งนิมนตเธอดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช   
บริขาร. เธอก็กลาวอยางนี้วา เพราะประจวบดวยเหตุ ๓ ประการ กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสบ   
บุญมาก คือ เพราะประจวบดวยศรัทธา กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ประสบบุญมาก เพราะประจวบดวย   
ไทยธรรม กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก เพราะประจวบดวยพระทักขิไณยบุคคล กุลบุตร   
ผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก พวกทานมีศรัทธานี้อยู มีไทยธรรมนี้อยู ท้ังอาตมาก็เปนปฏิคาหก   
ถาอาตมาจักไมรับ พวกทานก็จักเส่ือมจากบุญไป อาตมาไมมีความตองการดวยปจจยันี้ แตอาตมา   
จะรับดวยความอนุเคราะหพวกทาน จําเดิมแตนั้น เธอก็รับจีวรมาก รับบิณฑบาตมาก รับ   
เสนาสนะมาก รับคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก. ความทําหนายูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความ   
หลอกลวง กิริยาท่ีหลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เห็นปานนี้ นี้เรียกวา เร่ืองความ   
หลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย.   
     เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มีความ   
ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา ประชุมชน   
จักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ จึงสํารวมการเดิน สํารวมการยืน สํารวมการนั่ง สํารวมการนอน   
ยอมต้ังสติเดิน ตั้งสติยืน ตั้งสตินั่ง ตั้งสตินอน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิเดนิ ทําเหมือนภกิษุ   
มีสมาธิยืน ทําเหมือนภกิษุมีสมาธินั่ง ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินอน และทําเหมือนภิกษท่ีุเจริญ   
อาปาถกฌาน (เจริญฌานตอหนาพวกมนษุย) การตั้งใจ ตัง้การดํารงอิริยาบถ ความทําหนายูยี่   
ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาท่ีหลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เหน็ปานนี้ นี้   
เรียกวา เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ.    
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     เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียงเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา ประชุม   
ชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะใดทรงจีวรอยางนี้   
สมณะน้ันมีศักดิ์มาก สมณะใดทรงบาตรอยางนี้ สมณะนัน้มีศักดิ์มาก สมณะใดทรงภาชนะ   
โลหะ ทรงธรรมกรก ทรงผาสําหรับกรองน้ํา ถือลูกกุญแจ สวมรองเทา  ใชประคตเอว ใช   
สายโยคบาตรอยางนี้ สมณะนั้นมีศักดิ์มาก พูดวา สมณะใดมีอุปชฌายะอยางนี้ มีอาจารยอยางนี้   
มีพวกรวมอุปชฌายะอยางนี ้ มีพวกรวมอาจารยอยางนี้ มีมิตรอยางนี้ มีพวกอยางนี้ มีพวกท่ีคบ   
กันมาอยางนี้ มีสหายอยางนี ้ สมณะน้ันมีศักดิ์มาก สมณะใดอยูในเรือนมีหลังคาแถบเดียว   
อยางนี้ อยูในปราสาทอยางนี้ อยูในเรือนมีหลังคาโลนอยางนี้ อยูในถํ้าอยางนี้ อยูในท่ีหลีกเรน   
อยางนี้ อยูในกุฎีอยางนี้ อยูในเรือนยอดอยางนี้ อยูในปอมอยางนี้ อยูในโรงกลมอยางนี้ อยู   
ในเรือนท่ีพกัอยางนี้ อยูในศาลาท่ีประชุมอยางนี้ อยูในมณฑปอยางนี้ อยูท่ีโคนตนไมอยางนี้   
สมณะน้ันมีศักดิ์มาก. อีกอยางหนึ่ง ภกิษุเปนผูวางหนาเฉยเมย ทําหนายนยูยี่ หลอกลวง   
ปล้ินปลอน ตลบตะเลง อันผูอ่ืนสรรเสริญดวยความท่ีตนวางหนาวา สมณะน้ีไดวหิารสมาบัติ   
อันมีอยูเหน็ปานนี้ ภกิษุนัน้ยอมกลาวถอยคําเชนนั้น อันปฏิสังยุตดวยโลกุตตรธรรม และนิพพาน   
อันลึกลับ สุขุม ละเอียด ปดบังความทําหนายูยี่. ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง   
กิริยาท่ีหลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เห็นปานนี้  นี้เรียกวา เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวย   
การพูดเลียบเคียง.   
     เร่ืองความหลอกลวง ๓  อยางนี้ อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมให   
ควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมหลอกลวง เพราะฉะนั้น จึง   
ช่ือวา ผูหลีกเรนไมหลอกลวง.   
     [๓๙๘] ตณัหาเรียกวา ความทะเยอทะยาน ในคําวา ผูไมทะเยอทะยาน  ไมตระหนี่   
ไดแก ความกําหนัด  ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความทะเยอทะยานน้ัน   
อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    
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บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมทะเยอทะยาน ไมอยากได ไมยินดี ไมปรารถนา ไมชอบใจรูป เสียง   
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกุล หมูคณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ   
สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ   
อดีต  อนาคต ปจจุบัน รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ และธรรมารมณท่ีรูแจง เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมทะเยอทะยาน.   
                    วาดวยความตระหนี่ ๕ อยาง   
     คําวา ผูไมตระหนี่ ความวา ความตระหน่ี ๕ อยาง คือ ความตระหนีท่ี่อยู ๑ ความ   
ตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนีล่าภ ๑ ความตระหนีว่รรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ความตระหนี่   
ธรรม ๑ ความตระหนี่ กิริยาท่ีตระหนี่ ความเปนผูตระหนี่  ความเปนผูปรารถนาตางๆ ความ   
เหนยีวแนน ความเปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเช่ือถือไดในการให   
เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่ขันธกด็ี ความตระหนีธ่าตุก็ดี   
ความตระหนีอ่ายตนะก็ดี นี้เรียกวา ความตระหนี่ ความมุงจะเอากเ็รียกวา ความตระหน่ี. ความ   
ตระหนีน่ั้น อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวย   
ไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมตระหนี่. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมทะเยอทะยาน ไม   
ตระหนี่.   
                   วาดวยความคะนอง ๓ อยาง   
     [๓๙๙] ช่ือวา ความคะนอง ในคําวา ผูไมคะนอง ไมเปนท่ีรังเกียจ ไดแก ความ   
คะนอง ๓ อยาง คือ ความคะนองทางกาย ๑ ความคะนองทางวาจา ๑ ความคะนองทางจิต ๑.   
     ความคะนองทางกายเปนไฉน? ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆก็ดี อยูในคณะ   
ก็ดี อยูในโรงฉันก็ดี อยูในเรือนไฟก็ดี อยูท่ีทาน้ําก็ดี กําลังเขาไปสูละแวกบานกด็ี เขาไปสู   
ละแวกบานแลวก็ดี กแ็สดงความคะนองทางกาย.   
    ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
สงฆ  ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษท่ีุเปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง    
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ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็ง (ไม   
กม) พูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
คณะ ไมทําความยําเกรง เม่ือพวกภิกษุท่ีเปนเถระไมสวมรองเทาเดินอยู ก็สวมรองเทาเดินไป   
เม่ือพวกภิกษท่ีุเปนเถระเดนิอยูในท่ีจงกรมต่ํา ก็เดินในท่ีจงกรมสูง เม่ือพวกภิกษุท่ีเปนเถระเดิน   
อยูบนแผนดิน ก็เดินในท่ีจงกรม ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง   
นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภกิษุอยูใน   
คณะแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู   
ในโรงฉัน ไมทําความยําเกรง นั่งแทรกแซงพวกภิกษุบางรูปท่ีเปนเถระบาง นั่งกีดกันอาสนะ   
พวกภิกษุท่ีเปนนวกะบาง ยนืเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นัง่บน   
อาสนะท่ีสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็งพดูบาง ไกวแขนพดูบาง ภิกษุอยูในโรงฉัน   
แสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ อยู   
ในเรือนไฟ ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภกิษุท่ีเปนเถระ   
บาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง ไม   
บอกกอนแลวปดประตูบาง ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูท่ีทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูท่ี   
ทาน้ํา ไมทําความยําเกรง ลงเบียดพวกภิกษท่ีุเปนเถระบาง ลงขางหนาบาง อาบเบียดบาง อาบ   
ขางหนาบาง อาบเหนือน้ําบาง ข้ึนเบียดบาง ข้ึนขางหนาบาง ข้ึนขางเหนอืน้ําบาง ภิกษุอยูท่ี   
ทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษกุําลังเขาไปสูละแวกบานแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภกิษุบางรูปในธรรม   
วินัยนี้ กําลังเขาไปสูละแวกบาน ไมทําความยําเกรง เดินเบียดพวกภิกษท่ีุเปนเถระบาง เดิน   
ขางหนาบาง เดินข้ึนหนาพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง ภิกษุกาํลังเขาไปสูละแวกบานแสดงความ   
คะนองทางกายอยางนี้.    
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     ภิกษเุขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภกิษุบางรูปใน   
ธรรมวินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว เม่ือเขาไมบอกวา เขาไปเถิดพระคุณเจา กเ็ขาไป เม่ือเขา   
ไมบอกวา ยืนเถิดพระคุณเจา ก็ยืน เม่ือเขาไมบอกวา นั่งเถิดพระคุณเจา ก็นั่ง เขาไปสูที   
เปนโอกาสไมควรบาง ยืนในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง นั่งในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง ผลุนผลัน   
เขาไปในหองเล็กลับปดบังของสกุล อันเปนท่ีนั่งอยูแหงหญิงของสกุล ธิดาของสกุล สะใภ   
ของสกุล กุมารีของสกุลบาง จับศีรษะเด็กบาง ภิกษเุขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนอง   
ทางกายอยางนี้ นี้ช่ือวา ความคะนองทางกาย.   
     ความคะนองทางวาจาเปนไฉน? ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆก็ดี อยูในคณะ   
ก็ดี เขาไปสูละแวกบานแลวก็ดี ยอมแสดงความคะนองทางวาจา.   
     ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
สงฆ ไมทําความยําเกรง ไมบอกพวกภกิษท่ีุเปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุท่ีเปนเถระไมเช้ือ   
เชิญ ก็แสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายท่ีอยูในอาราม แกปญหาเอง สวดปาติโมกขเอง ยืนตัวแข็ง   
พูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภกิษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
คณะ ไมทําความยําเกรง ไมบอกแกพวกภกิษุท่ีเปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุท่ีเปนเถระไมเช้ือ   
เชิญ ก็แสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายท่ีอยูในอาราม แกปญหาเอง ยนืตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูด   
บาง แสดงธรรมแกภกิษณุีท้ังหลายที่อยูในอาราม แสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายท่ีอยูในอาราม   
แสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายท่ีอยูในอาราม แกปญหาเอง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูด   
บาง ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้.   
     ภิกษเุขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรม   
วินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว พูดกะสตรีบาง กุมารีบาง พูดฟุงไปวา ดูกรหญิงมีช่ืออยางนี้   
มีโคตรอยางนี้ ส่ิงอะไรมีอยู ยาคูมีไหม ภัตมีไหม ของควรเค้ียวมีไหม พวกเราจะดื่มอะไร   
จะฉันอะไร จะเค้ียวอะไร ส่ิงอะไรมีหรือ หรือทานทั้งหลายจะใหอะไรแกเรา ภกิษุเขาไปสู                                    
ละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้ นี้ช่ือวา ความคะนองทางวาจา.    
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     ความคะนองทางจิตเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มิใชเปนผูออกบวชจาก   
สกุลสูง ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุท่ีออกบวชจากสกุลสูง. มิใชเปนผูออกบวชจากสกุลใหญ   
ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษท่ีุออกบวชจากสกุลใหญ. มิใชเปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติ   
มาก ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุท่ีออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก. มิใชเปนผูออกบวชจาก   
สกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภกิษุท่ีออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ   
มิใชเปนผูทรงจําพระสูตร กมี็จิตวางตนเหมือนกับภกิษุผูทรงจําพระสูตร มิใชเปนผูทรงพระวินยั ...   
มิใชเปนพระธรรมกถึก ... มิใชเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ...  มิใชเปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ...   
มิใชเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ...  มิใชเปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มิใชเปนผูถือเที่ยว   
บิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร ... มิใชเปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ... มิใชเปนผู   
ถือไมนอนเปนวัตร ... มิใชเปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร ...  มิใชเปนผู   
ไดปฐมฌาน ฯลฯ มิใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุท่ี   
ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. นี้ช่ือวา ความคะนองทางจิต. ความคะนอง ๓ ประการนี้   
บุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคล   
นั้นเรียกวา ผูไมคะนอง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ผูไมคะนอง.   
                วาดวยผูนารังเกียจและไมนารังเกียจ   
     [๔๐๐] คําวา ผูไมเปนท่ีรังเกียจ ความวา บุคคลผูเปนท่ีรังเกียจก็มี ผูไมเปนท่ี   
รังเกียจก็มี.   
     ก็บุคคลผูเปนท่ีรังเกียจเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม   
มีความประพฤติอันไมสะอาดท่ีพึงระลึกดวยความระแวง มีการงานอันปกปด ไมใชสมณะ ก็   
ปฏิญาณวาตนเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญาณวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย   
เปนผูมีความเนาอยู ณ ภายใน มีจิตชุมอยูดวยราคะ เปนดงัวาหยากเยื่อ บุคคลนี้เรียกวา ผูเปน   
ท่ีรังเกียจ.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูมักโกรธ มีความแคนเคืองมาก ถูกใครวาเขาแตนอย ก็ขัดใจ    
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โกรธเคือง มุงราย ปองราย ทําความโกรธ ความเคือง ความไมยินดีใหปรากฏ บุคคลนี้เรียก   
วา ผูเปนท่ีรังเกียจ.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลเปนผูมักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด   
มีมารยา เปนผูกระดาง ถือตัวจัด มีความปรารถนาลามก มีความเหน็ผิด มีความถือทิฏฐิของตน   
มีความถือร้ัน มีความสละคืนยาก บุคคลนีเ้รียกวา ผูเปนท่ีรังเกียจ.   
     ก็บุคคลผูไมเปนท่ีรังเกยีจเปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมดวย   
ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณนอย สมาทาน   
ศึกษาอยูในสิกขาท้ังหลาย บุคคลนี้เรียกวา ผูไมเปนท่ีรังเกียจ.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมเปนผูมักโกรธ ไมมีความแคนเคืองมาก แมอันใครๆ วามาก   
ก็ไมขัดใจ ไมโกรธเคือง ไมมุงราย ไมปองราย ไมทําความโกรธ ความเคือง ความไมยนิดี   
ใหปรากฏ บุคคลน้ีเรียกวา ผูไมเปนท่ีรังเกยีจ.   
     อีกอยางหนึ่ง บุคคลเปนผูไมถือโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลู ไมตีเสมอ ไมริษยา   
ไมตระหนี่ ไมโออวด ไมมีมารยา ไมกระดาง ไมถือตัวจัด ไมมีความปรารถนาลามก ไมมีความ   
เห็นผิด ไมถือทิฏฐิของตน ไมมีความถือร้ัน มีความสละคืนงาย บุคคลนี้เรียกวา ผูไมเปนท่ี   
รังเกียจ. อริยบุคคลท้ังหมดรวมทั้งกัลยาณปุถุชน เรียกวา ผูไมเปนท่ีรังเกียจ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
ผูไมคะนอง ไมเปนท่ีรังเกยีจ.   
                        วาดวยผูสอเสียด   
     [๔๐๑] ช่ือวาความเปนผูมีวาจาสอเสียด ในคําวา และไมประกอบในความเปนผูมีวาจา   
สอเสียด พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ ฟงจากขางนี้   
แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพือ่ทําลายคน   
หมูโนน เปนผูทําลายคนท่ีพรอมเพรียงกันบาง สนับสนุนคนท่ีแตกกันแลวบาง ชอบผูท่ีเปน   
กกกนั ยินดีผูท่ีเปนกกกัน เพลินผูท่ีเปนกกกัน เปนผูกลาววาจาท่ีทําใหเปนกกกนั นีเ้รียกวา   
ความเปนผูมีคําสอเสียด. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ   
ดวยความมุงหมายเปนท่ีรัก ๑ มีความประสงคใหเขาแตกกัน ๑.    
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     บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางไร? บุคคลนําคําสอเสียด   
เขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางนีว้า เราจักเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนผูสนิท เปนภายใน   
เปนท่ีดีใจ ของบุคคลนี้ บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางนี้.   
     บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขาแตกกันนําคําสอเสียดเขาไปอยางไร? บุคคลมีความ   
ประสงคใหเขาแตกกนัอยางนี้วา คนเหลานี้พึงเปนตางกนั แยกกนั เปนกกกัน เปนสองเหลา   
สองพวก สองฝาย อยางไรคนเหลานี้พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบากไมผาสุก บุคคล   
มีความประสงคใหเขาแตกกนันําคําสอเสียดเขาไปอยางนี้.   
     คําสอเสียดนี้ บุคคลใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลว   
ดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นไมประกอบ ไมประกอบท่ัว ไมมาประกอบ ไมมาประกอบพรอม   
ในความเปนผูมีวาจาสอเสียด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา และไมประกอบในความเปนผูมีวาจา   
สอเสียด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลเปนผูหลีกเรน ไมหลอกลวง ไมทะเยอทะยาน ไมตระหนี ่  
           ไมคะนอง ไมเปนท่ีรังเกียจ และไมประกอบในความเปนผูมีวาจา   
           สอเสียด.   
     [๔๐๒] บุคคลผูไมมีความยินดใีนวัตถุเปนท่ียินดี ไมประกอบในความถือตัวจัด   
           ผูละเอียด มีปฏิภาณ ไมเช่ือใครๆ และไมคลายกําหนัด.   
                        วาดวยกามคุณ ๕   
     [๔๐๓] กามคุณ ๕ เรียกวาวัตถุเปนท่ียนิดี ในคําวา บุคคลผูไมมีความยินดใีนวัตถุ   
เปนท่ียินดี. เพราะเหตุวา เทวดาและมนุษยยอมอยากได ยนิดี ปรารถนา รักใคร พอใจกามคุณ ๕   
โดยสวนมาก เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ จึงเรียกวาวัตถุเปนท่ียินดี ความยินดี คือ ความ   
ปรารถนานั้น อันชนเหลาใด ยังละไมไดแลว ชนเหลานัน้ ก็มีรูปตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล   
เปนไปในทางจักษุ มีสัททตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางหู มีคันธตัณหาหล่ังไหล   
เล่ือนไหล เปนไปทางจมูก มีรสตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางล้ิน มีโผฏฐัพพตัณหา   
หล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางกาย มีธรรมตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางใจ. ความยินดี    
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คือ ความปรารถนานั้น อันชนเหลาใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผา   
เสียแลวดวยไฟคือญาณ ชนเหลานั้น กไ็มมีรูปตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางจกัษุ ไมมี   
สัททตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางหู ไมมีคันธตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทาง   
จมูก ไมมีรสตณัหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางล้ิน ไมมีโผฏฐัพพตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล   
เปนไปทางกาย ไมมีธรรมตัณหาหล่ังไหล เล่ือนไหล เปนไปทางใจ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ผูไมมีความยินดีในวัตถุเปนท่ียินดี.   
                       วาดวยความดหูม่ิน   
     [๔๐๔] คําวา ไมประกอบในความดูหม่ิน ความวา ความดูหม่ินเปนไฉน? บุคคล   
บางคนในโลกนี้ ยอมดหูม่ินผูอ่ืนโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง.   
ความถือตัว กริิยาท่ีถือตัว ความเปนผูถือตัว ความกําเริบข้ึน ความฟูข้ึน ความถือตัวดงัวาธงชัย   
ความยกยองตน ความท่ีจิตใครเปนดังวาธงยอดเหน็ปานนี้ นี้เรียกวา ความดูหม่ิน. ความดูหม่ินนั้น   
อันบุคคลใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น   
ไมประกอบ ไมประกอบท่ัว ไมมาประกอบ ไมมาประกอบพรอม ในความดูหมิน่ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ไมประกอบในความดูหม่ิน.   
     [๔๐๕] คําวา ผูละเอียด มีปฏิภาณ ความวา ช่ือวาผูละเอียด เพราะประกอบดวย   
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค   
อริยมรรคมีองค ๘ อันละเอียด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูละเอียด.   
                      ผูมีปฏิภาณ ๓ จําพวก   
     [๔๐๖] คําวา มีปฏิภาณ ความวา บุคคลมีปฏิภาณ ๓ จาํพวก คือ บุคคลมีปฏิภาณ   
เพราะปริยัติ ๑ บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉา ๑ บุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคม ๑.   
     บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริยัติเปนไฉน? บุคคลบางคนในพระศาสนานี้ เลาเรียน   
พระพุทธพจน คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม   
เวทัลละ. ญาณของบุคคลนั้น ยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ. บุคคลนี้ช่ือวา ผูมีปฏิภาณเพราะ   
ปริยัติ.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 217 
     บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉาเปนไฉน? บุคคลบางคนในพระศาสนานี้ เปนผูไตถาม   
ในประโยชนของตน ในประโยชนท่ีควรรู ในลักษณะ ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ. ญาณของ   
บุคคลนั้น ยอมแจมแจงเพราะอาศัยการไตถามนั้น. บุคคลนี้ช่ือวา ผูมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉา.   
     บุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคมเปนไฉน? บุคคลบางคนในพระศาสนานี้ เปนผูไดบรรลุ   
ธรรมท้ังหลาย คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕  โพชฌงค ๗   
อริยมรรคมีองค ๘ สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ บุคคลนั้นรูอรรถ รูธรรม รูนิรุติ.   
เม่ือรูอรรถ อรรถก็แจมแจง. เม่ือรูธรรม ธรรมก็แจมแจง. เม่ือรูนิรุติ นิรุติก็แจมแจง.   
ญาณในอรรถ ธรรมและนิรุติท้ัง ๓ นี้ ช่ือวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา. บุคคลผูใดเขาถึง เขาถึงพรอม   
เขาไป เขาไปพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบแลว ดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ บุคคลนั้น   
เรียกวา ผูมีปฏิภาณ. บุคคลใดไมมีปริยัติ ไมมีปริปุฉา ไมมีอธิคม ญาณอะไรเลาจะแจมแจง   
แกบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผูละเอียด มีปฏิภาณ.   
                 วาดวยรูธรรมแลวไมตองเช่ือใครอีก   
     [๔๐๗] คําวา ไมเช่ือใครๆ ในคําวา ไมเช่ือใครๆ ไมคลายกําหนดั ความวา   
ภิกษนุั้นยอมไมเช่ือธรรมท่ีรูยิ่งดวยตนเอง อันประจักษแกตนเองตอใครๆ อ่ืน ซ่ึงเปนสมณะ   
พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม คือ ไมเช่ือธรรมท่ีรูยิ่งดวยตนเอง อันประจักษแกตนเองวา   
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ... ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปน   
ปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯลฯ   
เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั ... นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดบัทุกข เหลานีอ้าสวะ ฯลฯ   
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ ... ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯลฯ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง   
ตอใครๆ อันซ่ึงเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม และไมเช่ือธรรมท่ีรูยิ่งดวย   
ตนเอง อันประจักษแกตนเอง คือ ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออกไป   
แหงผัสสายตนะ ๖ และความเกิด ความดบั คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออกไป แหง   
อุปาทานขันธ ๕ และความเกิด ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออกไป แหงมหาภูต    
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รูป ๔ ตอใครๆ อ่ืนซ่ึงเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม และไมเช่ือธรรมท่ี   
รูยิ่งดวยตนเอง อันประจักษแกตนเองวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังหมดมี   
ความดับไปเปนธรรมดา ตอใครๆ อ่ืนซ่ึงเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรสารีบุตร เธอยอมเช่ือหรือวา สัทธินทรีย   
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปน   
ธรรมชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด. ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ ขาพระองคไมถึงความเช่ือตอพระผูมีพระภาควา สันธินทรีย   
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปน   
ธรรมชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด. ขาแตพระองคผูเจริญ   
สัทธินทรียเปนตนนั้น ชนเหลาใด ยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมทําใหแจง ไมถูกตองแลว   
ดวยปญญา ชนเหลานั้น พึงถึงความเช่ือตอชนอ่ืนในขอนั้นโดยแนนอนวา สัทธินทรีย ฯลฯ   
ปญญินทรีย ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ือง   
หนา มีอมตะเปนท่ีสุด. ขาแตพระองคผูเจริญ สวนวา สัทธินทรียเปนตนนั้น ชนเหลาใด รู เห็น   
ทราบ ทําใหแจง ถูกตองแลวดวยปญญา ชนเหลานั้น ไมมีความเคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นวา   
สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ... ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ   
เปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด. ขาแตพระองคผูเจริญ สัทธินทรียเปนตนนั้น ขาพระองครู เห็น   
ทราบ ทําใหแจง ถูกตองแลวดวยปญญา ขาพระองคไมมีความเคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นวา   
สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ   
เปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ถูกละๆ ดูกรสารีบุตร   
ความจริง สัทธินทรียเปนตนนั้น ชนเหลาใด ยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมทําใหแจง ไมถูก   
ตองแลวดวยปญญา ชนเหลานั้น พึงถึงความเช่ือตอชนอ่ืนในขอนัน้วา สัทธินทรีย ฯลฯ   
ปญญินทรีย ท่ีบุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว เปนคุณชาตหิยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา   
มีอมตะเปนท่ีสุด.    
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     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา   
ประพันธตอไปวา   
           นรชนใด เปนผูไมเช่ือตอใครๆ รูวา นิพพานอันปจจัยอะไรๆ ทํา   
           ไมได ตัดท่ีตอ กําจดัโอกาส คลายความหวังเสียแลว นรชนน้ันแล   
           ช่ือวา เปนอุดมบุรุษ ดังนี้.   
                     วาดวยผูไมคลายกําหนัด   
     คําวา ไมคลายกําหนดั ความวา พาลปุถุชนท้ังหมดยอมกําหนดั พระเสขะ ๗ จําพวก   
รวมท้ังกัลยาณปุถุชน ยอมคลายกําหนัด พระอรหันตยอมไมกําหนัด ท้ังไมคลายกําหนดั. พระ   
อรหันตนั้น ช่ือวา เปนผูเวน เพราะส้ินราคะ ปราศจากราคะ ส้ินโทสะ ปราศจากโทสะ ส้ินโมหะ   
ปราศจากโมหะ. พระอรหนัตนั้น อยูจบพรหมจรรย มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ไมมีภพ   
ใหม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมช่ือใครๆ ไมคลายกําหนดั. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
           บุคคลผูไมมีความยินดีในวัตถุเปนท่ียินดี ไมประกอบในความดูหม่ิน   
           ผูละเอียด มีปฏิภาณ ไมเช่ือใครๆ และไมคลายกําหนัด.   
     [๔๐๘] บุคคลไมศึกษา เพราะอยากไดลาภ ไมโกรธ เพราะไมไดลาภ เปนผูไม   
           พิโรธ และไมติดใจในรส เพราะตัณหา.   
                  วาดวยศึกษาเพราะอยากไดลาภ   
     [๔๐๙] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมพึงศึกษาเพราะอยากไดลาภ ไมโกรธเพราะไมได   
ลาภ ดังตอไปนี้ บุคคลยอมศึกษาเพราะอยากไดลาภอยางไร? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม   
วินัยนี้ เห็นภกิษุผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอมีความดําริ   
อยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้จงึไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย   
เภสัชบริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้ทรงจําพระสูตร ดวย   
เหตุนั้น ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เธอหวังไดลาภกเ็ลา   
เรียนพระสูตร เพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณะแหงลาภ เพราะความ   
เกิดข้ึนแหงลาภ. ภกิษยุอมศึกษาเพราะอยากไดลาภ แมอยางนี้.    
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     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหน็ภกิษุผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร.   
เธอมีความดําริอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้จึงไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอมีความดําริอยางนีว้า ทานผูนี้เปนผูทรงจําพระวนิัย ฯลฯ ทานผูนี้   
เปนผูทรงจําพระอภิธรรม ดวยเหตุนัน้ ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขาร. เธอหวังไดลาภก็เลาเรียนพระอภิธรรม เพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหง   
ลาภ เพราะการณะแหงลาภ และเพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ. ภกิษยุอมศึกษาเพราะความอยาก   
ไดลาภ แมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหน็ภกิษุผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัช   
บริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้จึงไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ   
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือ   
การเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ถือการเท่ียว   
บิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ถือการนั่งเปนวัตร ถือการอยู   
ในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร ดวยเหตุนั้น ทานผูนี้จึงไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ   
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. เธอหวังไดลาภก็เปนผูถือการอยูปาเปนวตัร ฯลฯ เปนผูถือการ   
อยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร เพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหงลาภ และเพราะ   
ความเกิดข้ึนแหงลาภ. ภกิษยุอมศึกษาเพราะความอยากไดลาภ แมอยางนี้.   
     ภิกษไุมศึกษาเพราะอยากไดลาภอยางไร? ภิกษยุอมไมศึกษาเพราะเหตุแหงลาภ ไม   
ศึกษาเพราะปจจัยแหงลาภ ไมศึกษาเพราะการณะแหงลาภ ไมศึกษาเพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ   
ไมหวังไดลาภ ยอมเลาเรียนพระสูตร ยอมเลาเรียนพระวนิยั ยอมเลาเรียนพระอภิธรรม เพื่อ   
ประโยชนฝกตน เพื่อสงบตน เพื่อใหตนปรินิพพาน อยางเดียวเทานัน้. ภิกษไุมศึกษาเพราะ   
อยากไดลาภ แมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุไมศึกษาเพราะเหตุแหงลาภ ไมศึกษาเพราะปจจยัแหงลาภ ไม   
ศึกษาเพราะการณะแหงลาภ ไมศึกษาเพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ ไมหวังไดลาภ ยอมเปนผูถือ   
การอยูปาเปนวัตร ถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงไตรจีวร    
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เปนวัตร ถือการเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ถือการนั่ง   
เปนวัตร ถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจดัใหอยางไรเปนวตัร เพราะอาศัยความปรารถนานอย ความ   
สันโดษ ความขัดเกลากิเลส ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยกศุลนี้แตอยางเดียวเทานั้น.   
ภิกษไุมศึกษาเพราะอยากไดลาภ แมอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ.   
                   วาดวยโกรธเพราะไมไดลาภ   
     [๔๑๐] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมโกรธเพราะไมไดลาภ ดังตอไปนี้ บุคคลยอม   
โกรธเพราะไมไดลาภอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ ยังโกรธ ขัดเคือง แคนใจ ทําความ   
โกรธ ความขัดเคือง และความไมยินดีใหปรากฏวา เรายอมไมไดสกลุ ไมไดคณะ ไมไดอาวาส   
ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมไดบิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ   
ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลเปนคิลานุปฐาก เราเปนผูมีช่ือเสียงไมปรากฏ. บุคคล   
ยอมโกรธ เพราะไมไดลาภอยางนี้.   
     บุคคลยอมไมโกรธเพราะไมไดลาภอยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไมโกรธ ไม   
ขัดเคือง ไมแคนใจ ไมทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมยนิดใีหปรากฏวา เรายอม   
ไมไดสกุล ไมไดคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดจวีร ไมได   
บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลเปนคิลานุปฐาก เราเปน   
ผูไมมีช่ือเสียงปรากฏ. บุคคลยอมไมโกรธเพราะไมไดลาภอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา บุคคล   
ไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ ไมโกรธเพราะไมไดลาภ.   
                       วาดวยความพิโรธ   
     [๔๑๑] คําวา ความพิโรธ ในคําวา เปนผูไมพิโรธ และไมติดใจในรสเพราะตณัหา   
ดังนี้ ไดแก ความปองราย ความมุงราย ความขุนเคือง ความเคือง ความเคืองท่ัว ความเคือง   
เสมอ ความชัง ความชังท่ัว ความชังเสมอ ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ   
ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาท่ีชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท   
กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูประทุษราย   
ความเพาะวาจาช่ัว ความไมแชมช่ืนแหงจิต นี้เรียกวา ความพิโรธ. ความพิโรธน้ัน อันบุคคล    
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ใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น   
เรียกวา ผูไมพโิรธ. ช่ือวาตัณหา ไดแก รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา   
โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา. ช่ือวารส ไดแก รสท่ีราก รสท่ีลําตน รสท่ีเปลือก รสท่ีใบ รสท่ี   
ดอก รสท่ีผล รสเปร้ียว รสหวาน รสขม รสเผ็ดรอน รสเค็ม รสปรา รสเฝอน รสฝาด   
รสอรอย รสไมอรอย รสเย็น รสรอน. มีสมณพราหมณบางพวกติดใจในรส สมณพราหมณ   
พวกนั้น เท่ียวแสวงหารสอันเลิศ ดวยปลายล้ิน ไดรสเปร้ียว กแ็สวงหารสไมเปร้ียว ไดรส   
ไมเปร้ียวก็แสวงหารสเปร้ียว. ไดรสหวานก็แสวงหารสไมหวาน ไดรสไมหวานกแ็สวงหารส   
หวาน. ไดรสขมก็แสวงหารสไมขม ไดรสไมขมก็แสวงหารสขม. ไดรสเผ็ดรอนก็แสวงหารส   
ไมเผ็ดรอน ไดรสไมเผ็ดรอนก็แสวงหารสเผ็ดรอน. ไดรสเค็มก็แสวงหารสไมเค็ม ไดรสไม   
เค็มก็แสวงหารสเค็ม. ไดรสปราก็แสวงหารสไมปรา ไดรสไมปราก็แสวงหารสปรา ไดรสเฝอน   
ก็แสวงหารสฝาด ไดรสฝาดก็แสวงหารสเฝอน. ไดรสอรอยก็แสวงหารสไมอรอย ไดรสไมอรอย   
ก็แสวงหารสอรอย. ไดรสเยน็ก็แสวงหารสรอน ไดรสรอนก็แสวงหารสเย็น. สมณพราหมณ   
พวกนั้นไดรสใดๆ แลว ยอมไมยินดดีวยรสนั้นๆ ยอมแสวงหารสอ่ืนๆ อีก เปนผูกําหนัด   
ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของเกี่ยว พัวพัน ในรสท่ีชอบใจ. ตัณหาในรส อันบุคคล   
ใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น   
พิจารณาดวยปญญาแลว ยอมฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อเมา ไมฉันเพื่อตกแตง ไม   
ฉันเพื่อประดบั ฉันเพ่ือความดํารงรางกายนี้ เพื่อใหรางกายน้ีเปนไป เพือ่กําจัดความลําบาก เพื่อ   
อนุเคราะหแกพรหมจรรยอยางเดียวเทานัน้ ดวยมนสิการวา เราจะบําบัดเวทนาเกาเสีย จักไม   
เวทนาใหมเกดิข้ึน ความดําเนินไป ความเปนผูไมมีโทษ ความอยูสบายของเรา จักมีดวยอุบาย   
ดังนี้. คนทาแผลเพื่อจะบมผิว คนหยอดน้ํามันเพลาเกวียนเพ่ือจะขนภาระ คนกินเนื้อบุตรเปน   
อาหารเพื่อจะออกจากทางกนัดาร อยางเดยีวเทานั้น ฉันใด ภกิษุพจิารณาดวยปญญาแลว พึงฉัน   
อาหาร ก็ฉันนัน้ ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อเมา ไมฉันเพื่อตกแตง ไมฉันเพื่อประดับ ฉันเพื่อ   
ความดํารงกายนี้ เพื่อใหรางกายนี้เปนไป เพือ่กําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย   
อยางเดยีวเทานั้น ดวยมนสิการวา เราจักบําบัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกดิข้ึน    
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ความดําเนนิไป ความเปนผูไมมีโทษ ความอยูสบายของเรา จักมีดวยอุบายดังนี้ ยอมละ บรรเทา   
ทําใหส้ินซ่ึงรสตัณหา ใหถึงความไมมีในภายหลัง เปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัด พนขาด   
ไมเกี่ยวของดวยรสตัณหา เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผู   
ไมพิโรธ และไมติดใจในรสเพราะตณัหา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ ไมโกรธ เพราะไมไดลาภ เปนผูไม   
           พิโรธ และไมติดใจในรสเพราะตัณหา.   
     [๔๑๒] บุคคลเปนผูมีอุเบกขา มีสติทุกเมื่อ ไมสําคัญวาเสมอเขา ไมสําคัญวา   
           ดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา ในโลก กิเลสอันหนาท้ังหลาย ยอมไมมี   
           แกบุคคลนั้น.   
                     วาดวยอุเบกขามีองค ๖   
     [๔๑๓] คําวา มีอุเบกขา ในคําวา บุคคลเปนผูมีอุเบกขา มีสติทุกเม่ือ ความวา   
เปนผูประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ กลาวคือ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ วางเฉย   
มีสติสัมปชัญญะอยู. ไดยินเสียงดวยหู สูดดมกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะ   
ดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู.   
เห็นรูปท่ีชอบใจดวยจักษแุลว ยอมไมตดิใจ ไมยินดี ไมใหราคะเกดิ. กายของบุคคลนั้น   
ตั้งอยู (ไมหวัน่ไหว) จิตก็ตัง้อยู ดาํรงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. อนึ่ง เห็นรูปท่ีไมชอบ   
ใจดวยจักษแุลว ก็ไมเสียใจ ไมโกรธ ไมหดหู ไมพยาบาท. กายของบุคคลน้ัน ตั้งอยู   
จิตก็ตั้งอยู ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. ไดยนิเสียงท่ีชอบใจดวยหู สูดดมกล่ินท่ี   
ชอบใจดวยจมูก ล้ิมรสท่ีชอบใจดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะท่ีชอบใจดวยกาย รูแจงธรรมารมณท่ี   
ชอบใจดวยใจแลว ยอมไมตดิใจ ไมยินดี ไมใหราคะเกิด. กายของบุคคลน้ัน ตั้งอยู จติก็   
ตั้งอยู ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. รูแจงธรรมารมณท่ีไมชอบใจดวยใจแลว กไ็ม   
เสียใจ ไมโกรธ ไมหดหู ไมพยาบาท. กายของบุคคลนั้น ตั้งอยู จิตก็ตั้งอยู ดํารง   
ดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. เหน็รูปดวยจักษแุลว กายของบุคคลนั้นต้ังเฉยอยูในรูปท่ี   
ชอบใจและไมชอบใจ จิตก็ตัง้เฉย ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. ไดยินเสียงดวยหู    
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สูดดมกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว   
กายของบุคคลนั้นต้ังเฉยอยูในธรรมารมณท่ีชอบใจและไมชอบใจ จิตกต็ั้งเฉย ดํารงดีอยู ณ   
ภายใน พนวิเศษดีแลว. เหน็รูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความ   
กําหนดั ไมขัดเคืองในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง ไมหลงในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความ   
หลง ไมโกรธในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความโกรธ ไมเศราหมองในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความ   
เศราหมอง ไมมัวเมาในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา. ไดยนิเสียงดวยหู สูดดมกล่ินดวย   
จมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมกาํหนัด   
ในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ไมขัดเคืองในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง ไมหลง   
ในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความหลง ไมโกรธในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความโกรธ ไมเศราหมองใน   
อารมณเปนท่ีตั้งแหงความเศราหมอง ไมมัวเมาในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา. บุคคลนั้น   
เปนแตเพียงเหน็ในรูปท่ีเห็น เปนแตเพียงไดยินในเสียงท่ีไดยิน เปนแตเพียงทราบในกล่ิน   
รส โผฏฐัพพะท่ีทราบ เปนแตเพียงรูแจงในธรรมารมณท่ีรูแจง ไมติดในรูปท่ีเหน็ ไมติดใน   
เสียงท่ีไดยิน ไมติดในกล่ิน รส และโผฏฐัพพะท่ีทราบ ไมติดในธรรมารมณท่ีรูแจง. ไมมีตัณหา   
อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ไมพวัพัน พนขาด ไมเกี่ยวของในรูปท่ีเห็น ยอมมีจิตปราศจากแดน   
กิเลสอยู. ไมมีตัณหา อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ไมพวัพัน พนขาด ไมเกีย่วของ ในเสียงท่ี   
ไดยิน ในกล่ิน รส และโผฏฐัพพะท่ีทราบ ในธรรมารมณท่ีรูแจง ยอมมีจิตปราศจากแดนกิเลส   
อยู. พระอรหนัตมีจักษุปรากฏ ยอมเหน็รูปดวยจักษุ แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว.   
มีหูปรากฏ ยอมไดยินเสียงดวยหู แตมิไดมีฉันทราคะ มีจติพนวิเศษดีแลว. มีจมูกปรากฏ   
ยอมสูดดมกล่ินดวยจมูก แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีล้ินปรากฏ ยอมล้ิมรส   
ดวยล้ิน แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีกายปรากฏ ยอมถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย   
แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีใจปรากฏ ยอมรูแจงธรรมารมณดวยใจ แตมิไดมี   
ฉันทราคะ มีจติพนวิเศษดีแลว. จักษเุปนธรรมชาติชอบรูป ยินดใีนรูป ช่ืนชมในรูป พระ   
อรหันตฝก คุมครอง รักษา สํารวมจักษุ และยอมแสดงธรรมเพ่ือความสํารวมจักษุนั้น. หูเปน   
ธรรมชาติชอบเสียง จมูกเปนธรรมชาติชอบกล่ิน ล้ินเปนธรรมชาติชอบรส กายเปนธรรมชาติ    
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ชอบโผฏฐัพพะ ใจเปนธรรมชาติชอบธรรมารมณ ยินดีในธรรมารมณ ช่ืนชมในธรรมารมณ   
พระอรหันตฝก คุมครอง รักษา สํารวมใจ และแสดงธรรมเพ่ือความสํารวมใจนัน้.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ชนท้ังหลาย ยอมนําพาหนะท่ีเขาฝกแลวไปสูท่ีประชุม พระราชาทรงข้ึน   
           พาหนะท่ีเขาฝกแลว บุคคลผูฝกฝนแลว อดกล้ันถอยคําท่ีลวงเกนิได   
           เปนผูประเสริฐสุดในหมูมนุษย. มาอัสดร มาสินธพผูอาชาไนย ชาง   
           ใหญกญุชร ท่ีเขาฝกแลว เปนสัตวประเสริฐ บุคคลผูฝกตนแลว   
           ประเสริฐกวาสัตวเหลานั้น. ใครๆ ไมพึงไปถึงนพิพาน อันเปนทิศ   
           ท่ีไมเคยไป ดวยยานเหลานั้น เหมือนบุคคลผูฝกแลว มีตนอันฝกแลว   
           ฝกดีแลว ยอมไปถึงได. พระอรหนัตไมหวัน่ไหวในมานะท้ังหลาย   
           เปนผูพนขาดแลวจากภพใหม เปนผูบรรลุถึงแลวซ่ึงภูมิท่ีฝกแลว  พระ   
           อรหันตเหลานั้น เปนผูชนะแลวในโลก. ผูใดอบรมอินทรียท้ังหลาย   
           ในโลกทั้งปวง ท้ังในภายในท้ังในภายนอก ผูนัน้ฝกดีแลว ทราบโลก   
           นี้และปรโลกแลว รอคอยอยูซ่ึงกาลมรณะ.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูมีอุเบกขา.   
     คําวา ทุกเม่ือ คือ ในกาลทกุเม่ือ ในกาลทั้งปวง ตลอดนติยกาล ตลอดกาลยั่งยนื ฯลฯ   
ในตอนวัยหลัง. คําวา ผูมีสติ คือ เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ ประการ กลาวคือ เม่ือเจริญ   
กายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนา   
ท้ังหลาย ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญธัมมานุ   
ปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลาย ก็ช่ือวามีสติ ฯลฯ บุคคลนั้นเรียกวา มีสติ เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติทุกเม่ือ.   
                         วาดวยมานะ   
     [๔๑๔] คําวา ไมสําคัญวาเสมอเขา ... ในโลก ความวา ไมยังมานะใหเกิดโดยชาติบาง    
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โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบางวา เราเสมอเขา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไมสําคัญวาเสมอเขา ... ในโลก.   
     [๔๑๕] คําวา ไมสําคัญวาดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา ความวา ไมยังความดู   
หม่ินใหเกดิข้ึนโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบางวา เราดีกวาเขา   
ไมยังความถือตัวใหเกดิข้ึนโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบางวา   
เราเลวกวาเขา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมสําคัญวาดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา.   
                   วาดวยกิเลสหนา ๗ ประการ   
     [๔๑๖] คําวา นั้น ในคําวา กิเลสอันหนาท้ังหลายยอม ไมมีแกบุคคลนั้น ไดแก   
พระอรหันตขีณาสพ. ช่ือวากิเลสอันหนาท้ังหลาย คือ กเิลสอันหนา ๗ ประการ กลาวคือ   
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และกรรม กิเลสอันหนาเหลานีมิ้ไดมี คือ ยอม   
ไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกบุคคลนั้น เปนบาปธรรมอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ   
แลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กิเลสอันหนา   
ท้ังหลายยอมไมมีแกบุคคลนัน้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลเปนผูมีอุเบกขา มีสติทุกเม่ือ ยอมไมสําคัญวาเสมอเขา ไมสําคัญ   
           วาดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา ในโลก กิเลสอันหนาท้ังหลาย ยอม   
           ไมมีแกบุคคลนั้น.   
     [๔๑๗] ผูใดไมมีความอาศัย รูธรรมแลวไมอาศัย ไมมีตัณหาในภพ และ   
           ในความปราศจากภพ.   
                       วาดวยความอาศัย   
     [๔๑๘] คําวา ผูใด ในคําวา ผูใดไมมีความอาศัย คือ พระอรหันตขีณาสพ. ช่ือวา   
ความอาศัย ไดแก นิสัย ๒ ประการ คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาตัณหานิสัย ฯลฯ   
นี้ช่ือวาทิฏฐินสัิย ผูนั้นละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัย เพราะละตัณหานิสัยสละคืน   
ทิฏฐินิสัย ความอาศัยมิไดมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกผูใด คือ ความอาศัยนั้น อันบุคคลใดละ   
ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ผูใดไมมีความอาศัย.   
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     [๔๑๙] คําวา รูแลว ในคําวา รูธรรมแลวไมอาศัย ความวา รู ทราบ พิจารณา   
เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ...   
ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ฯลฯ รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา.   
     คําวา ไมอาศัย ไดแก นิสัย ๒ ประการ คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ   
นี้ช่ือวาตัณหานิสัย ฯลฯ นี้ช่ือวาทิฏฐินิสัย. ผูใดละตณัหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัย เปนผูไมอาศัย   
ไมพัวพนั ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจไป ออก สละ พนขาด ไมเกีย่วของ ซ่ึงจักษุ หู   
จมูก ล้ิน กาย ใจ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ฯลฯ รูปท่ีเห็น   
เสียงท่ีไดยิน กล่ิน รส และโผฏฐัพพะท่ีทราบ ธรรมารมณท่ีรูแจง เปนผูมีจิตอันทําให   
ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา รูธรรมแลวไมอาศัย.   
                         วาดวยตัณหา   
     [๔๒๐] ช่ือวา ตัณหา ในคําวา ไมมีตณัหาในภพ และในความปราศจากภพ คือ   
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตณัหา ธรรมตัณหา. คําวา ใด คือ   
พระอรหันตขีณาสพ. คําวา ในภพ คือ ในภวทิฏฐิ. คําวา ในความปราศจากภพ คือ ใน   
วิภวทิฏฐิ. คําวา ในภพ คือ ในสัสสตทิฏฐิ. คําวา ในความปราศจากภพ คือ ในอุจเฉท   
ทิฏฐิ. คําวา  ในภพ คือ ในความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในอุปบัตบิอยๆ ใน   
ปฏิสนธิบอยๆ ในอันใหอัตภาพเกิดบอยๆ. ตัณหายอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกผูใด   
คือ ตัณหานัน้อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือ   
ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูใดไมมีตัณหาในภพ และในความปราศจากภพ เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผูใดไมมีความอาศัย รูธรรมแลวไมอาศัย ไมมีตณัหาในภพ และในความ   
           ปราศจากภพ.   
     [๔๒๑] เรากลาวบุคคลนั้นผูไมเพงในกามท้ังหลายวา เปนผูเขาไปสงบ กิเลส   
           เปนเคร่ืองผูกพันท้ังหลาย ยอมไมมีแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นไดขาม   
           ตัณหาอันช่ือวาวิสัตติกาแลว.    
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     [๔๒๒] คําวา เรากลาวบุคคลนั้น ... วา เปนผูเขาไปสงบ ความวา เรากลาว บอก   
พูด แสดง แถลง ซ่ึงบุคคลนั้นวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ เงียบ ดับ ระงับแลว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เรากลาวบุคคลนั้น ... วา เปนผูเขาไปสงบ.   
                         วาดวยกาม ๒   
     [๔๒๓] โดยอุทานวา กาม ในคําวา ผูไมเพงในกามท้ังหลาย กามมี ๒ อยาง คือ   
วัตถุกาม ๑ กเิลสกาม ๑ ฯลฯ กามเหลานีเ้รียกวาวัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวากิเลสกาม.   
บุคคลนั้นกําหนดรูวัตถุกามแลว ละ สละ บรรเทา ทําใหส้ิน ใหถึงความไมมีในภายหลังแลว   
ซ่ึงกิเลสกาม ช่ือวาเปนผูไมเพงในกามท้ังหลาย คือ เปนผูปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ   
สละคืนกามเสียแลว เปนผูปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนราคะเสียแลว เปนผู   
หายหวิ ดับแลว เยน็แลว เสวยสุข มีตนเปนดุจพรหมอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผูไมเพงในกาม   
ท้ังหลาย.   
                    ผูวาเคร่ืองผูกพนั ๔ อยาง   
     [๔๒๔] ช่ือวากิเลสเคร่ืองผูกพัน ในคําวา กิเลสเคร่ืองผูกพันท้ังหลาย ยอมไมมี   
แกบุคคลนั้น คือ กิเลสเคร่ืองผูกพัน ๔ อยาง ไดแก กิเลสเคร่ืองผูกพันทางกาย คือ อภิชฌา   
พยาบาท สีลัพพตปรามาส อิทังสัจจาภินเิวส (ความถือม่ันวาส่ิงนี้จริง). ความกําหนัดในทิฏฐิ   
ของตน ช่ือวากิเลสเคร่ืองผูกพันทางกาย คือ  อภิชฌา. ความอาฆาต ความไมยินดี ในวาทะของชน   
เหลาอ่ืน ช่ือวากิเลสเคร่ืองผูกพันทางกาย คือ พยาบาท. ความยึดถือศีล หรือพรต หรือศีลและพรต   
ของตน ช่ือวากิเลสเคร่ืองผูกพันทางกาย คือ สีลัพพตปรามาส. ทิฏฐิของตน ช่ือวากเิลส   
เคร่ืองผูกพันทางกาย คือ อิทังสัจจาภินเิวส. คําวา นั้น ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. คําวา กิเลส   
เคร่ืองผูกพันท้ังหลาย ยอมไมมีแกบุคคลนัน้ ความวา กิเลสเคร่ืองผูกพันท้ังหลาย ยอมไมมี คือ   
มิไดมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนกิเลสอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควร   
เกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กิเลสเคร่ืองผูกพันท้ังหลาย ยอมไมมี   
แกบุคคลนั้น.    
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                      วาดวยตัณหามีช่ือตางๆ   
     [๔๒๕] คําวา บุคคลนั้นไดขามตัณหาอนัช่ือวาวิสัตติกาแลว ความวา ตัณหาเรียกวา   
วิสัตติกา ไดแก ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล คําวา วิสัตติกา ความวา   
เพราะอรรถวาอะไร ตัณหาจงึช่ือวา วิสัตติกา. เพราะอรรถวาซานไป เพราะอรรถวาแผไป เพราะ   
อรรถวาไมสมํ่าเสมอ เพราะอรรถวาครอบงํา เพราะอรรถวาสะทอนไป เพราะอรรถวาเปนเหตุ   
ใหพูดผิด เพราะอรรถวามีมูลรากเปนพิษ เพราะอรรถวามีผลเปนพิษ เพราะอรรถวามีเคร่ือง   
บริโภคเปนพษิ ตัณหาจึงช่ือวา วิสัตติกา.   
     อีกอยางหนึ่ง ตัณหาน้ันแผไปในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกลุ คณะ   
อาวาส ฯลฯ แลนไป ซานไปในรูปท่ีเหน็ เสียงท่ีไดยนิ กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีทราบ   
ธรรมารมณท่ีรูแจง เพราะฉะน้ัน ตณัหาจึงช่ือวา วิสัตติกา. คําวา บุคคลนั้นไดขามตัณหา   
อันช่ือวาวิสัตติกาแลว ความวา บุคคลนั้น ไดขาม ขามพน ลวงเลย เปนไปลวงตัณหาอัน   
ช่ือวาวิสัตติกานี้แลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลนั้นไดขามตัณหาอันช่ือวาวิสัตติกาแลว.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เรากลาวบุคคลนั้นผูไมเพงในกามท้ังหลายวา เปนผูเขาไปสงบ กิเลสเปน   
           เคร่ืองผูกพันท้ังหลาย ยอมไมมีแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นไดขามตัณหา   
           อันช่ือวาวิสัตติกาแลว.   
     [๔๒๖] บุตร ปศุสัตว ไรนา และท่ีดนิ ยอมไมมีแกบุคคลนั้น อัตตทิฏฐิก็ดี   
           นิรัตตทิฏฐิก็ดี ยอมไมเขาไปไดในบุคคลนั้น.   
                       วาดวยบุตรเปนตน   
     [๔๒๗] ศัพทวา น ในคําวา บุตร ปศุสัตว ไรนา และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคล   
นั้น เปนปฏิเสธ. คําวา นั้น คือ แกพระอรหนัตขีณาสพ. ช่ือวาบุตร ไดแก บุตร ๔ จําพวก   
คือ บุตรเกิดแตตน ๑ บุตรเกดิในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรท่ีเกิดในสํานัก ๑. คําวา ปศุสัตว   
คือ แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา. คําวา ไรนา คือ ไรขาวสาลี ไรขาวจาว   
ไรถ่ัวราชมาส ไรขาวเหนียว ไรขาวละมาน ไรงา. คําวา ท่ีดิน คือ ท่ีเรือน ท่ีฉางท่ีหนาเรือน    
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ท่ีหลังเรือน ท่ีสวน ท่ีอยู. คําวา บุตร ปศุสัตว ไรนา และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคลนั้น   
คือ ความยึดถือบุตร ความยดึถือปศุสัตว ความยึดถือไรนา ความยึดถือท่ีดินยอมไมมี มิไดมี   
ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกบุคคลนั้น คือ เปนสภาพอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว   
ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุตร ปศุสัตว ไรนา   
และท่ีดิน ยอมไมมีแกบุคคลนั้น.   
                          วาดวยทิฏฐิ   
     [๔๒๘] สัสสตทิฏฐิช่ือวาอัตตา ในคําวา อัตตทิฏฐิก็ด ีนิรัตตทิฏฐิก็ด ียอมไมเขาไปได   
ในบุคคลนั้น ดังนี้ ยอมไมมี. อุจเฉททิฏฐิ ช่ือวานิรัตตา ยอมไมมี ส่ิงท่ียึดถือช่ือวา อัตตา ยอม   
ไมมี ส่ิงท่ีพึงปลอยวางชื่อวา นิรัตตา ยอมไมมี. ส่ิงท่ียึดถือยอมไมมีแกบุคคลใด ส่ิงท่ีพึง   
ปลอยวางก็ไมมีแกบุคคลนั้น ส่ิงท่ีพึงปลอยวางยอมไมมีแกบุคคลใด ส่ิงท่ีพึงยึดถือก็ไมมี   
แกบุคคลนั้น. บุคคลนั้นผูเปนพระอรหนัต กาวลวงความถือและปลอยวางแลว ลวงเลย   
ความเจริญและความเส่ือมแลว. บุคคลนั้นอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ภพใหม   
ยอมไมมีแกบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อัตตทิฏฐิกด็ี นิรัตตทิฏฐิกด็ี ยอมไมเขาไปไดใน   
บุคคลนั้น. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุตร ปศุสัตว ไรนา และท่ีดิน ยอมไมมีแกบุคคลนัน้ อัตตทิฏฐิกด็ี   
           นิรัตตทิฏฐิก็ดี ยอมไมเขาไปไดในบุคคลนั้น.   
     [๔๒๙] พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด โทษน้ัน   
           ไมหอมลอมบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน บุคคลนั้นยอมไมหวัน่ไหวในเพราะ   
           วาทะท้ังหลาย.   
     [๔๓๐] คําวา ปุถุชน ในคําวา พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาว   
โดยโทษใด ความวา เพราะอรรถวากระไร จึงช่ือวาปุถุชน. เพราะอรรถวาใหกเิลสหนาเกดิ   
เพราะอรรถวาเปนผูมีสักกายทิฏฐิอันยังไมกําจัดมาก เพราะอรรถวาเปนผูเลือกหนาศาสดามาก   
เพราะอรรถวาเปนผูอันคติท้ังปวงรอยไวมาก เพราะอรรถวายอมปรุงแตงดวยอภิสังขารตางๆ   
มาก เพราะอรรถวายอมลอยไปเพราะหวงกิเลสตางๆ มาก เพราะอรรถวายอมเดือดรอนเพราะ    
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กิเลสเปนเหตุใหเรารอนตางๆ มาก เพราะอรรถวาเปนผูกําหนดั ยินดี ชอบใจ หลงใหล   
ติดใจ เกาะเก่ียว พัวพันมากในกามคุณ ๕ เพราะอรรถวาเปนผูอันนิวรณ ๕ รอยรัด ปกคลุม   
ปดบัง หุมหอไวมาก จึงช่ือวา ปุถุชน. คนพวกใดพวกหน่ึงผูเขาถึง ถึงพรอมดวยการบวชภาย   
นอกศาสนาน้ี ช่ือวา สมณะ. คนพวกใดพวกหน่ึง ผูอางตนวา เปนผูเจริญ ช่ือวา พราหมณ.   
คําวา พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด ความวา พวกปุถุชนพึง   
กลาวโดยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วจิิกจิฉาใด และพงึกลาวโดยอนสัุย   
ใดวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลงใหล ผูกพนั ถือม่ัน ถึงความฟุงซาน ถึงความไมแนนอน   
หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้น อันบุคคลนั้นละแลว เพราะเปนผูละกิเลส   
เคร่ืองปรุงแตงไดแลว พึงกลาวถึงคติโดยเหตุใดวา บุคคลน้ันเกิดในนรก เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน   
เกิดในเปรตวสัิย เปนมนษุย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัญญีสัตว   
เปนอสัญญีสัตว เปนเนวสัญญีนาสัญญีสัตว. บุคคลนั้น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะ   
ท่ีเปนเคร่ืองกลาว คือ บอก พูด แสดง แถลง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พวกปุถุชนท้ังพวก   
สมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด.   
                 วาดวยพระอรหนัตไมมีโทษหอมลอม   
     [๔๓๑] คําวา นั้น ในคําวา โทษน้ันไมหอมลอมบุคคลนั้น ไดแก พระอรหันตขีณาสพ.   
ช่ือวาความหอมลอม ไดแก ความหอมลอม ๒ อยาง คือ ความหอมลอมแหงตัณหา ๑ ความ   
หอมลอมแหงทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความหอมลอมแหงตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความหอมลอม   
แหงทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความหอมลอมแหงตัณหา สละคืนความหอมลอมแหงทิฏฐิเสียแลว   
เพราะเปนผูละความหอมลอมแหงตัณหา สละคืนความหอมลอมแหงทิฏฐิเสียแลว จึงไมทําตัณหา   
และทิฏฐิออกหนา คือ เปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตณัหาเปนธงยอด ไมมีตัณหาเปนใหญ   
ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ ไมเปนผูอันตัณหาหรือทิฏฐิหอมลอม   
เท่ียวไป เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา โทษน้ันไมหอมลอมบุคคลนั้น.   
     [๔๓๒] คําวา ตสฺมา ในคําวา เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นยอมไมหวั่นไหวในเพราะ   
วาทะท้ังหลาย ความวา เพราะฉะน้ัน เพราะการณะนัน้ เพราะเหตุนั้น เพราะปจจยันัน้ เพราะ   
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นิทานนั้น บุคคลน้ันยอมไมหวั่นไหว คือ ไมโยกโคลง ไมเอน ไมเอียง ไมสะทาน ไมสะเทือน   
ในเพราะวาทะ ในเพราะอุปวาทะท้ังหลาย คือ เพราะความนินทา ติเตียน ความไมสรรเสริญ   
ไมยกยองคุณความดี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นยอมไมหวัน่ไหวใน   
เพราะวาทะท้ังหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด โทษน้ัน   
           ไมหอมลอมบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน บุคคลนั้นยอมไมหวัน่ไหวใน   
           เพราะวาทะท้ังหลาย.   
     [๔๓๓] บุคคลนั้นเปนมุนี ปราศจากความกําหนดั ไมตระหนี่ ยอมไมกลาวใน   
           ความเปนผูสูงกวาเขา ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวใน   
           ความเปนผูต่ํากวาเขา เปนผูไมมีความกําหนัด ยอมไมถึงความกําหนดั.   
     [๔๓๔] ตณัหาเรียกวา ความกําหนัด ในคําวา ปราศจากความกําหนดั. ไมตระหนี่   
ไดแก ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความกําหนดันั้น. อันบุคคลใดละ   
ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวาผู   
ปราศจากความกําหนดั. บุคคลนั้นไมกําหนัด ไมยินดี  ไมหลง ไมติดใจ เปนผูท่ีมีความกําหนดั   
ปราศไป กําจดั คลายออก ปลอย สละคืนแลว ในรูป ฯลฯ ในรูปท่ีเหน็ เสียงท่ีไดยนิ   
กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีทราบ ธรรมารมณท่ีรูแจง เปนผูหายหวิ ดับแลว เย็นแลว เปนผูมี   
ตนเปนดังพรหมเสวยสุขอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ปราศจากความกําหนัด.   
     ช่ือวา ความตระหนี่ ในคําวา ไมตระหนี่ ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความ   
ตระหนี่อาวาส ความตระหนีส่กุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนีว่รรณะ ความตระหนี่ธรรม   
ความตระหนี่ ฯลฯ ความหวงไว นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความตระหนีน่ั้น อันบุคคลใดละ   
ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น เรียกวา   
ไมตระหนี่ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ปราศจากความกําหนดั ไมตระหนี่.   
     [๔๓๕] คําวา มุนี ในคําวา บุคคลนั้นเปนมุนี ยอมไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา   
ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวในความเปนผูต่ํากวาเขา ความวา ญานเรียกวา    
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โมนะ ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้นช่ือวามุนี. บุคคลผู   
เปนมุนี ยอมไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลงวา เราเปนผูดีกวาเขาบาง   
เราเปนผูเสมอเขาบาง เราเปนผูเลวกวาเขาบาง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลนั้นเปนมุนี ยอม   
ไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวในความเปนผูต่ํา   
กวาเขา.   
                   วาดวยความกําหนด ๒ อยาง   
     [๔๓๖] ช่ือวา ความกําหนด ในคําวา เปนผูไมมีความกําหนดั ยอมไมถึงความกําหนด   
ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้   
ช่ือวาความกําหนดดวยตัณหา  ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความกําหนดดวย   
ตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิเสียแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืน   
ความกําหนดดวยทิฏฐิ จึงยอมไมถึง คือ ยอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือ   
ม่ัน ซ่ึงความกาํหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน. จึงช่ือวา ยอมไมถึง   
ความกําหนด.   
     ช่ือวา ความกําหนด ในคําวา เปนผูไมมีความกําหนด ไดแก ความกําหนด ๒   
อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวย   
ตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวยทิฏฐ.ิ บุคคลนั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความ   
กําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิ   
จึงยอมไมกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกดิพรอม   
ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูไมมีความกําหนด ยอมไมถึง   
ความกําหนด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลนั้นเปนมุนี ปราศจากความกาํหนัด ไมตระหนี่ ยอมไมกลาวใน   
           ความเปนผูสูงกวาเขา ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวใน   
           ความเปนผูต่ํากวาเขา เปนผูไมมีความกําหนด ยอมไมถึงความกําหนด.    
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     [๔๓๗] ผูใดไมมีความถือวาของตน ในโลก เม่ือส่ิงท่ีถือวาของตนไมมี ยอมไม   
           เศราโศก และไมถึงความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย ผูนั้นแลเรียกวา   
           ผูสงบ.   
                     วาดวยผูไมมีความยึดถือ   
     [๔๓๘] คําวา ผูใด ในคําวา ผูใดไมมีความถือวาของตน ในโลก คือ พระอรหันตขีณาสพ.   
คําวา ไมมีความถือวาของตน คือ ผูใดไมมีความถือ ความยดึม่ัน ความถือม่ัน ความติดใจ   
ความนอมใจถึงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ วา นี้ ของเรา หรือวา นี้ของ   
คนเหลาอ่ืน ฯลฯ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูใดไมมีความถือวาของตน   
ในโลก.   
                      วาดวยผูไมเศราโศก   
     [๔๓๙] คําวา เม่ือส่ิงท่ีถือวาของตนไมมี ยอมไมเศราโศก ความวา ไมเศราโศกถึง   
วัตถุท่ีแปรปรวนไปแลว หรือเม่ือวัตถุแปรปรวนไปแลวไมเศราโศกถึง คือ ไมเศราโศกถึง ไม   
ลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึงความหลงใหลวา จกัษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา   
กาย ใจของเรา แปรปรวนไปแลว รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะของเรา แปรปรวนไปแลว   
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัช   
บริขารของเรา แปรปรวนไปแลว มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นองหญิง บุตร   
ธิดา มิตร พวกพอง ญาติสาโลหิตของเรา แปรปรวนไปแลว แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้   
จึงช่ือวา ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีไมมี.   
     อีกอยางหนึ่ง ผูใดเปนผูอันความไมยนิดี คือ ทุกขเวทนาถูกตองครอบงํา กลุมรุม   
ประกอบแลว ยอมไมเศราโศกถึง ไมลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึงความ   
หลงใหล คือ เปนผูอันโรคจักษุ โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ โรคใบหู   
โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง   
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรค   
มองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด    
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โรคอาเจียนโลหิต โรคน้ําดีเดอืด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดี   
เปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต   
อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกนิ   
กําลัง อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย ปวดอุจจาระ   
ปวดปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ถูกตอง ครอบงํา   
กลุมรุม ประกอบแลว ยอมไมเศราโศกถึง ไมลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึง   
ความหลงใหล แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา ยอมไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีไมมี.   
     อีกอยางหนึ่ง เม่ือวัตถุไมมีอยู คือ ไมปรากฏ ไมเขาไปได ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ   
ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึงความหลงใหลวา โอ ส่ิงนั้นของเราหนอ ส่ิงนั้นไมมีแกเรา   
หนอ ส่ิงนั้นควรมีแกเราหนอ เราไมไดส่ิงนั้นหนอ แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เม่ือส่ิง   
ท่ีถือวาของตนไมมี ยอมไมเศราโศกถึง.   
                       วาดวยผูไมลําเอียง   
     [๔๔๐] คําวา และยอมไมถึงความลําเลียงในธรรมท้ังหลาย ความวา ไมถึงฉันทาคติ   
ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถแหง ราคะ โทสะ โมหะ   
มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกจิฉา อนุสัยไมดาํเนินออก เล่ือน เคล่ือนไปดวยธรรมท้ังหลาย อันทําให   
เปนพวก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมถึงความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย.   
                         วาดวยผูสงบ   
     [๔๔๑] ก. คําวา บุคคลนั้นแลเรียกวา ผูสงบ ความวา ผูนั้นเราเรียก คือ บอก พูด   
แสดง แถลงวา ผูสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบพิเศษ ดับ ระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ผูนั้นแล เรียกวา ผูสงบ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ผูใดไมมีความถือวาของตน ในโลก เม่ือส่ิงท่ีถือวาของตนไมมีอยู ยอม   
           ไมเศราโศกถึง และไมถึงความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย ผูนั้นแลเรียกวา   
           ผูสงบ.   
                   จบ ปุราเภทสุตตนิทเทสท่ี ๑๐   
                     -----------------    
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                     กลหววิาทสุตตนิทเทสท่ี ๑๑   
     [๔๔๑] ข. (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพัน   
           ความโศก ความตระหนี่ ความถือตัว ความดหูม่ิน และความพดูสอ   
           เสียด มีมาแตอะไร ขอเชิญพระองคตรัสบอกวา กิเลสเหลานั้นมีมา   
           แตอะไร?   
                    วาดวยความทะเลาะวิวาท   
     [๔๔๒] ช่ือวา ความทะเลาะ ในคําวา ความทะเลาะ ความวิวาท ... มีมาแตอะไร?   
ความวา ความทะเลาะ และความววิาททั้ง ๒ นั้นเปนอยางเดียวกัน โดยอาการเดียวกนั คือ ความ   
ทะเลาะใด ความทะเลาะน้ันเปนความววิาท ความววิาทใด ความววิาทนัน้เปนความทะเลาะ.   
อีกอยางหนึ่ง โดยอาการอ่ืน ความววิาทที่เปนเบ้ืองตนแหงความทะเลาะ เรียกวา ความวิวาท   
กลาวคือ แมพระราชาก็ววิาทกับพวกพระราชา แมพวกกษัตริยก็ววิาทกับพวกกษัตริย แมพวก   
พราหมณก็ววิาทกับพวกพราหมณ แมพวกคฤหบดีกว็ิวาทกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็ววิาทกับ   
บุตร แมบุตรกว็ิวาทกับมารดา แมบิดากว็ิวาทกับบุตร แมบุตรก็ววิาทกบับิดา แมพี่นองชายก็   
วิวาทกับพี่นองหญิง แมพี่นองหญิงกว็วิาทกับพี่นองชาย แมสหายกว็วิาทกับสหาย นี้ช่ือวา   
ความววิาท. ความทะเลาะเปนไฉน? พวกบคุคลผูครองเรือนขวนขวายหาโทษกัน กทํ็าความทะเลาะ   
กันดวยกาย ดวยวาจา พวกบรรพชิตตองอาบัติอยู ก็ทําความทะเลาะกันดวยกาย ดวยวาจา นี้   
ช่ือวา ความทะเลาะ. คําวา ความทะเลาะ ความววิาท มีมาแตอะไร? ความวา พระพุทธนิมิตสอบ   
ถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศ ซ่ึงมูล เหตุนิทาน เหตุเกิด แดน   
เกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจยัสมุทัยแหงความทะเลาะและความวิวาทวา ความทะเลาะ                                          
และความวิวาทมีมา คือ เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไร   
เปนนิทาน เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ความ   
ทะเลาะ ความวิวาทมีมาแตอะไร?   
                       วาดวยความรําพัน   
     [๔๔๓] ช่ือวา ความรําพนั ในคําวา ความรําพัน ความโศก ความตระหนี่ ความวา    
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ความเพอถึง ความรําพัน กิริยาท่ีเพอถึง กิริยาท่ีรําพันถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผูรําพัน   
ถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ ความพรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนผูพรํ่าเพอ ของคน   
ท่ีถูกความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ท่ีถูก   
ความเส่ือมเพราะโรคกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงศีลกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือม   
แหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ท่ีประจวบกับความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึงบาง ท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใด   
อยางหนึ่งกระทบเขาบาง.   
                        วาดวยความโศก   
     ช่ือวา ความโศก คือ ความเศราโศก กิริยาเศราโศก ความเปนผูเศราโศก ความ   
เศราโศกภายใน ความตรมตรอมในภายใน ความเดือดรอนในภายใน ความเรารอนในภายใน   
ความตรอมเตรียมแหงจิต ความโทมนัส ลูกศรคือความเศราโศก ของคนท่ีถูกความเส่ือมแหงญาติ   
กระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมเพราะโรคกระทบ   
เขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงศีลกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ท่ี   
ประจวบกับความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึงบาง ท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขาบาง.   
                       วาดวยความตระหนี่   
     ช่ือวา ความตระหนี่ ไดแก ความตระหน่ี ๕ ประการ คือ ความตระหนี่อาวาส ความ   
ตระหนี่สกุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหน่ีวรรณะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่เห็น   
ปานนี้ กิริยาท่ีตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตางๆ ความเหนียวแนน   
ความเปนผูมีจติหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเช่ือถือไดในการให นี้เรียกวา   
ความตระหนี่ อีกอยางหนึ่ง ความตระหนีขั่นธก็ดี ความตระหนี่ธาตุกด็ี ความตระหน่ีอายตนะกด็ี   
นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความมุงจะเอา กเ็รียกวา ความตระหนี่ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความรําพัน   
ความโศก ความตระหนี่.   
                       วาดวยความถือตัว   
     [๔๔๔] ช่ือวา ความถือตัว ในคําวา ความถือตัว ความดูหม่ิน และความพูดสอเสียด   
พึงทราบอธิบายดังนี้ บุคคลบางคนในโลกนี ้ยังความถือตัวใหเกดิโดยชาติบาง โดยโคตรบาง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 238 
โดยความเปนบุตรแหงสกุลบาง โดยความเปนผูมีรูปงามบาง โดยทรัพยบาง โดยการปกครอง   
บาง โดยหนาท่ีการงานบาง โดยหลักแหลงแหงศิลปศาสตรบาง โดยวทิยฐานะบาง โดยการ   
ศึกษาบาง โดยปฏิภาณบาง โดยวตัถุอยางใดอยางหนึ่งบาง.   
                       วาดวยความดหูม่ิน   
     ช่ือวา ความดูหม่ิน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมดหูม่ินผูอ่ืนโดยชาติบาง โดย   
โคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง.   
                      วาดวยการพูดสอเสียด   
     ช่ือวา ความพูดสอเสียด คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ   
ฟงจากขางนีแ้ลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพื่อ   
ทําลายคนหมูโนน เปนผูทําลายคนท่ีพรอมเพรียงกนับาง สนับสนุนคนท่ีแตกกันแลวบาง ชอบ   
ผูท่ีเปนกกกัน ยินดีผูท่ีเปนกกกัน เพลินคนที่เปนกกกัน เปนผูกลาววาจาท่ีทําเปนกกกนั นี้   
เรียกวา ความพูดสอเสียด. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ   
คือ นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรัก ๑ มีความประสงคใหเขาแตกกัน จึงนําคํา   
สอเสียดเขาไป ๑.   
     บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางไร? บุคคลนําคําสอเสียดเขา   
ไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางนีว้า เราจักเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีสนิท เปนภายใน   
เปนท่ีดีใจ ของบุคคลนี้.   
     บุคคลผูมีความประสงคใหเขาแตกกัน จึงนําคําสอเสียดเขาไปอยางไร? บุคคลผูมีความ   
ประสงคใหเขาแตกกนัอยางนี้วา ชนเหลานี้ พึงเปนตางกัน แยกกัน เปนกกกัน เปนสองเหลา   
สองพวก สองฝาย ชนเหลานี ้พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบากไมผาสุก ดวยอุบาย   
อยางไร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความถือตัว ความดูหม่ิน และความพูดสอเสียด.   
     [๔๔๕] คําวา ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกวา กเิลสเหลานั้น มีมาแตอะไร?   
ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศ   
ซ่ึงมูล เหตุ นิทาน เหตุเกิด แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจยั สมุทัย แหงกิเลส ๘    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 239 
ประการนีว้า กเิลส ๘ ประการนี้ คือ ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพนั ความโศก   
ความตระหนี่ ความถือตัว ความดูหม่ิน และความพดูสอเสียด มีมา คือ เกิด เกดิพรอม   
บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนทิาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน   
ชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กิเลสเหลานั้นมีมาแตอะไร. คําวา ขอเชิญ   
พระองคจงตรัสบอก คือ ขอเชิญพระองคจงตรัสบอก ตรัสตอบ แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย   
จําแนก ทําใหตื้น ประกาศ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกวา กิเลสเหลานั้นมี   
มาแตอะไร. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพนั ความโศก ความตระหนี่   
           ความถือตัว ความดหูม่ิน และความพูดสอเสียดมีมาแตอะไร? ขอเชิญ   
           พระองคจงตรัสบอกวา กิเลสเหลานั้นมีมาแตอะไร?   
     [๔๔๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพัน   
           ความโศก ความตระหนี่ ความถือตัว ความดหูม่ิน และความพดู   
           สอเสียด มีมาแตส่ิงท่ีรัก ความทะเลาะ ความวิวาท  ประกอบในความ   
           ตระหนี่ และเม่ือความวิวาทกันเกิดแลว ความพูดสอเสียดก็มี.   
              วาดวยความทะเลาะ ...  มาจากส่ิงท่ีรัก   
     [๔๔๗] ช่ือวา ส่ิงท่ีรัก ในคําวา ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความโศก   
ความตระหนี่ ... มีมาแตส่ิงท่ีรัก ไดแก วัตถุเปนท่ีรัก ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑.   
     สัตวผูเปนท่ีรักเปนไฉน? ชนเหลาใดในโลกนี้ เปนผูใครความเจริญใคร ประโยชน   
ใครความสบาย ใครความปลอดโปรงจากโยคกิเลส คือ เปนมารดา เปนบิดา เปนพี่นองชาย   
เปนพี่นองหญิง เปนบุตร เปนธิดา เปนมิตร เปนพวกพอง เปนญาติ หรือเปนสาโลหิต   
ชนเหลานี้ช่ือวา สัตวผูเปนท่ีรัก. สังขารเปนท่ีรักเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
ท่ีชอบใจเหลานี้ช่ือวา สังขารเปนท่ีรัก.   
     ชนท้ังหลาย แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวตัถุท่ีรัก ยอมทะเลาะกนั  คือ   
เม่ือวัตถุท่ีรักกาํลังถูกแยงชิงเอาไป ยอมทะเลาะกันบาง เม่ือวัตถุท่ีรักถูกแยงชิงไปแลว ยอม    
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ทะเลาะกนับาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวตัถุท่ีรัก ยอมทะเลาะกนั คือ   
เม่ือวัตถุท่ีรักกาํลังแปรปรวนไป ยอมทะเลาะกันบาง เม่ือวตัถุท่ีรักแปรปรวนไปแลว ยอมทะเลาะ   
กันบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุท่ีรัก ยอมววิาทกัน คือ เม่ือวัตถุท่ีรักกําลัง   
ถูกแยงชิงเอาไป ยอมววิาทกนับาง เม่ือวัตถุท่ีรักถูกแยงชิงไปแลว ยอมววิาทกันบาง. แมผูมี   
ความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุท่ีรัก ยอมวิวาทกัน คือ เม่ือวัตถุท่ีรักกําลัง   
แปรปรวนไป ยอมววิาทกันบาง เม่ือวัตถุท่ีรักแปรปรวนไปแลว ยอมววิาทกันบาง. แมผูมีความ   
หวาดระแวงในการแยงชิงวตัถุท่ีรัก ยอมรําพัน คือ เม่ือวตัถุท่ีรักกําลังถูกแยงชิงเอาไป ยอมรําพัน   
บาง เม่ือวัตถุท่ีรักถูกแยงชิงไปแลว ยอมรําพันบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวน   
ไปแหงวัตถุท่ีรัก ยอมรําพัน คือ เม่ือวัตถุท่ีรักกําลังแปรปรวน ยอมรําพนับาง เม่ือวัตถุท่ีรัก   
แปรปรวนไปแลว ยอมรําพนับาง. แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุท่ีรัก ยอมเศราโศก   
คือ เม่ือวัตถุท่ีรักกําลังถูกแยงชิงเอาไป ยอมเศราโศกบาง เม่ือวัตถุท่ีรักถูกแยงชิงไปแลว ยอม   
เศราโศกบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุท่ีรัก ยอมเศราโศก คือ   
เม่ือวัตถุท่ีรักกาํลังแปรปรวนไป ยอมเศราโศกบาง เม่ือวัตถุท่ีรักแปรปรวนไปแลว ยอมเศราโศก   
บาง. และยอมรักษา ปกครอง ปองกัน หวงหาม ตระหน่ีวตัถุท่ีรัก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพัน ความเศราโศก ความตระหนี่ มีมาแตส่ิงท่ีรัก.   
     [๔๔๘] คําวา ความถือตัว ความดูหม่ิน และความพดูสอเสียด ความวา ชนท้ังหลาย   
ยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวตัถุท่ีรัก ยอมยังความดูหม่ินใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีรัก.   
     ชนท้ังหลายยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีรักอยางไร? ชนทั้งหลายยอมยัง   
ความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีรักอยางนี้วา พวกเรามีปกติไดรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
ท่ีชอบใจ.   
     ชนท้ังหลาย ยอมยังความดูหม่ินใหเกิด เพราะอาศัยวัตถุท่ีรักอยางไร? ชนทั้งหลาย   
ยอมยังความดหูม่ินใหเกดิเพราะอาศัยวตัถุท่ีรักอยางนีว้า พวกเรามีปกตไิดรูป เสียง กล่ิน รส   
โผฏฐัพพะ ท่ีชอบใจ. สวนชนเหลานี้ ไมได รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีชอบใจ.    
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     คําวา ความพูดสอเสียด ความวา บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ   
ฟงจากขางนีแ้ลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ ฯลฯ บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขา   
แตกกนัอยางนีว้า ... ชนเหลานี้พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบาก ไมผาสุก ดวยอุบาย   
อยางไร ก็นําคําสอเสียดเขาไป เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ความถือตัว ความดูหม่ิน และความ   
พูดสอเสียด.   
     [๔๔๙] คําวา ความทะเลาะ ความวิวาท ประกอบในความตระหน่ี ความวา กิเลส ๗   
ประการนี้ คือ ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพัน ความเศราโศก ความถือตัว ความดูหม่ิน   
และความพดูสอเสียด ประกอบ ตกแตง เนื่อง สืบเนื่อง ในความตระหนี่ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือ   
วา ความทะเลาะ ความวิวาท ประกอบในความตระหน่ี.   
     [๔๕๐] คําวา เม่ือความววิาทกันเกิดแลว ความพดูสอเสียดก็มี ความวา เม่ือความ   
วิวาทกันเกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ ปรากฏแลว ชนท้ังหลายยอมนําคําสอเสียด   
เขาไป คือ ฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวมา   
บอกขางนี้ เพือ่ทําลายคนหมูโนน เปนผูทําลายคนท่ีพรอมเพรียงกนับาง สนับสนุนคนท่ีแตก   
กันแลวบาง ชอบผูท่ีเปนกกกันบาง ยนิดีผูท่ีเปนกกกัน เพลินคนท่ีเปนกกกนั เปนผูกลาววาจา   
ท่ีทําใหเปนกกกัน นี้เรียกวา ความพูดสอเสียด. อีกอยางหนึ่ง ชนท้ังหลายยอมนําคําสอเสียด   
เขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรัก ๑ มีความ   
ประสงคใหเขาแตกกนัจึงนําคําสอเสียดเขาไป ๑.   
     ชนท้ังหลาย นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางไร? ชนท้ังหลาย   
นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางนีว้า พวกเราจักเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปน   
ท่ีสนิท เปนภายใน เปนท่ีดใีจของบุคคลผูนี้.   
     ชนท้ังหลาย ผูมีความประสงคใหเขาแตกกันจึงนําคําสอเสียดเขาไปอยางไร?  ชน   
ท้ังหลายผูมีความประสงคใหเขาแตกกนัอยางนี้วา ชนเหลานี้พึงเปนตางกัน แยกกัน เปนกกกัน    
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เปนสองเหลา เปนสองพวก เปนสองฝาย ชนเหลานี้พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบาก   
ไมผาสุก ดวยอุบายอยางไร ก็นําคําสอเสียดเขาไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือความววิาทกัน   
เกิดแลว ความพูดสอเสียดกมี็. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.   
           ความทะเลาะ ความววิาท ความรําพนั ความเศราโศก ความตระหนี่   
           ความถือตัว ความดหูม่ิน และความพูดสอเสียด มีมาแตส่ิงท่ีรัก   
           ความทะเลาะ ความววิาท ประกอบในความตระหนี่ และเม่ือความวิวาท   
          กันเกดิแลว ความพูดสอเสียดก็มี.   
     [๔๕๑] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน   
           และชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภ   
           ของชนเหลานั้น มีอะไรเปนนิทาน อนึ่ง ความหวงัและความสําเร็จหวัง   
           ท่ีมีแกนรชน เพื่อขางหนานัน้ มีอะไรเปนนิทาน.   
                 วาดวยอะไรเปนตนเหตุแหงส่ิงท่ีรัก   
     [๔๕๒] คําวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีอะไรเปนนทิาน ความวา พระพุทธ   
นิมิตตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ   
สมุทัยแหงส่ิงท่ีรักท้ังหลายวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลาย มีอะไรเปนนิทาน คือ เกดิ เกิดพรอม บังเกิด   
บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ   
มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน.   
     [๔๕๓] คําวา และชนเหลาใดแล ในคําวา และชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลก   
เพราะความโลภ ไดแก พวกกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย.   
คําวา เพราะความโลภ คือ ความโลภ กิริยาท่ีโลภ ความเปนผูโลภ ความกําหนดันัก กิริยาท่ี   
กําหนดันัก ความเปนผูกําหนดันัก อภิชฌา  โลภะ อกุศลมูล. คําวา เท่ียวไป คือ เท่ียวไป อยู   
เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยยีวยา ยังอัตภาพใหเปนไป. คําวา ในโลก คือ ใน   
อบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และ   
ชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 243 
     [๔๕๔] คําวา ความหวังและความสําเร็จหวัง ... มีอะไรเปนนิทาน? ความวา พระพุทธ   
นิมิตตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัย   
แหงความหวังและความสําเร็จหวังวา ความหวังและความสําเร็จหวัง มีอะไรเปนนิทาน คือ เกิด   
บังเกิด เกิดพรอม บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย   
มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความหวังและความสําเร็จหวัง ...   
มีอะไรเปนนทิาน.   
     [๔๕๕] คําวา ท่ีมีแกนรชนเพ่ือขางหนา ความวา ความหวังและความสําเร็จหวัง   
ท่ีเปนเบ้ืองหนา เปนเกาะ เปนท่ีปองกัน เปนท่ีแอบแฝง เปนท่ีระลึกของนรชน คือ นรชนเปนผู   
มีความสําเร็จหวังเปนเบ้ืองหนา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ท่ีมีแกนรชนเพ่ือขางหนา. เพราะฉะน้ัน   
พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน และชนเหลาใดแล ยอม   
           เท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภของชนเหลานั้น มีอะไรเปน   
           นิทาน อนึ่ง ความหวงัและความสําเร็จหวังท่ีมีแกนรชนเพื่อขางหนานัน้   
           มีอะไรเปนนิทาน.   
     [๔๕๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีฉันทะเปนนิทาน   
           และชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภ   
           ของชนเหลานั้น มีฉันทะน้ีเปนนิทาน อนึ่ง ความหวังและความ   
           สําเร็จหวังท่ีมีแกนรชนเพ่ือขางหนานั้น ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน.   
     [๔๕๗] ช่ือวา ฉันทะ ในคําวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีฉันทะเปนนทิาน ไดแก   
ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ความอยากในกาม ความรักในกาม   
ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความชอบใจในกาม กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน   
กามฉันทนวิรณ ในกามท้ังหลาย. อีกอยางหน่ึง ไดแก ฉันทะ ๕ ประการ คือ ความพอใจในการ   
แสวงหา ๑ ความพอใจในการได ๑ ความพอใจในการบริโภค ๑ ความพอใจในการส่ังสม ๑   
ความพอใจในการสละ ๑.    
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     ความพอใจในการแสวงหาเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความตองการ   
เกิดความพอใจ ยอมแสวงหารูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ นี้ช่ือวา ความพอใจในการแสวงหา.   
     ความพอใจในการไดเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี ้ชอบใจ มีความตองการ   
เกิดความพอใจ ยอมไดซ่ึงรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ นี้ช่ือวา ความพอใจในการได.   
     ความพอใจในการบริโภคเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความตองการ   
เกิดความพอใจ ยอมบริโภครูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ นี้ช่ือวา ความพอใจในการบริโภค.   
     ความพอใจในการส่ังสมเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความตองการ   
เกิดความพอใจ  ยอมทําการส่ังสมทรัพยดวยความหวังวา จักมีประโยชนในคราวเกิดอันตราย   
ท้ังหลาย นี้ช่ือวา  ความพอใจในการส่ังสม.   
     ความพอใจในการสละเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความตองการ   
เกิดความพอใจ ยอมสละทรัพยเพื่อพวกพลชาง พวกพลมา พวกพลรถ พวกพลถือธนู พวกพล   
เดินเทา ดวยความหวังวา คนพวกนี้จกัรักษาคุมครองปองกันเรา นี้ช่ือวา ความพอใจในการสละ.   
                    วาดวยส่ิงท่ีรัก ๒ ประการ   
     คําวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลาย คือ ส่ิงท่ีรัก ๒ ประการ ไดแก สัตว ๑ สังขาร ๑ ฯลฯ   
เหลานี้ช่ือวาสัตวเปนท่ีรัก ฯลฯ เหลานี้ช่ือวาสังขารเปนท่ีรัก. คําวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก   
มีฉันทะเปนนทิาน คือ ส่ิงท่ีรักท้ังหลายมีฉันทะเปนนิทาน มีฉันทะเปนสมุทัย มีฉันทะเปนชาติ   
มีฉันทะเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีฉันทะเปนนิทาน.   
     [๔๕๘] คําวา และชนเหลาใดแล ในคําวา และชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลก   
เพราะความโลภ ไดแก พวกกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย.   
คําวา เพราะความโลภ คือ ความโลภ กิริยาท่ีโลภ ความเปนผูโลภ ความกําหนดันัก กิริยาท่ี                                      
กําหนดันัก ความเปนผูกําหนดันัก อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา เท่ียวไป คือ เท่ียวไป อยู   
เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยยีวยา ยังอัตภาพใหเปนไป. คําวา ในโลก คือ ใน   
อบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลก   
เพราะความโลภ.    
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                        วาดวยความหวัง   
     [๔๕๙] คําวา อน่ึง ความหวังและความสําเร็จหวัง ก็มีฉันทะนี้เปนนทิาน ความวา   
ตัณหาเรียกวา ความหวัง ไดแก ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา   
ความสําเร็จหวัง ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือแสวงหารูป ไดรูป เปนผูมีความสําเร็จหวัง   
ในรูป. เม่ือแสวงหาเสียง ... กล่ิน ... รส ... เม่ือแสวงหาโผฏฐัพพะ ไดโผฏฐัพพะ เปนผูมีความ   
สําเร็จหวังในโผฏฐัพพะ เม่ือแสวงหาสกุล ... คณะ ... อาวาส ... ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... สุข ...   
จีวร ... บิณฑบาต ... เสนาสนะ ... คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ... พระสูตร ... พระวนิัย ... พระอภิธรรม ...   
อารัญญิกังคธุดงค ... ปณฑปาติกังคธุดงค ... สปาทานจาริกังคธุดงค ... ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค ...   
เนสัชชิกังคธุดงค ... ยถาสันถติกังคธุดงค ... ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตตุถฌาน ...   
อากาสานัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... เม่ือแสวงหา   
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปนผูมีความสําเร็จหวัง   
ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บุคคลยอมไถนาดวยความหวัง หวานพืชดวยความหวัง พวกพอคาหา   
           ทรัพย ไปสูสมุทรดวยความหวัง เรายอมต้ังอยูดวยความหวังใด ความ   
           หวังนัน้ของเรายอมสําเร็จ ดังนี้.   
     ความสําเร็จแหงความหวงั เรียกวา ความสําเร็จหวัง. คําวา ความหวงัและความสําเร็จ   
หวัง ก็มีฉันทะนี้เปนนิทาน ความวา ความหวังและความสําเร็จหวัง  ก็มีฉันทะนี้เปนนทิาน คือ   
มีฉันทะเปนสมุทัย มีฉันทะเปนชาติ มีฉันทะเปนแดนเกดิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความหวัง   
และความสําเร็จหวัง ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน.   
     [๔๖๐] คําวา ท่ีมีแกนรชนเพ่ือขางหนา ความวา ความหวังและความสําเร็จหวังท่ีเปน   
เบ้ืองหนา เปนเกาะ เปนท่ีปองกัน เปนท่ีแอบแฝง เปนท่ีระลึกของนรชน คือ นรชนเปน   
ผูมีความสําเร็จหวังเปนเบ้ืองหนา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ท่ีมีแกนรชนเพื่อขางหนา. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           ส่ิงท่ีรักท้ังหลายในโลก มีฉันทะเปนนิทาน และนรชนเหลาใดแล   
           ยอมเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภของนรชนเหลานั้น มี   
           ฉันทะนี้เปนนิทาน อนึ่ง ความหวังและความสําเร็จหวังท่ีมีแกนรชนเพ่ือ   
           ขางหนานั้น ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน.   
     [๔๖๑] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนิทาน และความ   
           ตัดสินใจมีมาแตอะไร อนึ่ง ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความ   
           สงสัยมีมาแตอะไร และธรรมเหลาใด อันพระสมณะตรัสไวแลว   
           ธรรมเหลานั้นมีมาแตอะไร.   
                วาดวยฉันทะ ... มีอะไรเปนตนเหตุ   
     [๔๖๒] คําวา ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนิทาน ความวา พระพุทธนมิิตตรัสถาม   
สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัยแหงฉันทะวา   
ฉันทะมีอะไรเปนนิทาน คือ เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ   
มีอะไรเปนนทิาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนทิาน.   
     [๔๖๓] คําวา และความตัดสินใจมีมาแตอะไร ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม   
สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัยแหงความ   
ตัดสินใจวา ความตัดสินใจมีมาแตอะไร คือ เกิด เกดิพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ   
มาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และความตัดสินใจมีมาแตอะไร.   
     [๔๖๔] ช่ือวา ความโกรธ ในคําวา อนึ่ง ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และ   
ความสงสัย คือ ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความเคืองท่ัว ความ   
เคืองเสมอ ความชัง ความชังท่ัว ความชังเสมอ ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ   
ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาที่ชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท   
กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความ    
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เพาะวาจาช่ัว ความเปนผูไมแชมช่ืนแหงจติ. ความกลาวเท็จ เรียกวา ความเปนผูพูดเท็จ.   
ความสงสัย เรียกวา กถกถา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา อน่ึง ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และ   
ความสงสัย.   
     [๔๖๕] คําวา และธรรมเหลาใด ในคําวา และธรรมเหลาใด อันพระสมณะตรัสไว   
แลว ความวา ธรรมท้ังหลายใด สหรคต เกดิรวมกนั เกีย่วของกัน ประกอบกัน มีความเกิด   
ข้ึนคราวเดยีวกัน มีความดับคราวเดียวกนั มีวัตถุเดียวกนั มีอารมณเดียวกัน กับความโกรธ   
ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย ธรรมเหลานี้ เรียกวา ธรรมเหลาใด. อีกอยางหนึ่ง คําวา   
ธรรมเหลาใด คือ กิเลสท้ังหลายมีชาติเปนอยางอ่ืน ตั้งอยูแลวโดยอาการอื่น กิเลสเหลานี้   
เรียกวา ธรรมเหลาใด. คําวา อันพระสมณะตรัสแลว ความวา อันพระพทุธผูเปนสมณะมีบาป   
ธรรมอันระงับแลว เปนพราหมณมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว เปนภิกษมีุมูลแหงกิเลสอันทําลาย   
แลว ผูพนขาดจากอกุศลมูลเปนเคร่ืองผูกท้ังปวง  ตรัสไวแลว คือ ตรัสโดยท่ัว บอก แสดง   
บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา และธรรม   
เหลาใด อันพระสมณะตรัสไวแลว. เพราะฉะน้ัน พระพุทธนิมิตนั้น จงึตรัสถามวา   
           ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนิทาน และความตัดสินใจมีมาแตอะไร อนึ่ง   
           ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัยมีมาแตอะไร และ   
           ธรรมเหลาใด อันพระสมณะตรัสไวแลว ธรรมเหลานั้นมีมาแตอะไร.   
     [๔๖๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) บัณฑิตท้ังหลาย กลาวธรรมใด คือ ความ   
           ดีใจ ความเสียใจในโลก ฉันทะยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมน้ัน ชันตุชน   
           เห็นความไมมีและความมีในรูปท้ังหลาย ยอมทําความตัดสินใจในโลก.   
     [๔๖๗] คําวา ความดใีจ ในคําวา บัณฑติท้ังหลายกลาวธรรมใด คือ ความดีใจ ความ   
เสียใจ ในโลก ไดแก สุขเวทนาและวัตถุท่ีนาปรารถนา. คําวา ความเสียใจ ไดแก ทุกขเวทนา   
และวัตถุท่ีไมนาปรารถนา. คําวา บัณฑิตท้ังหลายกลาวธรรมใด ... ในโลก คือ บัณฑติท้ังหลาย   
กลาว บอก พดู แสดง แถลงธรรมใด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บัณฑิตท้ังหลายกลาวธรรมใด   
คือ ความดีใจ ความเสียใจในโลก.    
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     [๔๖๘] คําวา ฉันทะยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมนั้น ความวา ฉันทะยอมมีมา คือ   
มีท่ัวไป เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ เพราะอาศัยความดีใจและความเสียใจ คือ   
อาศัยสุขและทุกข โสมนัสและโทมนัส วัตถุท่ีนาปรารถนาและวัตถุท่ีไมนาปรารถนา ความยินดี   
และความยินราย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ฉันทะยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมนั้น.   
                     วาดวยความเกิดแหงรูป   
     [๔๖๙] คําวา ในรูปท้ังหลาย ในคําวา เหน็ความไมมีและความมีในรูปท้ังหลาย ไดแก   
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔.   
     ความมีแหงรูปท้ังหลายเปนไฉน? ความมี คือ ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด   
ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงรูปท้ังหลาย นี้ช่ือวา ความมีแหงรูปท้ังหลาย.   
     ความไมมีแหงรูปท้ังหลายเปนไฉน? ความส้ิน ความเส่ือม ความแตก ความแตกรอบ   
ความไมเท่ียง ความหายไป แหงรูปท้ังหลาย นี้ช่ือวา ความไมมีแหงรูปท้ังหลาย.   
    คําวา เหน็ความไมมีและความมีในรูปท้ังหลาย คือ เหน็ พบ พิจารณา เทียบเคียง   
ใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซ่ึงความมีและความไมมีในรูปท้ังหลาย เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เหน็   
ความไมมีและความมีในรูปท้ังหลาย.   
                   วาดวยการตัดสินใจ ๒ อยาง   
     [๔๗๐] ช่ือวา ความตัดสินใจ ในคําวา ชันตุชน ... ยอมทําความตัดสินใจในโลก   
ไดแก ความตดัสินใจ ๒ ประการ คือ ความตัดสินใจดวยตัณหา ๑ ความตัดสินใจดวยทิฏฐิ ๑.   
     สัตวยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหาอยางไร? บุคคลบางคนในโลกนี้มีโภคสมบัติท่ียัง   
ไมเกิดข้ึนก็มิไดเกิดข้ึน และมีโภคสมบัติท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถึงความหมดส้ินไป. เขาจึงมีความดําริ   
อยางนี้วา โภคสมบัติของเราท่ียังไมเกดิข้ึนก็มิไดเกิดข้ึน และโภคสมบัติท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถึงความ   
หมดส้ินไป เพราะเหตุอะไรหนอ. และเขามีความดําริอยางนี้ตอไปวา เม่ือเราประกอบเนืองๆ   
ในเหตุเปนท่ีตัง้แหงความประมาทในเพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย โภคสมบัติท่ียังไมเกดิข้ึน   
จึงมิไดเกิดข้ึน และโภคสมบัติท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถึงความหมดส้ินไป เม่ือเราประกอบเนืองๆ ใน   
การเท่ียวมากไปในเวลาคํ่าคืน ... เม่ือเราเท่ียวดูมหรสพมากไป ... เมื่อเราประกอบเนืองๆ ในเหตุ    
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เปนท่ีตั้งแหงความประมาทในเพราะการเลนการพนนั ... เม่ือเราประกอบเนืองๆ ในการคบ   
บาปมิตร ... เม่ือเราประกอบเนืองๆ ในความเปนคนเกยีจคราน โภคสมบัติท่ียังไมเกิดข้ึนจึงมิได   
เกิดข้ึนและโภคสมบัติท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถึงความหมดส้ินไป คร้ันรูอยางนี้แลว เขาจึงไมประพฤติทาง   
ความฉิบหายแหงโภคสมบัติ ๖ ประการ ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหา แมดวยประการ   
อยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมประกอบการงานดวยกสิกรรมบาง ดวยพาณิชยกรรมบาง ดวย   
โครักขกรรมบาง ดวยธนูศิลปบาง ดวยการรับราชการบาง ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งบาง   
ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหา แมดวยประการอยางนี้.   
     ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิอยางไร? เมื่อจักษุเกิดข้ึนแลว ชันตุชนก็รูวา   
ตนของเราเกิดข้ึนแลว. เม่ือจกัษุหายไป ก็รูวา ตนของเราหายไปแลว ตนของเราปราศจากไปแลว.   
ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิ แมดวยประการอยางนี้. เม่ือโสตะ ... เม่ือฆานะ ...   
เม่ือชิวหา ... เม่ือกาย ... เม่ือรูป ... เม่ือเสียง ... เม่ือกล่ิน ... เม่ือรส ... เม่ือโผฏฐัพพะเกดิข้ึนแลว   
ชันตุชนก็รูวา ตนของเราเกิดข้ึนแลว เม่ือโผฏฐัพพะหายไป ก็รูวา ตนของเราหายไปแลว ตนของ   
เราปราศจากไปแลว ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิ คือ ใหเกดิ ใหเกิดพรอม ให   
บังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ แมดวยประการอยางนี้.   
     คําวา ชันตุชน คือ สัตว นระ มาณพ ฯลฯ มนุษย. คําวา ในโลก คือ ใน   
อบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชันตุชน ... ยอมทําความตัดสินใจใน   
โลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บัณฑิตท้ังหลายกลาวธรรมใด คือ ความดีใจ ความเสียใจในโลก ฉันทะ   
           ยอมมีมา เพราะอาศัยธรรมนั้น ชันตุชนเห็นความไมมีและความมีในรูป   
           ท้ังหลาย ยอมทําความตัดสินใจในโลก.   
     [๔๗๑] ธรรมแมเหลานี้ คือ ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความ   
           สงสัย เม่ือความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยูกมี็มา บุคคลผูมีความ    
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           สงสัย พึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบ   
           แลว จึงตรัสไว ธรรมเหลานั้น เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสอง   
           มีอยูก็มีมา.   
     [๔๗๒] ช่ือวา ความโกรธ ในคําวา ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย   
คือ ความปองราย ความมุงราย ฯลฯ ความไมแชมช่ืนแหงจิต ความกลาวเท็จ เรียกวา ความ   
เปนผูพูดเท็จ. ความสงสัย เรียกวา กถกถา. ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนา                                 
บาง เพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาบาง. ความกลาวเท็จยอมเกดิเพราะอาศัยวตัถุท่ีนาปรารถนา   
บาง เพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาบาง. ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาบาง   
เพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาบาง.   
                   วาดวยเหตใุหเกดิความโกรธ   
     ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาอยางไร? ความโกรธยอมเกิดดวย   
อาการวา เขาไดประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเราแลว ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขา   
กําลังประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขาจักประพฤติ   
ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา. ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขาไดประพฤติส่ิงท่ีไมเปน   
ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว ความโกรธยอมเกดิดวยอาการวา เขากําลัง   
ประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ความโกรธยอมเกดิดวยอาการ   
วา เขาจักประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา. ความโกรธยอม   
เกิดดวยอาการวา เขาไดประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว   
ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขากําลังประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ี   
ชอบใจของเรา ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขาจักประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผู   
ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา. ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาอยางนี้.   
     ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาอยางไร? แมบุคคลผูมีความหวาด   
ระแวงในการแยงชิงวัตถุท่ีนาปรารถนา ยอมมีความโกรธเกิด คือ เม่ือวัตถุท่ีนาปรารถนากําลัง   
ถูกแยงชิงเอาไป ยอมมีความโกรธเกิดบาง เม่ือวัตถุท่ีนาปรารถนาถูกแยงชิงไปแลว ยอมมี    
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ความโกรธเกิดบาง. แมบุคคลผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุท่ีนาปรารถนา   
ยอมมีความโกรธเกิด คือ เม่ือวัตถุท่ีนาปรารถนากําลังแปรปรวนไป ยอมมีความโกรธเกิดบาง   
เม่ือวัตถุท่ีนาปรารถนาแปรปรวนไปแลว ยอมมีความโกรธเกิดบาง. ความโกรธยอมเกดิเพราะ   
อาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาอยางนี้.   
                  วาดวยเหตใุหเกดิการกลาวเท็จ   
     มุสาวาทยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาอยางไร? บุคคลบางคนในโลกน้ี   
ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือข่ือ ยอมกลาวคําเท็จท้ังท่ีรูอยู เพื่อพนจากเคร่ืองจํานั้น. ถูกเขาจําดวย   
เคร่ืองจําคือเชือก ... ถูกเขาจาํดวยเคร่ืองจําคือโซตรวน ... ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือเถาวัลย ...   
ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือเคร่ืองลอม ... ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือบาน นคิมและนคร ... ถูกเขา   
จําดวยเคร่ืองจาํคือชนบท ยอมกลาวคําเท็จท้ังท่ีรูอยู เพื่อพนจากเคร่ืองจํานั้น. มุสาวาทยอมเกิด   
เพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาอยางนี้.   
     มุสาวาทยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาอยางไร? บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอม   
กลาวเท็จท้ังท่ีรูอยูเพราะเหตุแหงรูปท่ีชอบใจ ยอมกลาวเท็จท้ังท่ีรูอยูเพราะเหตุแหงเสียง กล่ิน   
รส โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ   
เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. มุสาวาทยอมเกดิเพราะอาศัยวตัถุท่ีนาปรารถนาอยางนี้.   
                   วาดวยเหตใุหเกดิความสงสัย   
     ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาอยางไร? ความสงสัยยอมเกิด   
เพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาวา เราจักพนจากโรคนยันตาหรือหนอ หรือเราจักไมพนจากโรค   
นัยนตา เราจักพนจากโรคหหูรือหนอ จากโรคจมูกหรือหนอ จากโรคท่ีล้ินหรือหนอ จากโรค   
กาย ... จากโรคศีรษะหรือหนอ จากโรคท่ีใบหู จากโรคปาก เราจักพนจากโรคฟนหรือหนอ   
หรือเราจักไมพนจากโรคฟน. ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีไมนาปรารถนาอยางนี้.   
     ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาอยางไร? ความสงสัยยอมเกดิเพราะ   
อาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาวา เราจักไดรูปท่ีชอบใจหรือหนอ หรือเราจักไมไดรูปท่ีชอบใจ เราจกัได   
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกลุ คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต    
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เสนาสนะ เราจักไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารท่ีชอบใจหรือหนอ หรือเราจักไมไดคิลานปจจยั   
เภสัชบริขารท่ีชอบใจ. ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุท่ีนาปรารถนาอยางนี้ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย.   
     [๔๗๓] คําวา ธรรมแมเหลานี้ ... เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสองมีอยูก็มีมา   
ความวา เม่ือความดีใจและเสียใจมีอยู คือ เม่ือสุขและทุกข โสมนัสและโทมนัส วัตถุท่ีนา   
ปรารถนาและวัตถุท่ีไมนาปรารถนา ความยินดแีละความยินราย มีอยู คือ ปรากฎ อันตนเขา   
ไปไดอยู ธรรมแมเหลานี้ ... ก็มีมา ฉะนัน้ จึงช่ือวา ธรรมแมเหลานี้ ... เม่ือความดีใจและ   
ความเสียใจท้ังสองมีอยูก็มีมา.   
                        วาดวยสิกขา ๓   
     [๔๗๔] คําวา บุคคลผูมีความสงสัย พึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ ความวา แมญาณ   
ก็ช่ือวาทางแหงญาณ แมอารมณแหงญาณก็ช่ือวาทางแหงญาณ แมธรรมท้ังหลายอันเกิดรวมกับ   
ญาณก็ช่ือวาทางแหงญาณ เปรียบเหมือนอริยมรรคก็ช่ือวาทางแหงอริยะ เทวมรรคกช่ื็อวาทางแหง   
เทวดา พรหมมรรคก็ช่ือวาทางแหงพรหม ฉันใด แมญาณก็ช่ือวาทางแหงญาณ แมอารมณแหง   
ญาณก็ช่ือวาทางแหงญาณ แมธรรมท้ังหลายอันเกดิรวมกบัญาณก็ช่ือวาทางแหงญาณ ฉันนั้น.   
สิกขา ในคําวา พึงศึกษา มี ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑.   
     อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวดวยความสํารวม   
ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเหน็ภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณนอย   
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนท่ีตั้ง เปนเบ้ืองตน   
เปนเบ้ืองบาท เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอม   
แหงธรรมท้ังหลายฝายกุศล นี้ช่ือวา อธิศีลสิกขา.   
     อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ จึงบรรลุจตุตถฌาน   
นี้ช่ือวา อธิจิตตสิกขา.   
     อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา   
อันใหถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส อันใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุ    
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นั้นยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา และรูชัดตามความ   
เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดบัอาสวะ นี้ช่ือวา อธิปญญาสิกขา.   
     คําวา ผูมีความสงสัย พึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ ความวา บุคคลผูมีความสงสัย   
เคลือบแคลง ลังเล เปนสองทาง ไมแนใจ พึงศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง   
เพื่อความบรรลุญาณ เพื่อความถูกตองญาณ เพื่อความทําใหแจมแจงญาณ. บุคคลเม่ือนึกถึง   
สิกขา ๓ นี้ พึงศึกษา คือ เม่ือรู เม่ือเห็น เม่ือพิจารณา เม่ืออธิษฐานจิต เม่ือนอมใจไป   
ดวยศรัทธา เม่ือประคองความเพียร เม่ือต้ังสติ เม่ือต้ังจิต เม่ือรูชัดดวยปญญา เม่ือรูยิ่งธรรม   
ท่ีควรรูยิ่ง เม่ือกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู เม่ือละธรรมท่ีควรละ เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ   
เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง ก็พงึศึกษา ประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติเอ้ือเฟอโดยชอบ   
สมาทานประพฤติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลผูมีความสงสัยพึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ.   
                   วาดวยธรรมท่ีพระสมณะทราบ   
     [๔๗๕] คําวา และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบแลว จึงตรัสไว ความวา ธรรม   
ท้ังหลายอันพระสมณะทรงทราบ ทรงรู พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว   
ตรัสไว ตรัสสอน ตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประ   
กาศแลว คือ ทรงทราบ ทรงรู พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว ตรัสไว   
ตรัสสอน ตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ประกาศแลว   
วา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา เพราะอวิชชาเปน   
ปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯลฯ   
เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ   
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรม   
เหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ความเกิด ความดับ คุณ   
โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออก แหงผัสสายตนะ ๖ แหงอุปาทานขันธ ๕ แหงหาภูตรูป ๔ ส่ิงใด   
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับเปนธรรมดา.    
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     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระตรัสไววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราแสดงธรรมเพ่ือ   
ความรูยิ่ง เราไมแสดงธรรมเพ่ือความไมรูยิง่ เราแสดงธรรมมีเหตุ เราไมแสดงธรรมไมมีเหตุ   
เราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย เราไมแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเราแสดงธรรม   
เพื่อความรูยิ่ง ไมแสดงธรรมเพ่ือความไมรูยิ่ง แสดงธรรมมีเหตุ ไมแสดงธรรมไมมีเหตุ แสดง   
ธรรมมีปาฏิหาริย ไมแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริยอยู เธอท้ังหลายควรทําตามโอวาท ควรทําตาม   
อนุศาสนี ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง เธอท้ังหลายควรยินดีปราโมทย ควรโสมนัสวา พระผูมี   
พระภาคทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมเปนสวากขาตธรรม พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว   
ก็เม่ือคําเปนไวยากรณนี้ อันพระผูมีพระภาคตรัสอยู โลกธาตุหม่ืนหนึ่งหวั่นไหวแลว ดังนี้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบแลว จึงตรัสไว. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ธรรมแมเหลานี้ คือ ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย   
           เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสองมีอยูก็มีมา บุคคลผูมีความสงสัย   
           พึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบแลว   
           จึงตรัสไว ธรรมเหลานั้น เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสองมีอยูก็   
           มีมา.   
     [๔๗๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ความดีใจและความเสียใจ มีอะไรเปนนิทาน   
           เม่ืออะไรไมมี ความดีใจและความเสียใจเหลานั้นจึงไมมี อรรถนั้นใด   
           คือ ความไมมีและความมี ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถนั้นวา มีส่ิงใด   
           เปนนิทานแกขาพระองค.   
                  วาดวยตนเหตุความดีใจ-เสียใจ   
     [๔๗๗] คําวา ความดใีจและความเสียใจ มีอะไรเปนนทิาน ความวา พระพุทธนิมิต   
ตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ   
สมุทัย แหงความดีใจและความเสียใจวา ความดีใจและความเสียใจ มีอะไรเปนนิทาน คือ   
เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไร    
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เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ความดีใจและความ   
เสียใจ มีอะไรเปนนิทาน.   
     [๔๗๘] คําวา เม่ืออะไรไมมี ความดีใจและความเสียใจเหลานัน้จึงไมมี ความวา   
เม่ืออะไรไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได ความดีใจและความเสียใจ จึงไมมี ไมเปน ไมเกิด   
ไมเกิดพรอม ไมบังเกิด ไมบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เม่ืออะไรไมมี ความดีใจ   
และความเสียใจเหลานัน้จึงไมมี.   
     [๔๗๙] คําวา อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี ความวา ความมีแหงความดีใจ   
และความเสียใจเปนไฉน? ความมี ความเปน ความเกดิ ความเกดิพรอม ความบังเกิด   
ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏ แหงความดีใจและความเสียใจใด นี้ช่ือวา ความมีแหงความดีใจ   
และความเสียใจ. ความไมมีแหงความดีใจและความเสียใจเปนไฉน? ความส้ิน ความเส่ือม   
ความแตก ความแตกรอบ ความไมเท่ียง ความหายไป แหงความดีใจและความเสียใจใด นี้ช่ือ   
วา ความไมมีแหงความดใีจและความเสียใจ. คําวา อรรถนั้นใด คือ อรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี.   
     [๔๘๐] คําวา นั้น ในคําวา ขอจงตรัสบอกอรรถนั้นวา มีส่ิงใดเปนนทิานแก   
ขาพระองค ความวา อรรถท่ีขาพระองคทูลถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอให   
ประกาศ. คําวา ขอจงตรัสบอก คือ ขอจงตรัสบอก ทรงแจง ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง   
เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ทรงประกาศ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอจงตรัสบอกอรรถนั้น ... แก   
ขาพระองค. คําวา มีส่ิงใดเปนนิทาน มีส่ิงใดเปนสมุทัย มีส่ิงใดเปนชาติ มีส่ิงใดเปนแดนเกิด   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขอจงตรัสบอก อรรถนั้นวา มีส่ิงใดเปนนิทานแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น   
พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           ความดใีจและความเสียใจ มีอะไรเปนนิทาน เม่ืออะไรไมมี ความดีใจ   
           และความเสียใจเหลานั้นจึงไมมี อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี   
           ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถนั้นวา มีส่ิงใดเปนนทิานแกขาพระองค.   
     [๔๘๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ความดีใจและความเสียใจ มีผัสสะเปน    
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           นิทาน เม่ือผัสสะไมมี ความดีใจและความเสียใจเหลานั้นจึงไมมี อรรถ   
           นั้นใด คือ ความไมมีและความมี ขาพระองคขอบอกอรรถนั้นวา มี   
           ผัสสะนี้เปนนิทานแกพระองค.   
     [๔๘๒] คําวา ความดใีจและความเสียใจ มีผัสสะเปนนทิาน ความวา สุขเวทนาเกดิ   
ข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา. เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนานั้นนัน่   
แหละดบัไป สุขเวทนาอันเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา ท่ีเสวยอยู อันเกิด   
แตผัสสะนั้น ก็ดับสงบไป. ทุกขเวทนาเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา.   
เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนานัน้นั่นแหละดับไป ทุกขเวทนาอันเกิดข้ึนเพราะอาศัย   
ผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา ท่ีเสวยอยู  อันเกดิแตผัสสะนั้น ก็ดบัสงบไป. อทุกขม   
สุขเวทนาเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา. เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้ง   
แหงอทุกขมสุขเวทนานัน้นัน่แหละดับไป อทุกขมสุขเวทนาอันเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ   
อันเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ท่ีเสวยอยู อันเกดิแตผัสสะนั้น ก็ดบัสงบไป. คําวา ความดใีจ   
และความเสียใจ มีผัสสะเปนนิทาน ความวา ความดใีจและความเสียใจ มีผัสสะเปนนทิาน   
มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปนแดนเกดิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความดีใจ   
และความเสียใจ มีผัสสะเปนนิทาน.   
     [๔๘๓] คําวา เม่ือผัสสะไมมี ความดีใจและความเสียใจเหลานัน้จึงไมมี ความวา   
เม่ือผัสสะไมมี คือ ไมปรากฏ ไมเขาไปไดอยู ความดใีจและความเสียใจจงึไมมี คือ ไมเปน   
ไมเกิด ไมเกิดพรอม ไมบังเกิด ไมบังเกิดเฉพาะ ไมปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือผัสสะ   
ไมมี ความดใีจและความเสียใจเหลานั้นจงึไมมี.   
     [๔๘๔] คําวา อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี ความวา ภวทิฏฐิก็ดี วภิวทิฏฐิ   
ก็ดี ก็มีผัสสะเปนนิทาน. คําวา อรรถนั้นใด คือ อรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี.   
     [๔๘๕] คําวา นั้น ในคําวา ขอบอกอรรถนั้นวา มีผัสสะนี้เปนนิทานแกพระองค   
ความวา อรรถท่ีพระองคตรัสถาม ขอใหบอก เชิญใหบอก ใหประกาศ. คําวา ขอบอก คือ    
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ขอตอบ บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศ เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ขอบอกอรรถน้ัน ... แกพระองค. คําวา มีผัสสะนี้เปนนิทาน คือ มีผัสสะนี้เปนนิทาน   
มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปนแดนเกดิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอบอก   
อรรถนั้น วามีผัสสะนี้เปนนทิาน แกพระองค เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ความดใีจและความเสียใจ มีผัสสะเปนนิทาน เม่ือผัสสะไมมี ความ   
           ดีใจและความเสียใจเหลานั้นจึงไมมี อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและ   
           ความมี ขาพระองคขอบอกอรรถนั้น วามีผัสสะนีเ้ปนนิทาน แก   
           พระองค.   
     [๔๘๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ผัสสะในโลก มีอะไรเปนนิทาน และ   
           ความยดึถือมีมาแตอะไร เม่ืออะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี เม่ือ   
           อะไรไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง.   
                   วาดวยตนเหตุของผัสสะ ....   
     [๔๘๗] คําวา ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนิทาน ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม สอบ   
ถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประสาทซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัยแหงผัสสะวา ผัสสะ   
มีอะไรเปนนทิาน คือ เกิด เกิดพรอมบังเกดิ บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือมีอะไร   
เปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนทิาน.   
     [๔๘๘] คําวา และความยดึถือมีมาแตอะไร ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม สอบ   
ถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประสาท ซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัย แหงความยึด   
ถือท้ังหลายวา ความยึดถือมีมาแตอะไร คือ เกิด เกดิพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแต   
อะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา และความยึดถือมีมาแตอะไร.   
     [๔๘๙] คําวา เม่ืออะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี ความวา เม่ืออะไรไมมี ไม    
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ปรากฏ ไมเขาไปไดอยู ความถือวาของเรา จึงไมมี ไมเปน ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ   
ความถือวาของเรา อันพระสมณะละ ตดัขาดสงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสีย   
แลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ืออะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี.   
     [๔๙๐] คําวา เม่ืออะไรไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ความวา เม่ืออะไรไมมี ไมเปน   
กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวงแลว ผัสสะจงึไมถูกตอง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ืออะไรไมมี   
ผัสสะจึงไมถูกตอง. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนิทาน และความยึดถือ มีมาแตอะไร เม่ือ   
           อะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี เม่ืออะไรไมมี ผัสสะจึงไม   
           ถูกตอง.   
     [๔๙๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ผัสสะเกิดข้ึน เพราะอาศัยนามและรูป   
           ความยดึถือมีความปรารถนาเปนนทิาน เม่ือความปรารถนาไมมี ความ   
           ถือวาของเราจึงไมมี เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง.   
     [๔๙๒] คําวา ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูป ความวา จักษวุญิญาณเกิดข้ึน   
เพราะอาศัยจักษุและรูป ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ จักษุรูป ในสวนรูป  และสัมปยตุธรรม   
ในสวนนาม เวนจกัษุสัมผัส เปนผัสสะ ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. โสต   
วิญญาณเกดิข้ึนเพราะอาศัยหูและเสียง ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ ห ูเสียง ในสวนรูป   
และสัมปยุตธรรมในสวนนาม เวนโสตสัมผัส เปนผัสสะ ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและ   
รูป แมอยางนี้. ฆานวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจมูกและกล่ิน ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ   
จมูก กล่ิน ในสวนรูป และสัมปยุตธรรมในสวนนาม เวนฆานสัมผัส เปนผัสสะ ผัสสะ   
เกิดข้ึนเพราะอาศัยนาม และรูปแมอยางนี้. ชิวหาวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยล้ินและรส ประชุม   
ธรรม ๓ ประการ คือ ล้ิน รส ในสวนรูป และสัมปยุตธรรมในสวนนามเวน ชิวหาสัมผัส   
เปนผัสสะ ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. กายวิญญาณเกดิข้ึนเพราะอาศัยกาย   
และโผฏฐัพพะ ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ กาย โผฏฐัพพะ ในสวนรูป และสัมปยุตธรรม   
ในสวนนาม เวนกายสัมผัส เปนผัสสะ ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้.    
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มโนวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ รูป วัตถุ ใน   
สวนรูป ธรรมท้ังหลายท่ีมีรูปในสวนรูป และสัมปยุตธรรมในสวนนาม เวนมโนสัมผัส เปน   
ผัสสะ ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้.   
             วาดวยความยึดถือมีความปรารถนาเปนตนเหตุ   
     [๔๙๓] คําวา ความยึดถือมีความปรารถนาเปนนิทาน ความวา ตณัหา เรียกวา ความ   
ปรารถนา ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ช่ือวาความยึดถือ ไดแก   
ความยึดถือ ๒ ประการ คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา   
ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา ความยึดถือดวยทิฏฐิ. คําวา ความยึดถือมีความปรารถนาเปน   
นิทาน ความวา ความยึดถือท้ังหลาย มีความปรารถนาเปนนิทาน มีความปรารถนาเปนเหตุ มีความ   
ปรารถนาเปนปจจัย มีความปรารถนาเปนตัวการณ มีความปรารถนาเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ความยึดถือมีความปรารถนาเปนนิทาน.   
     [๔๙๔] คําวา เม่ือความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี ความวา ตณัหา   
เรียกวา ความปรารถนา ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ช่ือวาความ   
ถือวาของเรา ไดแกความถือวาของเรา ๒ อยางคือ ความถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความถือวา   
ของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา ความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา ความถือวาของเรา   
ดวยทิฏฐิ. คําวา เม่ือความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี ความวา เม่ือความปรารถนา   
ไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดอยู ความถือวาของเราจึงไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ ความ   
ถือวาของเราเหลานั้น อันพระสมณะละ ตดัขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสีย   
แลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี.   
                       วาดวยมหาภูตรูป ๔   
     [๔๙๕] คําวา รูป ในคําวา เม่ือรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ไดแก มหาภูตรูป ๔.   
อุปาทายรูปของมหาภูตรูป ๔ คําวา เม่ือรูปไมมี คือ รูปยอมไมมีโดยเหตุ ๔ อยาง คือ โดยการรู   
โดยการพจิารณา โดยการละ โดยการกาวลวง.    
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     รูปไมมีโดยการรูอยางไร? พระสมณะยอมรูรูป คือ ยอมรู ยอมเห็นวา รูปหมดทุกอยาง   
ช่ือวารูป ไดแกมหาภตูรูป ๔ อุปาทายรูปของมหาภูตรูป ๔ รูปไมมีโดยการรูอยางนี้.   
     รูปไมมีโดยการพิจารณาอยางไร? พระสมณะคร้ันรูรูปอยางนี้แลว จึงพิจารณารูป คือ   
พิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนของลําบาก   
เปนอาพาธ เปนอยางอ่ืน เปนของชํารุด เปนเสนียด เปนอุบาทว เปนภยั เปนอุปสรรค เปนของ   
หวั่นไหว เปนของแตกพัง เปนของไมยั่งยนื เปนของไมมีท่ีคานทาน เปนของไมมีท่ีซอนเรน   
เปนของไมมีท่ีพึ่ง เปนของวาง เปนของเปลา เปนของสูญ เปนอนัตตา เปนโทษ เปนของมีความ   
แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปนของไมมีแกนสาร เปนมูลแหงความทุกข เปนดังเพชฌฆาต เปนของ   
ปราศจากความเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนของอันเหตุปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อแหงมาร เปนของ   
มีชาติเปนธรรมดา เปนของมีชราเปนธรรมดา เปนของมีพยาธิเปนธรรมดา เปนของมีมรณะ   
เปนธรรมดา เปนของมีความโศก ความรําพัน ความเจ็บกาย ความเจ็บใจ และความแคนใจเปน   
ธรรมดา เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของดับไป เปนของ   
ชวนใหหลงแชมช่ืน เปนอาทีนพ เปนนิสสรณะ รูปไมมีโดยการพจิารณาอยางนี้.   
     รูปไมมีโดยการละอยางไร? พระสมณะคร้ันพิจารณาอยางนี้แลว จึงละ บรรเทา ทําให   
ส้ินไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงฉันทราคะในรูป.   
     สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันทราคะในรูปใด พวกทาน   
จงละฉันทราคะนั้นเสีย ฉันทราคะนั้นจกัเปนของอันพวกทานละแลว มีมูลอันตัดขาดแลว   
ทําไมใหมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา   
โดยประการอยางนี้. รูปไมมีโดยการละอยางนี้.   
     รูปไมมีโดยการกาวลวงอยางไร? ผูท่ีไดอรูปสมาบัติท้ัง ๔ แลวเปนผูไมมีรูป คือ   
ไมเจริญรูป ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงรูปเสียไดแลว รูปไมมีโดยการกาวลวงอยางนี้. รูปยอม   
ไมมีโดยเหตุ ๔ ประการนี้.   
     คําวา เม่ือรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ความวา เม่ือรูปไมมี ไมเปน ลวงเลย กาวลวง   
เปนไปลวงแลว ผัสสะ ๕ ประการ คือ จักษสัุมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส    
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กายสัมผัส ยอมไมถูกตอง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เม่ือรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง. เพราะเหตุนัน้   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูป ความยึดถือมีความปรารถนาเปน   
           นิทาน เม่ือความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี เม่ือรูปไมมี   
           ผัสสะจึงไมถูกตอง.   
     [๔๙๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) เม่ือบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี   
           อนึ่ง สุขและทุกขไมมีอยางไร? รูปเปนตนไมมีดวยประการใด   
           ขอพระองคตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค ขาพระองคไดตั้งใจไววา   
           จะรูประการไร.   
     [๔๙๗] คําวา เม่ือบุคคลดาํเนินอยางไร? รูปจึงไมมี ความวา เม่ือบุคคลดําเนิน   
อยางไร? คือ ปฏิบัติอยางไร? เปล่ียนอิริยาบถอยางไร? ประพฤติอยางไร? รักษาอยางไร?   
บํารุงอยางไร? เยียวยาอยางไร? รูปจึงไมมี คือ ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี.   
     [๔๙๘] คําวา อน่ึง สุขและทุกขไมมีอยางไร? ความวา สุขก็ดี ทุกขกด็ี ไมมี คือ   
ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงอยางไร? เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อนึ่ง สุขและทุกขไมมี   
อยางไร?.   
     [๔๙๙] คําวา ประการนั้น ในคําวา รูปเปนตนไมมีดวยประการใด ขอพระองค   
ตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค ความวา ประการท่ีขาพระองคถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรง   
แสดง ขอใหประสาท เพราะฉะน้ัน ช่ือวา ประการนั้น. คําวา ขอตรัสบอก ... แกขาพระองค คือ   
ของตรัสบอก ทรงเลา ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศแก   
ขาพระองค เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอตรัสบอก ... แกขาพระองค. คําวา รูปเปนตนไมมี   
ดวยประการใด คือ รูปไมมี ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง ดวยประการใด เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา รูปเปนตนไมมีดวยประการใด ขอพระองคตรัสบอกประการน้ันแกขาพระองค.    
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     [๕๐๐] คําวา จะรูประการนั้น ในคําวา ขาพระองคไดตัง้ใจวา จะรูประการนั้น ความวา   
จะรู จะทราบ จะรูแจง จะรูแจมแจง จะแทงตลอดประการน้ัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา จะรู   
ประการนั้น. คําวา ขาพระองคไดตั้งใจ คือ ขาพระองคไดตั้งจิต ตั้งความดําริ ตั้งวิญญาณ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคไดตั้งใจวา จะรูประการนั้น. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้น   
จึงตรัสถามวา   
           เม่ือบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี อนึ่ง สุขและทุกขไมมีอยางไร?   
           รูปเปนตนไมมีดวยประการใด ขอพระองคตรัสบอกประการน้ันแกขา   
           พระองค ขาพระองคไดตั้งใจวาจะรูประการนั้น.   
     [๕๐๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา)  บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ   
           ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ ไมเปนผูไมมีสัญญาและไมเปนผู   
           ปราศจากสัญญา เม่ือบุคคลดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี เพราะวาสวนแหง   
           ธรรมเคร่ืองใหเนิ่นชา มีสัญญาเปนนิทาน.   
     [๕๐๒] คําวา บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญา   
ผิดปกติ ความวา ชนเหลาใด ตั้งอยูโดยสัญญาปกติ ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูมีสัญญาโดย   
สัญญาปกติ บุคคลนั้นไมตั้งอยูโดยสัญญาปกติ. ชนเหลาใดเปนบา และเปนผูมีจิตฟุงซาน   
ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ บุคคลนั้นไมเปนบา ท้ังไมเปนผูมีจิต   
ฟุงซาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไมเปนผูมีสัญญาโดย   
สัญญาผิดปกติ.   
     [๕๐๓] คําวา ไมเปนผูไมมีสัญญา และไมเปนผูปราศจากสัญญา ความวา ชนเหลาใด   
เขานิโรธ และเปนอสัญญีสัตว ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูไมมีสัญญา บุคคลนั้นไมใชผูเขานิโรธ   
ท้ังไมใชเปนอสัญญีสัตว. ชนเหลาใด ไดอรูปสมาบัติ ๔ ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูปราศจาก   
สัญญา บุคคลนั้นไมเปนผูไดอรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมเปนผูมีไมมีสัญญาและ   
ไมเปนผูปราศจากสัญญา.    
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     [๕๐๔] คําวา เม่ือบุคคลดาํเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี ความวา ภกิษุในธรรมวินัยนี้   
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เพราะละสุข ภิกษุนัน้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมมีกิเลส   
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป   
เพื่อประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ เปนผูพรอมเพรียงดวยธรรมเปนทางแหงอรูป   
สมาบัติ เม่ือบุคคลดําเนินอยางนี้ คือ ปฏิบัติ ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง   
เยียวยาอยูอยางนี้ ดวยประการดังนี้. รูปจึงไมมี ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือบุคคลดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี.   
                    วาดวยธรรมเคร่ืองเนิ่นชา   
     [๕๐๕] คําวา เพราะวาสวนแหงธรรมเคร่ืองใหเนิ่นชา มีสัญญาเปนนิทาน ความวา   
ธรรมเปนเคร่ืองใหเนิน่ชา คือ ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เปนธรรม มีสัญญาเปนนิทาน มีสัญญา   
เปนสมุทัย มีสัญญาเปนชาติ มีสัญญาเปนแดนเกดิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะวาสวนแหงธรรม   
เปนเคร่ืองใหเนิ่นชา มีสัญญาเปนนิทาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิด   
           ปกติ ไมเปนผูไมมีสัญญาและไมเปนผูปราศจากสัญญา  เม่ือบุคคล   
           ดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี เพราะวาสวนแหงธรรมเปนเคร่ืองใหเนิ่นชา   
           มีสัญญาเปนนิทาน.   
     [๕๐๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองค                                               
           ไดทรงแถลงธรรมน้ันแกขาพระองคแลว ขาพระองคจะขอทูลถามธรรม   
           สวนอ่ืนกะพระองค ขอเชิญพระองคตรัสบอกธรรมน้ัน ก็สมณพราหมณ   
           บางพวกอางตนเปนบัณฑิตในโลกนี ้ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ   
           ดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ หรือวาสมณ   
           พราหมณบางพวก กลาวความหมดจดอยางอ่ืน กวาอรูปสมาบัตินี้.    
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     [๕๐๗] คําวา ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองคไดทรงแถลงธรรมนั้นแก   
ขาพระองคแลว ความวา ขาพระองคไดทูลถาม คือ ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอให   
ประสาทซ่ึงธรรมใด. คําวา ไดทรงแสดงธรรมนั้นแกขาพระองคแลว คือ พระองคทรงแสดง   
แถลงออก ตรัสบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศธรรม   
นั้นแกขาพระองคแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองคได   
ทรงแถลงธรรมนั้นแกขาพระองคแลว.   
     [๕๐๘] คําวา ขาพระองคขอทูลถามธรรมสวนอ่ืนกะพระองค   ขอเชิญพระองคตรัส   
บอกธรรมนั้น ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอให   
ประสาท ซ่ึงธรรมสวนอ่ืน กะพระองค คือ จะขอทูลถามธรรมยิ่งข้ึนไปกะพระองค. คําวา   
ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกธรรมนั้น คือ ขอเชิญพระองคจงตรัสบอก ช้ีบอก แสดง บัญญัติ   
แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศธรรมนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพระองคขอ   
ทูลถามธรรมสวนอ่ืนกะพระองค ขอเชิญพระองคตรัสบอกธรรมนั้น.   
                 วาดวยความหมดจดดวยอรูปสมาบัติ   
     [๕๐๙] คําวา ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวความ   
หมดจดแหงยกัษดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ ความวา สมณพราหมณ   
บางพวกยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง (ความหมดจด) วาเปนธรรมอันเลิศ ประเสริฐ   
วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร ดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือ. คําวา ยักษ คือ แหงสัตว นรชน   
มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา ความหมดจด คือ   
ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ   
คําวา อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ คือ เปนผูกลาววาตนเปนบัณฑิต เปนผูกลาววาตนเปนธีรชน   
ผูกลาววาตนมีญาณ ผูกลาวโดยเหตุ ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาวโดยการณ ผูกลาวโดยฐานะ   
ในโลกน้ีโดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิต   
ในโลกน้ี ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ.    
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     [๕๑๐] คําวา หรือวาสมณพราหมณบางพวก กลาวความหมดจดอยางอ่ืนกวา   
อรูปสมาบัตินี้ ความวา หรือวาสมณพราหมณบางพวก ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง อรูปสมาบัติ   
เหลานี้ ยอมกลาว บอก พูด แสดง แสถง ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบแหงยักษอยางอ่ืน คือ ยิ่งกวาอรูปสมาบัตินี้ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา หรือวาสมณพราหมณบางพวก กลาวความหมดจดอยางอ่ืนกวารูปสมาบัตินี้. เพราะเหตุ   
นั้น. พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองคทรงแถลงธรรม นั้นแก   
           ขาพระองคแลว ขาพระองคขอทูลถามธรรมสวนอ่ืนกะพระองค ขอเชิญ   
           พระองคจงตรัสบอกธรรมนั้น ก็สมณพราหมณบางพวก อางตนวาเปน   
           บัณฑิตในโลกนี้  ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ ดวยอรูปสมาบัติ   
           เทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ  หรือวาสมณพราหมณบางพวก   
           กลาวความหมดจดอยางอ่ืนกวาอรูปสมาบัตินี้.   
     [๕๑๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) กส็มณพราหมณบางพวก  อางตนเปน   
           บัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ  ดวยอรูปสมาบัติ   
           เทานี้ วาเปนธรรมอันเลิศ บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณ   
           อีกบางพวก อางตนเปนผูฉลาด ยอมกลาวความสงบ  ในอนุปาทิเสส.   
     [๕๑๒] คําวา ก็สมณพราหมณบางพวก อางตนเปนบัณฑิตในโลกนีย้อมกลาวความ   
หมดจดแหงยกัษดวยอรูปสมาบัตินี้  วาเปนธรรมอันเลิศ  ความวา  มีสมณพราหมณบางพวก   
ผูกลาวความเที่ยง ยอมกลาว บอก พดู แสดง แถลง (ความหมดจด) วาเปนธรรมอันเลิศ   
ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร ดวยอรูปสมาบัติเทานี้.  คําวา ยักษ คือ   
แหงสัตว นรชน มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม. คําวา ความหมดจด   
คือความหมด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ.    
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คําวา อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ คือ เปนผูกลาววาตนเปนบัณฑิต เปนผูกลาววาตนเปนธีรชน   
ผูกลาววาตนมีญาณ ผูกลาวโดยเหตุ ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาวโดยการณ ผูกลาวโดยฐานะ   
ในโลกน้ี โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิต   
ในโลกน้ี ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้ วาเปนธรรมอันเลิศ.   
     [๕๑๓] คําวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณอีกบางพวก  อางตน   
เปนผูฉลาด ยอมกลาวความสงบในอนุปาทิเสส ความวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้นแหละ   
สมณพราหมณบางพวกผูกลาวความขาดสูญ กลัวตอภพ ยอมยนิดีความไมมีภพ สมณพราหมณ   
พวกนั้น ยอมกลาวความสงบ คือ ความเขาไปสงบ ความเงียบ ความดบั ความระงับ แหง   
สัตววา ทานผูเจริญ ไดยินวา ตนนี้เพราะกายแตก ยอมขาดสูญ พินาศไป ยอมไมมีเบ้ือง   
หนาแตมรณะ โดยเหตุใด อนุปาทิเสสยอมมีโดยเหตุเทานั้น. คําวา อางตนเปนผูฉลาด ความวา   
กลาววาตนเปนผูฉลาด กลาววาตนเปนบัณฑิต กลาววาตนเปนธีรชน กลาววาตนมีญาณ ผูกลาว   
โดยเหตุ ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาวโดยการณ ผูกลาวโดยฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา บรรดาสมณพราหมณเหลาหนึ่ง สมณพราหมณอีกบางพวกอางวาตนเปนผูฉลาด ยอม   
กลาวความสงบในอนุปาทิเสส เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ก็สมณพราหมณบางพวก อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวความ   
           หมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้ วาเปนธรรมอันเลิศ บรรดา   
           สมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณอีกบางพวก อางตนเปนฉลาด   
           ยอมกลาวความสงบในอนุปาทิเสส.   
     [๕๑๔] มุนนีั้นมีปญญาเคร่ืองพิจารณา รูสมณพราหมณเหลานัน้วา เปนผูอันทิฏฐิ   
           เขาไปอาศัย  และรูวาเปนผูมีทิฏฐิเปนท่ีอาศัย รูแลว พนวิเศษแลว   
           ยอมไมถึงความวิวาท เปนธีรชน ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ.   
                   วาดวยผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณา   
     [๕๑๕] คําวา เหลานัน้ ในคําวา รูสมณพราหมณเหลานั้น เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย    
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ความวา พวกสมณพราหมณท่ีดําเนนิดวยทิฏฐิ. คําวา เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย ความวา   
มุนีนั้นรู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา เปนผูอันสัสสตทิฏฐิอาศัยแลว   
เปนผูอันอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว เปนผูอันสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา รูสมณพราหมณเหลานัน้วา เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย.   
     [๕๑๖] ช่ือวา มุนี ในคําวา มุนีนั้นผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณารูวา  เปนผูมีทิฏฐิเปน   
ท่ีอาศัย ความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ฯลฯ  กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหา   
เพียงดังขาย บุคคลนั้นช่ือวา มุนี. มุนี รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง  ทําให   
เปนแจงแลววา  สมณพราหมณเหลานัน้ เปนผูอันสัสสตทิฏฐิอาศัยแลว เปนผูอันอุจเฉททิฏฐิ   
อาศัยแลว  เปนผูอันสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว. คําวา มุนนีั้นผูมีปญญาเคร่ือง   
พิจารณา คือ เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มุนนีัน้ผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณารูวา  เปนผูมีทิฏฐิเปนท่ีอาศัย.   
     [๕๑๗] คําวา รูแลว พนวเิศษแลว ยอมไมถึงความวิวาท ความวา รู ทราบ   
พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว เปนผูพน พนวิเศษ พนรอบ   
พนวิเศษดี โดยความพนวิเศษ เพราะไมถือม่ันโดยสวนเดยีว คือ รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง   
ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข  ธรรมท้ังปวง   
เปนอนัตตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังหมดมีความดับไป   
เปนธรรมดา จงึเปนผูพนวิเศษ พนรอบ พนวิเศษดี โดยความพนวิเศษเพราะไมถือม่ัน   
โดยสวนเดียว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูแลว พนวิเศษแลว. คําวา ไมถึงความววิาท ความวา   
ไมทําความทะเลาะ ไมทําความบาดหมาง ไมทําความโตเถียง ไมทําความวิวาท ไมทําความ   
หมายม่ัน.   
     สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา  ดกูรอัคคิเวสสนะ  ภกิษุผูมีจิตพนวิเศษแลว   
อยางนี้ ยอมไมโตเถียงกับใครๆ ยอมไมววิาทกับใครๆ ก็เร่ืองใดท่ีเขาพูดกันในโลก ภิกษุ   
นั้นก็มิไดถือม่ันพูดโดยเร่ืองนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูแลว พนวิเศษแลว ยอมไมถึง   
ความววิาท.    
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     [๕๑๘] คําวา ในภพนอยภพใหญ ในคําวา เปนธีรชน ยอมไมถึงพรอมในภพนอย   
และภพใหญ ความวา ยอมไมถึงพรอม ไมมาถึงพรอม ไมถือเอา ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน   
ในภพนอยและภพใหญ คือ ในกรรมวัฏและวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ   
ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ือง   
เกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ใน   
ความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในความเขาถึงบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในความ   
บังเกิดข้ึนแหงอัตภาพบอยๆ. คําวา เปนธีรชน คือ เปนนกัปราชญ เปนบัณฑิต มีปญญา   
มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนธีรชน   
ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           มุนีนั้นมีปญญาเคร่ืองพิจารณารูสมณพราหมณเหลานั้นวา เปนผูอันทิฏฐิ   
           เขาไปอาศัย และรูวาเปนผูมีทิฏฐิเปนท่ีอาศัย รูแลว พนวิเศษแลว   
           ยอมไมถึงความวิวาท เปนธีรชน ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ   
           ดังนี้.   
                   จบกลหววิาทสุตตนิเทสที่ ๑๑.   
                      ---------------   
                     จูฬวยิูหสุตตนิทเทสท่ี ๑๒   
     [๕๑๙] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) มีสมณพราหมณบางพวก มีความอยูรอบ   
           ในทิฏฐิของตนๆ ถือทิฏฐินั้นแลว อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ วา   
           บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลน้ันช่ือวารูธรรมแลว บุคคลใดคัดคานธรรมนี้   
           บุคคลนั้นช่ือวายังเปนผูไมบริบูรณหรือ.   
                          วาดวยทิฏฐิ   
     [๕๒๐] คําวา มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ ความวา มีสมณพราหมณบางพวก   
ผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ สมณพราหมณบางพวกนัน้ ถือ ยึดถือ จับตอง ถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึง   
ทิฏฐิ ๖๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง ช่ือวายอมอยู อยูรวม มาอยู อยูรอบในทิฏฐิของตนๆ    
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เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน ช่ือวา ยอมอยูในเรือน หรือพวกบรรพชิตผูมีอาบัติ   
ช่ือวาอยูในอาบัติ หรือพวกมีกิเลส ช่ือวายอมอยูในกิเลส ช่ือวายอมอยูในกิเลส ฉะนั้น เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ.   
     [๕๒๑] คําวา ถือ ในคําวา ถือทิฏฐินั้นแลว อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ ความวา   
ถือ ยึดถือ จับตอง ถือม่ัน ยดึม่ัน. คําวา พดูตางๆ ความวา พูดไปตางๆ พูดมีอยางตางๆ   
พูดอยางอ่ืนๆ พูดมาก ไมพูด ไมกลาว ไมบอก ไมแสดง ไมแถลงอยางเดยีว. คําวา   
อางตนเปนผูฉลาด ความวา อางตนเปนผูฉลาด อางตนเปนบัณฑิต อางตนเปนธีรชน อาง   
ตนเปนผูมีญาณ อางตนโดยเหตุ อางตนโดยลักษณะ อางตนโดยการณ อางตนโดยฐานะ   
โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถือทิฏฐินั้นแลว อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ.   
     [๕๒๒] คําวา บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้นช่ือวารูธรรมแลว  ความวา บุคคลใด   
รูธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคนี้  บุคคลนั้นช่ือวารู ทราบ เห็น แทงตลอดธรรมแลว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้นช่ือวา รูธรรมแลว.   
     [๕๒๓] คําวา บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ บุคคลนั้นช่ือวายังเปนผูไมบริบูรณ ความวา   
บุคคลใดคัดคานธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคนี้ บุคคลนั้นช่ือวายังเปนผูไมบริบูรณ ไม   
ครบถวน ไมเต็มรอบ คือ ยังเปนผูเลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ บุคคลนั้นช่ือวา ยังเปนผูไมบริบูรณ. เพราะเหตุนั้น พระ   
พุทธนิมิตนั้น จึงตรัสถามวา   
           สมณพราหมณบางพวก มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ ถือทิฏฐิแลว   
           อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ วา บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้น ช่ือวา   
           รูธรรมแลว บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ บุคคลนั้นช่ือวายังเปนผูไมบริบูรณ   
           หรือ.   
     [๕๒๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) สมณพราหมณบางพวก ถือทิฏฐิแม   
           อยางนี้ ยอมววิาท และกลาววา คนอ่ืนโง ไมฉลาด วาทะของ    
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           สมณพราหมณเหลานี ้วาทะไหนจะจริงหนอ? เพราะสมณพราหมณ   
           เหลานีท้ั้งหมด ตางกอ็างตนวาเปนผูฉลาด.   
                   วาดวยววิาทกันเพราะถือทิฏฐิ   
     [๕๒๕] คําวา สมณพราหมณบางพวก ถือทิฏฐิแมอยางนี้ ยอมววิาท ความวา   
สมณพราหมณบางพวก ถือ ยึดถือ จับตอง ถือม่ัน ยึดม่ันทิฏฐิอยางนี้ ยอมวิวาท คือทํา   
ความทะเลาะ ทําความหมายมั่น ทําความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความมุงรายกันวา ทาน   
ไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา สมณพราหมณบางพวกถือทิฏฐิแมอยางนี้ ยอมววิาท.   
     [๕๒๖] คําวา และกลาววา คนอ่ืนโง ไมฉลาด ความวา กลาวบอก พดู แสดง   
แถลง อยางนี้วา คนอ่ืนโง เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ไมฉลาด   
ไมมีความรู ถึงอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง มีปญญาทึบ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา และ   
กลาววา คนอ่ืนโง ไมฉลาด.   
     [๕๒๗] คําวาวาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงหนอ ความวา วาทะ   
ของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจริง แท แน เปนจริง ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงหนอ.   
     [๕๒๘] คําวา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด ตางก็อางตนวา เปนผูฉลาด   
ความวา สมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด อางตนเปนบัณฑติ อางตน   
เปนธีรชน อางตนเปนผูมีญาณ อางตนโดยเหตุ อางตนโดยลักษณะ อางตนโดยการณ อางตน   
โดยฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด ตางก็   
อางตนวาเปนผูฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           สมณพราหมณบางพวก ถือทิฏฐิแมอยางนี้ยอมววิาท  และกลาววา   
           คนอ่ืนโง ไมฉลาด วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจริงหนอ?   
           เพราะสมณพราหมณเหลานี้ ท้ังหมดตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด.    
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     [๕๒๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ขาพระองคไมอนุญาตธรรมของคนอ่ืน   
           คนอ่ืนเปนพาล ลามก มีปญญาเลว สมณพราหมณท้ังหมด เปนพาล   
           มีปญญาเส่ือมทราม สมณพราหมณท้ังปวงนี้เทยีว มีความอยูรอบในทิฏฐิ.   
     [๕๓๐] คําวา ไมอนุญาตธรรมของคนอ่ืน ความวา ไมอนุญาต ไมเห็นตาม ไมอนมัุติ   
ไมอนุโมทนา ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของคนอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมอนุญาต   
ธรรมของคนอ่ืน.   
     [๕๓๑] คําวา คนอ่ืนเปนพาล ลามก มีปญญาเลว ความวา คนอ่ืนเปนพาล เลว   
ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย มีปญญาเลว มีปญญาทราม มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก   
มีปญญาสกปรก มีปญญาต่ําตอย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา คนอ่ืนเปนพาล ลามก มีปญญาเลว.   
     [๕๓๒] คําวา สมณพราหมณท้ังหมดเปนพาล มีปญญาเส่ือมทราม ความวา   
สมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมดเทียว เปนพาล เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย มีปญญา   
เลว มีปญญาทราม มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญญาต่ําตอย เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา สมณพราหมณท้ังหมดเปนพาล มีปญญาเส่ือมทราม.   
     [๕๓๓] คําวา สมณพราหมณท้ังปวงนี้เทียว มีความอยูรอบในทิฏฐิ ความวา สมณ   
พราหมณเหลานี้ท้ังหมด เปนผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ สมณพราหมณเหลานัน้ ถือ ยึดถือ จบัตอง   
ถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ช่ือวายอมอยู อยูรวม มาอยู อยูรอบในทิฏฐิ   
ของตนๆ เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน ช่ือวายอมอยูในเรือน พวกบรรพชิตผูมีอาบัติ   
ช่ือวา ยอมอยูในอาบัติ หรือพวกมีกเิลส ช่ือวายอมอยูในกเิลส ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
สมณพราหมณท้ังปวงเทียว มีความอยูรอบในทิฏฐิ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา   
           ขาพระองคไมอนุญาตธรรมของคนอ่ืน คนอ่ืนเปนพาล ลามก มีปญญา   
           เลว สมณพราหมณท้ังหมด เปนพาลมีปญญาเส่ือมทราม สมณพราหมณ   
           ท้ังปวงนี้เทียว มีความอยูรอบในทิฏฐิ.   
     [๕๓๔] ก็ถาพวกสมณพราหมณเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน เปนผูมีปญญา   
           หมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรูไซร บรรดาสมณพราหมณพวกนั้น    
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           ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเส่ือมรอบ เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอัน   
           สมณพราหมณแมเหลานั้น ถือเอาบริบูรณอยางนั้น.   
     [๕๓๕] คําวา ก็ถาเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน ความวา เปนผูผองแผว ผองใส   
ไมเศราหมอง เพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กถ็าเปน   
ผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน.   
     [๕๓๖] คําวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรูไซร ความวา เปนผูมี   
ปญญาหมดจด มีปญญาหมดจดวิเศษ มีปญญาหมดจดรอบ มีปญญาผองแผว มีปญญาผองใส.   
อีกอยางหนึ่ง เปนผูมีความเหน็หมดจด มีความเหน็หมดจดวิเศษ มีความเห็นหมดจดรอบ   
มีความเหน็ผองแผว มีความเห็นผองใส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี. คําวา   
เปนผูฉลาด ความวา เปนผูฉลาด เปนบัณฑติ มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง   
มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี เปนผูฉลาด. คําวา มีความรู   
ความวา เปนผูมีความรู เปนบัณฑิต มีปญญา มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญา   
ทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรู.   
     [๕๓๗] คําวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเส่ือมรอบ   
ความวา บรรดาสมณพราหมณเหลานัน้ ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเลว มีปญญาทราม มีปญญา   
ต่ําชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญญาต่ําตอย. อีกอยางหนึ่ง สมณพราหมณท้ังหมด   
จะเปนผูมีปญญาเลิศ มีปญญาประเสริฐ มีปญญาวิเศษ มีปญญาเปนประธาน มีปญญาอุดม   
มีปญญาบวร เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา บรรดาสมณพราหมณพวกนัน้ ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญา   
เส่ือมรอบ.   
     [๕๓๘] คําวา เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณเหลานัน้ถือเอาบริบูรณอยาง   
นั้น ความวา ทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณเหลานัน้ถือเอาบริบูรณ สมาทาน ถือ ยึดม่ัน   
ถือม่ัน ติดใจ นอมใจไปอยางนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณ   
พราหมณเหลานั้นถือเอาบริบูรณอยางนัน้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา    
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           ก็ถาพวกสมณพราหมณเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน เปนผูมีปญญา   
           หมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรูไซร บรรดาสมณพราหมณพวกนั้น   
           ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเส่ือมรอบ เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณ   
           พราหมณแมเหลานั้น ถือเอาบริบูรณอยางนั้น.   
     [๕๓๙] คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล ขาพระองคไมกลาว   
           ทิฏฐินั้นวาจริง พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง เพราะ   
           เหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืนวาเปนพาล.   
     [๕๔๐] ศัพทวา น ในคําวา ขาพระองคไมกลาวทิฏฐินัน้วาจริง เปนศัพทปฏิเสธ.   
คําวา ทิฏฐินั้น คือ ทิฏฐิ ๖๒ เพราะฉะน้ัน ขาพระองคจึงไมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง   
เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ประกาศทิฏฐิ ๖๒ นั้นวา จริง แท เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองค ไมกลาวทิฏฐินั้นวาจริง.   
     [๕๔๑] คําวา คนคู ในคําวา คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกนัและกันวา เปนพาล   
ความวา คน ๒ คน ไดแกคนสองคนผูทําความทะเลาะกัน คนสองคนผูทําความหมายม่ันกนั   
คนสองคนผูทําความอ้ือฉาวกัน คนสองคนผูทําความววิาทกัน คนสองคนผูกออธิกรณกัน คนสอง   
คนผูพูดกัน คนสองคนผูปราศรัยกัน. คนคูเหลานั้น กลาว บอก พูด แสดง แถลง กะกนัและกัน   
อยางนี้วา ทานเปนพาล เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่าํตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา คนคู   
กลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล.   
     [๕๔๒] คําวา พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง ความวา พวก   
สมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง โดยอางวาโลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา   
โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ฯลฯ สัตวเม่ือตายไปยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน   
อีกก็หามไิด ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิ   
ของตนๆ วาจริง.   
     [๕๔๓] คําวา เพราะเหตุนั้น ในคําวา เพราะเหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึง    
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เห็นคนอ่ืนวาเปนพาล ความวา เพราะเหตุนั้น เพราะการณนั้น จึงเหน็ คือ มองเห็น แลดู   
เพงดู พินจิดู พจิารณาดูซ่ึงคนอื่นวา เปนพาล เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะเหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืนวาเปนพาล. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกนัและกันวาเปนพาล ขาพระองคไมกลาว   
           ทิฏฐินั้นวาจริง พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง เพราะ   
           เหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืนวาเปนพาล.   
     [๕๔๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา   
           จริงแท สมณพราหมณแมพวกอ่ืนกก็ลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ สมณ   
           พราหมณเหลานัน้ ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลวกว็วิาทกนั เพราะเหตุไร พวก   
           สมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน.   
     [๕๔๕] คําวา สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวาจริงแท ความวา สมณพราหมณ   
เหลาหนึ่ง กลาว บอก พดู แสดง แถลงซ่ึงธรรมะ คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด อยางนีว้า   
ธรรมนี้ จริง แท เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณบาง   
พวกกลาวธรรมใดวาจริงแท.   
     [๕๔๖] คําวา สมณพราหมณแมพวกอ่ืนก็กลาวธรรมนัน้วาเปลาเท็จ ความวา สมณ   
พราหมณอีกพวกหนึ่ง กลาว บอก พูด แสดง แถลงซ่ึงธรรมะ คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค   
นั้นนั่นแหละ อยางนี้วา ธรรมน้ี เปลา เท็จ ไมเปนจริง เหลวไหล ไมเปนตามจริง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา สมณพราหมณแมพวกอ่ืนก็กลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ.   
     [๕๔๗] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้ ถือทิฏฐิแมอยางนี้ แลวก็ววิาทกัน ความวา   
สมณพราหมณเหลานัน้ คือ ยึดถือ จับตอง ถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐิอยางนี้แลวกว็ิวาทกัน   
คือ ทําความทะเลาะกัน ทําความหมายม่ันกัน ทําความแกงแยงกัน ทําความววิาทกัน ทําความ   
มุงรายกันวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สมณพราหมณเหลานั้น ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลวกว็ิวาทกัน.    
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     [๕๔๘] คําวา เพราะเหตุไร ในคําวา เพราะเหตุไร พวกสมณพราหมณจึงไมกลาว   
เปนอยางเดียวกัน ความวา เพราะ การณ เหตุ ปจจยั นิทาน สมุทัย ชาติ เหตุเปนแดน   
เกิดอะไร? พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดยีวกัน คือ กลาวตางๆ กัน กลาว   
หลายอยาง กลาวคําอ่ืนๆ กลาว พูด บอก แสดง แถลงมากอยาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เพราะเหตุไร พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดยีวกัน เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้น   
จึงตรัสถามวา   
           สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวาจริงแท สมณพราหมณแมพวก   
           อ่ืนก็กลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ สมณพราหมณเหลานั้น ถือทิฏฐิแม   
           อยางนี้ แลวกว็ิวาทกัน เพราะเหตุไร พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปน   
           อยางเดยีวกัน.   
     [๕๔๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ก็หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมพงึวิวาทกัน   
           สัจจะนัน้มีอยางเดยีวเทานั้น มิไดมี ๒ อยาง สมณพราหมณเหลานั้น   
           อวดสัจจะตางๆ ไปเอง เพราะเหตุนัน้ สมณพราหมณเหลานัน้จงึไม   
           กลาวเปนอยางเดยีวกัน.   
                     วาดวยสัจจะมีอยางเดยีว   
     [๕๕๐] คําวา สัจจะน้ันมีอยางเดยีวเทานั้น มิไดมี ๒ อยาง ความวา นิพพาน คือ   
ความดับทุกข ไดแกความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํา   
รอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวาสัจจะอยางเดียว.   
อีกอยางหนึ่ง มรรคสัจจะ นยิยานสัจจะ ไดแกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค   
๘ คือ ความเหน็ชอบ ความดาํริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีวิตชอบ เพียรชอบ   
ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ เรียกวาสัจจะอยางเดียว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สัจจะ   
นั้นมีอยางเดียวเทานัน้ มิไดมี ๒ อยาง.   
     [๕๕๑] คําวา ใด ในคําวา หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมพึงววิาทกัน ความวา ในสัจจะใด.   
คําวา ปชา เปนช่ือของสัตว. หมูสัตว รูชัด รูท่ัว รูแจง รูปรุโปรง รูตลอด ซ่ึงสัจจะใด    
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ไมพึงทําความทะเลาะกัน ไมพึงทําความหมายม่ันกนั ไมพึงทําความแกงแยงกนั ไมพงึทําความ   
วิวาทกัน ไมพงึทําความมุงรายกัน คือ ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความ   
ทะเลาะกนั ความหมายม่ันกนั ความแกงแยงกัน ความววิาทกัน ความมุงรายกัน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมพึงวิวาทกัน.   
     [๕๕๒] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้อวดสัจจะตางๆ ไปเอง ความวา สมณพราหมณ   
เหลานั้น อวด พูด บอก กลาว แสดง แถลง ซ่ึงสัจจะตางๆ ไปเองวา โลกเท่ียง ส่ิง   
นี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมเปนอีกกห็ามิได   
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณ   
เหลานั้นอวดสัจจะตางๆ ไปเอง.   
     [๕๕๓] คําวา เพราะเหตุนั้น ในคําวา เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณเหลานัน้จึงไม   
กลาวเปนอยางเดียวกัน ความวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณ เหตุ ปจจัย นิทานนัน้   
สมณพราหมณเหลานัน้จึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน คือ กลาวตางๆ กลาวหลายอยาง กลาว   
คําอ่ืนๆ กลาว บอก พูด แสดง แถลงมากอยาง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เพราะเหตุนัน้   
สมณพราหมณเหลานัน้จึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ก็หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมววิาทกนั สัจจะนัน้มีอยางเดียวเทานัน้ มิไดมี   
           ๒ อยาง สมณพราหมณเหลานัน้ อวดสัจจะตางๆ ไปเอง เพราะ   
           เหตุนั้น สมณพราหมณเหลานัน้ จึงไมกลาวเปนอยางเดยีวกัน.   
     [๕๕๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) เพราะเหตุไรหนอ? พวกสมณพราหมณ   
           จึงกลาวสัจจะไปตางๆ คือ เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด กลาวยนืยนั   
           สัจจะหลายอยาง ก็สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะ   
           มากอยางตางๆ กันหรือสมณพราหมณเหลานัน้ ยอมระลึกตรึกเอาเอง.   
     [๕๕๕] คําวา เพราะเหตุไร ในคําวา เพราะเหตุไรหนอ พวกสมณพราหมณจึง   
กลาวสัจจะไปตางๆ ความวา เพราะเหตุไร คือ เพราะการณ เหตุ ปจจยั นิทานอะไร? พวก   
สมณพราหมณจึงกลาวสัจจะตางๆ คือ กลาวหลายอยาง กลาวคําอ่ืนๆ กลาว บอก พดู    
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แสดง แถลงมากอยาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะเหตุไรหนอ? พวกสมณพราหมณจงึ   
กลาวสัจจะไปตางๆ.   
     [๕๕๖] คําวา กลาวยืนยนั ในคําวา เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด กลาวยืนยันสัจจะ   
หลายอยาง ความวา พูดพรํ่ามากไป จึงช่ือวากลาวยืนยันบาง. อีกอยางหน่ึง สมณพราหมณ   
เหลานั้น ยอมกลาวยนืยัน คือ บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงทิฏฐิของตนๆ วา โลกเท่ียง   
ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปยอมเปนอีกกห็ามิได   
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา. คําวา เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด คือ   
กลาววาตนฉลาด กลาววาตนเปนบัณฑติ กลาววาตนเปนธีชน กลาววาตนเปนผูมีญาณ กลาว   
วาตนพูดโดยเหตุ กลาววาตนพูดโดยลักษณะ กลาววาตนพูดโดยการณ กลาววาตนพูดโดยฐานะ   
โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาดกลาวยืนยัน.   
     [๕๕๗] คําวา สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะมากอยางตางๆ กัน   
ความวา สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะมากตางๆ หลายอยางอ่ืนๆ เปนอันมาก   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะหลายอยางตางๆ กัน.   
     [๕๕๘] คําวา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้นยอมระลึกตรึกเอาเอง ความวา หรือวา   
สมณพราหมณเหลานัน้ยอมดําเนินไป เล่ือนไป เคล่ือนไป เปนไป ดวยความตรึก ดวยความ   
ตรอง ดวยความดําริ แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้นยอมระลึก   
ตรึกเอาเอง. อีกอยางหนึ่ง สมณพราหมณเหลานั้นยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงสัจจะ   
ท่ีตนรวบรวมมาดวยความตรึก ท่ีตนคิดกนัดวยความพิจารณา ท่ีตนรู แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึง   
ช่ือวา หรือวาสมณพราหมณเหลานัน้ ยอมระลึกตรึกเอาเอง. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้น   
จึงตรัสถามวา   
           เพราะเหตุไหนหนอ? พวกสมณพราหมณจึงกลาวสัจจะไปตางๆ คือ   
           เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด ยืนยนัสัจจะหลายอยาง ก็สัจจะท่ีพวก   
           สมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะหลายอยางตางๆ กัน หรือวา   
           สมณพราหมณเหลานัน้ยอมระลึกตรึกเอาเอง.    
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     [๕๕๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบ) สัจจะมากอยางตางๆ กันมิไดมีเลย เวน   
           แตสัจจะท่ีแนนอน ดวยสัญญาในโลก พวกสมณพราหมณดําริ ตรึกเอา   
           ในทิฏฐิท้ังหลายแลว ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา คําของเราจริง   
           คําของทานเท็จ.   
                    วาดวยความจริงไมตางกัน   
     [๕๖๐] คําวา สัจจะมากอยางตางๆ กันมิไดมีเลย ความวา สัจจะมากอยาง ตางๆ กัน   
หลายอยาง อ่ืนๆ เปนอันมากมิไดมีเลย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัจจะมากอยางตางๆ กนัมิได   
มีเลย.   
     [๕๖๑] คําวา เวนแตสัจจะท่ีแนนอนดวยสัญญาในโลก ความวา เวนจากสัจจะท่ีถือ   
วาเท่ียงดวยสัญญา กลาววา สัจจะอยางเดียวเทานัน้ท่ีบัณฑิต กลาว พดู แสดง แถลง ในโลก   
ไดแกทุกขนิโรธ นิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด. อีกอยางหนึ่ง   
มัคคสัจจะ นยิยานสัจจะ ไดแกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ความ   
เห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังจิตม่ันชอบ เรียกวา เปนสัจจะอยางเดียว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เวน   
แตสัจจะท่ีแนนอนดวยสัญญาในโลก.   
     [๕๖๒] คําวา ก็พวกสมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิท้ังหลายแลว ไดกลาวธรรม   
เปน ๒ อยางวา คําของเราจริง คําของทานเท็จ ความวา พวกสมณพราหมณตรึกตรองดําริแลว   
ยังทิฏฐิท้ังหลายใหเกิด ใหเกดิพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกดิเฉพาะ คร้ันแลวไดกลาว บอก   
พูด แสดง แถลง อยางนี้วา คําของเราจริง คําของทานเท็จ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ก็พวก   
สมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิท้ังหลายแลว ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา คําของเราจริง   
คําของทานเท็จ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           สัจจะมากอยางตางๆ กันมิไดมีเลย เวนแตสัจจะท่ีแนนอน ดวย   
           สัญญในโลก ก็พวกสมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิท้ังหลายแลว   
           ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา คําของเราจริง คําของทานเท็จ.    
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     [๕๖๓] เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน ศีล พรต หรือ   
           อารมณท่ีทราบ เปนผูแสดงอารมณดูหม่ินผูอ่ืน และต้ังอยูในทิฏฐิ   
           เปนวนิจิฉัยแลว ราเริงอยูกลาววา คนอ่ืนเปนพาล ไมฉลาด.   
                   เจาทิฏฐิแสดงความดูหม่ินผูอ่ืน   
     [๕๖๔] คําวา เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปท่ีเหน็ เสียงท่ีไดยนิ ศีล พรต   
หรืออารมณท่ีทราบ เปนผูแสดงความดูหมิ่นผูอ่ืน ความวา เจาทิฏฐิอาศัย คือ เขาไปอาศัย ถือ   
ยึดม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงรูปท่ีเห็นบาง ความหมดจด เพราะรูปท่ีเห็นบาง เสียงที่ไดยินบาง ความ   
หมดจดเพราะเสียงท่ีไดยนิบาง ศีลบาง ความหมดจดเพราะศีลบาง วัตรบาง ความหมดจด   
เพราะวตัรบาง อารมณท่ีทราบบาง ความหมดจดเพราะอารมณท่ีทราบบาง เพราะฉะนั้น จึงช่ือ   
วา รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยนิ ศีล พรต หรืออารมณท่ีทราบ. คําวา อาศัยธรรมเหลานี้ เปนผู   
แสดงความดหูม่ินผูอ่ืน ความวา เจาทิฏฐินัน้ ไมนับถือ แมเพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวา เปนผูแสดง   
ความดูหม่ิน. อีกอยางหนึ่ง ยังโทมนัสใหเกิด แมเพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา เปนผูแสดงความ   
ดูหม่ิน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยนิ ศีล   
พรต หรืออารมณท่ีทราบ เปนผูแสดงความดูหม่ินผูอ่ืน.   
     [๕๖๕] คําวา ตั้งอยูในทิฏฐิเปนวินจิฉัยแลว ราเริงอยู ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ   
เรียกวา วนิิจฉัย เจาทิฏฐิตั้งอยู ตั้งม่ัน ถือ ยดึม่ัน ถือม่ัน ในทิฏฐิท่ีวินจิฉัยแลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ตั้งอยูในทิฏฐิเปนวนิิจฉัยแลว. คําวา ราเริงอยู คือ เปนผูยินดี หัวเราะ ราเริง ชอบใจ   
มีความดําริ บริบูรณ. อีกอยางหนึ่ง หวัเราะจนฟนปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ตั้งอยูใน   
ทิฏฐิเปนวินจิฉัย ราเริงอยู.   
     [๕๖๖] คําวา กลาววา คนอ่ืนเปนพาล ไมฉลาด ความวา กลาว บอก พูด แสดง   
แถลง อยางนี้วา คนอ่ืนเปนพาล เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ไมฉลาด ไมรูแจง   
ไปแลวในอวชิชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง มีปญญาช่ัว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กลาววา   
คนอ่ืนเปนพาล ไมฉลาด. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน ศีล พรต หรือ    
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           อารมณท่ีทราบ เปนผูแสดงความดหูม่ินผูอ่ืน และต้ังอยูในทิฏฐิเปน   
           วินิจฉัยแลว ราเริงอยู กลาววา คนอ่ืนเปนพาล ไมฉลาด.   
     [๕๖๗] เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอ่ืนวาเปนพาลดวยเหตุใด และก็กลาวถึงตนวาเปน   
           ผูฉลาดดวยเหตนุั้น เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง ยอมดู   
           หม่ินบุคคลอ่ืน และพูดเชนนัน้เหมือนกัน.   
                    เจาทิฏฐิเห็นคนอื่นเปนพาล   
     [๕๖๘] คําวา เจาทิฏฐิเหน็บุคคลอ่ืนวาเปนพาลดวยเหตุใด ความวา เจาทิฏฐิเห็น มอง   
เห็น แลดู เพงพินิจ พจิารณาซึ่งบุคคลอ่ืน โดยความเปนพาล เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก   
ตํ่าตอย ดวยเหตุใด คือ ปจจยั การณ เหตุเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เจาทิฏฐิเห็น   
บุคคลอ่ืนวา เปนพาล ดวยเหตุใด.   
     [๕๖๙] คําวา และก็กลาวถึงตนวา เปนผูฉลาด ดวยเหตนุั้น ความวา ตน เรียกวา   
อาตมา. เจาทิฏฐิแมนั้น กลาวถึงตนวา เราเปนผูฉลาด เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ   
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส ดวยเหตุนั้น คือ ดวยปจจยั การณ เหตุเปนแดนเกิดนั้น   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา และกก็ลาวถึงตนวาเปนผูฉลาดดวยเหตุนั้น.   
     [๕๗๐] คําวา เจาทิฏฐินัน้อวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง ความวา เจาทิฏฐินั้น อวดอาง   
วาตนฉลาดดวยตนเอง คือ อวดอางวาเปนบัณฑิต อวดอางวาเปนธีรชน อวดอางวาเปนผูมีญาณ   
อวดอางวาพูดโดยเหตุ อวดอางวาพูดโดยลักษณะ อวดอางวาพูดโดยการณ อวดอางวาพูดโดย   
ฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เจาทิฏฐินัน้อวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง.   
     [๕๗๑] คําวา ยอมดหูม่ินบุคคลอ่ืน และพูดเชนนั้นเหมือนกัน ความวา เพราะไม   
นับถือ จึงช่ือวา ยอมดูหม่ินบุคคลอ่ืน. อีกอยางหนึ่ง เพราะยังโทมนัสใหเกิด จึงช่ือวา ยอมดู   
หม่ินบุคคลอ่ืน. คําวา และพูดเชนนั้นเหมือนกัน ความวา ยอมพูดถึงทิฏฐินั้นอยางนั้นวา   
แมดวยเหตุดังนี้ บุคคลนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเหน็วิปริต เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมดูหม่ิน   
บุคคลอ่ืน และพูดเชนนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา    
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           เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอ่ืนวาเปนพาลดวยเหตุใด และก็กลาวถึงตนวาเปนผู   
           ฉลาดดวยเหตุนัน้ เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง ยอมดู   
           หม่ินบุคคลอ่ืน และพูดเชนนัน้เหมือนกัน.   
     [๕๗๒] เจาทิฏฐินั้น เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ (ทิฏฐิลวงแกนสาร) เปน   
           ผูเมาดวยความถือตัว มีความถือตัวเต็มรอบ อภิเษกตนเองดวยใจ   
           เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางนัน้.   
                    ทิฏฐิ ๖๒ เรียกอติสารทิฏฐิ   
     [๕๗๓] คําวา เจาทิฏฐินัน้ เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ   
เรียกวา อติสารทิฏฐิ เพราะเหตุไร? ทิฏฐิ ๖๒ ประการ จึงเรียกวา อติสารทิฏฐิ ทิฏฐิท้ัง   
ปวงนั้น ลวงเหตุ ลวงลักษณะ ถึงความเปนของตํ่าชา เพราะเหตุนั้น ทิฏฐิ ๖๒ ประการ จึง   
เรียกวา อติสารทิฏฐิ. เดียรถียแมท้ังหมดเปนผูมีอติสารทิฏฐิ เพราะเหตุไร? เดียรถียแมท้ังหมด   
จึงช่ือวา เปนผูมีอติสารทิฏฐิ เดียรถียเหลานัน้ ลวง กาวลวง ลวงเลยกันและกัน ยังทิฏฐิท้ัง   
หลายใหเกดิ ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะเหตุนัน้ เดยีรถียท้ังหมดจงึช่ือวา   
เปนผูมีอติสารทิฏฐิ. คําวา เจาทิฏฐินั้นเปนผูบริบูรณ ความวา เปนผูบริบูรณเต็มรอบ ไม   
บกพรองดวยอติสารทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เจาทิฏฐินั้นเปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ.   
     [๕๗๔] คําวา เปนผูเมาดวยความถือตัว มีความถือตัวเต็มรอบ ความวา เปนผูเมา   
เมาท่ัว เมาข้ึน เมายิ่ง ดวยความถือตัว เพราะทิฏฐิของตน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนผูเมา   
ดวยความถือตัว. คําวา มีความถือตัวเต็มรอบ ความวา มีความถือตัวเต็มรอบ มีความถือตัว   
บริบูรณ มิไดบกพรอง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เปนผูเมาดวยความถือตัว มีความถือตัวเต็มรอบ.   
     [๕๗๕] คําวา อภิเษกตนเองดวยใจ ความวา ยอมอภิเษกตนเองดวยจติวาเราเปนผูฉลาด   
เปนบัณฑติ มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา อภเิษกตนเองดวยใจ.    
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     [๕๗๖] คําวา เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินัน้บริบูรณอยางนั้น ความวา ทิฏฐินั้นของเจา   
ทิฏฐินั้น บริบูรณอยางนัน้ คือเปนทิฏฐิอันเจาทิฏฐินั้นสมาทาน ถือ ถือม่ัน ยึดม่ัน ติดใจ   
นอมใจไปแลวอยางนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางนัน้. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           เจาทิฏฐินั้น เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ เปนผูเมาดวยความถือตัว   
           มีความถือตัวเต็มรอบ อภิเษกตนเองดวยใจ เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้น   
           บริบูรณอยางนัน้.   
     [๕๗๗] ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอ่ืนไซร บุคคลนั้นยอมเปนคนมี   
           ปญญาทรามพรอมดวยคนอ่ืนนั้น อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลเปนเวทคู เปน   
           ธีรชนเองไซร ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปนคนพาล.   
     [๕๗๘] คําวา ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอ่ืนไซร ความวา ถาคนอ่ืนเปนคน   
พาล เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะคํา เพราะถอยคํา คือ เพราะเหตุนินทา   
ติเตียน คอนวาของคนอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอ่ืนไซร.   
     [๕๗๙] คําวา บุคคลนั้นยอมเปนคนมีปญญาทรามพรอมดวยคนอ่ืนนั้น ความวา แม   
บุคคลนั้นก็เปนผูมีปญญาเลว มีปญญาทราม มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มี   
ปญญาต่ําตอย พรอมดวยคนอ่ืนนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลนั้นยอมเปนคนมีปญญาทราม   
พรอมดวยคนอ่ืนนั้น.   
     [๕๘๐] คําวา อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลเปนเวทคู เปนธีรชนเองไซร ความวา บุคคล   
เปนธีรชน เปนบัณฑิต เปนผูมีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลเปนเวทคู เปนธีรชนเองไซร.   
     [๕๘๑] คําวา ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปนคนพาล ความวา ใครๆ   
ในบรรดาสมณพราหมณ เปนคนพาล เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ไมมี คือ   
คนท้ังหมดนัน่แหละ จะเปนผูมีปญญาเลิศ มีปญญาประเสริฐ มีปญญาวิเศษ มีปญญาใหญ มี    
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ปญญาอุดม มีปญญาบวร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปน   
คนพาล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอ่ืนไซร บุคคลนั้นยอมเปนคนมี   
           ปญญาทรามพรอมดวยคนอ่ืนนั้น อีกอยางหนึ่งถาบุคคลเปนเวทคู เปน   
           ธีรชนเองไซร ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปนคนพาล.   
     [๕๘๒] ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานัน้ ยอมเปน   
           ผูพลาดทางแหงความหมดจด เปนผูไมบริบูรณ พวกเดียรถียยอมกลาว   
           แมอยางนั้นโดยทิฏฐิมาก เพราะพวกเดียรถียนั้นเปนผูยินดยีิ่งดวยความ   
           กําหนดัเพราะทิฏฐิของตน.   
     [๕๘๓] คําวา ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอ่ืนจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอม   
เปนผูพลาดทางแหงความหมดจด เปนผูไมบริบูรณ ความวา ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรม   
คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค อ่ืนจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอมเปนผู พล้ัง พลาด คลาด   
เคล่ือนทางแหงความหมดจด ทางแหงความหมดจดวิเศษ ทางแหงความหมดจดรอบ ทางแหง   
ความขาว ทางแหงความขาวรอบ ช่ือวาพลาดจากอรหัตผล เปนผูไมบริบูรณ ไมเต็มเปยม ไม   
เต็มรอบ คือ เปนพวกเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่าํตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานัน้ ยอมเปนผูพลาดทางแหงความหมด   
จด เปนผูไมบริบูรณ.   
                       ทิฏฐิเรียกวาตติถะ   
     [๕๘๔] คําวา พวกเดยีรถียยอมกลาวแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก ความวา ทิฏฐิเรียกวา   
ติตถะ. เจาทิฏฐิเรียกวา พวกเดียรถีย. พวกเดียรถียยอมกลาว บอก พดู แสดง แถลง ซ่ึง   
ทิฏฐิมาก โดยทิฏฐิมาก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พวกเดยีรถียยอมกลาวแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก.   
     [๕๘๕] คําวา เพราะพวกเดียรถียนัน้ เปนผูยินดยีิ่งดวยความกําหนัดเพราะทิฏฐิของ   
ตน ความวา เดยีรถียเหลานัน้ เปนผูยนิดี ยนิดียิ่ง ดวยความกําหนดัเพราะทิฏฐิของตน เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะพวกเดียรถียยนิดยีิ่งดวยความกําหนัดเพราะทิฏฐิของตน. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา    
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           ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอ่ืนจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอมเปนผู   
           พลาดทางแหงความหมดจด เปนผูไมบริบูรณ พวกเดียรถียยอมกลาว   
           แมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก เพราะพวกเดียรถียนัน้ เปนผูยินดยีิ่งดวยความ   
           กําหนดัเพราะทิฏฐิของตน.   
     [๕๘๖] พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจดวา มีในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความ   
           หมดจดวิเศษในธรรมท้ังหลายอ่ืน พวกเดียรถียตัง้ม่ันแมอยางนี ้โดย   
           ทิฏฐิมาก เปนผูกลาวยนืยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนน้ัน.   
                    วาดวยทิฏฐิของพวกเดียรถีย   
     [๕๘๗] คําวา พวกเดยีรถียยอมกลาวความหมดจดวา มีในธรรมนี้เทานั้น ความวา   
พวกเดียรถียยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ   
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ในธรรมนี้วา โลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง   
ส่ิงอ่ืนเปลา ... โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปน   
อีกก็หามไิด ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พวกเดยีรถียยอมกลาวความ   
หมดจดวา มีในธรรมนี้เทานัน้.   
     [๕๘๘] คําวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมท้ังหลายอ่ืน ความวา พวกเดยีรถีย   
นั้น ยอมคัดคาน โตเถียงวาทะของคนอ่ืนท้ังหมด เวนแตศาสดา ธรรมท่ีศาสดากลาว หมูคณะ   
ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของตน คือ กลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสดานั้น   
ไมใชสัพพัญู ธรรมนั้นไมใชสวากขาตธรรม หมูคณะนั้นมิใชผูปฏิบัติดี ทิฏฐินั้นมิใชทิฏฐิอัน   
เจริญ ปฏิปทานั้น มิใชบัญญัติดี มรรคนั้นไมเปนมรรคนําใหพนทุกข ความหมดจด ความหมดจด   
วิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือความพนรอบ มิไดมีในธรรมนั้น สัตว   
ท้ังหลายยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพนวิเศษ ไมพนรอบ   
ในเพราะธรรมนั้น แตเปนผูเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไมกลาวความหมดจดวิเศษ ในธรรมท้ังหลายอ่ืน.    
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     [๕๘๙] คําวา พวกเดยีรถียตั้งม่ันแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก ความวา ทิฏฐิเรียกวา ติตถะ.   
เจาทิฏฐิเรียกวา พวกเดียรถีย. พวกเดียรถียตัง้ม่ัน ตั้งอยูเฉพาะ พวัพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจ   
ไปในทิฏฐิมาก โดยทิฏฐิมาก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พวกเดียรถียตั้งม่ันแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก.   
     [๕๙๐] คําวา เปนผูกลาวยนืยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนน้ัน ความวา ธรรมะ   
ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ช่ือวาธรรมเปนทางดําเนินของตน เปนผูกลาวยนืยนั กลาวม่ันคง กลาว   
แข็งแรง กลาวเท่ียงแท ในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูกลาว   
ยืนยนัในธรรมอันเปนทางดาํเนินของตนน้ัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           พวกเดยีรถีย ยอมกลาวความหมดจดวา มีในธรรมน้ีเทานั้น ไมกลาว   
           ความหมดจดวิเศษในธรรมท้ังหลายอ่ืน พวกเดยีรถียตั้งม่ันอยางนี้โดย   
           ทิฏฐิมาก เปนผูกลาวยนืยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนน้ัน.   
     [๕๙๑] อนึง่ เจาทิฏฐเิปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน พึงเหน็   
           ใครอ่ืนวา เปนพาล ในเพราะทิฏฐินัน้ เจาทิฏฐินั้น กลาวบุคคลอ่ืนวา   
           เปนพาล มีความไมหมดจดเปนธรรมดา พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง.   
     [๕๙๒] คําวา อน่ึง เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน ความวา   
ธรรมะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ช่ือวาธรรมเปนทางดําเนนิของตน เปนผูกลาวยืนยัน กลาวม่ันคง   
กลาวแข็งแรง กลาวเท่ียงแท ในธรรมอันเปนทางดําเนนิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อนึ่ง   
เจาทิฏฐิเปนผูยืนยนัในธรรมเปนทางดําเนินของตน.   
     [๕๙๓] คําวา ในเพราะทิฏฐินั้น ในคําวา พึงเห็นใครอ่ืนวา เปนพาล ในเพราะทิฏฐิ   
นั้น ความวา พงึเห็น ด ูแลดู ตรวจดู พนิิจ พิจารณา ซ่ึงใครอ่ืน โดยความเปนคนพาล เลว   
ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ในเพราะทิฏฐิ คือ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงเหน็ ใครอ่ืนวาเปนพาล ในเพราะทิฏฐินั้น.   
     [๕๙๔] คําวา เจาทิฏฐินัน้กลาวบุคคลอ่ืนวาเปนพาล มีความไมหมดจดเปนธรรมดา   
พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง ความวา เจาทิฏฐินั้นวา กลาว บอก พดู แสดง แถลง อยางนี้วา   
บุคคลอ่ืนเปนพาล เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย มีความไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ    
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ไมหมดจดรอบ ไมขาว เปนธรรมดา พึงนํามา นํามาพรอม ถือมา ถือมาพรอม ชักมา ชักมา   
พรอม ถือ ยึดม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาท ความ   
ทุมเถียง ดวยตนเองแทๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เจาทิฏฐินัน้กลาวบุคคลอ่ืนวาเปนพาล มีความ   
ไมหมดจดเปนธรรมดา พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา   
           อนึ่ง เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดาํเนินของตน พึงเห็น   
           ใครอ่ืนวา เปนพาล ในเพราะทิฏฐินัน้ เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอ่ืนวา   
           เปนพาล มีความไมหมดจดเปนธรรมดา พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง.   
     [๕๙๕] เจาทิฏฐินั้น ตั้งอยูในทิฏฐิท่ีตกลงใจ นับถือเองแลว ยอมถึงความววิาท   
           ในขางหนาในโลก ชันตุชน ละทิฏฐิท่ีตกลงใจท้ังปวง ยอมไมทําความ   
           ทุมเถียงในโลก.   
     [๕๙๖] คําวา ตั้งอยูในทิฏฐิท่ีตกลงใจ นบัถือเองแลว ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ   
เรียกวาทิฏฐิท่ีตกลงใจ เจาทิฏฐิ ตั้งอยู ตั้งอยูเฉพาะ ถือยึดม่ัน ถือม่ัน ในทิฏฐิท่ีตนตัดสินแลว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ตั้งอยูในทิฏฐิท่ีตกลงใจ. คําวา นับถือเองแลว ความวา นับถือ ตรวจเอง   
แลววา ศาสดานี้เปนพระสัพพัญู ธรรมนี้อันศาสดาตรัสดีแลว หมูคณะน้ีปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้   
เปนทิฏฐิเจริญ ปฏิปทานี้อันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคนี้เปนมรรคนําใหพนทุกข เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา นับถือเองแลว เหตุนั้น จึงช่ือวา ตัง้อยูในทิฏฐิท่ีตกลงใจนับถือเองแลว.   
     [๕๙๗] คําวา เจาทิฏฐินัน้ยอมถึงความววิาทในขางหนาในโลก ความวา อนาคต   
เรียกวา ขางหนา. เจาทิฏฐินัน้ ตั้งวาทะของตนในขางหนา ยอมถึง เขาถึง เขาไปถึง ถือ ยึดม่ัน   
ถือม่ัน ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาท ความทุมเถียง ดวยตนเอง   
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา เจาทิฏฐินัน้ยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก. อีกอยางหนึ่ง   
เจาทิฏฐินั้น ยอมทําความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความทุมเถียง   
กับบุคคลอ่ืนผูกลาวในขางหนา วาทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพื่อปลดเปล้ืองวาทะ   
ถาทานสามารถ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ยอมถึงความววิาทในขางหนาในโลก.   
     [๕๙๘] คําวา ละทิฏฐิท่ีตกลงใจทั้งปวงแลว ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา    
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ทิฏฐิท่ีตกลงใจ ชันตุชน ละ สละ ท้ิง ปลดปลอย บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี   
ซ่ึงทิฏฐิท่ีตนตัดสินแลวท้ังปวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ละทิฏฐิท่ีตกลงใจท้ังปวงแลว.   
     [๕๙๙] คําวา ชันตุชน  ... ยอมไมทําความทุมเถียงในโลก ความวา ชันตุชนยอมไมทํา   
ความทะเลาะ ไมทําความหมายม่ัน ไมทําความแกงแยง ไมทําความววิาท ไมทําความทุมเถียง   
สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุมีจิตพนวเิศษแลวอยางนี้ ยอมไม   
โตเถียง ไมววิาทกับใครๆ ส่ิงใดท่ีเขากลาวกันในโลก ก็กลาวตามส่ิงนั้น มิไดถือม่ัน. ช่ือวา   
ชันตุชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย.   
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ชันตุชน  ... ยอมไมทําความทุมเถียงในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสตอบวา   
           เจาทิฏฐินั้น ตั้งอยูในทิฏฐิท่ีตกลงใจ นับถือเองแลว ยอมถึงความวิวาท   
           ในขางหนาในโลก ชันตุชนละทิฏฐท่ีิตกลงใจทั้งปวงแลว ยอมไมทํา   
           ความทุมเถียงในโลก ดังนี้.   
                    จบจูฬวิยหูสุตตนิทเทสท่ี ๑๒.   
                           -----------   
                     มหาวยิูหสุตตนิเทสที่ ๑๓   
                          วาดวยทิฏฐิ   
     [๖๐๐] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่นี้ มีความ   
           อยูรอบในทิฏฐิ ยอมกลาววา ส่ิงนี้แหละจริง สมณพราหมณเหลานั้น   
           ท้ังหมดเทียว ยอมถูกนินทาหรือยอมไดสรรเสริญ ในเพราะทิฏฐินั้น.   
     [๖๐๑] คําวา เหลาใดเหลาหนึ่ง ในคําวา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความ   
อยูรอบในทิฏฐิ ความวา ท้ังปวงโดยกําหนดท้ังปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือ   
มิได ไมมีสวนเหลือ. คําวา เหลาใดเหลาหนึ่งนี้ เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา มีความ   
อยูรอบในทิฏฐิ ความวา มีสมณพราหมณเหลาหนึ่งผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ สมณพราหมณเหลา    
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นั้น ถือ ยึดถือ จับตอง ถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ช่ือวายอม   
อยู อยูรวม มาอยู อยูรอบในทิฏฐิของตนๆ เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน ช่ือ   
วายอมอยูในเรือน พวกบรรพชิตผูมีอาบัติ ช่ือวายอมอยูในอาบัติ หรือพวกมีกิเลส ช่ือวายอม   
อยูในกิเลสฉะนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความอยูรอบ   
ในทิฏฐิ.   
     [๖๐๒] คําวา ยอมกลาววา ส่ิงนี้แหละจริง ความวา ยอมกลาว บอก พูด แสดง   
แถลงวา โลกเท่ียง ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลงวา   
โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ส่ิง   
นี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมกลาววา ส่ิงนี้แหละจริง.   
     [๖๐๓] คําวา สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมดเทยีว ยอมถูกนินทา ความวา   
สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมดเทยีว ยอมถูกความนินทา ติเตียน ไมสรรเสริญเลย ถือเปนผูถูก   
ชนท้ังหลายนินทาติเตียนไมสรรเสริญท้ังนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณเหลานั้นท้ัง   
หมดเทียว ยอมถูกนินทา.   
     [๖๐๔] คําวา หรือยอมไดสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น ความวา หรือวา ยอมได ได   
เฉพาะ ประจวบ ประสบ ซ่ึงความสรรเสริญ ความยกยอง ความชมเชย เกียรติคุณ ใน   
เพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตนน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หรือยอมได   
สรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา   
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความอยูรอบในทิฏฐิ ยอมกลาววา   
           ส่ิงนี้แหละจริง สมณพราหมณเหลานั้นท้ังหมดเทียว ยอมถูกนินทา หรือ   
           ยอมไดสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น.   
     [๖๐๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) กค็วามสรรเสริญนั้นเปนของนอย ไม   
           พอเพื่อสงบกิเลส ขาพระองคยอมกลาวผลแหงความวิวาทเปน ๒ อยาง   
           บุคคลเห็นโทษแมนัน้แลว เห็นอยูซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทวา เปน   
           ธรรมชาติเกษม ไมพึงวิวาท.    
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     [๖๐๖]  คําวา ก็ความสรรเสริญนั้นเปนของนอย ในคําวา ก็ความสรรเสริญนั้นเปน   
ของนอย ไมพอเพ่ือสงบกิเลส ความวา ความสรรเสริญน้ันเปนสวนนอย ต่ําชา นิดหนอย   
ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา  ความสรรเสริญนั้นเปนของนอย. คําวา ไม   
พอเพื่อสงบกิเลส  ความวา ไมพอเพื่อยังราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ   
ความลบหลู ความตีเสมอ  ความริษยา ความตระหนี่ มารยา ความโออวด ความกระดาง   
ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความมัวเมา กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุศลาภิขารท้ังปวง   
ใหสงบ เขาไปสงบ ดับ สละคืน ระงับไปท้ังปวง อกุศลาภิสังขารท้ังปวง ใหสงบ เขาไป   
สงบ ดับ สละคืน ระงับไป เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ความสรรเสริญนั้นเปนของนอย ไมพอ   
เพื่อสงบกิเลส.   
                วาดวยผลแหงความวิวาท ๒ อยาง   
     [๖๐๗] คําวา ยอมกลาวผลแหงความววิาทเปน ๒ อยาง ความวา ความทะเลาะกนั   
เพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกนัเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความววิาทกนัเพราะ   
ทิฏฐิ ความทุมเถียงกันเพราะทิฏฐิ มีผล ๒ อยาง คือ ความชนะและแพ ความมีลาภและ   
ความเส่ือมลาภ ความมียศและความเส่ือมยศ  ความนนิทาและความสรรเสริญ สุขและทุกข   
โสมนัสและโทมนัส อารมณท่ีนาปรารถนาและอารมณท่ีไมนาปรารถนา  ความชอบและความชัง   
ความฟูข้ึนและความฟุบลง ความยินดีและความยินราย. อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคยอมกลาว   
บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศวา กรรมนั้นใหเปนไป   
ในนรก เปนไปในกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปในวิสัยแหงเปรต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมกลาว   
ผลแหงความววิาทเปน ๒ อยาง.   
     [๖๐๘] คําวา เห็นโทษแมนั้นแลว ในคําวา บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว ... ไมพึงวิวาท   
ความวา เห็น พบ พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว ซ่ึงโทษนั้น   
ในความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกนัเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกนัเพราะทิฏฐิ ความ    
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วิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความทุมเถียงกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เห็นโทษแมนัน้แลว.   
คําวา ไมพึงวิวาท ความวา ไมพึงทําความทะเลาะกัน ไมพึงทําความหมายม่ันกนั ไมพึงทํา   
ความแกงแยงกัน ไมพึงทําความววิาทกนั ไมพึงทําความทุมเถียงกัน คือ พึงละ บรรเทา ทํา   
ใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาท ความ   
ทุมเถียง พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออกไป สลัดออก พน ขาด ไมเกาะเก่ียว มีจิต   
อันทําใหปราศจากเขตแดน จากความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความววิาทและ   
ความทุมเถียง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นโทษแมนัน้แลว ... ไมพึงววิาท.   
     [๖๐๙] คําวา เห็นอยูซ่ึงภมิูแหงความไมวิวาทวา เปนธรรมชาติเกษม ความวา   
อมตนิพพาน ไดแกความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง  ความส้ินตัณหา ความ   
สํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวา ภูมิแหงความ   
ไมวิวาท. บุคคลเห็นดู แลดู พินิจ พจิารณาซึ่งภูมิแหงความไมวิวาทนั้น โดยความเปนธรรมชาติ   
เกษม เปนท่ีตานทาน เปนท่ีล้ีภัย เปนท่ีพึ่ง เปนท่ีไมมีภยั เปนท่ีไมเคล่ือน เปนท่ีไมตาย   
เปนท่ีดับ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เหน็อยูซ่ึงภมิูแหงความไมวิวาทวา เปนธรรมชาติเกษม.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ความสรรเสริญนั้นเปนของนอย ไมพอเพื่อสงบกิเลส ขาพระองคยอม   
           กลาวผลแหงววิาทเปน ๒ อยาง บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว เห็นอยู   
           ซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทวา เปนธรรมชาติเกษม ไมพึงวิวาท.   
     [๖๑๐] สมมติ (ทิฏฐิ) เหลาใดเหลาหนึง่นี้ ท่ีเกิดแตปุถุชน บุคคลผูมีความรู   
           ยอมไมถึงสมมติท้ังปวงเหลานัน้ บุคคลผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงนั้น   
           ไมทําความชอบใจในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ีไดยนิ พงึถึงสังขารธรรมอัน   
           ควรเขาถึงอะไรเลา?   
     [๖๑๑] คําวา เหลาใดเหลาหนึ่ง ในคําวา สมมติเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ท่ีเกิดแตปุถุชน   
ความวา ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือมิได ไมมีสวน   
เหลือ. คําวา เหลาใดเหลาหนึ่งนี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา สมมติ คือ ทิฏฐิ ๖๒    
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ประการ เรียกวาสมมติ. คําวา ท่ีเกิดแตปุถุชน คือ สมมติเหลานั้นอันปุถุชนใหเกิด หรือวา   
อันชนเจาทิฏฐติางๆ มากใหเกิด ฉะนั้น จึงช่ือวา ท่ีเกดิแตปุถุชน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
สมมติเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ท่ีเกิดแกปุถุชน.   
     [๖๑๒] คําวา บุคคลผูมีความรู ยอมไมถึงสมมติท้ังปวงเหลานัน้ ความวา บุคคล   
ผูมีความรู ถึงวิชชา มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส ยอมไมถึง ไมเขาถึง   
ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน ซ่ึงสมมติท้ังปวงเหลานั้น เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
บุคคลผูมีความรู ยอมไมถึงสมมติท้ังปวงเหลานั้น.   
                 วาดวยกิเลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง   
     [๖๑๓] ช่ือวา กิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง ในคําวา บุคคลผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง   
นั้น ... พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไรเลา? ไดแกกเิลสเปนเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ   
กิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ๑ กิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวากิเลสเปนเคร่ือง   
เขาถึงคือตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวากิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ บุคคลนั้นละกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง   
คือตัณหา สละคืนกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา   
สละคืนกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ ช่ือวาไมมีกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง พึงเขาถึง เขาไปถือ   
ยึดม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงรูปอะไร เวทนาอะไร สัญญาอะไร สังขารอะไร วิญญาณอะไร คติอะไร   
อุปบัติอะไร ปฏิสนธิอะไร ภพอะไร สงสารอะไร วัฏฏะอะไร วาเปนตนของเรา เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา บุคคลผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงนั้น ... พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไรเลา?   
     [๖๑๔] คําวา ไมทําความชอบใจในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ีไดยิน ความวา ไมทําความ   
ชอบใจ ความพอใจ ความรัก ความกําหนดั คือ ไมยังความชอบใจเปนตนใหเกิด ใหเกิด   
พรอม ใหบังเกิด ใหบังเกดิเฉพาะ ในรูปท่ีเห็น หรือในความหมดจดเพราะรูปท่ีเห็น ในเสียง   
ท่ีไดยิน หรือในความหมดจดเพราะในเสียงท่ีไดยนิ หรือในความหมดจดเพราะอารมณท่ีทราบ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมทําความชอบใจในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ีไดยิน. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           สมมติเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ท่ีเกดิแตปุถุชน บุคคลผูมีความรูยอมไมถึง    
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           สมมติท้ังปวงเหลานัน้ บุคคลผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงนั้น ไมทํา   
           ความชอบใจในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ีไดยิน พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขา   
           ถึงอะไรเลา?   
     [๖๑๕] พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู ได   
           กลาวความหมดจดดวยความสํารวมวา เราท้ังหลายศึกษาในทิฏฐินี้แหละ   
           และความหมดจดแหงวัตรนั้น สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูเขาถึงภพ   
           และกลาววาเปนผูฉลาด.   
              วาดวยผูมีกุศลถึงพรอมประกอบดวยธรรม ๔   
     [๖๑๖] คําวา พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม ... ไดกลาวความหมดจดดวย   
ความสํารวม ความวา มีสมณพราหมณบางพวก ผูกลาวอางวาศีลอุดม สมณพราหมณพวกนัน้ได   
กลาว ยอมกลาว บอก พดู แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด  ความหมดจดวิเศษ  ความหมด   
จดรอบ ความพน ความพนวเิศษ ความพนรอบ ดวยเหตสัุกวาศีล ดวยเหตุสักวาความสํารวม   
ดวยเหตุสักวา ความระวัง ดวยเหตุสักวาความไมลวง เหมือนดังปริพาชกบุตรของนางปริพาชิกา   
ช่ือสมณมุณฑกิา กลาวอยางนี้วา ดกูรชางไม เรายอมบัญญัติปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔   
ประการแลวาเปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกศุลเปนอยางยิง่ เปนผูถึงอรหัตอันอุดมท่ีควรถึง  เปน   
สมณะ เปนผูอันใครๆ ตอสูไมได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? ดูกรชางไม บุคคลในโลกน้ี   
ยอมไมทําบาปกรรมดวยกาย ๑ ยอมไมกลาววาจาอันลามก ๑ ยอมไมดําริถึงเหตุท่ีพงึดําริอันลามก   
๑ ยอมไมอาศัยอาชีพอันลามกเปนอยู ๑ ดกูรชางไม เรายอมบัญญัติปุริสบุคคลผูประกอบดวย   
ธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกุศลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัตอันอุดม   
ท่ีควรถึง เปนสมณะ เปนผูอันใครๆ ตอสูไมได ฉันใด มีสมณพราหมณบางพวกผูกลาวอาง   
วาศีลอุดม สมณพราหมณเหลานั้นไดกลาว ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความ   
หมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวย   
เหตุสักวาศีล ดวยเหตุสักวาความสํารวม ดวยเหตุสักวาความระวัง ดวยเหตุสักวาความไมลวง   
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม ... กลาวความ   
หมดจดดวยความสํารวม.    
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                   วาดวยการสมาทานวัตรตางๆ   
     [๖๑๗] คําวา วัตร ในคําวา สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู ความวา ถือ สมาทาน   
ถือเอา รับ ยึดม่ัน ซ่ึงหัตถิวัตร (ประพฤติอยางกิริยาชาง) อัสสวัตร โควัตร อชวัตร   
กุกกุรวัตร กากวัตร วาสุเทววัตร ปุณณภัททวัตร มณภิัททวัตร อัคคิวัตร นาควัตร สุปณณวัตร   
ยักขวัตร อสุรวัตร คันธัพพวตัร มหาราชวตัร จันทวัตร สุริยวัตร อินทวัตร พรหมวัตร   
เทววัตร หรือทิสวัตร แลวเขาไปต้ังอยู เขาไปต้ังอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู.   
     [๖๑๘] คําวา ในทิฏฐินี้ ในคําวา เราท้ังหลายศึกษาในทิฏฐินี้แหละ และความหมด   
จดแหงวัตรนัน้ ความวา ศึกษา ประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติเต็มใจ สมาทานแลวประพฤติ ใน   
ทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ศึกษาในทิฏฐินี้แหละ.   
คําวา และความหมดจดแหงวัตรนั้น ความวา และความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ   
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แหงวัตรนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ศึกษาในทิฏฐินี้แหละและความหมดจดแหงวัตรนัน้.   
     [๖๑๙] คําวา เปนผูเขาถึงภพ ในคําวา เปนผูเขาถึงภพ และกลาววาเปนผูฉลาด   
ความวา เปนผูเขาถึงภพ เขาไปใกลภพ ตดิใจอยูในภพ นอมใจไปในภพ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
เปนผูเขาถึงภพ. คําวา และกลาววาเปนผูฉลาด ความวา มีวาทะวาเปนผูฉลาด มีวาทะวาเปน   
บัณฑิต มีวาทะวาเปนธีรชน มีวาทะวาเปนผูมีญาณ มีวาทะโดยเหตุ มีวาทะโดยลักษณะ มีวาทะ   
โดยการณ มีวาทะโดยฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูเขาถึงภพ และ   
กลาววาเปนผูฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู   
           ไดกลาวความหมดจดดวยความสํารวมวา เราท้ังหลายศึกษาในทิฏฐินี้   
           แหละ และความหมดจดแหงวัตรนั้น สมณพราหมณเหลานั้น เปนผู   
           เขาถึงภพ และกลาววาเปนผูฉลาด.    
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     [๖๒๐] ถาบุคคลเปนผูเคล่ือนจากศีลและพรต บุคคลนั้นพลาดกรรม แลวยอม   
           หวั่นไหว ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด เหมือนบุรุษผูออก   
           จากเรือนตามไมทันพวก ฉะนั้น.   
                 วาดวยเหตใุหเคล่ือนจากศีลและพรต   
     [๖๒๑] คําวา ถาบุคคลเปนผูเคล่ือนจากศีลและพรต ความวา บุคคลยอมเคล่ือน   
จากศีลพรตเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ ยอมเคล่ือนเพราะความช้ีขาดของผูอ่ืน ๑ ไมบรรลุจึง   
เคล่ือน ๑.   
     บุคคลยอมเคล่ือนเพราะความช้ีขาดของผูอ่ืนอยางไร? ผูอ่ืนยอมช้ีขาดวา ศาสดานัน้   
ไมใชเปนสัพพัญู ธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไมดี หมูคณะไมปฏิบัตดิ ีทิฏฐิไมเจริญ ปฏิปทา   
อันศาสดาบัญญัติไมดี มรรคไมเปนมรรคนาํออกจากทุกข ความหมดจดก็ดี ความหมดจดวิเศษก็ดี   
ความหมดจดรอบก็ดี ความพนก็ดี ความพนวิเศษก็ดี ความพนรอบก็ดี ไมมีในธรรมนั้น   
ชนท้ังหลายไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพนวิเศษ ไมพนรอบ   
ในธรรมนั้น คือเปนผูเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ผูอ่ืนยอมช้ีขาดอยางนี้.   
บุคคลเม่ือผูอ่ืนช้ีขาดอยางนี ้ยอมเคล่ือนจากศาสดา เคล่ือนจากธรรมท่ีศาสดากลาว เคล่ือนจาก   
หมูคณะเคล่ือนจากทิฏฐิ เคล่ือนจากปฏิปทา เคล่ือนจากมรรค บุคคลยอมเคล่ือนเพราะความ   
ช้ีขาดของผูอ่ืนอยางนี้.   
     บุคคลไมบรรลุยอมเคล่ือนอยางไร? บุคคลไมบรรลุศีล ยอมเคล่ือนจากศีล ไมบรรลุ   
พรต ยอมเคล่ือนจากพรต ไมบรรลุศีลและพรต ยอมเคล่ือนจากศีลและพรต บุคคลไมบรรลุ   
ยอมเคล่ือนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ถาบุคคลเปนผูเคล่ือนจากศีลและพรต.   
     [๖๒๒] คําวา บุคคลนั้น ... ยอมหวั่นไหว ในคําวา บุคคลน้ันพลาดกรรมแลวยอม   
หวั่นไหว ความวา หวั่นไหวสะทกสะทานอยูวา ศีลกด็ี พรตก็ดี ศีลและพรตก็ดี เราผิดพลาด   
คลาดไปแลว เราพล้ังพลาดไปจากอรหัตผล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาบุคคลน้ัน ... ยอมหวั่นไหว.   
คําวา พลาดกรรม คือ บุคคลนั้นยอมหวัน่ไหวสะทกสะทานอยูวา ปุญญาภิสังขารก็ดี    
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อปุญญาภิสังขารก็ดี อเนญชาภิสังขารก็ดี เราผิดพล้ังพลาดคลาดไปแลว เราพล้ังพลาดจาก   
อรหัตผล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลนั้นพลาดกรรมแลวยอมหวั่นไหว.   
     [๖๒๓] คําวา ยอมเพอถึง ในคําวา ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด   
ความวา ยอมเพอถึง รําพันถึง ใฝฝนถึงศีลบาง พรตบาง ศีลและพรตบาง เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ยอมเพอถึง. คําวา และปรารถนาถึงความหมดจด ความวา ปรารถนา ชอบใจ   
ใฝฝนถึงความหมดจดเพราะศีลบาง ความหมดจดเพราะพรตบาง ความหมดจดเพราะศีลและ   
พรตบาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด.   
     [๖๒๔] คําวา เหมือนบุรุษผูออกจากเรือนตามไปไมทันพวก ฉะนัน้ ความวา บุรุษ   
ผูออกจากเรือน อยูกับพวก ยอมติดตามพวกน้ันไป หรือวายอมกลับมาเรือนของตน ฉันใด   
บุคคลนั้น ผูดําเนินไปโดยทิฏฐิ ยอมถือ ยึดม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงศาสดานั้น หรือศาสดาอ่ืน   
ธรรมท่ีศาสดาบอกนั้น หรือธรรมท่ีศาสดาบอกอ่ืน หมูคณะนัน้ หรือหมูคณะอ่ืน ทิฏฐินั้น   
หรือทิฏฐิอ่ืน ปฏิปทานั้น หรือปฏิปทาอ่ืน มรรคนั้น หรือมรรคอ่ืน ฉันนั้น เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา เหมือนบุรุษผูออกจากเรือนตามไปไมทันพวก ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสตอบวา   
           ถาบุคคลเปนผูเคล่ือนจากศีลและพรต บุคคลนั้นพลาดกรรมแลวยอม   
           หวั่นไหว ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด เหมือนบุรุษผูออก   
           จากเรือนตามไปไมพนัพวก ฉะนัน้.   
     [๖๒๕] อริยสาวกละศีลและพรตท้ังปวง ละกรรมน้ันอันเปนสาวัชชกรรมและ   
           อนวัชชกรรม ไมปรารถนาความหมดจด และความไมหมดจด เปน   
           ผูเวนแลว ไมยึดถือทิฏฐิท่ีมีอยู พึงประพฤติไป.   
     [๖๒๖] คําวา ละศีลและพรตท้ังปวง ความวา ละ เวน บรรเทา ทําใหส้ินไป   
ใหถึงความไมมี ซ่ึงความหมดจดเพราะศีลท้ังหมด ความหมดจดเพราะพรตท้ังหมด ความ   
หมดจดเพราะศีลและพรตท้ังหมด เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ละศีลและพรตท้ังปวง.    
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                  วาดวยสาวัชชกรรม อนวัชชกรรม   
     [๖๒๗] คําวา ละกรรมน้ันอันเปนสาวชัชกรรมและอนวัชชกรรม ความวา กรรม   
ดํามีผลดํา เรียกวา สาวัชชกรรม. กรรมขาวมีผลขาว เรียกวา อนวัชชกรรม. ละ เวน   
บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงสาวัชชกรรมและอนวัชชกรรม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
ละกรรมนั้นอันเปนสาวัชชกรรมและอนวชัชกรรม.   
     [๖๒๘] คําวา ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด ความวา พวกปุถุชน   
ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนาอกุศลธรรม ยอมปรารถนา ความหมดจด คือ   
ปรารถนาเบญจกามคุณ ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนาอกุศลธรรมและเบญจกามคุณ   
ปรารถนาความหมดจด คือ ปรารถนาทิฏฐิ ๖๒ ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนา   
อกุศลธรรม เบญจกามคุณ และทิฏฐิ ๖๒ ยอมปรารถนาความหมดจด คือ ปรารถนากุศล   
ธรรมอันมีในไตรธาตุ ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนาอกุศลธรรม เบญจกามคุณ   
ทิฏฐิ ๖๒ และกุศลธรรมอันมีในไตรธาตุ พวกกัลยาณปุถุชน ยอมปรารถนาความหมดจด คือ   
ปรารถนาความยางเขาสูอริยมรรค พระเสขะ ยอมปรารถนาอรหัตผลซ่ึงเปนธรรมอันเลิศ เม่ือบรรลุ   
อรหัตผลแลว พระอรหันตยอมไมปรารถนาอกุศลธรรม ไมปรารถนาเบญจกามคุณ ไมปรารถนา   
ทิฏฐิ ๖๒ ไมปรารถนากุศลธรรมอันมีในไตรธาตุ ไมปรารถนาความยางเขาสูอริยมรรค ไม   
ปรารถนาอรหัตผลซ่ึงเปนธรรมอันเลิศ พระอรหันตกาวลวงความปรารถนาแลว ลวงเลยความ   
เจริญและความเส่ือมเสียแลว. ทานอยูจบพรหมจรรยแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ มิได   
มีภพใหมตอไป เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด.   
     [๖๒๙] คําวา เปนผูเวนแลว ในคําวา เปนผูเวนแลว ไมยึดถือทิฏฐิท่ีมีอยู   
พึงประพฤติไป ความวา ละเวน งดเวน ออก สละ พนขาด ไมเกีย่วของ ดวยความ   
หมดจดและความไมหมดจด เปนผูมีจิตทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
เปนผูเวนแลว. คําวา พึงประพฤติไป ความวา พึงประพฤติ พึงเท่ียวไป ผลัดเปล่ียน   
ดําเนินไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูเวนแลว ... พึงประพฤติไป.    
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คําวา ไมยดึถือทิฏฐิท่ีมีอยู คือ ทิฏฐิ ๖๒ เรียกวาทิฏฐิท่ีมีอยู ไมถือ ไมยดึม่ัน ไมถือม่ัน   
ทิฏฐิท่ีมีอยู พึงประพฤติไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           อริยสาวกละศีลและพรตท้ังปวง ละกรรมน้ันอันเปนสาวัชชกรรมและ   
           อนวัชชกรรม ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด เปนผู   
           เวนแลว ไมยดึถือทิฏฐิท่ีมีอยู พึงประพฤติไป.   
     [๖๓๐] พวกสมณพราหมณ อาศัยตบะท่ีเกลียดชังนั้น อาศัยรูปท่ีเห็น เสียงท่ี   
           ไดยนิ หรืออารมณท่ีทราบ ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา   
           ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด.   
     [๖๓๑] คําวา พวกสมณพราหมณอาศัยตบะท่ีเกลียดชังนั้น ความวา มีสมณพราหมณ   
บางพวก มีวาทะเกลียดชังตบะ มีความเกลียดชังตบะเปนสาระ อิง อาศัย พัวพัน เขาถึง   
ติดใจ นอมใจไปสูตบะท่ีเกลียดชัง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พวกสมณพราหมณอาศัยตบะท่ี   
เกลียดชังนั้น.   
     [๖๓๒] คําวา อาศัยรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบ ความวา อาศัย   
เขาไปอาศัย ถือ ยึดม่ัน ถือม่ันรูปท่ีเห็น หรือความหมดจด เพราะรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน   
หรือความหมดจดเพราะเสียงท่ีไดยนิ อารมณท่ีทราบ หรือความหมดจดเพราะอารมณท่ีทราบ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อาศัยรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน หรืออารมณท่ีทราบ.   
     [๖๓๓] คําวา ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา ... ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด   
ความวา มีสมณพราหมณบางพวกผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา สมณพราหมณพวก   
ไหนผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา คือ พวกสมณพราหมณผูถือความหมดจดโดยสวน   
เดียว ถือความหมดจดโดยสงสาร ผูเปนอกิริยทิฏฐิ ผูเปนสัสสตวาทะ สมณพราหมณพวกนี้   
ช่ือวาผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา สมณพราหมณเหลานั้น พรํ่าถึง กลาว บอก   
พูด แสดง แถลงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพน   
วิเศษ ความพนรอบโดยสงสาร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูกลาวความหมดจดในสงสารขาง   
หนา ... ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด.    
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     [๖๓๔] ช่ือวา ตัณหา ในคําวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ คือ รูป   
ตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา. คําวา ในภพนอย   
ภพใหญ ความวา ในภพนอยและภพใหญ คือ ในกรรมวฏั และวิปากวฏั ในกรรมวัฏเปน   
เคร่ืองเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏ เปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูป   
ภพ ในวิปากวัฏ เปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏ   
เปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในความเขาถึงบอยๆ ใน   
ปฏิสนธิบอยๆ ในความบังเกดิข้ึนแหงอัตภาพบอยๆ คําวา ยังไมปราศจากตัณหา ความวา   
ยังไมปราศจากตัณหา ยังไมหมดตัณหา ยังไมสละตัณหา ยังไมสํารอกตัณหา ยังไมปลอย   
ตัณหา ยังไมละตัณหา ยังไมสละคืนตัณหา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยังไมปราศจากตัณหาใน   
ภพนอยภพใหญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           พวกสมณพราหมณ อาศัยตบะท่ีเกลียดชังนั้น อาศัยรูปท่ีเห็นเสียง   
           ท่ีไดยนิ หรืออารมณท่ีทราบ ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา   
           ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด.   
     [๖๓๕] วัตถุท้ังหลายเปนของอันผูปรารถนาชอบใจ อนึ่ง ความหวั่นไหว ยอม   
           มีในเพราะวัตถุท้ังหลายท่ีกําหนดแลว ความเคล่ือนและความเขาถึงมิได   
           มีแกภิกษุใดในธรรมวนิัยนี้ ภิกษุนั้นพึงหวัน่ไหวดวยเหตุอะไร? พึง   
           ชอบใจในท่ีไหน? (ไมหวั่นไหว ไมชอบใจอะไรๆ).   
     [๖๓๖] คําวา วัตถุท้ังหลาย เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจความวา ตัณหา   
เรียกวาความปรารถนา ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌาโลภะ อกุศลมูล. คําวา ปรารถนา   
ความวา ปรารถนา อยากได ยินดี รักใคร ชอบใจ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูปรารถนา.   
คําวา ชอบใจ ความวา ตณัหา เรียกวาความชอบใจ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา   
โลภะอกุศลมูล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจ.   
     [๖๓๗] ช่ือวา ความกําหนด ในคําวา ความหวั่นไหว ยอมมีในเพราะวัตถุท้ังหลาย   
ท่ีกําหนดแลว ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวย    
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ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยทิฏฐิ แมบุคคล   
ผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุยอมหวั่นไหว คือ แมเม่ือวัตถุกําลังถูกแยงชิงเอาไป ก็   
ยอมหวั่นไหว แมเม่ือวัตถุถูกแยงชิงเอาไปแลว ก็ยอมหว่ันไหว แมบุคคลผูมีความหวาดระแวง   
ในความแปรปรวนไปแหงวัตถุ ยอมหวั่นไหว คือ แมเม่ือวัตถุกําลังแปรปรวนไปกย็อมหวั่นไหว   
แมเม่ือวัตถุแปรปรวนไปแลว กย็อมหวั่นไหว สะทกสะทานเอนเอียง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ความหวั่นไหวยอมมีในเพราะวัตถุท้ังหลายท่ีกําหนดแลว.   
     [๖๓๘] คําวา แกภกิษุใด ในคําวา ความเคล่ือนและความเขาถึงมิไดมีแกภกิษใุดใน   
ธรรมวินัยนี้ ความวา ความมา ความไป ความไปและความมา ความตาย คติ ภพนอยและ   
ภพใหญ ความเคล่ือน ความเขาถึง ความเกดิ ความแตก ชาติ ชราและมรณะ มิไดมี คือ   
ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได แกพระอรหันตขีณาสพ คือ ความเคล่ือนและความเขาถึง   
นั้นอันพระอรหันตขีณาสพตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมควรใหเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟ   
คือญาณ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ความเคล่ือนและความเขาถึงมิไดมีแกภกิษุใดในธรรมวินัยนี้.   
     [๖๓๙] คําวา ภิกษนุั้นพึงหวั่นไหวดวยเหตุอะไร? พึงชอบใจในท่ีไหน? ความวา   
ภิกษนุั้นพึงหวัน่ไหวดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะวจิิกจิฉา อนุสัย อะไรวา   
เปนผูกําหนัดบาง ประทุษรายบาง หลงใหลบาง มีมานะเปนเคร่ืองผูกพันบาง ยึดถือบาง ถึง   
ความฟุงซานบาง ถึงความไมแนใจบาง ถึงโดยเร่ียวแรงบาง และภกิษนุั้นละอภิสังขารเหลานั้น   
เสียแลว เพราะเปนผูละอภิสังขารแลว พึงหวั่นไหวโดยคติดวยเหตุอะไรวา เปนผูไปเกิดในนรก   
เปนดิรัจฉานเปนเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปน   
สัญญีสัตว เปนอสัญญีสัตว หรือเปนเนวสัญญีนาสัญญีสัตว. ภกิษุนัน้ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย   
ไมมีการณะอันเปนเหตุใหหวั่นไหวสะทกสะทานเอนเอียง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษุนั้น   
พึงหวัน่ไหวดวยเหตุอะไร?. คําวา พึงชอบใจในท่ีไหน? ความวา พึงชอบใจ รักใคร พอใจ   
ในท่ีไหน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภกิษุนัน้พงึหวั่นไหวดวยเหตุอะไร? พึงชอบใจในท่ีไหน?.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
     วัตถุท้ังหลาย เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจ อนึ่ง ความหวั่นไหวยอมมีใน    
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เพราะวตัถุท้ังหลายท่ีกําหนดแลว ความเคลื่อนและความเขาถึง มิไดมีแกภิกษุใดในธรรมวินัยนี้   
ภิกษนุั้นพึงหวัน่ไหวดวยเหตอุะไร? พึงชอบใจในทีไ่หน?.   
     [๖๔๐] สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยี่ยม แตสมณพราหมณ   
           พวกอ่ืน ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา เลว วาทะของสมณพราหมณ   
           เหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? เพราะสมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด   
           ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด.   
     [๖๔๑] คําวา สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยีย่ม ความวา สมณ   
พราหมณเหลาหนึ่งกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด   
อยางนี้วา ธรรมน้ีเปนเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร เพราะฉะนั้นจึง   
ช่ือวา สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยีย่ม.   
     [๖๔๒] คําวา แตสมณพราหมณพวกอ่ืนก็กลาวธรรมนัน้นั่นแหละวา เลว ความวา   
สมณพราหมณอีกพวกหน่ึงกลาว บอก พดู แสดง แถลงซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา   
มรรคนั้นนั่นแหละ อยางนี้วา ธรรมนี้เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา แตสมณพราหมณพวกอ่ืน ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา เลว.   
     [๖๔๓] คําวา วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? ความวา   
วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจริง แท แน เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา?   
     [๖๔๔] คําวา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด ความ   
วา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ท้ังปวงตางกอ็างตนวาเปนผูฉลาด อางตนเปนบัณฑิต อางตน   
เปนธีรชน อางตนเปนผูมีญาณ อางตนวากลาวโดยเหตุ อางตนวากลาวโดยลักษณะ อางตน   
วากลาวโดยการณะ อางตนวากลาวโดยฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะสมณ   
พราหมณเหลานี้ท้ังหมดตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา   
           สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยี่ยม แตสมณพราหมณ   
           พวกอ่ืน ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา เลว วาทะของสมณพราหมณ    
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           เหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? เพราะสมณพราหมณเหลานี้ท้ังหมด   
           ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด.   
     [๖๔๕] ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ แตกลาวธรรม   
           ของผูอ่ืนวาเลว พวกสมณพราหมณถือทิฏฐิ แมอยางนี้แลว ยอม   
           วิวาทกนั พวกสมณพราหมณกลาวทิฏฐิ ของตนๆ   วาจริง.   
     [๖๔๖] คําวา ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ ความวา   
ก็สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาว บอก พดู แสดง แถลง ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา   
มรรค ของตน อยางนี้วา ธรรมน้ีบริบูรณ เต็มรอบ ไมบกพรอง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ.   
     [๖๔๗] คําวา แตกลาวธรรมของผูอ่ืนวาเลว ความวา สมณพราหมณ อีกพวกหนึ่ง   
กลาว บอก พดู แสดง แถลง ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของสมณพราหมณอ่ืน   
อยางนี้วา ธรรมน้ี เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
แตกลาวธรรมของสมณพราหมณอ่ืนวาเลย.   
     [๖๔๘] คําวา ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว ยอมวิวาทกัน ความวา ถือ ยึดถือ ถือม่ัน   
ยึดม่ัน ซ่ึงทิฏฐอิยางนี้แลว ยอมวิวาทกัน คือ ยอมทําความทะเลาะกัน ทําความหมายม่ันกัน   
ทําความแกงแยงกัน ทําความวิวาทกัน ทําความทุมเถียงกันวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ   
หรือจงแกไขเพื่อปลดเปล้ืองวาทะ ถาทานสามารถ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว   
ยอมววิาทกัน.   
     [๖๔๙] คําวา กลาวทิฏฐิของตนๆ วาจริง ความวา กลาววา โลกเท่ียง ฯลฯ สัตว   
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กลาวทิฏฐิของตนๆ วาจริง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัส   
ตอบวา   
     ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ แตกลาวธรรม    
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           ของผูอ่ืนวาเลว พวกสมณพราหมณถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว ยอมวิวาท   
           กัน พวกสมณพราหมณกลาวทิฏฐิของตนๆ วาจริง.   
     [๖๕๐] หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว เพราะคําท่ีผูอ่ืนตําหนิไซร ใครๆ ก็ไมพึง   
           เปนผูวิเศษในธรรมท้ังหลาย เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอ่ืนโดย   
           ความเปนธรรมแลว ชนท้ังหลาย เปนผูกลาวยนืยันในธรรมเปนทาง   
           ดําเนินของตน.   
     [๖๕๑] คําวา หากวาบุคคลพึงเปนคนเลวเพราะคําท่ีผูอ่ืนตําหนิไซร ความวา หากวา   
บุคคลอ่ืนยอมเปนคนโง เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะเหตุถอยคําท่ีผูอ่ืน   
ตําหนิติเตียนคอนวาไซร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว เพราะคําท่ีผูอ่ืน   
ตําหนิไซร.   
     [๖๕๒] คําวา ใครๆ ก็ไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมท้ังหลาย ความวา ใครๆ ก็ไมพึง   
เปนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร ในธรรมท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา ใครๆ กไ็มพึงเปนผูวเิศษในธรรมท้ังหลาย.   
     [๖๕๓] คําวา เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอ่ืนโดยความเปนธรรมเลว ความวา   
ปุถุชนแมมากยอมกลาว คอนขอด นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนมากยอมกลาว คอนขอด   
นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนคนเดยีวโดยความเปนธรรมเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก   
ต่ําตอย ปุถุชนแมคนเดยีวยอมกลาว คอนขอด นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนมากคน โดย   
ความเปนธรรมเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ปุถุชนแมคนเดยีวยอมกลาว คอนขอด   
นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนคนเดยีว โดยความเปนธรรมเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก   
ต่ําตอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอ่ืนโดยความเปนธรรมเลว.   
     [๖๕๔] ธรรมะ ทิฐิ ปฏิปทา มรรค ช่ือวาธรรมเปนทางดําเนินของตนๆ ในคําวา   
ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยนืยนัในธรรมเปนทางดําเนินของตน ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยืนยนั กลาว   
ม่ันคง กลาวแข็งแรง กลาวเพียงแทในธรรมเปนทางดําเนินของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยนืยนัในธรรมเปนทางดําเนินของตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสตอบวา    
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           หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว เพราะคําท่ีผูอ่ืนตําหนิไซร ใครๆ ก็ไมพึง   
           เปนผูวิเศษในธรรมท้ังหลาย เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอ่ืนโดย   
           ความเปนธรรมเลว ชนท้ังหลาย เปนผูกลาวยนืยันในธรรมเปนทาง   
           ดําเนินของตน.   
     [๖๕๕] ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนนิของตน ของพวกสมณพราหมณเปนของ   
           จริง เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดําเนินของตน   
           วาทะท้ังปวงก็พึงเปนของจริง เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณ   
           เหลานัน้ เปนของเฉพาะตัวเทานั้น.   
     [๖๕๖] การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน ในคําวา ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนิน   
ของตน ของพวกสมณพราหมณ เปนของจริง เปนไฉน พวกสมณพราหมณยอมสักการะ   
เคารพ นับถือ บูชาศาสดาของตนวา ศาสดานี้เปนสัพพัญู นี้ช่ือวาการบูชาธรรมเปนทาง   
ดําเนินของตน. พวกสมณพราหมณยอมสักการะ เคารพ นบัถือ บูชาธรรมท่ีศาสดาของตนบอก   
หมูคณะของตนทิฏฐิของตน ปฏิปทาของตน มรรคของตนวา มรรคน้ีเปนทางใหพนทุกข นี้   
ช่ือวา การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน. คําวา การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตนเปนของ   
จริง ความวา การบูชาธรรมเปนทางดําเนนิของตน เปนของจริง แท แนนอน เปนจริง เปน   
ตามจริง ไมวปิริต เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กก็ารบูชาธรรมเปนทางดําเนนิของตน ของพวก   
สมณพราหมณ เปนของจริง.   
     [๖๕๗] ธรรมะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ช่ือวาธรรมเปนทางดําเนินของตน ในคําวา   
เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดาํเนินของตน พวกสมณพราหมณยอมสรร   
เสริญ ชม ยกยอง พรรณนาธรรมเปนทางดาํเนินของตน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เหมือนดัง   
พวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดําเนินของตน.   
     [๖๕๘] คําวา วาทะท้ังปวงก็พึงเปนของจริง ความวา วาทะท้ังปวงก็พงึ เปนของจริง   
แท แนนอน เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา วาทะท้ังปวงก็พงึเปน   
ของจริง.    
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     [๖๕๙] คําวา เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณเหลานัน้เปนของเฉพาะตัว   
เทานั้น ความวา ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ   
ความพนรอบ ของสมณพราหมณเหลานั้น เปนของเฉพาะตัวเทานั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณเหลานัน้ เปนของเฉพาะตัวเทานัน้. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน ของพวกสมณพราหมณ เปน   
           ของจริง เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรม เปนทางดําเนิน   
           ของตน วาทะท้ังปวงก็พึงเปนของจริง เพราะความหมดจดของพวก   
           สมณพราหมณเหลานัน้ เปนของเฉพาะตัวเทานั้น.   
     [๖๖๐] ญาณอันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ (พระอรหันต) ความ   
           ตัดสินใจแลวจึงถือม่ันในธรรมท้ังหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ เพราะเหตุ   
           นั้น พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาทท้ังหลาย เพราะ   
           พราหมณยอมไมเห็นธรรมอ่ืนโดยความเปนธรรมประเสริฐ.   
     [๖๖๑] ศัพทวา น ในคําวา ญาณอันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ เปน   
ปฏิเสธ. ช่ือวาพราหมณ คือ บุคคลช่ือวา เปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗   
ประการ ฯลฯ  อันตัณหาทิฏฐไิมอาศัย ผูคงท่ี ช่ือวาเปนพราหมณ. คําวา ญาณอันบุคคลอ่ืน   
พึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ ความวา ความเปนผูมีญาณอันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํายอมไมมีแก   
พราหมณ คือ พราหมณเปนผูมีญาณอันผูอ่ืนไมตองแนะนํา ไมตองอาศัยผูอ่ืน ไมเช่ือผูอ่ืน ไม   
ดําเนินเนื่องดวยผูอ่ืน เปนผูไมหลงใหล มีความรูสึก มีความระลึกได ยอมรู ยอมเห็นวา   
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี   
ความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ญาณอัน   
บุคคลอ่ืนพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ.   
     [๖๖๒] คําวา ในธรรมท้ังหลาย ในคําวา ความตัดสินใจแลวจึงถือม่ันในธรรม    
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ท้ังหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ ความวา ในทิฏฐิ ๖๒ ประการ. คําวาตัดสินในแลว คือ ตัดสินแลว   
ช้ีขาด คนหา แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลวจึงจับม่ัน ยดึม่ัน   
ถือม่ัน รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความถือม่ัน   
ความนอมใจเชื่อวา ส่ิงนี้จริง แน แท เปนตามสภาพ เปนตามจริง ไมวปิริตดังนี้   
ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันพราหมณนั้นละ ตัดขาด สงบ   
ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความ   
ตัดสินใจแลวจึงถือม่ันในธรรมทั้งหลาย กไ็มมีแกพราหมณ.   
     [๖๖๓] คําวา เพราะเหตุนัน้ พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความววิาททั้งหลาย   
ความวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณะ เหตุ ปจจยั นิทานน้ัน พราหมณจึงเปนผูลวง   
กาวลวง กาวลวงพรอม เปนไปลวง ซ่ึงความทะเลาะดวยทิฏฐิ ความหมายม่ันดวยทิฏฐิ   
ความแกงแยงดวยทิฏฐิ ความวิวาทดวยทิฏฐิ ความทุมเถียงดวยทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความววิาทท้ังหลาย.   
     [๖๖๔] คําวา เพราะพราหมณยอมไมเหน็ธรรมอ่ืนโดยความเปนธรรม ประเสริฐ   
ความวา พราหมณยอมไมเหน็ ไมพบ ไมแลเห็น ไมพนิิจ ไมพิจารณาเหน็ซ่ึงธรรม คือ   
ศาสดา ธรรมท่ีศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค อ่ืน นอกจากสติปฏฐาน   
สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ วาเปนธรรมประเสริฐ   
วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะพราหมณยอมไมเห็นธรรมอ่ืน   
โดยความเปนธรรมประเสริฐ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา   
           ญาณอันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํา ยอมไมมีแกพราหมณ ความตัดสินใจแลว   
           จึงถือม่ันในธรรมท้ังหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ เพราะเหตุนัน้ พราหมณ   
           จึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาทท้ังหลาย เพราะพราหมณยอมไมเห็น   
           ธรรมอ่ืนโดยความเปนธรรมประเสริฐ.   
     [๖๖๕] สมณพราหมณบางพวก ยอมเช่ือความหมดจดดวยทิฏฐิวา เรายอมรู    
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           ยอมเหน็ซ่ึงความหมดจดน้ันจริงแท หากวาสมณพราหมณผูหนึง่ได   
           เห็นแลว สมณพราหมณผูเห็นนั้นจะมีประโยชนอะไรดวยการเห็น   
           นั้นเลา? พวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจดดวย   
           ทัสสนะอ่ืน.   
     [๖๖๖] คําวา ยอมรู ในคําวา เรายอมรูยอมเห็นซ่ึงความหมดจดนั้นจริงแท ความวา   
เรายอมรูดวยญาณเคร่ืองรูจิตของผูอ่ืน หรือยอมรูดวยญาณเคร่ืองรูระลึกถึงขันธท่ีอยูอาศัยในกาล   
กอน. คําวา ยอมเห็น ความวา เรายอมเหน็ดวยมังสจกัษุหรือยอมเห็นดวยทิพจกัษุ. คําวา   
ซ่ึงความหมดจดน้ันจริงแท ความวา ซ่ึงความหมดจดน้ันแนแท เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เรายอมรูยอมเห็นซ่ึงความหมดจดนั้นจริงแท.   
     [๖๖๗] คําวา สมณพราหมณบางพวกยอมเช่ือความหมดจดดวยทิฏฐิ ความวา   
สมณพราหมณบางพวกยอมเช่ือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน   
ความพนวิเศษ ความพนรอบดวยทิฏฐิ คือ สมณพราหมณบางพวกยอมเช่ือความหมดจด   
ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบดวยทิฏฐิวา   
โลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได   
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สมณพราหมณ   
บางพวกยอมเชื่อความหมดจดดวยทิฏฐิ.   
     [๖๖๘] คําวา ไดเหน็แลว ในคําวา หากวาสมณพราหมณผูหนึ่งไดเหน็แลว   
สมณพราหมณผูเห็นนั้น จะมีประโยชนอะไรดวยการเหน็นั้นเลา? ความวา ไดเห็นแลวดวย   
ญาณเคร่ืองรูจิตผูอ่ืน ไดรูแลวดวยญาณเครื่องระลึกถึงขันธท่ีอยูอาศัยในกาลกอน ไดเห็นแลว   
ดวยมังสจักษุ หรือไดเห็นแลวดวยทิพจักษุ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา หากวาสมณพราหมณ   
ผูหนึ่งไดเห็นแลว. คําวา สมณพราหมณผูเห็นนั้น จะมีประโยชนอะไรดวยการเหน็นัน้เลา?   
ความวา สมณพราหมณนั้นจะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้น คือ  ความกําหนดรูทุกขจะมีได   
อยางไร? ความละสมุทัยก็ไมมี ความเจริญมรรคก็ไมมี ความทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี ความ   
ละดวยตัดขาดซ่ึงราคะก็ไมมี ความละดวยตัดขาดซ่ึงโทสะก็ไมมี ความละดวยตัดขาดซ่ึงโมหะ   
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ก็ไมมี ความละดวยตัดขาดซ่ึงกิเลสท้ังหลายก็ไมมี ความตัดขาดซ่ึงสังขารวัฏก็ไมมี เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา หากวาสมณพราหมณผูหนึ่งไดเหน็แลว สมณพราหมณผูนั้น จะมีประโยชนอะไรดวย   
การเห็นนั้นเลา?   
     [๖๖๙] คําวา พวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจด ดวยทัสสนะอ่ืน   
ความวา สมณพราหมณเหลานั้นลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงแลว ซ่ึงทางแหงความหมดจด   
ทางแหงความหมดจดวิเศษ ทางแหงความหมดจดรอบทางขาว ทางขาวรอบ ยอมกลาว บอก   
พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน   
ความพนวิเศษ ความพนรอบ อ่ืนจากสติปฏฐาน อ่ืนจากสัมมัปปธาน อ่ืนจากอิทธิบาท   
อ่ืนจากอินทรีย อ่ืนจากพละ อ่ืนจากโพชฌงค อ่ืนจากอรยิมรรคมีองค ๘ ดวยทิฏฐิ แมดวยเหตุ   
อยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวาพวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจดดวยทัสสนะอ่ืน.   
อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจาท้ังหลายก็ดี พระพุทธสาวกท้ังหลายก็ดี พระปจเจกพุทธะทั้งหลายก็ดี   
ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงแลว ซ่ึงทางแหงความไมหมดจด ทางแหงความไมหมดจดวิเศษ   
ทางแหงความไมหมดจดรอบ ทางไมขาว ทางไมขาวรอบ โดยทิฏฐิแหงสมณพราหมณเหลานัน้   
ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔   
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา พระอริยะ   
มีพระพุทธเจาเปนประธานลวงเสียแลว ยอมกลาว ความหมดจดดวยธรรมอ่ืน. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           สมณพราหมณบางพวก ยอมเช่ือความหมดจดดวยทิฏฐิวา เรายอมรู   
           ยอมเหน็ความหมดจดนั้นจริงแท หากวาสมณพราหมณผูหนึ่งไดเห็นแลว   
           สมณพราหมณผูเหน็นั้น จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา? พวก   
           สมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจดดวยทัสสนะอ่ืน.   
     [๖๗๐] นรชนเม่ือเหน็ก็เห็นนามรูป หรือเห็นแลวก็จกัรูนามรูปเหลานั้นเทานัน้   
           นรชนเห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท ถึงอยางนั้น ผูฉลาดท้ังหลาย   
           ยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลย.    
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     [๖๗๑] คําวา นรชนเม่ือเหน็ ในคําวา นรชนเม่ือเหน็ก็เห็นนามรูป ความวา   
นรชนเม่ือเหน็ดวยญาณเครื่องรูจิตผูอ่ืน เม่ือเห็นดวยญาณเคร่ืองระลึกถึงขันธท่ีอยูอาศัยในกาล   
กอน เม่ือเห็นดวยมังสจักษุ หรือเม่ือเห็นดวยทิพจักษุ ก็เห็นนามรูปเทานั้นโดยความเปนของเท่ียง   
โดยความเปนสุข โดยความเปนอัตตา มิไดเห็นความเกิด ความดับ คุณ โทษ หรืออุบายเคร่ือง   
สลัดออกแหงธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนเม่ือเหน็ก็เหน็นามรูป.   
     [๖๗๒] คําวา หรือเห็นแลวก็รูจักนามรูปเหลานั้นเทานั้น ความวา คร้ันเห็นแลวดวย   
ญาณเคร่ืองรูจิตผูอ่ืน เห็นแลวดวยญาณเครื่องระลึกถึงขันธท่ีอยูอาศัยในกาลกอน เหน็แลวดวย   
มังสจักษุ หรือเห็นแลวดวยทิพจักษุ ก็เห็นเพียงนามรูปเทานั้น แลวจักรูโดยความเปนของเท่ียง   
โดยความเปนสุข โดยความเปนอัตตา จักไมรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัด   
ออกแหงธรรมเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หรือเห็นแลวก็จักรูนามรูปเหลานั้นเทานั้น.   
     [๖๗๓] คําวา เหน็นามรูปมากบางนอยบางโดยแท ความวา เม่ือเหน็นามรูปมากบาง   
นอยบาง ก็เหน็โดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข โดยความเปนอัตตา โดยแท เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท.   
     [๖๗๔] คําวา ผูฉลาดท้ังหลาย ในคําวา ถึงอยางนั้น ผูฉลาดท้ังหลายยอมไมกลาว   
ความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้น ความวา พวกผูฉลาดในขันธ ผูฉลาดในธาตุ ผูฉลาด   
ในอายตนะ ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ผูฉลาดในสติปฏฐาน ผูฉลาดในสัมมัปปธาน ผูฉลาด   
ในอิทธิบาท ผูฉลาดในอินทรีย ผูฉลาดในพละ ผูฉลาดในโพชฌงค ผูฉลาดในมรรค ผูฉลาด   
ในผล ผูฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก ไมพดู ไมแสดง ไมแถลง   
ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพน   
รอบ เพียงความเห็นนามรูป ดวยญาณเครื่องรูจิตผูอ่ืน ดวยญาณเคร่ืองระลึกถึงขันธท่ีอยูอาศัย   
ในกาลกอน ดวยมังสจกัษุ หรือดวยทิพยจกัษุ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ถึงอยางนั้น ผูฉลาด   
ท้ังหลายยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสตอบวา    
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           นรชนเมื่อเห็นกเ็ห็นนามรูป หรือเห็นแลวก็จกัรูนามรูปเหลานัน้เทานั้น   
           นรชนเห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท ถึงอยางนั้น ผูฉลาดท้ังหลาย   
           ยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลย.   
     [๖๗๕] ก็นรชนผูกลาวดวยความถือม่ัน เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได   
           เปนผูเชิดทิฏฐิท่ีกําหนดไวในเบ้ืองหนา อาศัยวัตถุใด ก็กลาววตัถุนั้น   
           วางามในเพราะทิฏฐินัน้ นรชนผูกลาวความหมดจดน้ัน ไดเหน็วาแท   
           ในทิฏฐินั้น.   
     [๖๗๖] คําวา ก็นรชนผูกลาวดวยความถือม่ัน เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได   
ความวา นรชนผูกลาวดวยความถือม่ันวา โลกเท่ียง ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ผูกลาวดวย   
ความถือม่ันวา โลกไมเท่ียง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน   
อีกก็หามไิด ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา. คําวา เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได ความ   
วา นรชนผูกลาวดวยความถือม่ัน เปนผูอันใครๆ ยากท่ีจะแนะนําได ยากท่ีจะใหรูได ยากท่ี   
จะใหเขาใจได ยากท่ีจะใหเหน็ได ยากท่ีจะใหเล่ือมใสได เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กน็รชนผู   
กลาวดวยความถือม่ัน เปนผูอันใครๆ ไมพงึแนะนําใหดีได.   
     [๖๗๗] คําวา เปนผูเชิดทิฏฐิท่ีกําหนดไวในเบ้ืองหนา ความวา เปนผูเชิดทิฏฐิท่ี   
กําหนด ปรุงแตง ตั้งอยูดีแลว ไวในเบ้ืองหนา คือ ทําทิฏฐิออกหนาเท่ียวไป มีทิฏฐิเปน   
ธงไชย มีทิฏฐิเปนธงยอด มีทิฏฐิเปนใหญ ถูกทิฏฐิหอมลอมเท่ียวไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เปนผูเชิดทิฏฐิท่ีกําหนดไวในเบ้ืองหนา.   
     [๖๗๘] คําวา อาศัยวัตถุใด ในคําวา อาศัยวัตถุใด ก็กลาววัตถุนั้นวางามในเพราะ   
ทิฏฐินั้น ความวา อาศัย อิงอาศัย พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจ ถึงแลว ซ่ึงวัตถุใด คือ   
ศาสดา ธรรมท่ีศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อาศัย   
วัตถุใด. คําวา ในเพราะทิฏฐินั้น ความวา ในเพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของ   
ตน. คําวา กก็ลาววัตถุนั้นวางาม ความวา เปนผูกลาววัตถุนั้นวางาม กลาววาดี กลาววาเปน   
บัณฑิต กลาววาเปนธีรชน กลาววามีญาณ กลาวโดยเหตุ กลาวโดยลักษณะ กลาวโดยการณะ   
กลาวโดยฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อาศัยวัตถุใด ก็กลาววัตถุนั้นวางามใน   
เพราะทิฏฐินั้น.    
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     [๖๗๙] คําวา ผูกลาวความหมดจด ในคําวา ผูกลาวความหมดจดนั้น ไดเหน็วาแท   
ในทิฏฐินั้น ความวา กลาวความหมดจด กลาวความหมดจดวิเศษ กลาวความหมดจดรอบ   
กลาวความขาว กลาวความขาวรอบ. อีกอยางหนึ่ง ผูมีความเห็นความหมดจด มีความเห็นความ   
หมดจดวิเศษ มีความเหน็ความหมดจดรอบ มีความเหน็ความขาว มีความเห็นความขาวรอบ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูกลาวความหมดจด. คําวา ในทิฏฐินั้น คือ ในทิฏฐิ ความควร ความ   
ชอบใจ ลัทธิของตน. คําวา ไดเห็นวาแท ความวา ไดเห็น ไดพบ ไดประสบ ไดแทง   
ตลอดวา แท แนนอน จริง เปนตามจริง  ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนผูกลาว   
ความหมดจดนั้น ไดเห็นวาแทในทิฏฐินัน้. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตอบวา   
           ก็นรชนผูกลาวดวยความถือม่ัน เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได   
           เปนผูเชิดทิฏฐิท่ีกําหนดไวเบ้ืองหนา อาศัยวัตถุใดก็กลาววัตถุนัน้วางาม   
           ในเพราะทิฏฐินั้น นรชนผูกลาวความหมดจดน้ัน ไดเหน็วาแทใน   
           ทิฏฐินั้น.   
     [๖๘๐] พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึงซ่ึงความกําหนด ไมเปนผู   
           แลนไปดวยทิฏฐิ ท้ังไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกเพราะญาณ   
           พราหมณนั้นรูแลว ยอมวางเฉยซ่ึงสมมติท้ังหลายที่ปุถุชนใหเกดิ สวน   
           สมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน.   
     [๖๘๑] ศัพทวา น ในคําวา พราหมณทราบดวยญาณแลวยอมไมเขาถึงความกําหนด   
เปนศัพทปฏิเสธ ช่ือวาพราหมณ คือ บุคคลช่ือวาเปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึง   
ธรรม ๗ ประการ ฯลฯ อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงท่ี ช่ือวาเปนพราหมณ. คําวา   
ความกําหนด ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวย   
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความกําหนดดวยทิฏฐิ ญาณ เรียก   
วาสังขาร ไดแกความรู ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ   
คําวา พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึงความกาํหนด ความวา พราหมณทราบ พินิจ   
พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงดวยญาณวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปน    
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ทุกข ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดบัไปเปนธรรมดา ดังนี้   
แลว ยอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน ซ่ึงความกําหนดดวยตัณหา   
หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึง   
ความกําหนด.   
     [๖๘๒] คําวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ ท้ังไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกเพราะ   
ญาณ ความวา พราหมณนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกดิข้ึน เผาเสียแลวดวย   
ไฟคือญาณ ซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ ประการ ไมดําเนนิ ไมออก ไมเล่ือน ไมเคล่ือนไปดวยทิฏฐิ ท้ังไม   
ถึง ไมกลับมาถึงทิฏฐินั้นโดยความเปนสาระ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ   
คําวา ท้ังไมมีตณัหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกเพราะญาณ ความวา พราหมณยอมไมทําตัณหาเปน   
เคร่ืองผูก หรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูก คือ ไมยังตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกใหเกิด ใหเกดิพรอม   
ใหบังเกดิ ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะญาณในสมาบัติ ๘ เพราะญาณในอภญิญา ๕ หรือเพราะ   
ญาณท่ีผิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ ท้ังไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ือง   
ผูกเพราะญาณ.   
     [๖๘๓] คําวา รูแลว ในคําวา พราหมณนั้นรูแลว .... ซ่ึงสมมติท้ังหลายท่ีปุถุชนให   
เกิด ความวา รู ทราบ พินิจ พจิารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา สังขารท้ังปวงไม   
เท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความ   
ดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พราหมณนัน้รูแลว. ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา   
สมมติ ทิฏฐิท้ังหลายช่ือวาปุถุชชา เพราะทิฏฐิเหลานั้น อันปุถุชนใหเกดิ หรือเพราะชนตางๆ   
มากใหเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พราหมณนั้นรูแลว .... ซ่ึงสมมติท้ังหลายท่ีปุถุชนใหเกิด.   
     [๖๘๔] คําวา ยอมวางเฉย สวนพวกสมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน ความวา   
พวกสมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือ ยึดม่ัน ถือม่ัน ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหง   
ทิฏฐิ สวนพระอรหันตยอมวางเฉย ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอม    
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วางเฉย สวนพวกสมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัส   
ตอบวา   
           พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึงซ่ึงความกําหนด ไมเปนผู   
           แลนไปดวยทิฏฐิ ท้ังไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกเพราะญาณ   
           พราหมณนั้นรูแลว ยอมวางเฉยซ่ึงสมมติท้ังหลายที่ปุถุชนใหเกดิ สวน   
           พวกสมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน.   
     [๖๘๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบอีกวา) มุนีสละแลวซ่ึงกิเลส เคร่ืองรอยกรอง   
           ท้ังหลายในโลกนี้ เม่ือชนท้ังหลายเกิดววิาทกนั ยอมไมเปนผูแลนไป   
           ดวยธรรมท่ีทําใหเปนพวก มุนีนั้นเม่ือชนท้ังหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ   
           วางเฉยไมถือม่ัน สมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน.   
     [๖๘๖] ช่ือวา กิเลสเคร่ืองรอยกรอง ในคําวา มุนีสละแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองรอยกรอง   
ท้ังหลายในโลกนี้ ไดแกกิเลสเคร่ืองรอยกรอง ๔ อยาง คือ กิเลสเคร่ืองรอยกรองทางกาย คือ   
อภิชฌา พยาบาท สีลัพพตปรามาส ช่ือวาความยึดม่ันวาส่ิงนี้จริง ความกาํหนดในทิฏฐิของตน   
ช่ือวากิเลสเคร่ืองรอยกรองทางกาย คืออภิชฌา. ความอาฆาต ความไมยนิดีในถอยคําของผูอ่ืนช่ือวา   
กิเลสเคร่ืองรอยกรองทางกายคือพยาบาท. ความยึดถือศีลพรต หรือท้ังศีลและพรตของตน ช่ือวา   
กิเลสเคร่ืองรอยกรองทางกายคือสีลัพพตปรามาส. ทิฏฐิของตน ช่ือวาความยึดม่ันวาส่ิงนี้จริง.   
คําวา สละแลว ความวา ปลอยหรือวางแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองรอยกรองท้ังหลาย. อีกอยางหน่ึง   
ความวา แกแลวหรือคลายแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองรอยกรองท่ีผูก รัด พัน เหนีย่วร้ัง เกาะเกี่ยว   
พัวพัน คลองไว เหมือนชนทัง้หลายทําความปลดปลอยคานหาม รถหรือเกวยีน ฉะนัน้. คําวา   
มุนี ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ไดแกความรู ความรูชัด ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ   
และตัณหาเพยีงดังขาย บุคคลน้ันช่ือวามุนี. คําวา ในโลกนี้ คือในทิฏฐินี้ ฯลฯ ในมนษุยโลก   
นี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนสีละแลวซ่ึงกิเลสเปนเคร่ืองรอยกรองท้ังหลายในโลกนี้.    
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     [๖๘๗] คําวา เม่ือชนท้ังหลายเกดิววิาทกัน ไมเปนผูแลนไปดวยธรรมท่ีทําใหเปนพวก   
ความวา เม่ือชนท้ังหลายมีความววิาทกนัเกิด เกดิพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ คือ   
เม่ือชนท้ังหลายถึงฉันทาคติ ถึงโทสาคติ ถึงโมหาคติ ถึงภยาคติ มนุยีอมไมถึงฉันทาคติ ไม   
ถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ   
อุทธัจจะ วจิิกจิฉา อนุสัย ยอมไมดําเนนิ ออก เล่ือน เคล่ือนไปดวยธรรมท้ังหลายท่ีทําให   
เปนพวก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เม่ือชนท้ังหลายเกดิววิาทกัน ยอมไมเปนผูแลนไปดวยธรรม   
ท่ีทําใหเปนพวก.   
     [๖๘๘] คําวา สงบ ในคําวา มุนีนัน้ เม่ือชนท้ังหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ วางเฉย   
ความวา ช่ือวาเปนผูสงบ เขาไปสงบเงียบ ดับ ระงับแลวเพราะเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ   
อกุสลาภิสังขารท้ังปวงสงบ เงียบ เขาไปสงบ เย็น ดับ หายไป ระงับแลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เปนผูสงบ. คําวา เม่ือชนท้ังหลายไมสงบ คือ เม่ือชนท้ังหลายไมสงบ ไมเขาไปสงบ   
ไมเงียบ ไมดับ ไมระงับแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือชนท้ังหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ.   
คําวา มุนีนัน้ .... เปนผูวางเฉย ความวา พระอรหันตเปนผูประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ คือ   
เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติ มีสัมปชัญญะ ไดยินเสียงดวย   
หูแลว ฯลฯ บุคคลนั้น เปนผูมีอินทรียอันอบรมแลว ฝกดแีลว รอคอยกาลมรณะอยู เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา มุนีนั้น เม่ือชนท้ังหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ วางเฉย.   
     [๖๘๙] คําวา เปนผูไมถือม่ัน สมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน ความวา สมณ   
พราหมณเหลาอ่ืน ยอมถือ ยดึม่ัน ถือม่ัน ดวยสามารถตัณหา ดวยสามารถทิฏฐิ พระอรหันต   
ยอมวางเฉย ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือม่ัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูไมถือม่ัน สมณพราหมณ   
เหลาอ่ืนยอมถือม่ัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           มุนีสละแลวซ่ึงกเิลสเคร่ืองรอยกรองท้ังหลายในโลกนี้ เม่ือชนท้ังหลาย   
           เกิดวิวาทกัน ยอมไมเปนผูแลนไปดวยธรรมท่ีทําใหเปนพวก มุนนีั้น   
           เม่ือชนทั้งหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบวางเฉย ไมถือม่ัน สมณพราหมณ   
           เหลาอ่ืน ยอมถือม่ัน.    
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     [๖๙๐] มุนลีะอาสวะอันมีในกอน ไมทําอาสวะใหม ไมเปนผูดําเนนิไปดวย   
           ความพอใจ ท้ังไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน มุนีนั้นเปนธีรชน พนขาด   
           แลวจากทิฏฐิท้ังหลาย ไมเปนผูติเตียนตน ยอมไมติดอยูในโลก.   
     [๖๙๑] คําวา มุนีละอาสวะอันมีกอน ไมทําอาสวะใหม ความวา รูป เวทนา สัญญา   
สังขาร วิญญาณ สวนอดีต เรียกวา อาสวะอันมีในกอน. กิเลสเหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะปรารภ   
ถึงสังขารสวนอดีต มุนีละ สละ บริจาค สลัด บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึง   
กิเลสเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ละอาสวะอันมีในกอน. คําวา ไมทําอาสวะใหม ความ   
วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนปจจุบัน เรียกวา อาสวะใหม. มุนีไมทํา   
ความพอใจ ไมทําความรักใคร ไมทําความกําหนดั ปรารภถึงสังขารสวนปจจุบัน คือ ไมใหเกิด   
ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกดิ ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนีละอาสวะอันมี   
ในกอน ไมทําอาสวะใหม.   
     [๖๙๒] คําวา ไมเปนผูดําเนินไปดวยความพอใจ ในคําวา ไมเปนผูดําเนินไปดวย   
ความพอใจ ท้ังไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน ความวา ไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึง   
โมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจกิิจฉา   
อนุสัย ไมดําเนิน ออก เล่ือน เคล่ือนไปดวยธรรมท้ังหลายท่ีทําใหเปนพวก เพราะฉะนั้น จึง   
ช่ือวา ไมเปนผูดําเนินดวยความพอใจ. คําวา ท้ังไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน ความวา นรชน   
เปนผูกลาวดวยความถือม่ันวา โลกเท่ียง ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา โลกไมเท่ียง ส่ิงนีแ้หละ   
จริง ส่ิงอ่ืนเปลา ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได   
ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา (ไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ันอยางนั้น) เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไมเปนผูดําเนนิดวยความพอใจ ท้ังไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน.   
     [๖๙๓] คําวา มุนีนั้นเปนธีรชน พนขาดแลวจากทิฏฐิท้ังหลาย ความวา ทิฏฐิ ๖๒   
ประการ อันมุนีนั้นละ ตดัขาด สงบ ระงับแลวทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   
มุนีนั้นนัน้เปนผูพนขาด ไมเกี่ยวของดวยทิฏฐิท้ังหลายยอมเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู. คํา   
วา เปนธีรชน คือ เปนผูมีปญญาเคร่ืองทรงจํา เปนบัณฑิต มีปญญา มีปญญาเคร่ืองตรัสรู    
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มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา มุนีนัน้เปนธีรชน   
พนขาดแลวจากทิฏฐิท้ังหลาย.   
                   วาดวยเหตุท่ีตเิตียนมี ๒ อยาง   
     [๖๙๔] ช่ือวาความติด ในคําวา ไมเปนผูติเตียนตน  ยอมไมติดในโลก ไดแกความ   
ติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวยตัณหา   
ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวยทิฏฐิ มุนีนั้นละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิแลว   
เพราะละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิ จงึเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมเขาไปติด   
ยอมไมติด ไมเปอน ไมเขาไปติด ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก   
อายตนโลก คือ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมติด ไมเปอน ไมเขาไปติด ออก สลัดออก   
พนขาด ไมเกีย่วของแลว เปนผูมีจิตปราศจากเขตแดนกเิลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอม   
ไมติดในโลก. คําวา ไมเปนผูติเตียนตน ความวา บุคคลยอมติเตียนไดดวยเหตุ ๒ อยาง คือ   
เพราะกระทําอยาง ๑ เพราะไมกระทําอยาง ๑. บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไม   
กระทําอยางไร? บุคคลยอมติเตียนตนไดวา เราทํากายทุจริต เราไมทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต   
เราไมทําวจีสุจริต เราทํามโนทุจริต เราไมทํามโนสุจริต เราทําปาณาติบาต ฯลฯ เราทํามิจฉาทิฏฐิ   
เราไมทําสัมมาทิฏฐิ บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง   
บุคคลยอมติเตียนตนวา เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีลท้ังหลาย เราเปนผูไมคุมครองทวารใน   
อินทรียท้ังหลาย เราเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ เราเปนผูไมหม่ันประกอบความเพียรเปน   
เคร่ืองต่ืนอยู เราเปนผูไมประกอบดวยสตสัิมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญ   
สัมมัปปธาน ๔ เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไม   
ไดเจริญโพชฌงค ๗ เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมกําหนดรูทุกข เราไมละสมุทัย เรา   
ไมเจริญมรรค เราไมทําใหแจงซ่ึงนิโรธ บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทํา   
อยางนี้ มุนีไมกระทํากรรมเปนเหตุ ติเตียนตน คือ ไมยงักรรมน้ันใหเกิด ใหเกดิพรอม ให   
บังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะอยางนี้ จึงช่ือวาเปนผูไมติเตียนตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมเปนผู   
ติเตียนตน ยอมไมติดในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา    
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           มุนีละอาสวะอันมีในกอน ไมทําอาสวะใหม ไมเปนผูดําเนินไปดวย   
           ความพอใจ ท้ังไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน มุนีนั้นเปนธีรชน พน   
           ขาดแลวจากทิฏฐิท้ังหลาย ไมเปนผูติเตียนตน ยอมไมติดอยูในโลก.   
     [๖๙๕] มุนนีั้น กาํจดัเสนาแลวในธรรมท้ังปวง คือ ในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ี   
           ไดยนิ ในอารมณท่ีทราบ มุนีนั้น เปนผูปลงภาระลงแลว พนขาดแลว   
           ไมมีความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความปรารถนา พระผูมีพระภาค   
           ตรัสวาดังนี้.   
     [๖๙๖] มารเสนา เรียกวา เสนา ในคําวา มุนีนั้น กําจัดเสนาแลวในธรรมท้ังปวง   
คือ ในรูปท่ีเหน็ ในเสียงท่ีไดยิน ในอารมณท่ีทราบ. กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ   
โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่   
ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดหูม่ิน ความเมา ความ   
ประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความ   
เดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง ช่ือวามารเสนา. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           กิเลสกาม เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๑ ของทาน ความไมยนิดี เรา   
           กลาววาเปนมารเสนาท่ี ๒ ของทาน ความหวิกระหาย เรากลาววาเปน   
           มารเสนาท่ี ๓ ของทาน ตัณหา เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๔ ของทาน   
           ความงวงเหงาหาวนอน เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๕ ของทาน ความ   
           ขลาด เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๖ ของทาน ความลังเลใจ เรากลาววา   
           เปนมารเสนาท่ี ๗ ของทาน ความลบลู ความกระดาง เรากลาววาเปน   
           มารเสนาท่ี ๘ ของทาน ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ และยศ ท่ี   
           ไดมาโดยทางผิด เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๙ ของทาน ความยกตน   
           และขมคนอ่ืน เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี ๑๐ ของทาน ดูกรพระยามาร   
           เสนาของทานนี้ เปนผูมีปกติกําจัดบุคคลผูมีธรรมดํา คนไมกลายอม   
           ไมชนะมารเสนานั้นได สวนคนกลายอมชนะได คร้ันชนะแลวยอม   
           ไดความสุข ดังนี้.    
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     เม่ือใด มารเสนาท้ังหมด และกิเลสอันทําความเปนปฏิปกษท้ังหมด อันมุนีชนะ   
ใหพายแพ ทําลายเสีย กําจดัเสีย ทําใหไมสูหนาแลว ดวยอริยมรรค ๔ เม่ือนั้น มุนีนัน้   
เรียกวา เปนผูกําจัดเสนาแลว. มุนีนัน้ กําจดัเสนาในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ีไดยิน ในอารมณท่ี   
ทราบ ในอารมณท่ีรูแจงแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนนีั้น กําจดัเสนาแลวในธรรมท้ังปวง   
คือ ในรูปท่ีเหน็ ในเสียงท่ีไดยิน ในอารมณท่ีทราบ.   
                      วาดวยภาระ ๓ อยาง   
     [๖๙๗] ช่ือวาภาระ ในคําวา มุนนีัน้ เปนผูปลงภาระลงแลว พนขาดแลว ไดแก   
ภาระ ๓ อยางคือ ขันธภาระ ๑ กิเลสภาระ ๑ อภิสังขารภาระ ๑. ขันธภาระเปนไฉน? รูป   
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในปฏิสนธิ นี้ช่ือวาขันธภาระ. กิเลสภาระเปนไฉน?   
ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกสุลาภิสังขารท้ังปวง นี้ช่ือวากิเลสภาระ. อภิสังขารภาระเปน   
ไฉน? ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร นี้ช่ือวาอภิสังขารภาระ ขันธวาระ   
กิเลสภาระ และอภิสังขารภาระ เปนสภาพอันมุนีละแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้ง   
ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เม่ือใด เม่ือนัน้   
มุนีนั้นเรียกวา เปนผูปลงภาระลงแลว มีภาระตกไปแลว มีภาระอันปลดแลว มีภาระอันปลอย   
แลว มีภาระอนัวางแลว มีภาระระงับแลว.   
                    วาดวยโมเนยยะ ๓ อยาง   
     คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวาโมนะ ไดแกปญญา ความรูท่ัว ความเลือกเฟน   
ความเลือกเฟนท่ัว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดดี ความเขาไปกําหนด ความเขาไป   
กําหนดเฉพาะ ความเปนบันฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปนผูมีปญญารักษาตน ปญญาเปน   
เคร่ืองจําแนก ปญญาเปนเคร่ืองคิด ปญญาเปนเคร่ืองเขาไปเห็น ปญญาอันกวางขวางดุลแผนดิน   
ปญญาเปนเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเปนเคร่ืองเห็นแจง ความรูสึกตัว   
ปญญาเปนเคร่ืองเจาะแทง ปญญาเปนเคร่ืองเห็นชัด ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญา   
เปนดังศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาอันสวาง ปญญาอันแจมแจง ปญญาอันรุงเรือง   
ปญญาเปนดังแกว ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเหน็ชอบ บุคคลประกอบดวย    
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ญาณน้ัน ช่ือวาเปนมุนี คือ ผูถึงญาณที่ช่ือวาโมนะ โมเนยยะ (ธรรมเคร่ืองทําความเปนมุนี)   
มี ๓ อยาง คือ โมเนยยธรรมทางกาย ๑ โมเนยยธรรมทางวาจา ๑ โมเนยยธรรมทางใจ ๑.   
     โมเนยยธรรมทางกายเปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง ช่ือวาโมเนยยธรรมทางกาย   
กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ ความกําหนดรูกายมรรคอันสหรคตดวยปริญญา การ   
ละฉันทราคะในกาย ความดบัแหงกายสังขาร ความบรรลุจตุตถฌาน แตละอยางๆ ช่ือวา   
โมเนยยธรรมทางกาย นี้ช่ือวาโมเนยยธรรมทางกาย.   
     โมเนยยธรรมทางวาจาเปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ช่ือวาโมเนยยธรรมทางวาจา   
วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ ความกําหนดรูวาจา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา   
การละฉันทราคะในวาจา ความดับแหงวจสัีงขาร ความบรรลุทุติยฌาน แตละอยางๆ ช่ือวา   
โมเนยยธรรมทางวาจา นี้ช่ือวาโมเนยยธรรมทางวาจา.   
     โมเนยยธรรมทางใจเปน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ช่ือวา โมเนยยธรรมทางใจ   
มโนสุจริต ๓ อยาง ญาณมีจติเปนอารมณ ความกําหนดรูจิต มรรคอันสหรคตดวยปริญญา   
การละฉันทราคะในจติ ความดับแหงจิตตสังขาร ความบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ แตละอยางๆ   
ช่ือวาโมเนยยธรรมทางใจ นี้ช่ือวาโมเนยยธรรมทางใจ.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บัณฑิตท้ังหลายไดกลาวมุนี ผูเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนี   
           ทางใจ ไมมีอาสวะวา เปนผูถึงพรอมดวยธรรมท่ีทําใหเปนมุนี เปนผูละ   
           กิเลสท้ังปวง บัณฑิตท้ังหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย เปนมุนี   
           ทางวาจา เปนมุนีทางใจ ไมมีอาสวะวา เปนผูถึงพรอมดวยธรรมท่ี   
           ทําใหเปนมุนี เปนผูมีบาปอันลางเสียแลว.   
     บุคคลผูประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนมุนีเหลานี้ ช่ือวาเปนมุนีมี ๖ จําพวก คือ อาคาร   
มุนี อนาคารมุนี เสขมุนี อเสขมุนี ปจเจกมุนี มุนิมุนี อาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลาใดเปน   
ผูครองเรือน มีบทคือนิพพานอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว ชนเหลานี้ ช่ือวาอาคารมุนี   
อนาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลาใดออกบวช มีบทคือนิพพานอันเหน็แลว มีศาสนาอันรูแจงแลว    
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ชนเหลานี้ช่ือวา อนาคารมุนี พระเสขะ ๗ จาํพวก ช่ือวาเสขมุนี พระอรหนัตท้ังหลาย ช่ือวา   
อเสขมุนี พระปจเจกพุทธะท้ังหลาย ช่ือวาปจเจกมุนี พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
ช่ือวามุนิมุนี.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           บุคคลไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง เปนแตผูเปลา ไมใชผูรู สวนบุคคล   
           ใดเปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ ละเวนบาปท้ังหลาย เหมือนคน   
           ท่ีถือเคร่ืองช่ังต้ังอยู ฉะนั้น บุคคลนัน้ช่ือวาเปนมุนี เรียกวามุนีโดย   
           เหตุนั้น บุคคลใด ยอมรูโลกท้ัง ๒ บุคคลนั้นเรียกวามุนีโดยเหตุนัน้   
           บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษ ในโลกท้ังปวงท้ัง   
           ภายในและภายนอก กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพยีงดังวา   
           ขายดํารงอยู เปนผูอันเทวดา และมนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นช่ือวาเปน   
           มุนี.   
     คําวา พนขาดแลว ความวา จิตของมุนีพน พนขาด พนวิเศษดีแลวจากราคะ   
โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภสัิงขารท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวามุนนีัน้เปนผูปลงภาระลงแลว   
พนขาดแลว.   
     [๖๙๘] ช่ือวาความกําหนด ในคําวา ไมมีความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความ   
ปรารถนา พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้ ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวย   
ตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความ   
กําหนดดวยทิฏฐิ มุนีนั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะ   
เปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิ จึงยอมไมกําหนดดวยตัณหา   
หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือ ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกดิเฉพาะ เพราะ   
ฉะนั้นจึงช่ือวา ไมมีความกําหนด. คําวา ไมเขาไปยินดี ความวา พาลปุถุชนท้ังปวง ยอม   
กําหนด พระเสขะ ๗ จําพวกรวมท้ังกัลยาณปุถุชน ยอมยินดี ยินดยีิ่ง ยนิดียิ่งเฉพาะ เพื่อ   
ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง สวน    
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พระอรหันตเปนผูยินดี ยินดียิ่ง ยนิดยีิ่งเฉพาะแลว คือ เปนผูออก สละ  พนขาด ไมเกี่ยว   
ของ พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมมีความกําหนด ไมเขา   
ไปยินด.ี คําวา ไมมีความปรารถนา ความวา ตัณหา เรียกวา ความปรารถนา ไดแก ราคะ   
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความปรารถนาน้ัน อันมุนีใด ละ ตัดขาด สงบ   
ระงับแลว ทําไมใหความเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนัน้ เรียกวาผูไมมีความปรารถนา.   
คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง ช่ือวา ภควา เพราะอรรถวาผูทําลาย   
ราคะแลว ทําลายโทสะแลว ทําลายโมหะแลว ทําลายมานะแลว ทําลายทิฏฐิแลว ทําลาย   
เส้ียนหนามแลว ทําลายกิเลสแลว เพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรงจําแนก   
เฉพาะแลว ซ่ึงธรรมรตนะ. ช่ือวา ภควา เพราะอรรถวา ทรงทําซ่ึงท่ีสุดแหงภพท้ังหลาย มี   
พระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรง   
ซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกกึกอง   
ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล   
อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง   
พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ (ฌานเปนท่ีตั้งแหงความ   
ครอบงําอารมณ) ๘ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมี   
พระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔   
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา.   
อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖   
พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา   
พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให    
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พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม. (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค)   
เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติท่ีเกิดเพราะทําใหแจมแจงซ่ึงอรหัตผลและธรรมท้ังปวง) พรอมดวย   
การทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว   
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ไมมีความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความปรารถนา พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดังน้ี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           มุนีนั้น กําจัดเสนาแลวในธรรมท้ังปวง คือ ในรูปท่ีเห็น ในเสียงท่ีไดยิน   
           ในอารมณท่ีทราบ มุนีนั้น เปนผูปลงภาระลงแลว พนขาดแลว ไมมี   
           ความกาํหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความปรารถนา พระผูมีพระภาค   
           ตรัสวา ดังน้ี ฉะนีแ้ล.   
                   จบมหาวยิูหสุตตนิทเทสท่ี ๑๓.   
                       --------------   
                      ตุวฏกสุตตนิทเทสท่ี ๑๔   
     [๖๙๙] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)   
           ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตยผูสงัด มีสันติบท   
           แสวงหาคุณใหญวา ภกิษุเหน็อยางไรแลว จึงไมถือม่ันซ่ึงสังขารอะไร   
           ในโลก ยอมดับ.   
                     วาดวยปุจฉามี ๓ อยาง   
     [๗๐๐] ช่ือวาปุจฉา ในคําวา ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย   
ปุจฉามี ๓ อยาง คือ อทิฏฐโชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑ วิมติเฉทนาปุจฉา ๑.   
     อทิฏฐโชตนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะใดท่ียังไมรู ไมเห็น ไมพจิารณา ไมเทียบเคียง   
ไมกระจาง ไมแจมแจงโดยปกติ บุคคลยอมถามปญหาเพื่อจะรู เพื่อเห็น เพื่อพิจารณา เพื่อ   
เทียบเคียง เพื่อกระจาง เพ่ือแจมแจง ซ่ึงลักษณะนั้น นี้ช่ือวา อทิฏฐโชตนาปุจฉา.    
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     ทิฏฐสังสันทนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะใดท่ีรู เหน็ พิจารณา เทียบเคียง กระจาง   
แจมแจงแลวโดยปกติ บุคคลยอมถามเพื่อตองการสอบสวนลักษณะน้ันกับบัณฑิตอ่ืนๆ นี้ช่ือวา   
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา.   
     วิมติเฉทนาปุจฉาเปนไฉน? บุคคลเปนผูเลนไปสูความเคลือบแคลงสงสัยเปนสองทาง   
วา เปนอยางนีห้รือหนอ หรือไมเปนอยางนี้ เปนอะไรหนอ หรือเปนอยางไร บุคคลนั้นถาม   
ปญหาเพื่อตองการตัดความเคลือบแคลงสงสัย นี้ช่ือวา วมิติเฉทนาปุจฉา. ปุจฉามี ๓ อยางนี้.   
     ปุจฉาอีก ๓ อยาง คือ มนสุสปุจฉา ๑ อมนุสสปุจฉา ๑ นิมมิตปุจฉา ๑.   
     มนุสสปุจฉาเปนไฉน? มนุษยท้ังหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอม   
ทูลถามปญหา คือ พวกภิกษุยอมทูลถาม พวกภิกษุณยีอมทูลถาม พวกอุบาสกยอมทูลถาม   
พวกอุบาสิกายอมทูลถาม พระราชายอมทูลถาม กษัตริยยอมทูลถาม พราหมณยอมทูลถาม   
แพศยยอมทูลถาม ศูทรยอมทูลถาม คฤหัสถยอมทูลถาม บรรพชิตยอมทูลถาม นี้ช่ือวา   
มนุสสปุจฉา.   
     อมนุสสปุจฉาเปนไฉน? พวกอมนุษยเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมทูล   
ถามปญหา คือ นาคยอมทูลถาม ครุฑยอมทูลถาม ยักษยอมทูลถาม อสูรยอมทูลถาม คน   
ธรรพยอมทูลถาม ทาวมหาราชยอมทูลถาม พระอินทรยอมทูลถาม พรหมยอมทูลถาม เทวดา   
ยอมทูลถาม นี้ช่ือวา อมนุสสปุจฉา.   
     นิมมิตปุจฉาเปนไฉน? พระผูมีพระภาคทรงนิรมิตพระพุทธรูปใด อันสําเร็จดวยพระ   
หฤทัย มีอวยัวะครบทุกอยาง มีอินทรียไมวกิาร พระพุทธนิมิตนั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
ผูตรัสรูแลว ตรัสถามปญหา พระผูมีพระภาค ทรงวิสัชนา นี้ช่ือวา  นิมมิตปุจฉา. ปุจฉามี ๓   
อยางนี้.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงประโยชนตน ๑ การถามถึงประโยชนผูอ่ืน ๑ การ   
ถามถึงประโยชนท้ังสองอยาง ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงประโยชนในภพนี้ ๑ การถามถึงประโยชนใน   
ภพหนา ๑ การถามถึงประโยชนอยางยิ่ง ๑.    
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     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงประโยชนไมมีโทษ ๑ การถามถึงประโยชนไมมี   
กิเลส ๑ การถามถึงประโยชนแหงธรรมขาว ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงธรรมสวนอดีต ๑ การถามถึงธรรมสวนอนาคต ๑   
การถามถึงธรรมสวนปจจุบัน ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงธรรมเปนภายใน ๑ การถามถึงธรรมเปนภาย   
นอก ๑ การถามถึงธรรมท้ังเปนภายในและภายนอก ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงกุศลธรรม ๑ การถามถึงอกุศลธรรม ๑ การ   
ถามถึงอัพยากตธรรม ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงขันธ ๑ การถามถึงธาตุ ๑ การถามถึงอายตนะ ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงสติปฏฐาน ๑ การถามถึงสัมมัปปธาน ๑ การ   
ถามถึงอิทธิบาท ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงอินทรีย ๑ การถามถึงพละ ๑ การถามถึง   
โพชฌงค ๑.   
     ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงมรรค ๑ การถามถึงผล ๑ การถามถึงนิพพาน ๑.   
     คําวา ขอทูลถามพระองค ความวา ขอทูลถาม ขอออนวอน ขอเช้ือเชิญ ขอ   
วิงวอนวา ขอไดโปรดตรัสบอกธรรมนั้นแกขาพระองค เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขอทูลถาม   
พระองค.   
     คําวา ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ความวา พระสุริยะ เรียกวา พระอาทติย. พระ   
อาทิตยเปนโคดมโดยโคตร แมพระผูมีพระภาค กเ็ปนโคดมโดยพระโคตร. พระผูมีพระภาค   
ผูปรากฏโดยโคตรพระอาทิตย เปนเผาพนัธุพระอาทิตย เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวา พระพุทธเจา   
เปนเผาพันธุพระอาทิตย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอทูลถามพระองค ผูเปนเผาพันธุ   
พระอาทิตย.   
                      วาดวยวิเวก ๓ อยาง   
     [๗๐๑] ช่ือวา วิเวก ในคําวา ผูสงัด มีสันติบท แสวงหาคุณใหญดังนี้ วิเวกมี   
๓ อยาง คือ กายวิเวก ๑ จิตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑.    
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     กายวิเวกเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา   
โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง และเปนผูสงัดดวยกายอยู   
เธอเดินผูเดยีว ยืนผูเดยีว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาสูบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว   
นั่งในท่ีหลีกเรนผูเดียว อธิษฐาน จงกรมผูเดียว ผูเดียวเท่ียวไป ยับยั้งอยู ผลัดเปล่ียน   
อิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา นี้ช่ือวา กายวิเวก.   
     จิตวิเวกเปนไฉน? ภิกษบุรรลุปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ บรรลุทุติยฌาน มี   
จิตสงัดจากวิตกวิจาร บรรลุตติยฌาน มีจิตสงัดจากปติ บรรลุจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุข   
และทุกข บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจติสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา และนานัตต   
สัญญา บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา บรรลุอากิญ   
จัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มี   
จิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา (เม่ือภิกษุนั้น) เปนพระโสดาบัน มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ   
วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจกิจิฉานุสัย และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกัน   
กับสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น เปนพระสกทาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน   
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางหยาบๆ และจากกิเลสที่ตั้งอยูในเหลาเดยีวกันกับกามราค   
สังโยชนเปนตนนั้น เปนพระอนาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กาม   
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัยอยางละเอียดๆ และจากกิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดยีวกันกับกามราคสังโยชน   
เปนตนนัน้ เปนพระอรหนัต มีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา   
มานานุสัย ภวราคานุสัย อวชิชานุสัย กิเลสท่ีตั้งอยูในเหลาเดียวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น   
และจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอก นี้ช่ือวา จิตวิเวก.   
     อุปธิวิเวกเปนไฉน? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวา อุปธิ. อมตนิพพาน   
เรียกวาอุปธิวิเวก. ไดแกธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ิน   
ตัณหา เปนท่ีสํารอกตัณหา เปนท่ีดับตัณหา เปนท่ีออกไปจากตัณหาเครื่องรอยรัด นีช่ื้อวา   
อุปธิวิเวก.    
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     ก็กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ จติวิเวก ยอมมีแก   
บุคคลผูมีจิตบริสุทธ์ิ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูหมด   
อุปธิ ถึงซ่ึงนิพพานอันเปนวสัิงขาร.   
     คําวา สันติ ไดแกสันตบาง สันติบทบาง โดยอาการอยางเดียวกัน ก็สันติบทนั้น   
นั่นแล คือ อมตนิพพาน ไดแกธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง .... เปนท่ีออกจากตัณหาเคร่ือง   
รอยรัด. สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา บทใด คือ ธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ....   
เปนท่ีออกจากตัณหาเครื่องรอยรัด บทนั้น เปนความสงบ เปนธรรมชาติประณีต. อีกอยางหนึ่ง   
โดยอาการอ่ืน ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปเพ่ือบรรลุความสงบ เพื่อถูกตองความสงบ เพือ่   
ทําใหแจงความสงบ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕   
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานี้ เรียกวาสันติบท บทสงบ ตาณบท บทท่ี   
ตานทาน เลณบท บทท่ีซอนเรน สรณบท บทท่ีพึ่ง อภยบท บทไมมีภยั อัจจุตบท บท   
ไมเคล่ือน อมตบท บทไมตาย นิพพานบท บทดับตัณหา.   
     คําวา ผูแสวงหาคุณใหญ ความวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหาคุณใหญ คือ ทรง   
แสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงศีลขันธใหญ สมาธิขันธใหญ ปญญาขันธใหญ วิมุตติขันธใหญ   
วิมุตติญาณทัสสนขันธใหญ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผูแสวงหาคุณใหญ.   
     พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงความทําลายกองมืดใหญ ความ   
ทําลายวิปลาสใหญ ความถอนลูกศร คือ ตัณหาใหญ ความปลดเปล้ืองโครงทิฏฐิใหญ ความ   
กําจัดธงคือมานะใหญ ความระงับอภิสังขารใหญ ความปดกั้นโอฆะใหญ ความปลงภาระใหญ   
ความตัดสังสารวัฏใหญ ความดับความเดือดรอนใหญ ความระงับความเรารอนใหญ ความยก   
ข้ึนซ่ึงธงคือธรรมใหญ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ผูแสวงหาคุณใหญ.   
     พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔   
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อมตนิพพานเปนปรมัตถ   
ใหญ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูแสวงหาคุณใหญ.    
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     อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูอันสัตวท้ังหลายท่ีมีศักดิ์มาก แสวงหา เสาะหา   
คนหาวา พระพุทธเจาเสด็จอยูท่ีไหน พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีไหน พระพุทธเจาเปนเทวดา   
ยิ่งกวาเทวดาประทับอยูท่ีไหน พระพุทธเจาผูองอาจกวานรชนประทับอยูท่ีไหน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ผูแสวงหาคุณใหญ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ผูสงัด มีสันติบท แสวงหาคุณใหญ.   
     [๗๐๒] คําวา ภกิษุเห็นแลวอยางไร .... ยอมดับ ความวา ภกิษุเห็น พบ   
เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงอยางไร จึงดับ สงบ เขาไปสงบ เขาไป   
สงบวิเศษ ระงับ ซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตี   
เสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความ   
ถือตัว ความดหูม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวาย   
ท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวงของตน. คําวา   
ภิกษุ คือ ภิกษท่ีุเปนกัลยาณปุถุชนหรือภิกษุท่ีเปนเสขบุคคล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษุเห็น   
อยางไรแลว .... ยอมดับ.   
     [๗๐๓] คําวา ไมถือม่ันซ่ึงสังขารอะไรในโลก ความวา ไมถือม่ัน ไมยึด ไมจับ   
ตองดวยอุปาทาน ๔. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุ   
โลก อายตนโลก. คําวา สังขารอะไร คือ สังขารอะไร ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร   
วิญญาณ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมถือม่ันซ่ึงสังขารอะไรในโลก. เพราะฉะนัน้ พระพุทธนิมิต   
นั้นจึงตรัสถามวา   
          ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ผูสงัด มีสันติบท   
          แสวงหาคุณใหญวา ภกิษุเหน็อยางไรแลวจึงไมถือม่ันซ่ึงสังขารอะไรใน   
          โลก ยอมดับ.   
     [๗๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภิกษุพึงกําจดับาปธรรมท้ังปวง คือ กิเลส   
           ท่ีเปนรากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเนิ่นชา และอัสมิมานะดวยปญญา   
           ก็ตัณหาอยางใดอยางหน่ึงท่ีมี ณ ภายใน ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อ   
           กําจัดซ่ึงตัณหาเหลานัน้ในกาลทุกเม่ือ.    
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                    วาดวยธรรมเคร่ืองเนิ่นชา   
     [๗๐๕] คําวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภกิษุพึงกาํจัดบาปธรรมท้ังปวง คือ กิเลส   
ท่ีเปนรากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเนิ่นชา และอัสมิมานะ ดวยปญญา ความวา ธรรมเคร่ืองเนิ่น   
ชานั่นแหละ ช่ือวาสวนแหงธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชา ไดแก สวนแหงธรรมเคร่ืองเนิ่นชา คือ   
ตัณหา และสวนแหงธรรมเคร่ืองเนิ่นชา คือ ทิฏฐิ.   
     รากเงาของธรรมเคร่ืองเนิ่นชาคือตัณหาเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิ   
มานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ นี้เปนรากเงาแหงธรรมเคร่ืองเนิ่นชาคือตัณหา.   
     รากเงาแหงธรรมเคร่ืองเนิ่นชาคือทิฏฐิเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิ   
มานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ นี้เปนรากเงาแหงธรรมเคร่ืองเนิ่นชาคือทิฏฐิ.   
     คําวา ภควา เปนพระนามเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง คําวา ภควา   
ความวา ช่ือวา ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะ ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ   
ทําลายทิฏฐิ ทําลายเส้ียนหนาม ทําลายกิเลส และเพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนก   
พิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะซ่ึงธรรมรตนะ เพราะอรรถวา ทรงทําซ่ึงท่ีสุดแหงภพท้ังหลาย เพราะ   
อรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจติอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว.   
อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ ปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย   
ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก   
วิเวก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาค   
ทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภภิายนะ ๘   
(ฌานเปนท่ีตั้งแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔   
สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑) เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหง   
สัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา    
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ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย   
๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมี   
พระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชธรรม ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา พระภาดา   
พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนาม   
วา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปน   
สัจฉิกาบัญญัติ พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงแหงโพธิพฤกษ ของพระผูมี   
พระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว.   
     คําวา พึงกําจัดบาปธรรมท้ังปวง .... อัสมิมานะ ดวยปญญา ความวา ปญญา เรียกวา   
มันตา ไดแกความรู ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเหน็ชอบ.   
คําวา อัสมิมานะ คือ อัสมิมานะ อัสมิฉันทะ อัสมิอนุสัย ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร   
วิญญาณ. คําวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภกิษุพึงกําจัดบาปธรรมท้ังปวง คือกิเลสท่ีเปนราก   
เงาแหงสวนธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชา และอัสมิมานะ ดวยปญญา ความวา ภิกษพุึงกําจดั สะกัด   
ดับ สงบ ปราบปราม ระงับ ซ่ึงบาปธรรมท้ังปวง คือ กิเลสท่ีเปนรากเงาแหงสวนธรรม   
เคร่ืองเนิ่นชาและอัสมิมานะ ดวยปญญา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา   
ภิกษพุึงกําจดับาปธรรมท้ังปวง คือ กิเลสท่ีเปนรากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเนิ่นชาและอัสมิมานะ   
ดวยปญญา.   
     [๗๐๖] คําวา อยางใดอยางหน่ึง ในคําวา ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งท่ีมี ณ ภายใน   
ความวา ท้ังปวงโดยกําหนดโดยทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือมิได ไมมีสวน   
เหลือ. คําวา อยางใดอยางหนึ่ง นี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา ตณัหา คือ รูปตัณหา ฯลฯ   
ธรรมตัณหา. คําวา ท่ีมี ณ ภายใน คือ ตณัหานั้นต้ังข้ึนภายใน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มี   
ณ ภายใน. อีกอยางหนึ่ง จิต เรียกวา ภายใน ไดแก จิต มนะ มานัส หทัย ปณฑระ มนะ   
มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุอันเกดิแตวิญญาณขันธนั้น.   
ตัณหานั้น สหรคต เกิดรวม เกี่ยวของ สัมปยุต มีความเกิดรวมกัน มีความดับรวมกนั    
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มีวัตถุเดียวกนั มีอารมณเดียวกันกับดวยจิตคือใจ แมเพราะฉะน้ี จึงช่ือวา ท่ีมี ณ ภายใน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ตณัหาอยางใดอยางหน่ึงท่ีมี ณ ภายใน.   
                     วาดวยผูมีสติโดยเหตุ ๔   
     [๗๐๗] คําวา ในกาลทุกเม่ือ ในคําวา ภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อกาํจัดซ่ึงตัณหา   
เหลานั้นในกาลทุกเม่ือ ความวา ในกาลทุกเม่ือ ในกาลท้ังปวง ตลอดกาลท้ังปวง ตลอดกาล   
เปนนิตย ตลอดกาลยั่งยืน ตลอดกาลนิรันดร ตลอดกาลเปนอันเดยีว ตลอดกาลติดตอ ตลอด   
กาลเปนลําดับ ตลอดกาลไมขาดระยะ ตลอดกาลไมมีระหวาง ตลอดกาลสืบเนื่อง ตลอดกาล   
ไมขาดสาย ตลอดกาลกระช้ันชิด ในกาลกอนภัต ในกาลหลังภัต ในยามตน ในยามกลาง   
ในยามหลัง ในขางแรม ในขางข้ึน ในฤดฝูน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวยัตน ใน   
ตอนวยักลาง ในตอนวัยหลัง. คําวา ผูมีสติ ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เม่ือเจริญ   
กายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนา   
ท้ังหลาย ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญจิตตานปุสสนาสติปฏฐานในจิต ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญ   
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลาย ช่ือวาเปนผูมีสติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อีกประการ   
หนึ่ง คือ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมีสติ เพราะเปนผูกระทําธรรมท้ังหลาย   
ท่ีควรทําดวยสติ เพราะเปนผูกําจัดธรรมอันเปนปฏิปกษตอสติ เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมอัน   
เปนนิมิตแหงสติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผู   
ประกอบดวยสติ เปนผูอยูดวยสติ เพราะเปนผูคลองแคลวดวยสติ เพราะเปนผูไมหวนกลับ   
จากสติ. เปนผูมีสติ โดยเหตุ ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ช่ือวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูระลึกได   
เพราะเปนผูสงบ เพราะเปนผูระงับ เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ. ช่ือวาเปนผูมีสติ   
เพราะพุทธานสุสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ อานาปาณ   
สติ มรณสติ กายคตาสติ อุปสมานุสสติ. ความระลึก ความระลึกถึง ความระลึกเฉพาะ ความ   
ระลึก กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ   
สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค นี้เรียกวาสติ. บุคคลเปนผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง   
เขาถึงพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบดวยสตนิี้ บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูมีสติ.    
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     คําวา พึงศึกษา ไดแกสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา   
อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอม   
ดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   
ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนที่ตั้ง เปนเบ้ืองตน เปนเบ้ืองบาท เปนความสํารวม   
เปนความระวงั เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอมดวยกุศลธรรมท้ังหลาย นี้ช่ือวา   
อธิศีลสิกขา.   
     อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม   
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต   
ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกและวิจารสงบไป มีปติและสุข   
เกิดแตสมาธิอยู เพราะปติส้ินไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ   
ตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข   
บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสั โทมนัสกอนๆ ได   
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้ช่ือวา อธิจิตตสิกขา.   
     อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา   
อันใหถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภิกษนุั้น   
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทกุข นี้ความดับทุกข นีข้อปฏิบัติใหถึงความ   
ดับทุกข เหลานี้อาสวะ นีเ้หตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ   
นี้ช่ือวา อธิปญญาสิกขา.   
     คําวา ภกิษพุึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อกําจดัซ่ึงตัณหาเหลานั้น ในกาลทุกเม่ือ ความวา   
ภิกษพุึงศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง คือ เม่ือนึกถึงสิกขาท้ัง ๓ นี้ ก็พึงศึกษา   
เม่ือรูก็พึงศึกษา เม่ือเห็นก็พึงศึกษา เม่ือพจิารณาก็พึงศึกษา เมื่อต้ังจิตก็พงึศึกษา เม่ือนอมใจ   
เช่ือดวยศรัทธาก็พึงศึกษา เม่ือประกอบความเพียรกพ็ึงศึกษา เม่ือเขาไปตั้งสติก็พึง   
ศึกษา เม่ือต้ังจติก็พึงศึกษา เม่ือรูชัดดวยปญญาก็พึงศึกษา เม่ือรูยิ่งซ่ึงธรรมท่ี   
ควรรูยิ่งก็พึงศึกษา เม่ือกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูกพ็ึงศึกษา เม่ือละธรรมท่ีควรละก็พึงศึกษา    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 331 
เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญกพ็ึงศึกษา เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงก็พึงศึกษา คือ   
ประพฤติ ประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติดวยดี สมาทานประพฤติ เพื่อกําจัด กําจดัเฉพาะ ละ สงบ   
สละคืน ระงับ ซ่ึงตัณหาเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อกาํจัดซ่ึง   
ตัณหาเหลานัน้ในกาลทุกเม่ือ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษพุึงกําจดับาปธรรมท้ังปวง คือกิเลสท่ีเปน   
           รากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเนิ่นชา และอัสมิมานะ ดวยปญญา   
           ก็ตัณหาอยางใดอยางหน่ึงท่ีมี ณ ภายใน ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษา   
           เพ่ือกําจัดซ่ึงตัณหาเหลานั้นในกาลทุกเม่ือ.   
     [๗๐๘] ภกิษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนภายใน หรือเปนภายนอก   
           ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น เพราะการทําความรุนแรงนั้น   
           อันผูสงบท้ังหลายไมกลาววาเปนความดับกเิลส.   
     [๗๐๙] คําวา ภิกษพุึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนภายใน ความวา ภกิษุพึงรู   
คุณธรรมของตนอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนกศุลธรรม หรือเปนอัพยากตธรรม. คุณธรรมของตน   
เปนไฉน? ภิกษุเปนผูออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุล   
มีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญบาง เปนผูมีช่ือเสียง มียศกวาคฤหัสถ   
และบรรพชิตท้ังหลายบาง เปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารบาง   
เปนผูทรงจําพระสูตรบาง ทรงพระวินยับาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถือการอยูปาเปนวัตรบาง   
ถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัรบาง ถือการทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง ถือการทรงไตรจีวรเปน   
วัตรบาง ถือการเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง ถือการไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง   
ถือการไมนอนเปนวตัรบาง ถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูได   
ปฐมฌานบาง ไดทุติยฌานบาง ไดตติยฌานบาง ไดจตุตถฌานบาง ไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ   
บาง ไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง ไดเนวสัญญานาสัญญายตน   
สมาบัติบาง คุณธรรมเหลานีเ้รียกวาคุณธรรมของตน.  ภกิษุพึงรู รูท่ัว รูชัด รูแจมแจง   
แทงตลอด ซ่ึงคุณธรรมของตนอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษพุึงรูคุณธรรม    
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อยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนภายใน. คําวา หรือเปนภายนอก ความวา คุณธรรมเหลานั้น เปนของ   
พระอุปชฌายะหรืออาจารย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา หรือเปนภายนอก.   
     [๗๑๐] คําวา ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น ความวา ภิกษุไมพึงทําความ   
รุนแรง คือ ไมพึงทําความกระดาง ไมพึงทําความถือตัว ไมพึงทําความเยอหยิ่ง ไมพึงทําความ   
จองหอง ดวยคุณธรรมของตน หรือดวยคุณธรรมของคนเหลาอ่ืน ไมพึงใหความถือตัวเกดิดวย   
คุณธรรมนั้น ไมพึงเปนผูกระดาง จองหอง หัวสูงดวยคุณธรรมนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงทํา   
ความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น.   
     [๗๑๑] คําวา เพราะทําความรุนแรงนั้น อันผูสงบท้ังหลายไมกลาววาเปนความดับ   
กิเลส ความวา การทําความรุนแรงนั้น อันพระพุทธเจา พระพุทธสาวก พระปจเจกพุทธะ   
ผูเปนสัตบุรุษ ผูสงบระงับ ไมกลาว ไมพดู ไมบอก ไมแสดง ไมบัญญัติ ไมแตงต้ัง ไมเปดเผย   
ไมจําแนก ไมทําใหตื้น ไมประกาศวาเปนความดับกิเลส เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะการทําความ   
รุนแรงนั้น อันผูสงบท้ังหลายไมกลาววาเปนความดับกิเลส. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสตอบวา   
           ภิกษพุงึรูคุณธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนภายใน หรือภายนอก ไมพึงทํา   
           ความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น เพราะการทําความรุนแรงนั้น อันผูสงบ   
           ท้ังหลายไมกลาววาเปนความดับกิเลส.   
     [๗๑๒] ภกิษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา วาตํ่ากวาเขา หรือแมวาเสมอเขา ดวย   
           คุณธรรมนั้น ภกิษุผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก ไมพึงกําหนด   
           ตนดํารงอยู.   
                   วาดวยมานะ (ความสําคัญตัว)   
     [๗๑๓] คําวา ภกิษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา .... ดวยคุณธรรมนั้น ความวา ภิกษุไมพึง   
ยังความถือตัวใหเกดิวา เราเปนผูดีกวาเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล   
ดวยความเปนผูมีรูปงาม ดวยทรัพย ดวยความเช้ือเชิญ ดวยหนาท่ีการงาน ดวยหลักวชิา ดวย    
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วิทยฐานะ ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณ หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษไุมพึง   
สําคัญวาดีกวาเขา .... ดวยคุณธรรมนั้น.   
     [๗๑๔] คําวา ต่ํากวาเขา หรือแมวาเสมอเขา ความวา ภิกษไุมพึงยังความถือตัวต่ํา   
ใหเกดิวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ฯลฯ หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ ไมพึงยังความ   
ถือตัวใหเกิดวา เราเปนผูเสมอเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล ดวย   
ความเปนผูมีรูปงาม ดวยทรัพย ดวยความเชื้อเชิญ ดวยหนาท่ีการงาน ดวยหลักวิชา ดวย   
วิทยฐานะ ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณ หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ เพราะฉะนั้น  จึงช่ือวา ต่ํากวาเขา   
หรือแมวาเสมอเขา.   
     [๗๑๕] คําวา ผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก ความวา ผูเพรียบพรอม   
หอมลอม พร่ังพรอม ประกอบดวยอาการหลายอยาง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ผูเพรียบพรอม   
ดวยคุณธรรมเปนอเนก.   
     [๗๑๖] คําวา ไมพึงกําหนดตนดํารงอยู ความวา ตนเรียกวา อาตุมานะ ไมพึง   
กําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนดตน ดํารงอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมพึงกําหนดตนดํารง   
อยู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษไุมพึงสําคัญวาดกีวาเขา วาตํ่ากวาเขาหรือแมวาเสมอเขา ดวย   
           คุณธรรมนั้น ภกิษุผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก ไมพึงกําหนด   
           ตนดํารงอยู.   
     [๗๑๗] ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทาง   
           อ่ืน เม่ือภิกษุสงบกิเลสเปนภายในแลว อัตตทิฏฐิหรือนิรัตตทิฏฐิ ยอม   
           ไมมีแตท่ีไหนๆ.   
     [๗๑๘] คําวา ภกิษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ ความวา ภิกษุพงึสงบ เขาไปสงบ   
เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับ ซ่ึงกิเลส เปนภายใน คือ ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความ   
ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหน่ี ความลวง ความโออวด   
ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง    
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ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลา   
ภิสังขารท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษพุึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ.   
     [๗๑๙] คําวา ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอ่ืน ความวา ภกิษุไมพึงแสวงหา คนหา   
เสาะหา ซ่ึงความสงบ ความเขาไปสงบ ความเขาไปสงบวิเศษ ความดับ ความระงับโดยทาง   
แหงความไมหมดจด โดยปฏิปทาผิด โดยธรรมไมเปนทางแหงความพนทุกขอยางอ่ืนนอกจาก   
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอ่ืน.   
     [๗๒๐] คําวา เม่ือสงบกิเลสเปนภายในแลว ความวา เม่ือสงบ เขาไปสงบ เขาไป   
สงบวิเศษ ดับ ระงับ ซ่ึงกิเลสเปนภายใน คือ ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขาร   
ท้ังปวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือสงบกิเลสเปนภายในแลว.   
     [๗๒๑] คําวา นตฺถิ ในคําวา อัตตทิฏฐิ หรือนิรัตตทิฏฐิ ยอมไมมีแตท่ีไหนๆ ดังนี้   
เปนปฏิเสธ. คําวา อัตตทิฏฐิ คือ สัสสตทิฏฐิก็ไมมี. คําวา นิรัตตทิฏฐิ คือ อุจเฉททิฏฐิกไ็มมี.   
ความถือวาตนยอมไมมี ความปลอยวางไมมีตนก็ไมมี. ความถือไมมีแกภิกษใุด ความปลอยก็ไมมี   
แกภกิษนุั้น. ความปลอยไมมีแกภกิษใุด ความถือก็ไมมีแกภิกษุนัน้. ภกิษุผูเปนอรหันต กาว   
ลวงความถือและความปลอยเสียแลว ลวงเลยความเจริญ และความเส่ือมเสียแลว. ภิกษุนั้น   
อยูจบพรหมจรรยแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ภกิษุนั้นมิไดมีความเกดิใหมตอไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อัตตทิฏฐิ หรือนิรัตตทิฏฐิ ยอมไมมี แตท่ีไหนๆ. เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษพุงึสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ ไมพึงแสวงหาความสงบโดย   
           ทางอ่ืน เม่ือภิกษุสงบกิเลสเปนภายในแลว อัตตทิฏฐิ หรือนิรัตตทิฏฐิ   
           ยอมไมมีแตท่ีไหนๆ.   
     [๗๒๒] คล่ืนยอมไมเกดิในทามกลางแหงสมุทร สมุทรสงบอยู ฉันใด ภกิษุพึง   
           เปนผูหยุดอยู ไมมีความหว่ันไหว ฉันนั้น ภิกษไุมควรทํากิเลสเคร่ือง   
           ฟูข้ึนในท่ีไหนๆ.    
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     [๗๒๓] คําวา คล่ืนยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมุทร สมุทรสงบอยู ฉันใด ความวา   
โดยสวนลึก สมุทรลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน น้ําขางลาง ๔๐,๐๐๐ โยชน ยอมหว่ันไหวเพราะปลา   
และเตาท้ังหลาย น้ําขางบน ๔๐,๐๐๐ โยชน ยอมหวั่นไหวเพราะลม น้ําระหวางกลาง ๔,๐๐๐   
โยชน ยอมไมหวั่นไหว กําเริบวนไปวนมา ปนปวน ปนปวนพรอม เปนสมุทรไมหวั่นไหว   
ไมเกล่ือนกลน ไมกําเริบ ไมวน ไมปวน ไมปน สงบอยู คล่ืนไมเกิดในระหวางกลางแหงสมุทรนั้น   
เปนสมุทรนิ่งอยู แมดวยเหตอุยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา คล่ืนยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร สมุทร   
หยุดอยู ฉันใด. อีกอยางหนึ่ง สมุทรสีทันดร มีอยูในระหวางภูเขาท้ัง ๗ น้ําในสมุทรสีทันดรนั้น   
ยอมไมหวั่นไหว กําเริบ วนไปวนมา ปนปวน ปนปวนพรอม เปนสมุทรไมหวัน่ไหว ไมเกล่ือน   
กลน ไมกําเริบ ไมวน ไมปวน ไมปน สงบอยู คล่ืนไมเกดิในสมุทรสีทันดรนั้น เปนสมุทรนิ่งอยู   
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา คล่ืนยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร สมุทรหยุดอยู ฉันใด.   
     [๗๒๔] คําวา เอว ในคําวา ภิกษพุึงเปนผูหยุดอยู ไมมีความหวั่นไหว ฉันนัน้ เปน   
อุปไมยเคร่ืองยังอุปมาใหถึงพรอม. คําวา เปนผูหยุดอยู คือ ภิกษไุมหวัน่ไหว กําเริบ วุนวาย   
สะเทือน สะทาน ปนปวน แมในเพราะลาภ แมในเพราะความเส่ือมลาภ แมในเพราะยศ แม   
ในเพราะความเส่ือมยศ แมในเพราะความสรรเสริญ แมในเพราะความนินทา แมในเพราะสุข   
แมในเพราะทุกข เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษุพึงเปนผูหยดุอยู ฉันนัน้. ตัณหา เรียกวาความ   
หวั่นไหว ในคําวา ไมมีความหว่ันไหว ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล.   
ตัณหาที่ช่ือวาความหวั่นไหวนั้น อันภกิษใุดละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผา   
เสียแลวดวยไฟคือญาณ ภกิษุนั้นเรียกวา ไมมีความหวั่นไหว เพราะเปนผูละความหวั่นไหว   
เสียแลว ภิกษนุั้น จึงช่ือวา ไมมีความหวั่นไหว. ภิกษุนั้น ยอมไมหวั่นไหว วุนวาย สะเทือน   
สะทาน ปนปวน แมในเพราะลาภ .... แมในเพราะทุกข เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภกิษุพงึเปนผู   
หยุดอยู ไมมีความหวั่นไหว ฉันนั้น.   
                    กิเลสเคร่ืองฟู ๗ ประการ   
     [๗๒๕] ช่ือวากิเลสเคร่ืองฟูข้ึน ในคําวา ภิกษไุมควรทํากิเลสเคร่ืองฟูข้ึนในท่ีไหนๆ   
ไดแกกิเลสเคร่ืองฟู ๗ ประการ คือ กิเลสเคร่ืองฟูข้ึน คือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ   
กิเลส กรรม. ภกิษุไมควรทํากเิลสเคร่ืองฟูข้ึนนั้น ไมพึงใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกดิ ให    
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บังเกิดเฉพาะ. คําวา ในท่ีไหนๆ คือในท่ีไหนๆ ในท่ีใดๆ ในท่ีทุกๆ แหง ท้ังภายใน   
ท้ังภายนอก ท้ังภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษไุมควรทํากิเลสเคร่ืองฟูข้ึนใน   
ท่ีไหนๆ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           คล่ืนยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมุทร สมุทรสงบอยูฉันใด ภิกษพุึง   
           เปนผูหยุดอยู ไมมีความหว่ันไหว ฉันนั้น ภิกษไุมควรทํากิเลสเคร่ืองฟู   
           ข้ึนท่ีไหนๆ.   
     [๗๒๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) พระผูมีพระภาค ผูมีพระจักษแุจมแจง   
           ไดทรงแสดงสักขิธรรมเคร่ืองกําจัดอันตราย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ   
           พระองคจงตรัสตอบปฏิปทา คือ ปาติโมกข หรือแมสมาธิ.   
                         วาดวยจกัษุ ๕   
     [๗๒๗] คําวา ไดทรงแสดง ในคําวา พระผูมีพระภาค ผูมีพระจักษุแจมแจงไดทรง   
แสดง ความวา ไดทรงแสดง แสดงรอบ ตรัสบอก เทศนาบัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จํา   
แนก ทําใหตืน้ ประกาศแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไดทรงแสดงแลว. คําวา ผูมีพระจกัษุ   
แจมแจง ความวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจกัษุแจมแจงดวยพระจักษุ ๕ ประการ คือ มีพระ   
จักษแุจมแจง แมดวยมังสจักษุ มีพระจกัษแุจมแจงแมดวยทิพยจกัษุ มีพระจักษแุจมแจงแมดวย   
ปญญาจักษุ มีพระจักษุแจมแจงแมดวยพทุธจักษุ มีพระจักษแุจมแจงแมดวยสมนัตจกัษุ.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยมังสจกัษุอยางไร? สี ๕ อยาง คือ สีเขียว   
สีเหลือง สีแดง สีดํา และสีขาว มีอยูในพระมังสจักษุของพระผูมีพระภาค. ขนพระเนตรทั้ง   
หลายต้ังอยูเฉพาะในท่ีใด ท่ีนั้นมีสีเขียว เขียวสนิท นาชม นาดู เหมือนดอกผักตบ. ตอจาก   
ท่ีนั้น มีสีเหลือง เหลืองนวล สีเหมือนทองคํา นาชม นาดู เหมือนดอกกรรณิการ. เบา   
พระเนตรทั้ง ๒ ของพระผูมีพระภาค มีสีแดง แดงงาม นาชม นาดู เหมือนสีปกแมลงทับ.   
ท่ีทามกลางพระเนตร มีสีดํา ดํางาม ไมหมองมัว สนิท นาชม นาดู เหมือนสีสมอดํา   
(อิฐแกไฟ). ตอจากท่ีนั้น มีสีขาว ขาวงาม เปลงปล่ัง ขาวนวล นาชม นาดู เหมือนสีดาว   
ประกายพฤกษ. พระผูมีพระภาคมีพระมังสจักษุนัน้เปนปกติ เนื่องในพระวรกาย เกดิข้ึนเพราะ   
สุจริตกรรมในภพกอนจึงทรงเห็นตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบท้ังกลางวันท้ังกลางคือ แมเม่ือใด มีมืด    
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ประกอบดวยองค ๔ คือพระอาทิตยอัสดงคตไป ๑ วันอุโบสถมีในกาฬปกษ ๑ แนวปาทึบ ๑   
อกาลเมฆใหญตั้งข้ึน ๑ เม่ือนัน้ พระผูมีพระภาคก็ทรงเหน็ตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ ในท่ีมืด   
ประกอบดวยองค ๔ แมเหน็ปานนี้. ท่ีหลุมก็ดี บานประตูก็ดี กําแพงกด็ี ภูเขากด็ี กอไมก็ดี   
เถาวัลยก็ดี เปนเคร่ืองบังการเห็นรูปท้ังหลายยอมไมมี. หากวา บุคคลพึงเอางาเมล็ดหนึ่งทําเปน   
เคร่ืองหมายใสลงในเกวยีนบรรทุกงา พระผูมีพระภาคกพ็ึงทรงหยิบเอาเมล็ดงานั้นแหละข้ึนได.   
พระมังสจักษเุปนปกติของพระผูมีพระภาคบริสุทธ์ิอยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจง   
แมดวยมังสจักษุอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจกัษุอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรง   
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตก   
ยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม วา   
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ   
ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตว   
เหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ   
ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสรรค ดังนี้ พระผูมีพระ   
ภาคยอมทรงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม   
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย และทรงทราบหมูสัตวผูไปเปนตามกรรม   
ดวยประการดงันี้. ก็เพราะพระผูมีพระภาคเม่ือทรงประสงค พึงทรงเห็นแมโลกธาตุหนึ่ง แม   
โลกธาตุสอง แมโลกธาตุสาม แมโลกธาตุส่ี แมโลกธาตุหา แมโลกธาตุสิบ แมโลกธาตุยี่สิบ   
แมโลกธาตุสามสิบ แมโลกธาตุส่ีสิบ แมโลกธาตุหาสิบ แมโลกธาตุพันหนึ่งเปนสวนเล็ก   
แมโลกธาตุสองพันเปนสวนปานกลาง แมโลกธาตุสามพัน แมโลกธาตุหลายพัน. หรือวาพระ   
ผูมีพระภาคทรงพระประสงคเทาใด กพ็ึงทรงเห็นเทานัน้. ทิพยจกัษุของพระผูมีพระภาคบริสุทธ์ิ   
อยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษแุจมแจงแมดวยทิพยจกัษอุยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยปญญาจกัษอุยางไร? พระผูมีพระภาคทรงมี    
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พระปญญามาก มีพระปญญากวางขวาง มีพระปญญาร่ืนเริง มีพระปญญาแลนไป มีพระปญญา   
เฉียบแหลม มีพระปญญาชําแรกกิเลส ทรงฉลาดในประเภทปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรง   
บรรลุปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุเวสารัชญาณ ๔ ทรงทสพลญาณ ทรงเปนบุรุษผูองอาจ ทรงเปน   
บุรุษสีหะ ทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ มีพระ   
ญาณหาท่ีสุดมิได มีพระเดชหาที่สุดมิได มีพระยศหาท่ีสุดมิได เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพย   
มาก มีปญญาเปนทรัพย เปนผูนํา เปนผูนําไปโดยวิเศษ นําเนืองๆ ผูใหรูจักประโยชน   
ผูใหเพงพจิารณา ผูเห็นประโยชน ผูใหแลนไปดวยปสาทะ. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงเปน   
ผูใหมรรคท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ทรงใหมรรคท่ียังไมเกิดพรอมใหเกิดข้ึนพรอม ตรัสบอกมรรคท่ี   
ยังไมมีใครบอก ทรงรูซ่ึงมรรค ทรงทราบซ่ึงมรรค ทรงฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดนี้ พระ   
สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูดําเนินตามมรรค เปนผูประกอบดวยศีลาทิคุณ   
ในภายหลัง. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงรูธรรมท่ีควรรู ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น มี   
พระจักษุ มีธรรม มีญาณ มีพรหมธรรม ผูตรัสบอก ทรงแนะนํา ทรงนําออกซ่ึงอรรถ ทรงประ   
ทานอมตธรรม เปนธรรมสามี เปนพระตถาคต. ส่ิงท่ีไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไม   
ทรงทําใหแจมแจง ไมทรงถูกตองดวยปญญา ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคพระองคนัน้. ธรรม   
ท้ังปวง รวมท้ังอดีต อนาคตและปจจุบันยอมมาสูคลองแหงพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัส   
รูแลว โดยอาการท้ังปวง. ช่ือวาประโยชนท่ีควรแนะนําทุกๆ อยางท่ีควรรูมีอยู ประโยชนตน   
ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองอยาง ประโยชนในชาตินี้ ประโยชนในชาติหนา ประโยชน   
ตื้น ประโยชนลึก ประโยชนล้ีลับ ประโยชนท่ีปกปด ประโยชนท่ีควรแนะนํา ประโยชนนําไป   
แลว ประโยชนท่ีไมมีโทษ ประโยชนท่ีไมมีกิเลส ประโยชนอันผองแผว ประโยชนอยางยิ่ง   
ประโยชนท้ังหมดนั้นยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระ   
ญาณไมขัดของในอดีต มีพระญาณไมขัดของในอนาคต มีพระญาณไมขัดของในปจจบัุน กายกรรม   
วจีกรรม มโนกรรมท้ังหมด ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว บทแหง   
ธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานัน้ พระญาณเทาใด บทแหงธรรมท่ีควรแนะนําก็เทานั้น   
พระญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมท่ีควรแนะนาํ บทธรรมท่ีควรแนะนํามีสวนสุดรอบแหงพระ   
ญาณ พระญาณยอมไมเปนไปเกินบทแหงธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไม    
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เกินพระญาณ ธรรมเหลานั้นต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั. เม่ือช้ันผะอบท้ังสองปดกัน   
สนิทพอดี ช้ันผะอบขางลางก็ไมเกนิช้ันผะอบขางบน ช้ันผะอบขางบนก็ไมเกนิช้ันผะอบขางลาง   
ช้ันผะอบท้ังสองช้ัน ตั้งอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั ฉันใด บทธรรมท่ีควรแนะนํากด็ี   
พระญาณกด็ี ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ตั้งอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน บทธรรม   
ท่ีควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็เทานั้น พระ   
ญาณมีสวนสุดรอบแหงธรรมท่ีควรแนะนาํ บทแหงธรรมท่ีควรแนะนาํก็มีสวนสุดรอบแหงพระ   
ญาณ พระญาณไมเปนไปเกนิบทธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกนิพระ   
ญาณ ธรรมเหลานั้น ตั้งอยูในสวนสุดรอบของกันและกนัฉันนั้น พระญาณของพระผูมีพระภาค   
ผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปรอบในธรรมท้ังปวง. ธรรมท้ังปวงเนื่องดวยความนึก เนื่องดวยความหวัง   
เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจิตตุปบาท ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. พระญาณของพระผูมี   
ยอมเปนไปรอบในสัตวท้ังปวง พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบอัธยาศัย อนุศัย จริต อธิมุตติ   
พระภาคผูตรัสรูแลวแหงสัตวท้ังปวง ยอมทรงทราบเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย ในปญญาจักษ ุมี   
กิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูแนะนํา   
ไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก   
พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ   
ปลาและเตาทุกชนิด รวมทั้งปลาติมิ ปลาติมิงคละและ ปลาติมิติมิงคละ โดยท่ีสุด ยอมเปนไป   
ภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ัง   
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉันนั้น นกทุกชนิดรวมท้ัง   
ครุฑเวนไตรโคตร โดยท่ีสุดยอมเปนไปในประเทศอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวกท้ังหลาย   
ผูเสมอดวยพระสารีบุตรเถระโดยปญญา ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนั้น. พระ   
พุทธญาณยอมแผปกคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย. พวกบัณฑิตท่ีเปนกษตัริย   
พราหมณ คฤหบดี สมณะ มีปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ เหมือนนายขมังธนูผูสามารถ   
ยิงขนทราย เท่ียวไปดุจทําลายทิฏฐิของผูอ่ืนดวยปญญาของตน บัณฑิตเหลานั้น ปรุงแตงปญหา   
แลวเขามาเฝาพระตถาคต ทูลถามปญหา. ปญหาเหลานัน้ อันพระผูมีพระภาคตรัสยอนถามและ    
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ตรัสแกแลวเปนปญหามีเหตุท่ีทรงแสดงออก และทรงสลัดออก บัณฑติเหลานั้นยอมเล่ือมใส   
ตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคยอมทรงไพโรจนยิง่ดวยพระปญญาในท่ีนั้นโดยแทแล. พระ   
ผูมีพระภาคมพีระจักษุแจมแจงแมดวยปญญาจักษุอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยพุทธจกัษุอยางไร? พระผูมีพระภาคเม่ือทรง   
ตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจกัษุ ไดทรงเห็นสัตวท้ังหลายผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจกัษุ มีกิเลส   
ธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูแนะนําได   
โดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู. ในกอบัวเขียวกด็ี   
ในกอบัวแดงก็ดี ในกอบัวขาวก็ดี ดอกบัวเขียวกด็ี ดอกบัวแดงก็ดี ดอกบัวขาวก็ดี บางเหลา   
เกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ข้ึนตามนํ้า จมอยูในน้ํา อันน้ําหลอเล้ียงไว ดอกบัวเขียวกด็ี ดอกบัว   
แดงกด็ี ดอกบัวขาวกด็ี บางเหลาเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ตั้งอยูเสมอน้ํา ดอกบัวเขียวก็ดี ดอก   
บัวแดงก็ดี ดอกบัวขาวก็ดี บางเหลาเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา โผลข้ึนพนน้ํา น้ํามิไดติด แม   
ฉันใด พระผูมีพระภาคเม่ือทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวท้ังหลายผูมีกิเลส   
ธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกเิลสธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี   
มีอาการทราม ผูแนะนําไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเหน็โทษและภัยใน   
ปรโลก ฉันนั้น. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้เปนราคจริต บุคคลนี้เปนโทสจริต   
บุคคลนี้เปนโมหจริต บุคคลนี้เปนวติักกจริต บุคคลนี้เปนศรัทธาจริต บุคคลนี้เปนญาณจริต.   
พระผูมีพระภาคยอมตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต. ยอมตรัสบอกเมตตาภาวนาแก   
บุคคลผูเปนโทสจริต. ยอมทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหดํารงอยูในการเรียน ในการไตถาม   
ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ในการอยูรวมกบัครู. ยอมตรัสบอก   
อานาปาณสติแกบุคคลผูเปนวิตักกจริต. ยอมตรัสบอกพระสูตรอันเปนนิมิตดี ความตรัสรูดีแหง   
พระพุทธเจา ความเปนธรรมดีแหงพระธรรม ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ และศีลท้ังหลายของ   
ตน อันเปนท่ีตัง้แหงความเล่ือมใสแกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต. ยอมตรัสบอกธรรมอันเปนนิมิต   
แหงวิปสสนา ซ่ึงมีอาการไมเที่ยง มีอาการเปนทุกข มีอาการเปนอนัตตา แกบุคคลผูเปนญาณจริต.    
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     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
          บุรุษยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา พึงเห็นหมูชนโดยรอบ แมฉันใด ขาแต   
          พระผูมีพระภาคผูมีปญญาดี มีจักษโุดยรอบ พระองคมีความโศกไป   
          ปราศแลว ทรงข้ึนสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม ขอจงทรงพิจารณา   
          เห็นหมูชนผูอาเกียรณดวยความโศก ถูกชาติชราครอบงําอยูแลว ฉันนั้น.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยพุทธจกัษุอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยสมันตจักษอุยางไร? พระสัพพัญุตญาณ   
เรียกวาสมันตจักษุ. พระผูมีพระภาคไปใกลไปไกลดีแลว เขาถึง เขาถึงดีแลว เขาไปถึง เขา   
ไปถึงดีแลว ประกอบแลวดวยสัพพัญุตญาณ.   
     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
          ส่ิงอะไรๆ ในไตรโลกธาตุนี้ อันพระปญญาจักษุของพระตถาคตน้ันไม   
          เห็น ยอมไมมี อนึ่ง ธรรมชาติอะไรๆ ท่ีควรรู อันพระพุทธญาณไม   
          รูแจงยอมไมมี ธรรมชาติท่ีควรแนะนําใดมีอยู พระตถาคตทรงทราบ   
          แลวซ่ึงธรรมชาติท่ีควรแนะนาํนั้นท้ังหมด เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึง   
          ช่ือ วาผูมีสมันตจักษุ.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยสมันตจักษอุยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษแุจมแจงไดทรงแสดงแลว.   
                        วาดวยสักขิธรรม   
     [๗๒๘] คําวา ซ่ึงสักขิธรรม ในคําวา ซ่ึงสักขิธรรม เคร่ืองกําจัดอันตราย ความวา   
ธรรมท่ีประจักษแกพระองค อันพระองคทรงทราบดีเอง มิใชโดยตองเชื่อตอผูอ่ืน วาธรรมนี้เปน   
ดังนี้ ธรรมนี้ เปนดังนี้มิใชโดยฟงตอๆ กนัมา มิใชโดยถือตามลําดับสืบๆ กันมา มิใชโดย   
อางตํารา มิใชโดยนึกเดาเอา มิใชโดยคาดคะเนเอา มิใชโดยตรึกตามอาการ มิใชโดยชอบ   
วาควรแกทิฏฐขิองตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สักขิธรรม. ช่ือวาอันตราย ในคําวา เปนเคร่ือง   
กําจัดอันตราย ไดแกอันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑.    
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                     วาดวยอันตราย ๒ อยาง   
     อันตรายปรากฏเปนไฉน? ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา   
โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนท่ีทํากรรมช่ัว คนท่ีเตรียมจะทํากรรมช่ัว   
และโรคจักษุ โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ โรคใบหู โรคปาก โรคฟน โรค   
ไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรค   
จุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมงครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย   
โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียนโลหิต โรค   
ดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมี   
เสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดแกฤดูแปรปรวน   
อาพาธเกิดแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกนิกําลัง อาพาธเกิดแตวิบาก   
ของกรรม ความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ  ความ   
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน อันตรายเหลานี้เรียกวาอันตราย   
ปรากฏ.   
     อันตรายปกปดเปนไฉน? กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ   
พยาบาทนวิรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกกุกุจจนวิรณ วิจกิิจฉานวิรณ ราคะ โทสะ   
โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธไว ความลบหลูคุณทาน ความตีเสมอ ความริษยา ความ   
ตระหนี่ มารยา ความโออวด ความหวัดื้อ ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ินทาน ความ   
มัวเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอน   
ท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง อันตรายเหลานีเ้รียกวา อันตราย   
ปกปด.   
     ท่ีช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาอะไร จงึช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงํา จึงช่ือ   
วาอันตราย. เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเส่ือม จึงช่ือวาอันตราย. เพราะอรรถวาเปนท่ีอยู   
แหงอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงช่ือวาอันตราย.    
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     เพราะอรรถวาครอบงํา จึงช่ือวาอันตรายอยางไร? อันตรายเหลานั้นยอมครอบงํา   
ปราบปราม กดข่ี ทวมทับ กาํจัด ย่ํายีบุคคลนั้น. เพราะอรรถวาครอบงํา จึงช่ือวาอันตราย   
อยางนี้.   
     เพราะอรรถวาเปนไปเพือ่ความเส่ือม จงึช่ือวา อันตรายอยางไร? อันตรายเหลานั้น   
ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมท้ังหลาย. อันตรายเหลานั้น ยอม   
เปนไปเพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน? อันตรายเหลานั้น ยอมเปน   
ไปเพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกศุลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติ   
สมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมอัน   
สมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย   
ความเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ   
ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕   
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไป   
แหงกุศลธรรมเหลานี้. เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเส่ือม จึงช่ือวา อันตรายอยางนี้.   
     เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงช่ือวาอันตรายอยางไร? อกุศล   
ธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนั้น ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบ   
เหมือนเหลาสัตวท่ีอาศัยรูยอมอยูในรู ท่ีอาศัยน้ํายอมอยูในน้ํา ท่ีอาศัยปายอมอยูในปา ท่ีอาศัย   
ตนไมยอมอยูในตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนัน้ ยอม   
เปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ ฉันนั้น เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศล   
ธรรมท้ังหลาย จึงช่ือวา อันตรายอยางนี้.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอยูรวมกับอันเตวาสิก   
ผูอยูรวมกับอาจารย ยอมอยูลําบากไมผาสุก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุผูอยูรวมกับอันเตวาสิก   
ผูอยูรวมกับอาจารย ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก อยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมอันลามก   
มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ   
เห็นรูปดวยจักษุอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมซานไปภายในแหงภกิษุนั้น เพราะเหตุดังนี้    
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นั้นทานจึงเรียกภิกษุนัน้วา ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุม   
ภิกษนุั้น เพราะเหตุนี้นั้น ทานจึงเรียกภกิษนุั้นวา ผูอยูรวมกับอาจารย. อีกประการหนึ่ง อกุศล   
ธรรมอันลามก มีความดําริซานไปในอารมณอันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุเพราะได   
ยินเสียงดวยหู เพราะสูดดมกล่ินดวยจมูก เพราะล้ิมรสดวยล้ิน เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวย   
กาย เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมซานไปในภายในแหง   
ภิกษนุั้น เพราะเหตุนี้นั้น ทานจึงเรียกภกิษนุั้นวา ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก อกุศลธรรมอันลามก   
เหลานั้น ยอมกลุมรุมภิกษนุัน้ เพราะเหตุดงันี้นั้น ทานจึงเรียกภิกษนุั้นวา ผูอยูรวมกับอาจารย   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีอยูรวมกับอันเตวาสิก ผูอยูรวมกับอาจารย ยอมอยูลําบากไมผาสุก   
อยางนี้แล เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลท้ังหลาย จึงช่ือวา อันตรายอยางนี้.   
                 ธรรม ๓ ประการเปนมลทินภายใน   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้เปนมลทิน   
ในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูใน   
ภายใน ธรรม ๓ ประการ เปนไฉน? คือ โลภะเปนมลทนิในภายใน เปนอมิตรในภายใน   
เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน โทสะเปนมลทินในภายใน   
เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน โมหะ   
เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปน   
ศัตรูในภายใน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรใน   
ภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
           โลภะยงัส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกดิ โลภะยังจิตใหกําเริบ โลภะเปน   
           ภัยเกิดข้ึนในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนัน้ คนโลภยอมไมรูอรรถ   
           คนโลภยอมไมเหน็ธรรม ความโลภยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความ   
           มืดตื้อยอมมีในขณะน้ัน โทสะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกดิ โทสะ    
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           ยังจิตใหกําเริบ โทสะเปนภัยเกิดข้ึนในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัย   
           นั้น คนโกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธยอมไมเห็นธรรม ความโกรธ   
           ยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดต้ือยอมมีในขณะน้ัน โมหะยัง   
           ส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกดิ โมหะยงัจิตใหกําเริบ โมหะเปนภยัเกิด   
           ข้ึนในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนัน้ คนหลงยอมไมรูอรรถ คน   
           หลงยอมไมเห็นธรรม ความหลงยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความ   
           มืดตื้อยอมมีในขณะน้ัน.   
     เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลท้ังหลาย จึงช่ือวาอันตรายอยางนี้.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการนีแ้ล เม่ือ   
เกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก   
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? ไดแกธรรมคือโลภะแล เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิด   
ข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก ธรรมคือโทสะแล เม่ือเกดิข้ึน   
ในภายในแหงบุรุษ ยอมเกดิข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก   
ธรรมคือโมหะแล เม่ือเกดิข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ   
ทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการนีแ้ล เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหง   
บุรุษ ยอมเกดิข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
           โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดข้ึนในตน ยอมกําจัดบุรุษผูมีจิตลามก   
           เหมือนขุยไผกําจดัไมไผ ฉะนั้น.   
     เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงช่ือวาอันตรายอยางนี้.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เปนเหต ุเกิดแตอัตภาพนี้ ไมยนิดกีศุล    
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           ยินดแีตกามคุณ ทําใหขนลุก วิตกทางใจต้ังข้ึนแตอัตภาพนีแ้ลวผูกจิตไว   
           เหมือนพวกเด็กผูกกาที่ขอเทาไว ฉะนั้น.   
     เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย จึงช่ือวา อันตรายอยางนี้.   
     คําวาเปนเคร่ืองกําจัดอันตราย คือ เปนเคร่ืองกําจัดอันตราย เปนเคร่ืองละอันตราย   
เปนเคร่ืองสงบอันตราย เปนเคร่ืองสละคืนอันตราย เปนเคร่ืองระงับอันตราย เปนอมตนิพพาน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ซ่ึงสักขิธรรมเปนเคร่ืองกําจัดอันตราย.   
     [๗๒๙] คําวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา ความวา ขอ   
พระองคจงตรัสบอกปฏิปทา คือ ขอพระองคโปรดตรัสบอก ช้ีแจง แสดง บัญญัติ แตงต้ัง   
เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ประกาศซ่ึงปฏิปทาชอบ ปฏิปทาสมควร ปฏิปทาไมเปนขาศึก ปฏิปทา   
เปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย   
ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความประกอบ   
เนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย   
๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา. พระพุทธนิมิตนั้นทูลพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลววา   
ภทฺทนฺเต. อีกอยางหนึ่ง คําวา ภัททันเต ความวา พระองคตรัสบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง   
เปดเผย ทําใหตื้น ประกาศแลวซ่ึงธรรมใด ธรรมนั้นท้ังหมด เปนธรรมดี เจริญ งาม ไมมีโทษ   
ควรซองเสพ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขาแตพระองคผูเจริญ ของพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา.   
     [๗๓๐] คําวา ปาติโมกข ในคําวา ปาติโมกขหรือแมสมาธิ ความวา ศีลเปนที่ตั้ง   
เปนเบ้ืองบาท เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอมดวย   
กุศลธรรมท้ังหลาย. คําวา หรือแมสมาธิ ไดแก ความตั้งม่ัน ความดํารงอยู ความต้ังลง ความ   
ไมแลนไป ความไมฟุงซานแหงจิต ความเปนผูมีใจอันอะไรๆ ไมใหแลนไปได ความสงบ   
สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา คือ ปาติโมกขหรือแมสมาธิ. เพราะ   
เหตุนั้น พระพุทธนิมิตจึงตรัสถามวา   
           พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษแุจมแจง ไดทรงแสดงสักขิธรรม เคร่ือง    
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           กําจัดอันตราย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา   
           คือ ปาติโมกขหรือแมสมาธิ.   
     [๗๓๑] ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจกัษุท้ังหลาย พึงปองกันหจูากคามกถา ไมพึง   
           ติดใจในรส ไมพึงยึดถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก.   
                      วาดวยผูโลเลดวยจกัษุ   
     [๗๓๒] คําวา ภกิษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุท้ังหลาย ความวา ภิกษุเปนผูโลเลดวย   
จักษุอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลดวยจักษุ ประกอบดวยความเปนผูโลเลดวย   
จักษุคิดวา รูปท่ียังไมเคยดูเราควรดู รูปท่ีเคยดูเราควรผานไป ดังนี้ เปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึง   
ความเท่ียวไปนาน ซ่ึงความเท่ียวไปไมแนนอน สูอารามแตอาราม สูสวนแตสวน สูบานแตบาน   
สูนิคมแตนิคม สูนครแตนคร สูแวนแควนแตแวนแควน สูชนบทแตชนบท เพื่อจะดูรูป ภิกษุ   
เปนผูโลเลดวยจักษุแมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามถนนเปนผูไมสํารวมเดินไป คือ   
แลดูชาง แลดมูา แลดูรถ แลดูพลเดินเทา แลดูสตรี แลดูบุรุษ แลดูกุมาร แลดูกุมารี แลดู   
รานตลอด แลดูหนามุขเรือน แลดูขางบน แลดูขางลาง แลดูทิศนอย ทิศใหญ เดินไป ภกิษุเปนผู   
โลเลดวยจกัษแุมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหน็รูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ ยอมไม   
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ   
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมไมรักษาจกัขุนทรีย ยอมไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย   
ภิกษเุปนผูโลเลดวยจกัษแุมอยางนี้.   
     อนึ่ง ทานสมณพราหมณบางพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยอมขวนขวาย   
ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคม มหรสพมีการรํา   
เปนตน การเลานิยาย เพลงปรบมือ ฆองระนาด หนัง เพลงขอทาน เลนไตราว การเลนหนาศพ   
ชนชาง แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง   
ชกมวย มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ ฉันใด ภิกษุเปนผูโลเลดวย   
จักษุ แมฉันนัน้.    
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     ภิกษไุมเปนผูโลเลดวยจกัษุอยางไร? ภกิษุในธรรมวินัยนี้เขาไปสูละแวกบาน เดนิไป   
ตามถนน เปนผูสํารวมเดินไป ไมแลดูชาง ไมแลดูมา ไมแลดูรถ ไมแลดูคนเดินเทา ไมแลดูสตรี   
ไมแลดูบุรุษ ไมแลดูกุมาร ไมแลดูกุมารี ไมแลดูรานตลาด ไมแลดหูนามุขเรือน ไมแลดูขางบน   
ไมแลดูขางลาง ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ เดนิไป ภกิษุไมเปนผูโลเลดวยจักษแุมอยางนี.้   
    อีกอยางหนึง่ ภิกษเุห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ   
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมลามก คือ อภิชฌาและ   
โทมนัสครอบงํานั้น ยอมรักษาจักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุไมเปนผูโลเล   
ดวยจักษุแมอยางนี้.   
     อนึ่ง ทานสมณพราหมณบางพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ยอมขวนขวาย   
ดูการเลนดันเปนขาศึกแกกศุลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคม มหรสพมีการรํา   
เปนตน การเลานิยาย ฯลฯ กองทัพ ฉันใด ภิกษเุปนผูเวนขาดจากการขวนขวายในการดูการเลน   
อันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ ภกิษุเปนผูไมโลเลดวยจกัษุแมอยางนี้.   
     คําวา ไมพงึเปนผูโลเลดวยจักษุ ความวา พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี   
ซ่ึงความเปนผูโลเลดวยจกัษุ คือ เปนผูงดเวน เวนขาด ออกไป สลัดออกไป หลุดพน   
ไมเกี่ยวของ ดวยความเปนผูโลเลดวยจกัษุ เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ.   
                       วาดวยติรัจฉานกถา   
     [๗๓๓] ติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย   
เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองยาน เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม   
เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ือง   
คนกลา เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล   
เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้น เรียกวา คามกถา ในคําวา พึงปองกนัหู   
จากคามกถา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา จากคามกถา. คําวา พงึปองกันหู คือ พึงปองกัน หาม   
สะกัดกัน้ รักษา คุมครอง ปด ตัดขาด ซ่ึงหู จากคามกถา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พึงปองกันหู   
จากคามกถา.    
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                        วาดวยรสตางๆ   
     [๗๓๔] ช่ือวา รส ในคําวา ไมพึงติดใจในรส ไดแกรสท่ีราก รสท่ีลําตน รสท่ีเปลือก   
รสท่ีใบ รสท่ีดอก รสท่ีผล รสเปร้ียว รสหวาน รสขม รสเผ็ดรอน รสเค็ม รสปรา รสเฝอน   
รสฟาด รสอรอย รสไมอรอย รสเย็น รสรอน. มีสมณพราหมณบางพวก ติดใจในรส เท่ียว   
แสวงหารสอันเลิศดวยปลายล้ิน. ไดรสเปร้ียวแลวกแ็สวงหารสไมเปร้ียว ไดรสไมเปร้ียวแลวก็   
แสวงหารสเปร้ียว ฯลฯ ไดรสเย็นแลวก็แสวงหารสรอน ไดรสรอนแลวก็แสวงหารสเย็น.   
สมณพราหมณเหลานัน้ ไดรสใดๆ แลวยอมไมพอใจดวยรสนั้นๆ ยอมเท่ียวแสวงหารสอ่ืนๆ   
เปนผูกําหนัด ปรารถนา ยินดี ติดใจ หลงไหล เกี่ยวของ พัวพัน ในรสท่ีชอบใจ. ความอยาก   
ในรสนั้น อันภิกษใุดละ ตดัขาด ฯลฯ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ภิกษนุั้นพิจารณาดวยปญญา   
แลวยอมฉันอาหาร ไมฉันเพือ่เลน ไมฉันเพื่อเมา ไมฉันเพื่อตบแตง ไมฉันเพื่อประดบั ฉันเพ่ือ   
ดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อใหกายน้ีเปนไป เพือ่กําจัดความลําบาก เพื่อความอนเุคราะหแกพรหมจรรย   
อยางเดยีวเทานั้น ฯลฯ ความอยูสบายของเราจักมีดวยอุบายดังนี้. บุคคลทาแผลเพ่ือใหแผลหาย   
หยอดน้ํามันเพลาเกวยีนเพือ่จะขนภาระ กินเนื้อบุตรเพือ่จะออกจากทางกันดาร อยางเดียวเทานัน้   
ฉันใด ภิกษพุิจารณาดวยปญญาแลว จึงฉันอาหาร ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ไมฉันเพื่อเลน ฯลฯ   
ความไมมีโทษและความอยูสบายจักมีดวยอุบายดังนี้ ภิกษุพึงละ บรรเลา ทําใหส้ินไป ใหถึงความ   
ไมมี ซ่ึงความอยากในรส คือ เปนผูงด เวน เวนขาด ออก สละ พนไป ไมเกี่ยวของ ดวยความ   
อยากในรส พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงติดใจในรส.   
                    วาดวยความถือวาของเรา   
     [๗๓๕] ช่ือวา ความถือวาของเรา ในคําวา ไมพึงถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก   
ไดแกความถือ ๒ อยาง คือ ความถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ   
นี้ช่ือวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ภิกษุละความถือวา   
ของเราดวยตัณหา สละคืนความถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว ไมถือ ไมจบั ไมยึดถือ ไมถือม่ัน   
จักษวุาของเรา ไมถือ ไมจับ ไมยึดถือ ไมถือม่ัน หู จมูก ล้ิน กาย รูป เสียง กล่ิน รส   
โผฏฐัพพะ สกลุ คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ    
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คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ   
อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต   
อนาคต ปจจุบัน รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมารมณท่ีรูแจง วาของเรา.   
คําวา สังขารอะไรๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ. คําวา ในโลก คือ   
ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมพึงถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษไุมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุท้ังหลาย พึงปองกนัหูจากคามกถา ไม   
           พึงติดใจในรส ไมพึงถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก.   
     [๗๓๖] ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เม่ือใด เม่ือนั้น ไมพึงทําความ   
           รําพันในท่ีไหนๆ ไมพึงปรารถนาภพ และไมพึงหวั่นไหวในเพราะ   
           ความขลาดกลัว.   
                        วาดวยโรคตางๆ   
     [๗๓๗] คําวา ภกิษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เม่ือใด ความวา ภิกษพุึงเปน   
ผูถูกผัสสะคือโรคถูกตอง ครอบงํา กลุมรุม ประกอบเขาแลว คือเปนผูถูกโรคจักษุ โรคตา   
โรคจมูก โรคล้ิน โรคทางรางกาย โรคทางศีรษะ โรคในหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ   
โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด   
โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมงครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหดิดาน   
โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม   
โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลม   
เปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดข้ึนแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดข้ึนแตการบริหารไม   
สมํ่าเสมอ อาพาธเกิดข้ึน แตความเพยีรเกนิกําลัง อาพาธเกิดข้ึนแตวิบากของกรรม ความหนาว   
ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง   
ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ถูกตอง ครอบงํา กลุมรุก ประกอบเขาแลว เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา ภกิษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เม่ือใด.    
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     [๗๓๘] คําวา เม่ือนั้น ไมพึงทําความรําพันในท่ีไหนๆ ความวาภิกษนุั้นไมควรทําความ   
รําพัน ความรํ่าไห อาการรําพนั อาการพูดถึง ความเปนผูรําพัน ความเปนผูพูดถึง ความรํ่าไร   
ความเพอ ความบอกเลา อาการท่ีบอกเลา ความเปนผูบอกเลา คือ ไมพึงใหเกิด ไมใหเกดิ   
พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ. คําวา ในท่ีไหนๆ คือ ในท่ีไหนๆ ในท่ีทุกแหง   
ในภายใน ในภายนอก ท้ังในภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือนั้น ไมพงึทําความ   
รําพันในท่ีไหนๆ.   
     [๗๓๙] คําวา ไมพึงปรารถนาภพ ความวา ไมพึงปรารถนา ไมพึงปรารถนาท่ัว ไมพึง   
ปรารถนาเฉพาะ ซ่ึงกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงปรารถนาภพ.   
                   วาดวยภยัและความขลาดกลัว   
     [๗๔๐] ช่ือวา ความขลาดกลัว ในคําวา และไมหวั่นไหว ในเพราะความขลาดกลัว   
ความวา ภัยก็ด ีความขลาดกลัวก็ดี โดยอาการก็อยางเดียวกัน. สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ภัย ความขลาดกลัวนีน้ั้น ยอมมีมาแน. ภัยนั้นทานกลาววามีวัตถุภายนอกเปนอารมณ   
คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง   
ตะขาบ โจร คนท่ีทํากรรมช่ัว คนท่ีเตรียมจะทํากรรมช่ัว. อนึ่ง โดยอาการอ่ืน ความกลัว กิริยา   
ท่ีกลัว ความหวาดหวั่น ความเปนผูมีขนลุก อันเกดิแกจติในภายใน ความหวาดเสียว   
ความสะดุงแหงจิต  ภยัแตชาติ ภัยแตชรา ภยัแตพยาธิ ภยัแตมรณะ ภยัแตพระราชา ภยัแตโจร   
ภัยแตไฟ ภัยแตน้ํา ภยัแตความติเตียนตน ภัยแตความติเตียนแหงผูอ่ืน ภัยแตอาชญา ภัยแต   
ทุคติ ภัยแตเคล่ือน ภัยแตจระเข ภยัแตวังวน ภัยแตปลาราย ภยัแตการเล้ียงชีพ ภยัแตความ   
ติเตียน ภัยแตความคร่ันครามในประชุมชน ความขลาด ความหวาดหวัน่ ความเปนผูมีขนลุก   
ความหวาดเสียว ความสะดุงแหงจิต เรียกวาภัย.   
     คําวา ไมพงึหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัว คือ ภกิษุเห็นหรือไดยนิวัตถุท่ีนากลัว   
ไมพึงสะดุงสะทกสะทาน หวั่นไหว หวาดเสียว คร่ันคราม เกรงกลัว ถึงความสะดุงกลัว   
คือ พึงเปนผูไมขลาด ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนไีป พึงเปนผูละความกลัวความขลาดเสีย   
ปราศจากความเปนผูมีขนลุก ขนพองอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความ   
ขลาดกลัว. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา    
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          ภิกษพุึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เม่ือใด เม่ือนั้น ไมพึงทําความ   
          รําพันในท่ีไหนๆ ไมพึงปรารถนาภพ และไมพึงหวั่นไหวในเพราะความ   
          ขลาดกลัว.   
    [๗๔๑] ภกิษุไดแลวซ่ึงขาวก็ดี น้ําก็ดี ของควรเค้ียวก็ดี ผาก็ดี ไมควรทําการ   
          ส่ังสม เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง.   
                   วาดวยขาวน้ําและของควรเค้ียว   
    [๗๔๒] คําวา ขาว ในคําวา ขาวก็ดี น้ํากด็ี ของควรเค้ียวก็ดี ผาก็ดี ไดแกขาวสุก   
ขนมกุมมาส สัตตู ปลา เนื้อ คําวา น้ํา ไดแกปานะ ๘ อยาง คือ น้ําผลมะมวง น้ําผลหวา   
น้ําผลกลวยมีเมล็ด น้ําผลกลวยไมมีเมล็ด น้ําผลมะซาง น้ําผลจันทน น้ํารากบัว น้ําผลล้ินจี่.   
ปานะ ๘ อีกอยางหนึ่ง คือน้าํผลสะครอ น้ําผลเล็บเหยี่ยว น้ําผลพุทรา ปานะท่ีทําดวยเปรียง   
น้ํามัน น้ําขาวยาคู น้ํานม ปานะท่ีทําดวยรส. คําวา ของควรเค้ียว ไดแกของควรเค้ียว ท่ีทํา   
ดวยแปง ของควรเค้ียวท่ีทําเปนขนม ของควรเค้ียวท่ีทําดวยเหงาไม ของควรเค้ียวท่ีทําดวยเปลือกไม   
ของควรเค้ียวท่ีทําดวยใบไม ของควรเค้ียวท่ีทําดวยดอกไม ของควรเค้ียวท่ีทําดวยผลไม. คําวา   
ผา ไดแกจีวร ๖ ชนิด คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาท่ีทําดวยเปลือกไม   
เปนตนเจือกัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาวกด็ี น้ําก็ดี ของควรเค้ียวก็ดี ผาก็ดี.   
                     วาดวยการไดโดยธรรม   
    [๗๔๓] คําวา ไดแลว ในคําวา ไดแลว ... ไมควรทําการส่ังสม ความวา ไดแลว   
รับแลว ไดมาแลว ประสบแลว ไดเฉพาะแลว มิใชไดดวยความโกหก มิใชไดดวยความพูด   
เลียบเคียง มิใชไดดวยการทํานิมิต มิใชไดดวยความกําจดัคุณเขา มิใชไดดวยความแสวงหา   
ลาภดวยลาภ มิใชไดดวยการใหไมจริง มิใชไดดวยการใหไมไผ มิใชไดดวยการใหใบไม   
มิใชไดดวยการใหดอกไม มิใชไดดวยการใหผลไม มิใชไดดวยการใหเคร่ืองอาบน้ํา   
มิใชไดดวยการใหจุรณ มิใชไดดวยการใหดินเหนียว มิใชไดดวยการใหไมสีฟน   
มิใชไดดวยการใหน้ําบวนปาก มิใชไดดวยคําพูดมุงใหเขารักตน มิใชไดดวยถอยคํา   
เหลาะแหละ มิใชไดดวยกิริยาประจบเขา มิใชไดดวยความเปนผูนั่งบนต่ัง (ความตีสนิทเขา)    
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มิใชไดดวยวิชาดูพื้นที่ มิใชไดดวยดิรัจฉานวิชา มิใชไดดวยวิชาดูลักษณะ มิใชไดดวยวิชาดู   
ฤกษยาม มิใชไดดวยการเดนิเปนทูต มิใชไดดวยความเปนคนรับใช มิใชไดดวยความเปนผู   
เดินสาสน มิใชไดดวยเวชกรรม มิใชไดดวยเนวกรรม มิใชไดดวยการใหกอนขาวตอบแทน   
มิใชไดดวยการใหและการเพิ่มให แตวาไดแลว รับแลว ไดมาแลว ประสบแลว ไดเฉพาะ   
แลว โดยธรรมสมํ่าเสมอ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไดแลว.   
     คําวา ไมควรทําการส่ังสม คือ ไมพึงทําการส่ังสมขาว การส่ังสมน้ํา การส่ังสมผา   
การส่ังสมยาน การส่ังสมท่ีนอน การส่ังสมเคร่ืองหอม การส่ังสมอามิส คือ ไมยังการส่ังสม   
นั้นใหเกดิ ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกดิเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไดแลว ... ไม   
ควรทําการส่ังสม.   
    [๗๔๔] คําวา เม่ือไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง ความวา ภิกษไุมพึงตกใจ   
ตื่นเตน สะดุง กลัว ถึงความหวาดเสียวไปวา เราไมไดขาว ไมไดน้ํา ไมไดผา ไมไดสกุล   
ไมไดคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจวีร ไมได   
บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดคิลานปุฏฐาก ไมเปนผูมีช่ือ   
เสียงปรากฏดงันี้ คือ ภิกษุไมพึงเปนผูขลาด หวาดเสียว ไมสะดุงกลัว ไมหนีไป พึงเปน   
ผูละความกลัวและความขลาดเสีย ปราศจากความเปนผูขนลุกขนพองอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
เม่ือไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาค จึงตรัสตอบวา   
          ภิกษไุดแลวซ่ึงขาวกด็ ีน้ําก็ดี ของควรเค้ียวกด็ี ผากด็ี ไมควรทําการ   
          ส่ังสม เม่ือไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง.   
    [๗๔๕] ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเวนขาดจากความ   
          คะนอง ไมพึงประมาทและพึงอยูในท่ีนั่ง ในท่ีนอนท่ีมีเสียงนอย.   
                         วาดวยผูมีฌาน   
    [๗๔๖] คําวา มีฌาน ในคําวา ภกิษุพึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา   
ความวา ภิกษพุึงเปนผูมีฌานแมดวยปฐมฌาน พึงเปนผูมีฌาน แมดวยทุติยฌาน พึงเปนผูมี    
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ฌานแมดวยตติยฌาน พึงเปนผูมีฌานแมดวยจตุตถฌาน พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานมีวิตกวิจาร   
พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีวิตกมแีตวิจาร พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีวิตกไมมีวิจาร   
พึงเปนผูมีฌาน แมดวยฌานมีปติ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีปติ พึงเปนผูมีฌานแมดวย   
ฌานอันสหรคตดวยปติ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยความแชมช่ืน พึงเปนผูมี   
ฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยความสุข พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยอุเบกขา   
พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนสุญญตะ พงึเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนอนิมิตตะ พึงเปนผูมี   
ฌานแมดวยฌานเปนอัปปณหิิตะ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนโลกิยะ พึงเปนผูมีฌานแม   
ดวยฌานเปนโลกุตระ คือ เปนผูยินดแีลวในฌาน ขวนขวายในความเปนผูมีจิตมีอารมณเปน   
หนึ่ง เปนผูหนกัอยูในประโยชนของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเปนผูมีฌาน.   
                     วาดวยผูโลเลเพราะเทา   
     คําวา ไมพงึเปนผูโลเลเพราะเทา ความวา ภกิษุเปนผูโลเลเพราะเทาอยางไร? ภิกษ ุ  
บางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลเพราะเทา คือ ประกอบดวยความโลเลเพราะเทา เปนผู   
ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเท่ียวไปนาน ซ่ึงความเท่ียวไปไมแนนอน สูอารามแตอาราม สูสวน   
แตสวน สูบานแตบาน สูนิคมแตนิคม สูนครแตนคร สูแวนแควนแตแวนแควน สูชนบท   
แตชนบท ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผูประกอบดวยความโลเลเพราะเทาในภายในสังฆาราม ไมใช   
เดินไปเพราะเหตุแหงประโยชน ไมใชเดนิไปเพราะเหตุแหงการทําเปนผูฟุงซาน มีจิตไมสงบ   
เดินไปสูบริเวณแตบริเวณ เดินไปสูวหิารแตวหิาร เดินไปสูเรือนมีหลังคาแถบเดียวแตเรือนมี   
หลังคาแถบเดียว เดินไปสูปราสาทแตปราสาท เดินไปสูเรือนหลังคาโลนแตเรือนหลังคาโลน   
เดินไปสูถํ้าแตถํ้า เดินไปสูท่ีหลีกเรนแตท่ีหลีกเรน เดนิไปสูกุฎีแตกุฎี เดินไปสูเรือนยอดแต   
เรือนยอด เดินไปสูปอมแตปอม เดินไปสูโรงปะรําแตโรงปะรํา เดินไปสูเรือนท่ีพักแตเรือน   
ท่ีพัก เดนิไปสูเรือนท่ีเก็บของแตเรือนท่ีเกบ็ของ เดินไปสูโรงฉันแตโรงฉัน เดินไปสูโรงกลม   
แตโรงกลม เดนิไปสูโคนตนไมแตโคนตนไม หรือเดินไปในสถานท่ีท่ีภิกษุท้ังหลายนั่งกัน เธอ   
เปนท่ีสองของภิกษุรูปหนึ่ง เปนท่ีสามของภิกษุสองรูป เปนท่ีส่ีของภิกษุสามรูป ยอมพูดเร่ือง    
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เพอเจอมากในท่ีนั้นๆ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ... เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความ   
เส่ือมดวยประการนั้นๆ ภกิษเุปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้.   
     คําวา ภกิษไุมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา ความวา ภิกษุพงึละ บรรเทา ทําใหส้ินไป   
ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเปนผูโลเลเพราะเทา คือ พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออก สละ   
พนไป ไมเกี่ยวของ ดวยความเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู   
ประพฤติเอ้ือเฟอ เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ ไป รักษา บํารุง เยียวยา. ภกิษุนั้นพึงเปน   
ผูชอบในความสงัด ยินดใีนความสงัด ขวนขวายในความสงบจิต ณ ภายใน ไมเหนิหางจาก   
ฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูในเรือนวางเปลา เปนผูมีฌาน ยินดีในฌาน ขวน   
ขวายในความเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง เปนผูหนกัอยูในประโยชนของตน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ภิกษพุึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา.   
    [๗๔๗] คําวา ความคะนอง ในคําวา พงึเวนจากความคะนอง ไมพึงประมาท   
ความวา แมความคะนองมือ ความคะนองเทา ความคะนองมือและเทา ก็ช่ือวาความคะนอง   
ความสําคัญในส่ิงท่ีควรวาไมควร ความสําคัญในส่ิงท่ีไมควรวาควร ความสําคัญในส่ิงท่ีไมมีโทษ   
วามีโทษ ความสําคัญในส่ิงท่ีมีโทษ วาไมมีโทษ ความรําคาญ กิริยาท่ีรําคาญ ความเปนผู   
รําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ นี้เรียกวา ความราํคาญ.   
             วาดวยความรําคาญเกิดเพราะเหตุ ๒ ประการ   
     อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ   
๒ ประการ คือ เพราะกระทําและไมกระทํา ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ   
ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางไร? ความรําคาญ ความเดือดรอนจติ ความ   
กลุมใจ ยอมเกิดข้ึนวา เราทํากายทุจริต เราไมไดทํากายสุจริต เราทําวจทุีจริต เราไมไดทํา   
วจีสุจริต เราทํามโนทุจริต เราไมไดทํามโนสุจริต เราทําปาณาติบาต เราไมไดทําเจตนาเคร่ือง   
งดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนาทาน เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากอทินนาทาน เรา   
ทํากาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํามุสาวาท เราไมได   
ทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาท เราทําปสุณาวาจา เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจาก   
ปสุณาวาจา เราทําผรุสวาจา เราทําไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ    
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เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เราทําอภิชฌา เราไมไดทําอนภิชฌา เราทํา   
พยาบาท เราไมไดทําอัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญ ความ   
เดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทําและไมกระทําอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนวา เรา   
เปนผูไมทําความบริบูรณในศีล เราเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย เราเปนผูไมรูจักประมาณใน   
โภชนะ เราเปนผูไมไดประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เราเปนผูไมไดประกอบดวยสติ   
สัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔  เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔   
เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗ เราไมไดเจริญ   
อริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกําหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทัย เราไมไดเจริญมรรค เราไมได   
ทําใหแจงซ่ึงนโิรธ.   
     คําวา พึงเวนจากความคะนอง ความวา พึงงด เวน เวนขาด จากความคะนอง   
พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงความคะนอง คือ พึงเปนผูงด เวน เวนขาด   
ออก สละ พนไป ไมเกีย่วของ กับความคะนอง พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงเวนจากความคะนอง.   
                     วาดวยความไมประมาท   
     คําวา ไมพงึประมาท ความวา พึงเปนผูทําโดยเอ้ือเฟอ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความ   
ประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ ไมประมาท ในธรรมท้ังหลายฝายกศุล. ความ   
พอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความเปนผูขยัน ความมีเร่ียวแรง ความไมถอยกลับ   
ความระลึกได ความรูสึกตัว ความเพยีรเปนเคร่ืองใหกเิลสรอนท่ัว ความเพียรอันพึงต้ังไว   
ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมน้ันวา เม่ือไร เราพึงยังศีลขันธท่ียังไมบริบูรณให   
บริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหศีลขันธท่ีบริบูรณในท่ีนั้นดวยปญญา ดังนี้ ช่ือวาความไมประมาท   
ในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความพยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกศุลธรรมนั้นวา   
เม่ือไรเราพึงยงัสมาธิขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหสมาธิขันธท่ีบริบูรณ   
ในท่ีนั้นดวยปญญา ดังนี้ ช่ือวาความไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกศุล. ความพอใจ ความ    
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พยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมน้ันวา เม่ือไร เราพึงยังปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณ   
ใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหปญญาขันธท่ีบริบูรณในท่ีนั้นดวยปญญาดังนี้ ช่ือวาความไม   
ประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความพยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศล   
ธรรมนั้นวา เม่ือไรเราพึงยังวมุิตติขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหวิมุตติขันธ   
ท่ีบริบูรณในท่ีนั้นดวยปญญา ดังนี้ ช่ือวาความไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. ความพอใจ   
ความพยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมนั้นวา เม่ือไร เราพึงยังวิมุตติญาณทัสสนขันธ   
ท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหวิมุตติญาณทัสสนขันธท่ีบริบูรณในท่ีนั้นดวยปญญา   
ดังนี้ ช่ือวาความไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ   
ความเปนผูขยนั ความมีเร่ียวแรง ความไมถอยกลับ ความระลึกได ความรูสึกตัว ความเพียรเปน   
เคร่ืองใหกิเลสรอนท่ัว ความเพียรอันพึงต้ังใจ ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ในกศุลธรรม   
นั้นวา เม่ือไร เราพึงกําหนดรูทุกขท่ียังไมกําหนดรู เราพึงละกิเลสท้ังหลายท่ียังละไมได   
เราพึงยังมรรคท่ียังไมเจริญใหเจริญ หรือวาเราพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธท่ียังไมทําใหแจงดังนี้ ช่ือวา   
ความไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา พึงเวนจากความคะนอง   
ไมพึงประมาท.   
    [๗๔๘] บทวา อถ ในคําวา และภกิษุพึงอยูในท่ีนั่ง ในท่ีนอน ท่ีมีเสียงนอย เปน   
บทสนธิ ฯลฯ ภิกษยุอมนั่งในท่ีใด ท่ีนัน้เรียกวาท่ีนั่ง ไดแก เตียง ตั่ง ฟกู เส่ือ ทอนหนัง   
เคร่ืองลาดหญา เคร่ืองลาดใบไม เคร่ืองลาดฟาง. เสนาสนะ เรียกวาท่ีนอน ไดแกวหิาร เรือน   
หลังคาแถบเดียว ปราสาท เรือนมีหลังคาโลน ถํ้า เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ในท่ีนั่ง ในท่ีนอน. คําวา   
ภิกษพุึงอยู ... ท่ีมีเสียงนอย ความวา ภิกษพุึงเท่ียวไป ยบัยั้งอยู เปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา   
บํารุง เยียวยา ในเสนาสนะท่ีมีเสียงนอย คือ มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากชนผูสัญจรไปมา   
ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา และภิกษุพึงอยู   
ในท่ีนั่ง ในท่ีนอน ท่ีมีเสียงนอย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
          ภิกษพุึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พงึเวนจากความคะนอง   
          ไมพึงประมาทและพึงอยูในท่ีนั่ง ในท่ีนอนท่ีมีเสียงนอย.    
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    [๗๔๙] ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก พึงมีความเพยีร ซองเสพความเปนผูตื่น   
          พึงละเวนความเกยีจคราน ความลวง ความหวัเราะ การเลน เมถุนธรรม   
          อันเปนไปกับดวยการประดับ.   
                      วาดวยการแบงเวลา   
    [๗๕๐] คําวา ภิกษไุมพึงทําความหลับใหมาก ความวา ภิกษพุึงแบงกลางคืนและ   
กลางวันใหเปน ๖ สวนแลว ตื่นอยู ๕ สวน นอนหลับ ๑ สวน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุ   
ไมพึงทําความหลับใหมาก.   
    [๗๕๑] คําวา พึงมีความเพยีรซองเสพความเปนผูตื่น ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
พึงชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเปนเคร่ืองกางกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน พึงชําระ   
จิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเปนเคร่ืองกางกั้น ดวยการเดนิจงกรมและการน่ัง ตลอดปฐมยามแหงราตรี   
พึงสําเร็จสีหไสยา (นอนเหมือนราชสีห) โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ   
ทําสัญญาในการตื่นข้ึนไวในใจ ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับต่ืนข้ึนแลว พึงชําระจติให   
บริสุทธ์ิจากธรรมเปนเคร่ืองกางกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรี.   
     คําวา ซองเสพความเปนผูตื่น คือ พึงซองเสพ ซองเสพพรอม ซองเสพเฉพาะ   
ซ่ึงความเปนผูตื่น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พงึซองเสพความเปนผูตื่น.   
     คําวา มีความเพียร ความวา วิริยะเรียกวาความเพยีร ไดแกการปรารภความเพียร   
ความกาวออก ความกาวหนา ความยางข้ึนไป ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขยัน ความ   
ม่ันคง ความทรงไว ความกาวหนามิไดยอหยอน ความไมปลงฉันทะ ความไมทอดธุระ ความ   
ประคองธุระไว วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ อันเปนไปทางจิต ภิกษุเปนผูเขาถึง   
เขาถึงพรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบแลวดวยความเพยีรนี้   
ภิกษนุั้นเรียกวา มีความเพยีร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงมีความเพยีรซองเสพความเปนผูตื่น.   
                      วาดวยความเกยีจคราน   
    [๗๕๒] ช่ือวา ความเกียจคราน ในคําวา พึงละเวนความเกียจคราน ความหลง   
ความหวัเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดับ ไดแกความเกยีจคราน กิริยาท่ี    
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เกียจคราน ความเปนผูเกียจคราน ความเปนผูมีใจเกยีจคราน ความข้ีเกยีจ กิริยาท่ีข้ีเกยีจ   
ความเปนคนข้ีเกียจ นี้เรียกวาความเกยีจคราน. คําวา ความลวง ความวา ความประพฤติลวง   
เรียกวาความลวง. บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา   
ประพฤติทุจริตดวยใจแลว ตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น คือ ยอมปรารถนา   
วา ใครๆ อยารูจักเรา (วาเราประพฤติช่ัว) ยอมดําริวา ใครๆ อยารูจักเรา คิดวา ใครๆ อยารูจัก   
เรา ดังนี้แลว กลาววาจา (วาตนไมมีความประพฤติช่ัว) คิดวา ใครๆ อยารูจักเรา ดังนีแ้ลว   
ก็บากบ่ันดวยกาย. ความลวง ความเปนผูลวง กิริยาเปนเคร่ืองปดบัง กิริยาท่ีซอนความจริง กิริยา   
ท่ีบังความผิด กิริยาท่ีปดความผิด กิริยาท่ีเล่ียงความผิด กิริยาท่ีหลบความผิด กิริยาท่ีซอนความช่ัว   
กิริยาท่ีพรางความช่ัว กิริยาท่ีบังความช่ัว กริิยาท่ีปกปดความช่ัว ความทําใหลับ ความไมเปดเผย   
กิริยาท่ีคลุมความผิด กิริยาท่ีช่ัว นี้เรียกวาความลวง.   
                     วาดวยการเลน ๒ อยาง   
     คําวา ความหัวเราะ ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมหัวเราะเกนิประมาณจนฟน   
ปรากฏ. สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความหัวเราะเกนิประมาณจนฟน   
ปรากฏนี้เปนกริิยาของเด็ก ในอริยวนิัย ช่ือวา การเลน ไดแกการเลน ๒ อยาง คือ การเลน   
ทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑. การเลนทางกายเปนไฉน? ชนทั้งหลายยอมเลนชางบาง เลนมา   
บาง เลนรถบาง เลนธนูบาง เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตาบาง เลนหมากรุกแถวละ ๑๐ ตาบาง   
เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาด   
ใหเห็นรูปตางๆ บาง เลนสกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง   
เลนกังหันบาง เลนตวงทรายบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายกนับาง   
เลนทายใจกันบาง เลนเลียนคนขอทานบาง นี้ช่ือวาการเลนทางกาย.   
     การเลนทางวาจาเปนไฉน? เลนตีกลองปาก เลนพณิพาทยปาก เลนรัวกลองดวยปาก   
เลนผิวปาก เลนกะเดาะปาก เลนเปาปาก เลนซอมเพลง เลนโหรอง เลนรองเพลง เลนหัวเราะ   
กัน นี้ช่ือวาการเลนทางวาจา.    
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                         วาดวยเมถุน   
     ช่ือวาเมถุนธรรม ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรมของคนเลว   
ธรรมช่ัวหยาบ ธรรมมีน้ําชําระเปนสวนสุด ธรรมท่ีทําในท่ีลับ ธรรมเปนความถึงพรอมแหงคน   
คูๆ กัน. เพราะเหตุไรบัณฑิตจึงกลาววา เมถุนธรรม. ธรรมของคนคูกันผูกําหนัด กําหนัดนัก   
ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบข้ึน มีจิตอันราคะครอบงํา เปนคนเชนเดียวกันท้ังสองคน เพราะ   
เหตุดังนีน้ั้น บัณฑิตจึงกลาววา เมถุนธรรม. คนสองคนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคูกัน   
คนสองคนทําความหมายหม้ันกัน เรียกวาคนคูกัน คนสองคนทําความอื้อฉาว เรียกวาคนคูกัน   
คนสองคนทําความววิาทกัน เรียกวาคนคูกนั คนสองคนกออธิกรณกนั เรียกวาคนคูกนั คนสอง   
คนพูดกนั เรียกวาคนคูกัน คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคูกัน ฉันใด ธรรมของคนคูกัน   
ผูกําหนัด กําหนัดนัก ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบข้ึน มีจติอันราคะครอบงํา เปนคนเชนเดียว   
กันท้ัง ๒ คน เพราะเหตุดังนีน้ั้น บัณฑิตจึงกลาววา เมถุนธรรม ฉันนั้น.   
                    วาดวยการประดับ ๒ อยาง   
     ช่ือวาการประดับ ไดแกการประดับมีอยู ๒ อยาง คือการประดับของคฤหัสถ ๑   
การประดับของบรรพชิต ๑. การประดับของคฤหัสถเปนไฉน? การแตงผม การแตงหนวด   
การทัดดอกไม การประพรมเคร่ืองหอม การยอมผิว การแตงเคร่ืองประดับ การแตงเครื่องแตงตัว   
การนุงหมผาสวยงาม การประดับขอมือ การทรงผาโพก การอบตัว การนวดตัว การอาบน้ํา   
การดัดตัว การสองกระจก การแตมตา การสวมพวงดอกไม การทาปาก การเจิมหนา การผูกขอมือ   
การเกลาผม การใชไมเทา การใชทะนาน การใชดาบ การใชรม การสวมรองเทาท่ีงาม การ   
สวมเขียงเทา การติดกรอบหนา การปกปน การใชพดั การนุงหมผาขาว การนุงหมผาชายยาว   
นี้ช่ือวาการประดับของคฤหสัถ.   
     การประดบัของบรรพชิตเปนไฉน? การตบแตงจีวร การตบแตงบาตร หรือการตบแตง   
การประดับ การเลนสนุกในการประดับ การเพลินในการประดับ การปรารถนาในการประดับ   
ความชอบในการประดับ กริิยาท่ีประดับ ความเปนแหงการประดับ ซ่ึงกายอันเปอยเนานี้ หรือ   
บริขารท้ังหลายอันเปนภายนอก นี้ช่ือวาการประดับของบรรพชิต.    
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     คําวา พึงละเวนความเกียจคราน ความลวง ความหวัเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปน   
ไปกับดวยการประดับ ความวา พึงละเวน บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเกยีจคราน   
ความลวง ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปนไปกบัดวยการประดับ คือ ท้ังบริวาร   
ท้ังบริภัณฑ ท้ังบริขาร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงละเวนความเกยีจคราน ความลวง ความ   
หัวเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดบั. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสตอบวา   
           ภิกษไุมพึงทําความหลับใหมาก พึงมีความเพยีร ซองเสพความเปนผูตื่น   
           พึงละเวนความเกยีจคราน ความลวง ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรม   
           อันเปนไปกับดวยการประดับ.   
     [๗๕๓] ภิกษุผูนับถือ ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน   
           การทายลักษณะ และการดูฤกษ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง   
           การปรุงยาใหตั้งครรภ และการรักษาโรค.   
                     วาดวยการทําอาถรรพณ   
     [๗๕๔] คําวา ภกิษุผูนับถือ ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทาย   
ลักษณะ และการดูฤกษ ความวา พวกคนทีมี่มนตทําอาถรรพณยอมประกอบการทําอาถรรพณ   
คือ เม่ือนครถูกลอม หรือเม่ือสงครามต้ังประชิดกัน ยอมทําใหเสนยีดจญัไรเกิดข้ึน ใหอุปทวะ   
เกิดข้ึน ใหโรคเกิดข้ึน ใหโรคจุกเสียดเกิดข้ึน ใหโรคลงรากเกิดข้ึน ใหโรคไขเซ่ือมซึมเกิดข้ึน   
ใหโรคบิดเกดิข้ึน ในพวกขาศึกท่ีเปนศัตรูกัน พวกชนท่ีมีมนตทําอาถรรพณ ยอมประกอบการ   
ทําอาถรรพณอยางนี้.   
                      วาดวยการทํานายฝน   
     พวกชนท่ีทํานายฝน ยอมทํานายฝนวา คนฝนเวลาเชา จะมีผลอยางนี้ คนฝนเวลาเท่ียง   
จะมีผลอยางนี ้คนฝนเวลาเยน็ จะมีผลอยางนี้ คนฝนยามตน จะมีผลอยางนี้ คนฝนยามกลาง   
จะมีผลอยางนี ้คนฝนยามหลัง จะมีผลอยางนี้ คนนอนขางขวาฝน จะมีผลอยางนี้ คนนอน    
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ขางซายฝน จะมีผลอยางนี้ คนนอนหงายฝน จะมีผลอยางนี้ คนนอนคว่ําฝน จะมีผลอยางนี้   
คนฝนเห็นพระจันทร จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นพระอาทิตย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นมหาสมุทร   
จะมีผลอยางนี ้คนฝนเห็นขุนเขาสิเนรุราช จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นชาง จะมีผลอยางนี้   
คนฝนเห็นมา จะมีผลอยางนี ้ คนฝนเห็นรถ จะมีผลอยางนี้ คนฝนเหน็พลเดินเทา จะมีผลอยางนี้   
คนฝนเห็นหมูเสนา จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นสวนท่ีนาร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นปา   
ท่ีนาร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นภูมิภาคท่ีนาร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเหน็สระท่ีนา   
ร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ พวกชนท่ีทํานายฝน ยอมทํานายฝนอยางนี้.   
                     วาดวยการทํานายลักษณะ   
     พวกชนท่ีทํานายลักษณะ ยอมทํานายลักษณะ คือ ลักษณะแกว ลักษณะไมเทา   
ลักษณะผา ลักษณะดาบ ลักษณะศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวุธ ลักษณะสตรี ลักษณะบุรุษ   
ลักษณะกุมารี ลักษณะกุมาร ลักษณะทาสี ลักษณะทาส ลักษณะชาง ลักษณะมา ลักษณะกระบือ   
ลักษณะโค ลักษณะแพะ ลักษณะแกะ ลักษณะไก ลักษณะนกคุม ลักษณะเห้ีย ลักษณะชอฟา   
ลักษณะเตา ลักษณะมฤค พวกชนที่ทํานายลักษณะยอมทํานายลักษณะอยางนี้.   
                        วาดวยการดูฤกษ   
     พวกชนท่ีดฤูกษ ยอมตรวจดูฤกษวา ฤกษมีอยู ๒๘ ฤกษ งานมงคลข้ึนบานใหม   
พึงทําโดยฤกษนี้ งานมงคลผูกเคร่ืองประดับ พึงทําโดยฤกษนี้ งานมงคลแตงงาน พึงทําโดย   
ฤกษนี้ งานมงคลปลูกพืช พึงทําโดยฤกษนี ้งานมงคลอยูเรือน พึงทําโดยฤกษนี้ พวกชนผูดู   
ฤกษ ยอมตรวจดูฤกษอยางนี.้   
     คําวา ไมพงึประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะ และการดฤูกษ   
ความวา ไมพึงประกอบ คือ ไมพึงประพฤติ ไมพึงประพฤติโดยเอ้ือเฟอ ไมพึงยึดถือประพฤติ   
ซ่ึงการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะและการดูฤกษ. อีกอยางหนึ่ง ไมควรยึด   
ไมควรถือ ไมควรทรงจําไว ไมควรเขาไปทรงจําไว ไมควรเขาไปกําหนด ไมควรประกอบ   
ซ่ึงการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะ และการดูฤกษ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะ และการดูฤกษ.    
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                 วาดวยการทํานายเสียงเนื้อและนก   
     [๗๕๕] เสียงเนื้อและเสียงนก เรียกวาเสียงรอง ในคําวา ภิกษุผูนับถือไมพึงซอง   
เสพการทายเสียงสัตวรอง การปรุงยาใหตั้งครรภ และการรักษาโรค ความวา พวกชนท่ีรูเสียงเนื้อ   
และนก ยอมทํานายเสียงเนื้อและนก คือ ยอมรูเสียงรอง เสียงเจรจากนั แหงนกหรือสัตวส่ีเทา   
พวกชนท่ีรูเสียงเน้ือและนก ยอมทํานายเสียงเน้ือและนกอยางนี้.   
                วาดวยครรภไมตั้งดวยเหตุ ๒ ประการ   
     พวกชนปรุงยาใหตั้งครรภ ยอมยังครรภใหตั้งข้ึน ครรภยอมไมตั้งข้ึนดวยเหตุ ๒   
ประการ คือ ดวยเหลาตัวสัตว ๑ ดวยลมกําเริบ ๑. พวกชนท่ีปรุงยาใหตัง้ครรภ ยอมใหยา   
เพื่อบําบัดเหลาตัวสัตว หรือเพ่ือบําบัดลมกาํเริบ พวกชนที่ปรุงยาใหตั้งครรภ ยอมยังครรภใหตั้ง   
ข้ึนอยางนี้.   
                      วาดวยการรักษาโรค   
     ช่ือวาการรักษาโรค ไดแกการรักษาโรค ๕ อยาง คือรักษาทางเศกเปา รักษาทางผาตัด   
รักษาทางยา รักษาทางภตูผี รักษาทางกุมาร. คําวา ภิกษุผูนับถือ คือ ภิกษุผูนับถือพระพุทธเจา   
ผูนับถือพระธรรม ผูนับถือพระสงฆ ภิกษุผูนับถือนั้น ยอมนับถือพระผูมีพระภาค หรือวาพระ   
ผูมีพระภาคยอมทรงรับบุคคลนั้น. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุ   
เหลาใดเปนผูหลอกลวง กระดาง พดูเหลาะแหละ ชอบตกแตง มีมานะสูง เหมือนไมออ   
ไมมีสมาธิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้ ช่ือวาเปนผูไมนับถือเรา เปนผูปราศไปจากธรรม   
วินัยนี้ และยอมไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้  ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนภกิษุ   
เหลาใด เปนผูไมหลอกลวง ไมพูดเหลาะแหละ มีปญญา ไมกระดาง มีสมาธิดี ดูกรภกิษุท้ัง   
หลาย ภกิษุเหลานั้น ช่ือวาเปนผูนบัถือเรา เปนผูไมปราศไปจากธรรมวนิัย และยอมถึงความ   
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
          พวกภิกษุผูหลอกลวง กระดาง พดูเหลาะแหละ มีมานะสูง ดังไมออ    
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          ไมมีสมาธิ ภิกษุเหลานั้น ยอมไมงอกงามในธรรมวินัยท่ีพระสัมมาสัม   
          พุทธเจาทรงแสดงแลว สวนพวกภิกษุผูไมหลอกลวง ไมพดูเหลาะ   
          แหละ มีปญญา ไมกระดาง มีสมาธิดี ภิกษเุหลานั้น ยอมงอกงาม   
          ในธรรมวินัยท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว.   
     คําวา ภกิษผูุนับถือ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง การปรุงยาใหตั้งครรภ และ   
การรักษาโรค ความวา ภิกษผูุนับถือไมพึงเสพ ไมพึงซองเสพ ไมพึงซองเสพเฉพาะ ไมพึง   
ประพฤติ ไมพงึประพฤติโดยเอ้ือเฟอ ไมพึงยึดถือประพฤติ ซ่ึงการทายเสียงสัตวรอง การปรุง   
ยาใหตัง้ครรภ และการรักษาโรค. อีกอยางหนึ่ง ไมพึงยึด ไมพึงถือ ไมพึงทรงไว ไมพึงเขา   
ไปทรงไว ไมพึงเขาไปกําหนด ไมพึงประกอบ ซ่ึงการทายเสียงสัตวรอง การปรุงยาใหตั้งครรภ   
และการรักษาโรค เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุผูนับถือ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง   
การปรุงยาใหตั้งครรภ และการรักษาโรค. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษุผูนับถือ ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทาย   
           ลักษณะ และการดูฤกษ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง การปรุง   
           ยาใหตัง้ครรภ และการรักษาโรค.   
     [๗๕๖] ภิกษุไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา ถูกเขาสรรเสริญแลว ไมพึง   
           ฟูข้ึน พงึบรรเทาความโลภ พรอมกับความตระหนี่ ความโกรธ และ   
           การพูดสอเสียด.   
              วาดวยไมหวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ   
     [๗๕๗] คําวา ไมพึงหวัน่ไหวในเพราะความนินทา ความวา คนบางพวกในโลกน้ี   
ยอมนินทา ติเตียน คอนขอดภิกษุโดยชาตบิาง โดยโคตรบาง โดยความเปนบุตรแหงสกุลบาง   
โดยความเปนผูมีรูปงามบาง โดยทรัพยบาง โดยความเช้ือเชิญบาง โดยหนาท่ีการงานบาง โดย   
ศิลปศาสตรบาง โดยวิทยฐานะบาง โดยการศึกษาบาง โดยปฏิภาณบาง โดยวตัถุอ่ืนๆ บาง.   
ภิกษุถูกนินทาติเตียนคอนขอดแลว ไมพึงหวั่น หวั่นไหว เอนเอียง สะดุง ดิ้นรน กระวน   
กระวาย กลัว ถึงความหวาดเสียว คือ ไมพงึเปนผูขลาด คร่ันคราม หวาดเสียว หนีไป ใน    
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เพราะความนนิทา ติเตียน คอนขอด เส่ือมเสียเกียรติ ถูกกลาวโทษพึงเปนผูละความกลัว   
ความขลาด ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพองอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงหวัน่ไหวใน   
เพราะความนนิทา.   
     [๗๕๘] คําวา ภกิษุถูกเขาสรรเสริญแลวไมพึงฟูข้ึน ความวา คนบางพวกในโลกน้ี   
ยอมสรรเสริญ ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณภกิษุโดยชาติบาง ฯลฯ โดยวัตถุอ่ืนๆ บาง. ภิกษุ   
ถูกเขาสรรเสริญ ชมเชย ยกยองพรรณนาคุณแลว ไมควรทําความฟูข้ึน ไมควรทําความกําเริบ   
ข้ึน ไมควรทําความถือตัว ไมควรทําความกระดาง คือ ไมควรเปนผูจองหอง เปนผูปนปง เปน   
ผูหัวสูง เพราะความสรรเสริญ เพราะความชมเชย เพราะความยกยอง เพราะความพรรณนาคุณ   
เพราะฉะนั้น. จึงช่ือวาภิกษุถูกเขาสรรเสริญแลวไมพึงฟข้ึูน.   
                  วาดวยความตระหนี่ ๕ ประการ   
     [๗๕๙] ช่ือวา ความโลภ ในคําวา พึงบรรเทาความโลภพรอมกับความตระหน่ี   
ความโกรธ และการพูดสอเสียด ไดแกความโลภ กิริยาท่ีโลภ ความกําหนัดนกั กิริยาท่ีกําหนดันัก   
ความเปนผูกําหนัดนกั อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ช่ือวาความตระหนี่ คือ ความ   
ตระหนี่ ๕ ประการ ไดแกความตระหนี่อาวาส ฯลฯ ความหวงไว นีเ้รียกวาความตระหนี่   
ช่ือวาความโกรธ คือ ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง  ความเคือง   
ความเคืองท่ัว ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังท่ัว ความชังเสมอ  ความพยาบาทแหงจิต   
ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาท่ีชัง ความ   
เปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ   
ความเปนผูดุราย ความโกรธจนรองไห ความไมแชมช่ืนแหงจิต. คําวา ความพูดสอเสียด   
ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ ไดฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน   
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือไดฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน เปนผูทําลาย   
คนท่ีพรอมเพรียงกันบาง สนับสนุนคนท่ีแตกกนับาง ชอบคนท่ีเปนกกกัน ยินดีคนท่ีเปนกก   
กัน เพลินกับคนท่ีเปนกกกัน เปนผูกลาววาจาท่ีทําใหเปนกกกนั นี้เรียกวา ความเปนผูมีวาจา   
สอเสียด. อีกอยางหนึ่งบุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยความ    
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มุงหมายเปนท่ีรัก ๑ มีความประสงคใหเขาแตกกนั ๑ บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความ   
มุงหมายเปนท่ีรักอยางไร? บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางนี้วา เรา   
จักเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนผูสนิท เปนคนภายใน เปนท่ีดีใจของบุคคลนี้. บุคคลเปนผูมี   
ความประสงค ใหเขาแตกกนั นําคําสอเสียดเขาไปอยางไร? บุคคลมีความประสงคใหเขาแตกกนั   
อยางนี้วา คนเหลานี้พึงเปนตางกัน แยกกนั เปนกกกัน เปนสองเหลา เปนสองพวก เปน   
สองฝาย คนเหลานี้ พึงแตกกนั ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบากไมผาสุก ดวยอุบายอยางไร   
ดังนี้ บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขาแตกกัน นําคําสอเสียดเขาไปอยางหนึ่ง.   
     คําวา พึงบรรเทาความโลภ พรอมกับความตระหน่ี ความโกรธ และการพูดสอเสียด   
ความวา ภิกษพุึงบรรเทา พึงสละ กําจัด ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความโลภ ความ   
ตระหนี่ ความโกรธ และการพูดสอเสียด เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พึงบรรเทาความโลภ พรอม   
กับความตระหน่ี ความโกรธ และการพูดสอเสียด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษไุมพึงหวัน่ไหวในเพราะความนินทา ถูกเขาสรรเสริญ แลวไมพึง   
           ฟูข้ึน พงึบรรเทาความโลภ พรอมกับความตระหนี่ ความโกรธ และ   
           การพูดสอเสียด.   
     [๗๖๐] ภกิษุไมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอดใน   
           ท่ีไหนๆ ไมพึงเกี่ยวของในบาน และไมพึงพดูเลียบเคียงกะชน เพราะ   
           ความอยากไดลาภ.   
     [๗๖๑] คําวา ภิกษไุมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ความวา การซ้ือการขายเหลาใด   
อันพระผูมีพระภาคตรัสหามไวในวนิัย การซ้ือการขายเหลานั้นมิไดทรงพระประสงคเอาในอรรถนี้.   
ภิกษุตัง้อยูในการซ้ือการขายอยางไร? ภิกษุทําความลวง หรือปรารถนาความเจริญ ยอมแลกเปล่ียน   
บาตรก็ดี จวีรก็ดี บริขารอ่ืนอะไรๆ ก็ดี กับสหธรรมิก ๕ จําพวก ภกิษุตัง้อยูในการซ้ือการขาย   
อยางนี้.   
     ภิกษไุมตั้งอยูในการซ้ือขายอยางไร? ภกิษุไมทําความลวง หรือไมปรารถนาความ   
เจริญ ยอมแลกเปล่ียนบาตรก็ดี จวีรก็ดี บริขารอ่ืนอะไรๆ ก็ดี กับสหธรรมิก ๕ จําพวก    
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ภิกษไุมตั้งอยูในการซ้ือการขายอยางนี้. คําวา  ภิกษไุมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ความวา   
ภิกษไุมพึงต้ังอยู ไมพึงดํารงอยูในการซ้ือการขาย พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความ   
ไมมี ซ่ึงการซ้ือการขาย พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออกไป สลัด พนขาด ไมเกีย่วของ   
กับการซ้ือการขาย พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมพึงตั้งอยู   
ในการซ้ือการขาย.   
                         วาดวยกิเลส   
     [๗๖๒] คําวา ภกิษุไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอดในท่ีไหนๆ  ความวา กิเลส   
เปนเคร่ืองทําความคอนขอดเปนไฉน? มีสมณพราหมณบางพวก ผูมีฤทธ์ิ มีทิพยจักษุ รูจัก   
จิตผูอ่ืน สมณพราหมณพวกนั้น คนเห็นไดแตไกลบาง อยูใกลไมปรากฏบาง รูจักจิตดวยจิต   
บาง. พวกเทวดาผูมีฤทธ์ิ มีทิพยจกัษุ รูจกัจติผูอ่ืน เทวดาพวกนั้น คนเหน็ไดแตไกลบาง   
อยูใกลไมปรากฏบาง รูจักจติดวยจิตบาง สมณพราหมณและเทวดาเหลานั้น ยอมคอนขอด   
ดวยกิเลสหยาบบาง ดวยกิเลสปานกลางบาง ดวยกิเลสละเอียดบาง. กเิลสหยาบเปนไฉน?   
กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต เหลานี้เรียกวา กเิลสหยาบ. กิเลสปานกลางเปนไฉน?   
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เหลานีเ้รียกวา กิเลสปานกลาง. กิเลสละเอียดเปน   
ไฉน? ความวติกถึงญาติ ความวิตกถึงชนบท ความวิตกถึงอมรเทพ ความวิตกอันปฏิสังยุต   
ดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน ความวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ และความสรรเสริญ   
ความวิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมถูกดหูม่ิน  วติกเหลานี้ เรียกวากิเลสละเอียด.   
     สมณพราหมณและเทวดาเหลานั้น พึงคอนขอดดวยกเิลสหยาบบาง ดวยกิเลสปาน   
กลางบาง ดวยกิเลสละเอียดบาง. ภิกษไุมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอด คือไมควรทํากิเลส   
ท้ังหลาย อันเปนเคร่ืองทําความคอนขอด ไมควรยังกิเลสเหลานั้นใหเกิด ใหเกดิพรอม ให   
บังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงกิเลสท้ังหลายอัน   
เปนเคร่ืองทําความคอนขอด พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออกไป สลัด พนขาด ไม   
เกี่ยวของดวยกิเลสอันเปนเคร่ืองทําความคอนขอด พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู คําวา ใน   
ที่ไหนๆ คือ ในท่ีไหนๆ ในท่ีทุกๆ แหง ภายในบาง ภายนอกบาง ท้ังภายในและภาย   
นอกบาง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภกิษุไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอดในท่ีไหนๆ.    
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     [๗๖๓] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมพึงเกี่ยวของในบานดังตอไปนี้ ภกิษุยอมเกี่ยว   
ของในบานอยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมอยูเกีย่วของ รวมยินดี รวมเศราโศก กับ   
พวกคฤหัสถในบาน เม่ือพวกคฤหัสถมีสุขก็สุขดวย มีทุกขก็ทุกขดวย เม่ือมีธุรกิจท่ีตองทํา   
เกิดข้ึน ก็ถึงความชวยเหลือดวยตน ภิกษยุอมเกี่ยวของในบานแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง   
เวลาเชา ภกิษนุุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต ไมรักษา   
กาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจติ ไมตั้งสติม่ัน ไมสํารวมอินทรีย เธอยอมเกี่ยวของในท่ีนั้นๆ   
ยอมรับในท่ีนัน้ๆ ยอมติดอยูในท่ีนั้นๆ ถึงความฉิบหายในท่ีนั้นๆ ภิกษุยอมเกี่ยวของใน   
บานแมอยางนี.้ ภิกษยุอมไมเกี่ยวของในบานอยางไร? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมไมอยูเกี่ยว   
ของ ไมรวมยนิดี ไมรวมเศราโศก กับพวกคฤหัสถในบาน เม่ือพวกคฤหัสถมีสุขก็ไมสุข   
ดวย มีทุกขก็ไมทุกขดวย เม่ือมีธุรกิจท่ีตองทําเกิดข้ึน ก็ไมถึงความชวยเหลือดวยตน ภิกษุ   
ยอมไมเกีย่วของในบานแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง เวลาเชาภิกษนุุงสบงแลว ถือบาตรและจวีร   
เขาไปยังบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต รักษากาย รักษาวาจา รักษาจิต ตั้งสติม่ัน สํารวม   
อินทรีย ยอมไมเกี่ยวของในท่ีนั้นๆ ยอมไมรับในท่ีนั้นๆ ยอมไมติดอยูในท่ีนั้นๆ ไมถึง   
ความฉิบหายในท่ีนั้นๆ ภกิษยุอมไมเกีย่วของในบานแมอยางนี้.   
     คําวา ไมเกีย่วของในบาน ความวา ภิกษไุมพึงเกีย่วของ ไมรับ ไมติด ไมพัวพนั   
ในบาน ไมพึงเปนผูกําหนดัยนิดีหลงใหลติดใจในบาน พงึเปนผูหายกําหนัด ปราศจากกําหนัด   
สละกําหนัดเสียแลว ฯลฯ พึงเปนผูมีตนดุจพรหมอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงเกี่ยวของ   
ในบาน.   
                     วาดวยการพูดเลียบเคียง   
     [๗๖๔] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะความอยากไดลาภ   
ดังตอไปนี้ การพูดเลียบเคียงเปนไฉน? การพูดหวานลอม การพูดเลียบเคียง การพูดเลียบ   
เคียงดวยดี การพูดยกยอง การพูดยกยองดวยดี การพูดผูกพัน การพูดผูกพันดวยดี การพูดอวดอาง   
การพูดอวดอางดวยดี การพดูฝากรัก ความเปนผูพูดมุงใหเขารักตน ความเปนผูพูดเหลวไหลดังวา   
แกงถ่ัว ความเปนผูพูดประจบ ความเปนผูพูดแคะไค (ดจุกินเนื้อหลังผูอ่ืน) ความเปนผูพูด    
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ออนหวาน ความเปนผูพูดไพเราะ ความเปนผูพูดดวยไมตรี ความเปนผูพูดไมหยาบคาย แก   
ชนเหลาอ่ืน แหงภิกษุผูม่ันหมายลาภ สักการะและความสรรเสริญ มีความปรารถนาลามก   
อันความปรารถนาครอบงํา เปนผูเห็นแกอามิส หนักอยูในโลกธรรม กิริยานี้เรียกวา การพูด   
เลียบเคียง.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเลียบเคียงกะชนดวยเหตุ ๒ อยาง คือต้ังตนตํ่า ยกผูอ่ืนสูง พูด   
เลียบเคียงกะชน ๑ ยกตนสูง ตั้งผูอ่ืนต่ํา พูดเลียบเคียงกะชน ๑. ภกิษุตั้งตนตํ่า ยกผูอ่ืนสูง   
พูดเลียบเคียงกะชนอยางไร? ภิกษุตั้งตนตํ่า ยกผูอ่ืนสูง พดูกะชนอยางนีว้า ทานท้ังหลายมี   
อุปการะมากแกฉัน ฉันไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะ   
อาศัยทานท้ังหลาย แมคนอ่ืนๆ ยอมสําคัญเพื่อจะใหหรือเพ่ือจะทําแกฉัน คนเหลานั้น อาศัย   
ทานท้ังหลาย เห็นแกทานท้ังหลาย จึงให จงึทําแกฉัน แมช่ือเกาเปนของมารดาและบิดา   
ช่ือแมนั้นของฉันหายลับไป ฉันยอมปรากฏเพราะทานท้ังหลายวา เปนกุลุปกะของอุบาสกโนน   
เปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน ภิกษุตั้งตนต่ํา ยกผูอ่ืนสูง พูดเลียบเคียงกะชนอยางนี้.   
     ภิกษยุกตนสูง ตั้งผูอ่ืนต่ํา พูดเลียบเคียงกะชนอยางไร? ภิกษยุกตนสูง ตั้งผูอ่ืนต่ํา   
พูดเลียบเคียงกะชนแมอยางนี้วา ฉันมีอุปการะมากแกพวกทาน พวกทานอาศัยฉันจึงถึงพระ   
พุทธเจา เปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากปาณานิบาต   
เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากเหตุท่ี   
เปนท่ีตั้งแหงความประมาทในเพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย ฉันยอมบอกใหพระบาลี ยอม   
บอกใหคําอธิบายพระบาลี ยอมบอกอุโบสถ ยอมอํานวยการกอสราง แกทานท้ังหลาย ก็แต   
ทานท้ังหลายลืมฉันเสียแลว ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษเุหลาอ่ืน ภิกษุยกตนสูง ตั้งผู   
อ่ืนต่ํา พูดเลียบเคียงกะชนแมอยางนี้.   
     คําวา ไมพงึพูดเลียบเคียงกะชนเพราะความอยากไดลาภ ความวา ภกิษุเม่ือจะใหลาภ   
สําเร็จ ไมพึงพดูเลียบเคียงกะชน คือพึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงการ   
พูดเลียบเคียงกะชน เปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของการ    
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พูดเลียบเคียงเพราะเหตุแหงลาภ เพราะการณะแหงลาภ เพราะความบังเกิดข้ึนแหงลาภ พึง   
เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะ   
ความอยากไดลาภ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษไุมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอด   
           ในท่ีไหนๆ ไมพึงเกีย่วของในบาน ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะ   
           ความอยากไดลาภ.   
     [๗๖๕] ภิกษุไมพึงเปนผูพูดโออวด ไมพึงกลาววาจามุงได ไมพึงศึกษา   
           ความเปนผูคะนอง และไมพึงกลาวถอยคําแกงแยง.   
                      วาดวยการพูดโออวด   
     [๗๖๖] พึงทราบอธิบายในคําวา ภกิษไุมพึงเปนผูพูดโออวดดังตอไปนี้ ภิกษุบางรูป   
ในธรรมวินยันี้ เปนผูพูดโออวด อวดอาง ภิกษนุั้นยอมพดูโออวด อวดอางวา เราเปนผูถึงพรอม   
ดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวตัรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอม   
ดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรสกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ถึงพรอม   
ดวยทรัพยบาง ถึงพรอมดวยความเช้ือเชิญบาง ถึงพรอมดวยหนาท่ีการงานบาง ถึงพรอมดวย   
ศิลปศาสตรบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง   
ถึงพรอมดวยวตัถุอ่ืนๆ บาง เราออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง   
ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง เปนผูทรงจําพระวินยับาง   
เปนพระธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง ฯลฯ เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน   
สมาบัติบาง. ภิกษุไมพดูโออวดอยางนี้ คือ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี   
ซ่ึงความพูดโออวด พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของกบัการ   
พูดโออวด พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุไมพึงเปนผูพูด   
โออวด.   
                    วาดวยการกลาววาจามุงได   
     [๗๖๗] พึงทราบอธิบายในคําวา ไมพึงกลาววาจามุงไดดังตอไปนี้ วาจามุงไดเปน    
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ไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมกลาววาจามุงไดจีวร กลาววาจามุงไดบิณฑบาต กลาววาจา   
มุงไดเสนาสนะ กลาววาจามุงไดคิลานปจจยัเภสัชบริขาร วาจานี้เรียกวา วาจามุงได. อีกอยางหนึ่ง   
ภิกษพุูดจริงบาง พูดเท็จบาง พูดสอเสียดบาง พูดไมสอเสียดบาง พดูหยาบบาง พูดไมหยาบบาง   
พูดเพอเจอบาง พูดไมเพอเจอบาง พูดดวยปญญาบาง เพราะเหตุแหงจวีร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต   
เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหงคิลานปจจยัเภสัชบริขาร แมวาจานี้ก็เรียกวา วาจามุงได.   
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุมีจิตเล่ือมใส แสดงธรรมแกชนท้ังหลายอื่น ดวยคิดวา โอหนอ ขอชนท้ังหลาย   
พึงฟงธรรมของเรา คร้ันฟงแลวพึงเล่ือมใสธรรม คร้ันเล่ือมใสแลวพึงทําอาการของคนผูเล่ือมใส   
ตอเราวาจานีก้เ็รียกวา วาจามุงได.   
     คําวา ไมพงึกลาววาจามุงได ความวา ภกิษุไมพึงบอก ไมพึงพูด ไมพงึแสดง ไมพึง   
แถลงวาจามุงได ตลอดถึงวาจาแสดงธรรมเปนท่ีสุดคือ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความ   
ไมมี ซ่ึงวาจามุงได พึงเปนผูงดเวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของกับวาจา   
มุงได พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมพึงกลาววาจามุงได.   
                   วาดวยความคะนอง  ๓ อยาง   
     [๗๖๘] ช่ือวา ความคะนอง ในคําวา ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง ไดแกความ   
คะนอง ๓ อยาง คือ ความคะนองทางกาย ๑ ความคะนองทางวาจา ๑ ความคะนองทางใจ ๑.   
     ความคะนองทางกายเปนไฉน? ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆก็ดี อยูในคณะ   
ก็ดี อยูในโรงฉันก็ดี อยูในเรือนไฟก็ดี อยูท่ีทาน้ําก็ดี กําลังเขาไปสูละแวกบานกด็ี เขาไปสู   
ละแวกบานแลวก็ดี กแ็สดงความคะนองทางกาย.   
     ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
สงฆ ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษท่ีุเปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง   
ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็ง (ยืนไมกม)   
พูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภกิษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
คณะ ไมทําความยําเกรง เม่ือพวกภิกษุท่ีเปนเถระไมสวมรองเทาเดินอยู ก็สวมรองเทาเดินไป    
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เม่ือพวกภิกษท่ีุเปนเถระเดนิอยูในท่ีจงกรมต่ํา ก็เดินในท่ีจงกรมสูง เม่ือพวกภิกษุท่ีเปนเถระ   
เดินอยูบนแผนดิน กเ็ดินในที่จงกรม ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยนืบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง   
นั่งบนอาสนะสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตวัแข็งพดูบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษอุยูในคณะ   
แสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
อยูในโรงฉัน ไมทําความยําเกรง นั่งแทรกแซงพวกภิกษท่ีุเปนเถระบาง นั่งกีดกันอาสนะพวก   
ภิกษุท่ีเปนนวกะบาง ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะสูง   
บาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยนืตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพดูบาง ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความ   
คะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้   
อยูในเรือนไฟ ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษท่ีุเปนเถระ   
บาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะสูงบาง ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง ไมบอก   
กอนแลวปดประตูบาง ภิกษอุยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษุอยูท่ีทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูท่ี   
ทาน้ํา ไมทําความยําเกรง ลงเบียดพวกภิกษท่ีุเปนเถระบาง ลงขางหนาบาง อาบเบียดบาง   
อาบขางหนาบาง อาบขางเหนือน้ําบาง ข้ึนเบียดบาง ข้ึนขางหนาบาง ข้ึนขางเหนือน้ําบาง   
ภิกษุอยูท่ีทาน้าํแสดงความคะนองทางกายอยางนี้.   
     ภิกษกุําลังเขาไปสูละแวกบาน แสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูป   
ในธรรมวินยันี้ กําลังเขาไปสูละแวกบาน ไมทําความยําเกรง เดินเบียดพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง   
เดินขางหนาบาง เดินข้ึนหนาพวกภิกษุท่ีเปนเถระบาง ภกิษุกําลังเขาไปสูละแวกบาน แสดงความ   
คะนองกายอยางนี้.   
     ภิกษเุขาไปในละแวกบานแลว แสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูป   
ในธรรมวินยันี้ เขาไปสูละแวกบานแลว เม่ือเขาไมบอกวา เขาไปเถิดพระคุณเจา ก็เขาไป   
เม่ือเขาไมบอกวา ยืนอยูเถิดพระคุณเจา ก็ยนื เม่ือเขาไมบอกวา นั่งเถิดพระคุณเจา ก็นั่ง เขาไป    
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สูท่ีเปนโอกาสไมควรบาง ยนือยูในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง นั่งอยูในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง   
ถลันเขาไปในหองเล็กลับปดบังของสกุล อันเปนท่ีนั่งอยูแหงพวกหญิงของสกุล ธิดาของสกุล   
สะใภของสกลุ กุมารีของสกุลบาง จับศีรษะเดก็บาง ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความ   
คะนองทางกายอยางนี้. นี้ช่ือวาความคะนองทางกาย.   
     ความคะนองทางวาจาเปนไฉน? ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆก็ดี อยูใน   
คณะกด็ี เขาไปสูละแวกบานแลวกด็ี กแ็สดงความคะนองทางวาจา.   
     ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
อยูในสงฆไมทําความยําเกรง ไมบอกพวกภิกษุท่ีเปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุท่ีเปนเถระ   
ไมเช้ือเชิญ ก็แสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายท่ีอยูในอารามแกปญหาเอง สวดปาติโมกขเอง   
ยืนตัวแข็งพดูบาง ไกวแขนพูดบาง ภกิษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้.   
     ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน   
คณะไมแสดงความยําเกรง ไมบอกพวกภกิษุท่ีเปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุท่ีเปนเถระไม   
เช้ือเชิญ ก็แสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายท่ีอยูในอารามแกปญหาเอง ยืนตัวแข็ง พดูบาง ไกวแขน   
พูดบาง แสดงธรรมแกภิกษณุีท้ังหลายท่ีอยูในอาราม แสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายท่ีอยูในอาราม   
แสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายท่ีอยูในอาราม แกปญหาเอง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง   
ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้.   
     ภิกษเุขาไปสูละแวกบานแลว แสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปใน   
ธรรมวินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว พดูกะสตรีบาง กุมารีบางและพูดฟุงไปวา ดูกรหญิงมีช่ือ   
อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ ส่ิงอะไรมีหรือ ยาคูมีไหม ภัตมีไหม ของควรเค้ียวมีไหม พวกเราจัก   
ดื่มอะไร จกัฉันอะไร จกัเค้ียวอะไร ส่ิงอะไรมีหรือ หรือพวกทานจะใหอะไรแกเรา ภกิษุเขา   
ไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. นี้ช่ือวาความคะนองทางวาจา.   
     ความคะนองทางใจเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมใชเปนผูออกบวชจาก   
สกุลสูง ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุท่ีออกบวชจากสกุลสูง ไมใชเปนผูออกบวชจากสกุลใหญ   
ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษท่ีุออกบวชจากสกุลใหญ ไมใชเปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติ    
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มาก ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุท่ีออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก ไมใชเปนผูออกบวชจาก   
สกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภกิษุท่ีออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ   
ไมใชเปนผูทรงจําพระสูตร ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษท่ีุทรงจําพระสูตร ไมใชเปนผูทรงวินัย ...   
ไมใชเปนพระธรรมกถึก ... ไมใชเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปน   
วัตร ... ไมใชเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวตัร ... ไมใชเปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ... ไมใชเปน   
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ...   
ไมใชเปนผูถือเนสัชชิกธุดงคเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปน   
วัตร ... ไมใชเปนผูไดปฐมฌาน ... ไมใชเปนผูไดทุติยฌาน ... ไมใชเปนผูไดตติยฌาน ... ไมใช   
เปนผูไดจตุตถฌาน ... ไมใชเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ... ไมใชเปนผูไดวิญญาณัญจายตน   
สมาบัติ ... ไมใชเปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... ไมใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน   
สมาบัติ ก็มีจติวางตนเหมือนภิกษุผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ช่ือวาความคะนองทางใจ.   
     คําวา ไมพงึศึกษาความเปนผูคะนอง คือ ภิกษไุมพึงศึกษา ไมพึงประพฤติเอ้ือเฟอ   
ไมพึงประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี ไมพึงสมาทานประพฤติ ซ่ึงความเปนผูคะนอง คือ พึงละ บรรเทา   
ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเปนผูคะนอง พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก   
พนขาด ไมเกีย่วของกับความเปนผูคะนอง พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง.   
     [๗๖๙] พึงทราบอธิบายในคําวา ไมพึงกลาวคําแกงแยง ดังตอไปนี้ ถอยคําแกงแยง   
เปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูกลาวถอยคําเห็นปานนี้วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ   
หรือจงแกไขถาทานสามารถ. สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ เม่ือถอยคํา   
ท่ีแกงแยงกนัมีอยู ก็ตองพดูมาก เม่ือพูดมาก ก็ตองมีความฟุงซาน เม่ือฟุงซาน ความไมสํารวม   
ก็ตองมี เม่ือไมสํารวม จิตก็หางไกลจากสมาธิ ดังนี้.   
     คําวา ไมพงึกลาวถอยคําแกงแยง ความวา ไมพึงกลาว พูด แสดง แถลง ถอยคํา   
แกงแยง พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงถอยคําแกงแยง พึงเปนผูงด เวน   
เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของกับถอยคําแกงแยง พึงเปนผูมีจิตปราศจาก    
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แดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมพึงกลาว ถอยคําแกงแยง. เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษไุมพึงเปนผูพูดโออวด ไมพึงกลาววาจามุงได ไมพึงศึกษาความ   
           เปนผูคะนอง และไมพึงกลาวถอยคําแกงแยง.   
     [๗๗๐] ภกิษุพึงเวนจากความพูดเท็จ เม่ือรูสึกตัว ไมพงึทําความโออวด อนึ่ง   
           ภิกษไุมพึงดูหม่ินผูอ่ืน ดวยความเปนอยู ดวยปญญา ดวยศีลและวตัร.   
                วาดวยมุสาวาทมีดวยอาการ ๓ อยาง   
     [๗๗๑] คําวา พึงเวนจากความพูดเท็จ ความวา มุสาวาทเรียกวาความพูดเท็จ. บุคคล   
บางคนในโลกนี้ อยูในสภากด็ี อยูในท่ีประชุมชนก็ดี ฯลฯ เปนผูกลาวคําเท็จท้ังท่ีรูสึกตัว   
เพราะเหตุเหน็แกอามิสเล็กนอยบาง นี้เรียกวา ความพดูเท็จ. อีกอยางหน่ึง มุสาวาทยอมมีดวย   
อาการ ๓ อยาง คือ ในเบ้ืองตนบุคคลนั้นกมี็ความรูวา เราจักพูดเท็จ ๑ เม่ือกําลังพูดอยูก็รูวา   
เรากําลังพูดเท็จ ๑ เม่ือพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว ๑ มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยางนี้.   
อนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ ดวยอาการ ๕ ดวยอาการ ๖ ดวยอาการ ๗ ดวยอาการ ๘   
คือ ในเบ้ืองตน บุคคลนั้นกมี็ความรูวา เราจักพูดเท็จ ๑ เม่ือกําลังพูดอยูก็รูวา เรากําลังพูด   
เท็จ ๑ เม่ือพดูแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว ๑ ปกปด ทิฏฐิ ๑ ปกปดความควร ๑ ปกปดความ   
ชอบใจ ๑ ปกปดสัญญา ๑ ปกปดความจริง ๑ มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ นี้. คําวา พึงเวน   
จากความพูดเท็จ ความวา ภกิษุพึงเวนจากความพูดเท็จ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความ   
ไมมี ซ่ึงความพูดเท็จ เปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของ   
ความพูดเท็จ พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พึงเวนจากความพูด   
เท็จ.   
     [๗๗๒] คําวา เม่ือรูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด ความวา ความเปนผูโออวดเปน   
ไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผูโออวด เปนผูอวดอางความโออวด กิริยาท่ีโออวด ความ   
เปนผูโออวด ความเปนผูฟุงเฟอ กิริยาท่ีฟุงเฟอ ความเปนผูเหอ กิริยาท่ีเหอ ท่ีมีในบุคคลน้ัน   
ลักษณะน้ีเรียกวา ความเปนผูโออวด. คําวา เม่ือรูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด ความวา    
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เม่ือเปนผูรูสึกตัว ไมพึงทําความเปนผูโออวด ไมพึงยังความโออวดใหเกิด ไมใหเกิดพรอม   
ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความ   
เปนผูโออวด เปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความเปนผู   
โออวด พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือรูสึกตัว ไมพงึทําความ   
โออวด.   
     [๗๗๓] ศัพทวา อถ ในคําวา อน่ึง ภิกษไุมพึงดูหม่ินผูอ่ืนดวยความเปนอยูดวย   
ปญญา ดวยศีลและวัตร ดังนี้ เปนบทสนธิ ฯลฯ ศัพทวา อถ นี้เปนไปตามลําดับบท. ภกิษุ   
บางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนอยูอยางเศราหมอง ยอมดูหม่ินภิกษุอ่ืนท่ีเปนอยูอยางประณตีวา   
ก็ภิกษุนี้ ทําไมจึงมีความเปนอยูอยางฟุมเฟอย ยอมไดฉันพืชท้ังปวง คือ พืชแตราก พชืแต   
ลําตน พืชแตผล พืชแตยอด พืชแตพืชเปนท่ี ๕ ภิกษุนี้ขาม (ทุกข) ไมไดแลวเพราะความ   
ท่ีตนมีความเพยีรเสมอดวยฟาแลบและพะเนินเหล็ก. ภิกษุนั้น ยอมดูหม่ินภิกษุอ่ืนท่ีเปนอยูอยาง   
ประณีต ดวยความเปนอยูเศราหมอง. ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้เปนอยูอยางประณีต ยอมดู   
หม่ินภกิษุอ่ืนท่ีเปนอยูอยางเศราหมองวา ภกิษุนี้ ทําไมจึงมีบุญนอย มีศักดิ์นอย ไมไดจีวร   
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษนุั้น ยอมดูหม่ินภิกษุอ่ืนท่ีเปนอยูอยาง   
เศราหมองดวยความเปนอยูอยางประณตี. ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา   
ใครถามปญหาแลว กแ็กได. เธอมีความดําริอยางนี้วา เราเปนผูถึงพรอมดวยปญญา สวนภิกษุ   
อ่ืนเหลานี้ ไมถึงพรอมดวยปญญา. เธอก็ดูหม่ินภิกษุอ่ืน ดวยความถึงพรอม ดวยปญญานั้น.   
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกขอยู   
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเหน็ภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษา   
อยูในสิกขาบทท้ังหลาย. เธอมีความดําริอยางนีว้า เราเปนผูถึงพรอมดวยศีล สวนภิกษุอ่ืนเหลานี้   
เปนผูทุศีล มีบาปธรรม. เธอก็ดูหม่ินภกิษุอ่ืนดวยความถึงพรอมดวยศีลนั้น. ภกิษุบางรูปใน   
ธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยวัตร คือ เปนผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปน   
วัตร เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตตาม   
ลําดับตรอกเปนวัตร เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร เปนผูถือเนสัชชิกธุดงคเปนวตัร หรือ    
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เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร. เธอมีความดําริอยางนี้วา เราเปนผูถึง   
พรอมดวยวัตร สวนภกิษุอ่ืนเหลานี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวัตร. เธอก็ดหูม่ินภิกษุอ่ืนดวย   
ความถึงพรอมดวยวัตรนัน้. คําวา อน่ึง ไมพึงดูหม่ินผูอ่ืนดวยความเปนอยู ดวยปญญา ดวย   
ศีลและวัตร ความวา ไมควรดูหม่ินดแูคลนผูอ่ืนดวยความเปนอยูเศราหมอง ดวยความเปน   
อยูประณตี ดวยความถึงพรอมดวยปญญา ดวยความถึงพรอมดวยศีล หรือดวยความถึงพรอม   
ดวยวัตร คือ ไมพึงใหความถือตัวเกดิข้ึนดวยความเปนอยูเปนตนนั้น ไมพึงเปนผูหวัดือ้   
หัวแข็ง หวัสูง ดวยความเปนอยูเปนตนนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อน่ึง ไมพึงดูหม่ิน   
ผูอ่ืนดวยความเปนอยู ดวยปญญา ดวยศีลและวัตร. เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาค จึงตรัส   
ตอบวา   
           ภิกษพุงึเวนจากความพูดเท็จ เม่ือรูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด อนึ่ง   
           ภิกษไุมพึงดูหม่ินผูอ่ืนดวยความเปนอยูดวยปญญา ดวยศีลและวตัร.   
     [๗๗๔] ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจามากของพวกสมณะ หรือของพวกคน   
           ผูมีถอยคํามาก ไมพึงโตตอบกะคนเหลานั้น ดวยคําหยาบ เพราะภิกษุ   
           ผูสงบ ยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู.   
     [๗๗๕] คําวา ถูกประทุษราย ในคําวา ภกิษุถูกประทษุราย ไดฟงวาจามากของ   
พวกสมณะ หรือของพวกคนผูมีถอยคํามาก ความวา คนอ่ืนประทุษราย ดา เสียดสี เหยยีด   
หยาม ติเตียน คอนวาเขาแลว. คําวา ของพวกสมณะ คือ พวกชนเหลาใดเหลาหนึ่งผู   
เขาถึงการบวช ยอมตัวบวช ในภายนอกแตศาสนานี้. คําวา ของพวกคนผูมีถอยคํามาก   
คือ พวกกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. ชน   
เหลานั้นพึงดา บริภาษ ติเตียน สาปแชง เบียดเบียน ย่ํายี ใหฆา เขาไปฆาเอง ทํา   
ความเขาไปฆาดวยวาจาเปนอันมาก อันไมนาปรารถนารักใครชอบใจ. ภิกษไุดฟง ไดยิน จํา   
ไว เขาไปทรงจําไว กําหนดแลวซ่ึงวาจามาก ของชนเหลานั้น อันไมนาปรารถนารักใคร   
ชอบใจ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจาของพวกสมณะ หรือของ   
พวกคนผูมีถอยคํามาก.    
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     [๗๗๖]  คําวา ดวยคําหยาบ ในคําวา ไมพึงโตตอบกะคนเหลานั้นดวยคําหยาบ   
ความวา ดวยคําหยาบคาย. คําวา ไมพึงโตตอบ คือ ไมพึงกลาวตอบ ไมพึงดาตอบคนท่ี   
ดา ไมพึงแชงตอบคนท่ีแชง ไมพึงขัดเคืองตอบคนท่ีขัดเคือง ไมพึงทําความทะเลาะ ไมพึง   
ทําความขัดเคือง ไมพึงทําความแกงแยง ไมพึงทําความววิาท ไมพึงทําความทุมเถียง พึงละ   
บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความทะเลาะ ความขัดเคือง ความแกงแยง   
ความววิาท ความทุมเถียง พึงงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของ   
กับความทะเลาะ ความขัดเคือง ความแกงแยง ความวิวาท ความทุมเถียง พึงเปนผูมีจิต   
ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมพึงโตตอบกะคนเหลานั้นดวยคําหยาบ.   
     [๗๗๗] คําวา ผูสงบ ในคําวา เพราะภิกษุผูสงบยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู ความ   
วา ภกิษุช่ือวาผูสงบ เขาไปสงบ สงัด ดับ ระงับ เพราะราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ   
ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนบาปธรรมสงบ ถึงความสงบ สงัด ไหม   
ดับ หายไป ระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูสงบ. คําวา ภิกษุผูสงบ ยอมไมทําให   
ผูอ่ืนเปนศัตรู ความวา ภิกษผูุสงบ ยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู ใหเปนขาศึก ใหเปนเส้ียน   
หนาม ใหเปนปฏิปกษ คือ ไมใหเกดิ ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษผูุสงบ ยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ   
ภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจามากของพวกสมณะ หรือของพวกคน   
           ผูมีถอยคํามาก ไมพึงโตตอบกะชนเหลานั้นดวยคําหยาบ เพราะภิกษุ   
           ผูสงบ ยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู.   
     [๗๗๘] กภ็กิษุรูธรรมนั้นแลวคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาลทุกเม่ือ   
           ภิกษุรูความดับวาเปนความสงบแลว ไมพึงประมาทในศาสนาของ   
           พระโคดม.   
     [๗๗๙] คําวา นั้น ในคําวา ภิกษุรูธรรมนั้นแลว คือ ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคตรัส   
บอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ประกาศแลว. คําวา รู    
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ธรรมนั้นแลว ความวา รู พจิารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหแจมแจงแลว แม   
ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวารูธรรมนั้นแลว. อีกอยางหน่ึง รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง   
ทําใหแจมแจงแลวซ่ึงธรรมอันเสมอ ธรรมอันไมเสมอ ธรรมเปนทาง ธรรมไมเปนทาง ธรรม   
มีโทษ ธรรมไมมีโทษ ธรรมเลว ธรรมประณีต ธรรมดํา ธรรมขาว ธรรมท่ีวิญูชนติเตียน   
ธรรมท่ีวิญูชนสรรเสริญ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา รูธรรมน้ันแลว. อีกอยางหน่ึง   
รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจง ทําใหเปนแจงแลว ซ่ึงความปฏิบัติชอบ ความ   
ปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรม   
สมควรแกธรรม ความเปนผูทําความบริบูรณในศีลท้ังหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย   
ท้ังหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความหม่ันประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู   
สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗   
อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน ธรรมเปนขอปฏิบัติ เคร่ืองใหถึงนิพพานแมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้   
จึงช่ือวารูธรรมนั้นแลว.   
     [๗๘๐] คําวา คนควาอยู ในคําวา ภิกษคุนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาล   
ทุกเม่ือ ความวา คนควาอยู คือ คนหา พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปน   
แจงวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวง   
มีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา คนควาอยู. คําวา ในกาลทุกเม่ือ คือ ใน   
กาลทุกเม่ือ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลท้ังปวง ฯลฯ ในตอนวัยหลัง. คําวา มีสติ คือ มีสติ   
โดยเหตุ ๔ อยาง คือ เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณากายในกาย ก็มีสติ ฯลฯ ภิกษุนั้นเรียกวา   
เปนผูมีสติ. คําวา พึงศึกษา ความวา สิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญสิกขา ฯลฯ   
นี้ช่ือวา อธิปญญาสิกขา. ภิกษุนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้อยู กพ็งึศึกษา ฯลฯ พงึศึกษา คือ พึง   
ประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี สมาทาน ประพฤติไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ภิกษุคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาลทุกเม่ือ.   
     [๗๘๑] คําวา รูความดับวาเปนความสงบแลว ความวา รู ทราบ พิจารณา เทียบ    
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เคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว ซ่ึงความดับราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภสัิงขาร   
ท้ังปวง วาเปนความสงบ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา รูความดบัวาเปนความสงบแลว.   
     [๗๘๒] คําวา ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ความวา ในศาสนาของพระ   
โคดม คือ ในพุทธศาสนา ในศาสนาของพระชินเจา ในศาสนาของพระตถาคต ในศาสนา   
ของทานผูเปนเทพ ในศาสนาของพระอรหนัต. คําวา ไมพึงประมาท ความวา พึงเปนผูทํา   
โดยเอ้ือเฟอ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ   
ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย ฝายกุศล ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ   
เปนผูขยัน ความเปนผูมีเร่ียวแรง ความไมถอยกลับ ความระลึกได ความรูสึกตัว ความ   
เพียรเปนเคร่ืองใหกิเลสรอนท่ัว ความเพียรอันพึงต้ังไว ความต้ังใจ ความหม่ัน ประกอบใน   
กุศลธรรมนั้นวา เม่ือไรเราพงึยังศีลขันธท่ียงัไมบริบูรณใหบริบูรณ ฯลฯ เม่ือไรเราพึงยัง   
สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ เม่ือ   
ไรเราพึงกําหนดรูทุกขท่ียังไมกําหนดรูกด็ี  พึงละกิเลสท้ังหลายท่ียังละไมไดก็ดี พึงเจริญมรรค   
ท่ียังไมเจริญกด็ี พึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธ ท่ียังไมทําใหแจงแลวก็ดี ช่ือวาความไมประมาทในธรรม   
ท้ังหลายฝายกศุล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           ภิกษุรูธรรมน้ันแลวคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาลทุกเม่ือ ภิกษุ   
           รูความดับวาเปนความสงบแลว ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม.   
     [๗๘๓] กภ็กิษุนั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงําไดเหน็แลวซ่ึงสักขิธรรมโดย   
           ไมตองเช่ือตอผูอ่ืน เพราะฉะน้ันแหละภิกษุพึงเปนผูไมประมาทใน   
           ศาสนาของพระผูมีพระภาคนัน้ นมัสการอยูพึงหมั่นศึกษาในกาลทุก   
           เม่ือ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้.   
     [๗๘๔] คําวา กภ็ิกษนุั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงํา ความวา ภิกษช่ืุอวาเปน   
ผูครอบงํา เพราะครอบงํา รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนผูไมถูกกิเลสอะไร   
ครอบงํา อน่ึง ภิกษเุปนผูครอบงําเหลาอกศุลธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมองอัน ใหเกดิในภพ    
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ใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข อันเปนท่ีตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กภ็ิกษุนั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงํา.   
     [๗๘๕] คําวา ซ่ึงสักขิธรรม ในคําวา ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไมตองเช่ือตอผู   
อ่ืน ความวา ไดเห็น เห็นทัว่ พบเห็น แทงตลอดแลว ซ่ึงธรรมท่ีประจักษแกตน อันตนรู   
ยิ่งเองมิใชโดยตองเช่ือตอผูอ่ืนวา ธรรมนี้เปนดังนี้ ธรรมนีเ้ปนดังนี้ มิใชโดยไดฟงตอๆ กันมา   
มิใชโดยถือตามลําดับสืบๆ กันมา มิใชโดยไดอางตํารา มิใชโดยนึกเดาเอาเอง มิใชโดยคาด   
คะเนเอา มิใชโดยไดตรึกตามอาการ มิใชโดยเห็นวาควรแกลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไดเหน็แลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไมตองเช่ือตอผูอ่ืน.   
     [๗๘๖] คําวา เพราะฉะน้ัน ในคําวา เพราะฉะน้ันแหละ ...  ในศาสนาของพระผูมี   
พระภาคนัน้ ความวา เพราะฉะน้ัน เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจยันั้น เพราะ   
นิทานนั้น. คําวา ในศาสนาของพระผูมีพระภาคนัน้ ความวา ในศาสนาของพระผูมีพระภาคนัน้   
คือ ในศาสนาของพระโคดม ในพุทธศาสนา ในศาสนาของพระชินเจา ในศาสนาของพระ   
ตถาคต ในศาสนาของทานผูเปนเทพ ในศาสนาของพระอรหันต เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะ   
ฉะนั้นแหละ ... ในศาสนาของพระผูมีพระภาคนั้น.   
     [๗๘๗] คําวา พึงเปนผูไมประมาท ในคําวา ภกิษุพึงเปนผูไมประมาท นมัสการอยู   
พึงตามศึกษาในกาลทุกเม่ือ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้ ความวา ภกิษุพึงเปนผูทําโดยความเคารพ   
ฯลฯ ไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. คําวา ในกาลทุกเม่ือ คือ ในกาลทุกเม่ือ ในกาล   
ท้ังปวง ฯลฯ ในตอนวยัหลัง. คําวา นมัสการอยู ความวา นมัสการ สักการะ เคารพ นบั   
ถือ บูชา ยําเกรง ดวยกาย ดวยวาจา ดวยจิต ดวยความปฏิบัติเปนไปตามประโยชนหรือดวย   
ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. คําวา พึงหม่ันศึกษา ความวา สิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา   
อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา ฯลฯ นี้ช่ือวาอธิปญญาสิกขา. ภิกษนุึกถึงสิกขาท้ัง ๓ นี้อยู ก็พึง   
ศึกษา ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงอยู ก็พึงศึกษา พึงประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติ   
เอ้ือเฟอดวยดี สมาทานประพฤติ. คําวา ภควา เปนคํากลาวดวยความเคารพ ฯลฯ เปน    
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สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษพุึงเปนผูไมประมาท ... นมัสการอยู พึงหม่ันศึกษาใน   
กาลทุกเม่ือ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ก็ภิกษนุั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงํา ไดเหน็แลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไม   
           ตองเช่ือตอผูอ่ืน เพราะฉะน้ันแหละ ภกิษุพึงเปนผูไมประมาทในศาสนา   
           ของพระผูมีพระภาคนั้น นมัสการอยู พึงหม่ันศึกษาในกาลทุกเม่ือ   
           พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แล.   
                    จบ ตุวฏกสุตตนิทเทสท่ี ๑๔.   
                      ----------------   
                     อัตตทัณฑสุตตนิทเทสท่ี ๑๕   
     [๗๘๘] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) ภยัเกดิแตอาชญาของตน ทานท้ังหลายจงดู   
           คนท่ีทุมเถียงกัน เราจกัแสดงความสังเวชตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว.   
               วาดวยภัย ๒ เกดิจาก อาชญา ๓ อยาง   
     [๗๘๙] ช่ือวาอาชญา ในคําวา ภยัเกดิแตอาชญาของตน ไดแกอาชญา ๓ อยาง คือ   
อาชญาทางกาย ๑ อาชญาทางวาจา ๑ อาชญาทางใจ ๑. กายทุจริต ๓ ช่ือวาอาชญาทางกาย   
วจีทุจริต ๔ ช่ือวาอาชญาทางวาจา มโนทุจริต ๓ ช่ือวาอาชญาทางใจ. ช่ือวาภยั คือ ภยั ๒   
อยาง ไดแกภัยมีในชาตินี้ ๑ ภัยมีในชาติหนา ๑. ภยัมีในชาตินี้เปนไฉน? บุคคลบางคนใน   
โลกน้ี ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ ฆาสัตวบาง   
ลักทรัพยบาง ตัดท่ีตอบาง ปลนทุกหลังคาเรือนบาง ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดกัแยงชิง   
อยูท่ีหนทางเปล่ียวบาง คบชูภรรยาแหงชายอ่ืนบาง พูดเท็จบาง. พวกราชบุรุษจับคนผูนั้นไดแลว   
ทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ บุรุษผูนี้เปนโจร ประพฤติช่ัว พระองคจงลงอาชญาท่ีทรงพระ   
ประสงคแกบุรุษนี้เถิด. พระราชาก็ทรงตวาดบริภาษคนผูนั้น. คนนั้นตองเสวยทุกขโทมนัสแม   
เพราะเหตุท่ีถูกบริภาษ. ทุกขโทมนัสนั้นเปนภัยของคนนั้นเกดิแตอะไร? ภัยนัน้เกิด เกิดพรอม   
บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พระราชายังไมพอพระทัย แมดวยการบริภาษ    
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เทานี้ ยอมรับส่ังใหจองจําคนน้ันดวยเคร่ืองจองจํา คือข่ือคาบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือเชือกบาง   
ดวยเคร่ืองจองจําคือโซตรวนบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือหวายบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือเถาวัลยบาง   
ดวยเคร่ืองจองจําคือการควบคุมบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือเคร่ืองลอมบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือบาน   
บาง ดวยเคร่ืองจองจําคือนครบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือแวนแควนบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือชน   
บทบาง โดยท่ีสุดทรงบังคับวา มันจะหนีจากสถานเปนท่ีจํานี้ไปไมได. คนนั้นตองเสวยทุกข   
โทมนัสแมเพราะเหตุการจองจํานั้น. ทุกขโทมนัสนั้นเปนภัยของคนนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนัน้   
เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พระราชายังไมพอพระทัย   
แมดวยการจองจํานั้น ยอมรับส่ังใหริบทรัพยของคนน้ันรอยหนึ่งบาง พันหนึ่งบาง แสนหนึ่ง   
บาง. คนนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสแมเพราะเหตุแหงความเส่ือมทรัพย. ทุกขโทมนัสนั้น   
เปนภยัของคนนั้นเกดิแตอะไร? ภัยนัน้เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ ปรากฏแต   
อาชญาของตน. พระราชายงัไมพอพระทัยแมดวยการริบทรัพยเทานัน้ ยอมรับส่ังใหทํากรรมกรณ   
ตางๆ กะคนนัน้ คือ ใหเฆ่ียนดวย แสบาง ใหเฆ่ียนดวยหวายบาง ใหตีดวยไมพลองบาง   
ใหตัดมือบาง ใหตัดเทาบาง ใหตัดท้ังมือท้ังเทาบาง ใหตดัใบหูบาง ใหตัดจมูกบาง ใหตัดท้ัง   
ใบหูท้ังจมกูบาง วางกอนเหล็กแดงบนศีรษะบาง ถลกหนังศีรษะออกแลวขัดใหขาวเหมือนสังข   
บาง ใสไฟลุกโพลงเขาไปในปากจนโลหติไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบาง พันตัวดวยผาชุบ   
น้ํามันแลวเผาท้ังเปนบาง พนัมือดวยผาชุบน้ํามันแลวจดุไฟใหลุกเหมือนประทีปบาง ถลกหนัง   
ตั้งแตคอลงมาถึงขอเทาลากใหเดินเหยียบหนังนั้นจนลมลงบาง ถลกหนังต้ังแตคอลงมาถึงบ้ันเอว   
ทําใหเปนดั่งนุงผาคากรองบาง สวมปลอกเหล็กท่ีขอศอกและเขาท้ังหมดแลวเสียบหลาวเหล็ก ๔   
ทิศต้ังไวเผาไฟบาง เอาเบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบาง เอามีดเฉือนเนื้อออกเปนแวนๆ ดัง   
เหรียญกษาปณบาง เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือแตกระดูกบาง แทงหลาวเหล็กท่ีชองหูจนทะลุ   
ถึงกันเสียบติดดินแลวจับหมุนไปโดยรอบบาง ทุบใหกระดูกละเอียดแลวถลกหนังออกเหลือแต   
กองเนื้อดังต่ังใบไมบาง เอาน้ํามันเดือดพลานรดตัวบาง ใหสุนัขกดักนิท้ังเปนจนเหลือแตกระดูก   
บาง เสียบหลาวยกข้ึนนอนหงายท้ังเปนบาง เอาดาบตัดศีรษะบาง. คนนัน้ตองเสวยทุกขโทมนัส   
แม เพราะเหตุแหงกรรมกรณ. ทุกขโทมนัสนั้นเปนภัยของคนน้ันเกดิแตอะไร? ภยันัน้เกิด    
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เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พระราชาเปนใหญในอาชญา ๔   
อยางเหลานี้. คนนั้นเม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมของ   
ตน. พวกนายนิรยบาลยอมใหทํากรรมกรณอันมีเคร่ืองจาํ ๕ กะสัตวนัน้ คือ (ใหสัตวนั้นนอน   
หงายแลว) เอาหลาวเหล็กแดงตรึงไวท่ีมือขวา ๑ ท่ีมือซาย ๑ ท่ีเทาขวา ๑ ท่ีเทาซาย ๑ ท่ี   
ทามกลางอก ๑. สัตวนั้นไดเสวยทุกขเวทนาแสบรอนรายแรงในนรกน้ัน แตยังไมตาย ตลอด   
เวลาท่ีบาปกรรมนั้นยังไมส้ิน. ทุกขและโทมนัสนั้นเปนภัยของสัตวนัน้เกิดแตอะไร? ภัยนัน้เกดิ   
เกิดพรอม บังเกิด เกดิเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พวกนายนิรยบาลใหสัตวนัน้นอนลง   
แลวเอาผ่ึกถาก สัตวนั้นไดเสวยทกุขเวทนาแสบรอนรายแรงในนรกน้ัน แตยังไมตาย ตลอด   
เวลาท่ีบาปกรรมนั้นยังไมส้ิน. พวกนายนริยบาลจับสัตวนั้นเอาเทาช้ีข้ึนขางบน เอาหัวหอยลงขาง   
ลางแลวเอามีดถากเทียมสัตวนั้นเขาท่ีรถแลว ใหวิ่งไปขางหนาบาง ใหวิง่กลับมาขางหลังบาง   
บนแผนดนิท่ีไฟติดท่ัว มีไฟลุกโพลง ฯลฯ พวกนายนิรยบาลไลตอนใหสัตวนัน้ ข้ึนบนภูเขา   
ถานเพลิงใหญท่ีไฟติดท่ัว มีไฟลุกโพลงบาง ไลตอนใหลงจากภูเขานั้นบาง ฯลฯ พวกนายนิรย   
บาลจับสัตวนัน้เอาเทาช้ีข้ึนขางบน เอาหัวหอยลงขางลาง แลวเหวีย่งลงไปในหมอเหล็กอันรอน   
ท่ีไฟติดท่ัว มีไฟลุกโพลง. สัตวนั้นเดือดพลานอยูในหมอเหล็กเหมือนฟองนํ้าท่ีเดือด เม่ือเดือด   
พลานอยูในหมอเหล็กเหมือนฟองน้ําท่ีเดือด บางคร้ังก็เดอืดพลานไปขางบน บางคร้ังก็เดือด   
พลานไปขางลาง  บางคร้ังก็เดือดพลานไปทางขวาง. สัตวนั้นไดเสวยทุกขเวทนาแสบรอนรายแรง   
อยูในหมอเหล็กนั้น แตยังไมตาย ตลอดเวลาท่ีบาปกรรมน้ันยังไมส้ิน. ทุกขและโทมนัสเปน   
ภัยของสัตวนัน้เกิดแตอะไร? ภัยนัน้เกดิ เกดิพรอม บังเกดิ บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญา   
ของตน. พวกนายนิรยบาลโยนสัตวนั้นลงไปในมหานรก   
                        วาดวยมหานรก   
           ก็แหละมหานรกนัน้ มีมุมส่ีเหล่ียมจตุรัส มีประตูส่ีชองซ่ึงจําแนกนับ   
           ออกโดยสวน มีกําแพงเหล็กลอมรอบ มีแผนเหล็กครอบไว. มหานรก   
           นั้นมีภาคพื้นสําเร็จดวยเหล็ก มีเปลวไฟรุงโรจน ประกอบดวยไฟรอน   
           แผไปรอยโยชนโดยรอบตั้งอยูตลอดกาลทั้งปวง มหานรกอันเปนท่ีนา    
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           สยดสยองเผาพลาญสัตวใหมีทุกขรายแรง มีเปลวไฟ แสนยากที่จะเขา   
           ใกล นาขนลุกขนพอง นากลัว ใหเกดิภัย ใหเกิดทกุข. กองเปลวไฟ   
           ตั้งข้ึนแตฝาดานตะวันออกแลว แผดเผาเหลาสัตวท่ีมีบาปกรรม ผานไป   
           กระทบฝาดานตะวันตก. กองเปลวไฟต้ังข้ึนแตฝาดานตะวันตกแลว   
           แผดเผาเหลาสัตวท่ีมีบาปกรรม ผานไปกระทบฝาดานตะวันออก. กอง   
           เปลวไฟต้ังข้ึนแตฝาดานเหนือแลว แผดเผาเหลาสัตวท่ีมีบาปกรรม ผาน   
           ไปกระทบฝาดานใต. กองเปลวไฟตัง้ข้ึนแตฝาดานใตแลว แผดเผาเหลา   
           สัตวท่ีมีบาปกรรม ผานไปกระทบฝาดานเหนือ. กองเปลวไฟท่ีนากลัว   
           ตั้งข้ึนแตภาคพื้นขางลางแลว แผดเผาเหลาสัตวท่ีมีบาปกรรม ผานไป   
           กระทบฝาปดขางบน. กองเปลวไฟท่ีนากลัวตั้งข้ึนแตฝาปดขางบนแลว   
           แผดเผาเหลาสัตวท่ีมีบาปกรรม ผานไปกระทบภาคพ้ืนขางลาง. แผน   
           เหล็กท่ีไฟติดท่ัวรอนอยูเสมอ มีไฟลุกรุงโรจน ฉันใด อเวจีนรกขางลาง   
           ขางบน และโดยรอบ ก็ฉันนั้น. สัตวท้ังหลายในนรกนั้น มีกรรม   
           หยาบมาก ทํากรรมรายแรงมาก มีบาปกรรมโดยสวนเดียว ยอมหมก   
           ไหมอยู แตไมตาย. รางกายของเหลาสัตวท่ีอยูในนรกน้ัน เหมือนไฟ   
           ท่ีลุกอยู เชิญดูความม่ันคงของกรรม เถาและเขมามิไดมีเลย. เหลาสัตว   
           วิ่งไปขางตะวนัออกแลวก็วิ่งยอนกลับมาขางตะวันตก วิ่งไปขางเหนือ   
           แลวกว็ิง่ยอนกลับมาขางใต. วิ่งไปทิศใดๆ ประตูทิศนั้นๆ ก็ปดเอง   
           สัตวเหลานั้นมีความหวังเพื่อจะออกเปนผูแสวงหาประตูท่ีจะออก. สัตว   
           เหลานัน้ไมไดเพื่อจะออกไปจากนรกนั้น เพราะบาปกรรมเปนปจจัย   
           เพราะบาปกรรมท่ีสัตวเหลานัน้ทําไวมาก ยังมิไดใหผลหมดส้ิน ดังนี้.   
           ทุกขและโทมนัสนั้นเปนภัยของสัตวนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนัน้เกดิ   
           เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. ทุกขท่ีมี    
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           ในนรกก็ดี ทุกขท่ีมีในกําเนดิสัตวดรัิจฉานก็ดี ทุกขท่ีมีในเปรตวสัิยก็ดี   
           ทุกขท่ีมีในมนุษยกด็ี ทุกขเหลานั้นเกิด เกดิพรอม บังเกิด บังเกิด   
           เฉพาะ ปรากฏแตอะไรๆ ทุกขเหลานั้นเกดิ เกดิพรอม บังเกิด บัง   
           เกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาภัยเกิดแต   
           อาชญาของตน.   
     [๗๙๐] คําวา คน ในคําวา ทานท้ังหลายจงดูคนท่ีทุมเถียงกัน คือ พวกกษัตริย   
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนษุย. คําวา ท่ีทุมเถียงกัน ความวา   
ทานท้ังหลายจงดู แลดู เหลียวดู เพงดู พิจารณาดู ซ่ึงคนท่ีทุมเถียงกัน คือ คนท่ีทะเลาะกัน   
คนท่ีทํารายกนั คนท่ีทํารายตอบกัน คนท่ีเคืองกัน คนท่ีเคืองตอบกัน คนท่ีปองรายกนั คนท่ี   
ปองรายตอบกนั เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา จงดูคนท่ีทุมเถียงกัน.   
     [๗๙๑] คําวา เราจักแสดงความสังเวช ความวา เราจักแสดง ช้ีแจงบอก เลา   
บัญญติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศ ซ่ึงความสังเวช คือ ความสะดุง   
ความหวาดเสียว ความกลัว ความบีบค้ัน ความกระทบ ความเบียดเบียน ความขัดของ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เราจักแสดงความสังเวช.   
     [๗๙๒] คําวา ตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว ความวา ตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว คือ   
สะดุง ถึงความหวาดเสียวมาแลวดวยตนทเีดียว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ตามท่ีเราไดสังเวช   
มาแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภัยเกิดแตอาชญาของตน ทานท้ังหลายจงดูคนท่ีทุมเถียงกันเราจักแสดง   
           ความสังเวช ตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว.   
     [๗๙๓] ภัยเขามาถึงเราแลว เพราะเห็นหมูสัตวดิ้นรนอยู เหมือนปลาท้ังหลาย   
           ดิ้นรนอยูในท่ีมีน้ํานอย และเพราะเห็นสัตวท้ังหลายทํารายกนัและกัน.   
                        วาดวยทุกขตางๆ   
     [๗๙๔] คําวา ปชา ในคําวา เพราะเห็นหมูสัตวดิน้รนอยู เปนช่ือของสัตว ซ่ึงหมู   
สัตวดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวัน่ไหว เอนเอียงกระสับกระสายไปมา ดวยความ   
ดิ้นรนเพราะตัณหา ดวยความดิ้นรนเพราะทิฏฐิ ดวยความด้ินรนเพราะกิเลส ดวยความด้ินรน    
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เพราะทุจริต ดวยความดิ้นรนเพราะประโยค ดวยความดิน้รนเพราะผลกรรม ดวยราคะของผู   
กําหนดั ดวยโทสะของผูขัดเคือง ดวยโมหะของผูหลง ดวยมานะเปนเคร่ืองผูกพัน ดวยทิฏฐิ   
เปนเคร่ืองถือม่ัน ดวยความฟุงซานท่ีฟุงเฟอแลว ดวยความสงสัยท่ีไมแนใจ ดวยอนุสัยท่ีถึง   
กําลัง ดวยลาภ ความเส่ือมลาภ ยศ ความเสือ่มยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข ชาติ   
ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ทุกขอันมใีนนรก ทุกขอัน   
มีในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทุกขอันมีในเปรตวิสัย ทุกขอันมีในมนุษย ทุกขมีความเกิดในครรภ   
เปนมูล ทุกขมีความอยูในครรภเปนมูล ทุกขมีความคลอดจากครรภเปนมูล ทุกขอันติดตาม   
สัตวผูเกิดแลว ทุกขอันเนื่องแตผูอ่ืนของสัตวผูเกิดแลว ทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของตน   
ทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของผูอ่ืน ทุกขอันเนื่องแตทุกขเวทนา ทุกขอันเกดิแตสังขาร   
ทุกขอันเกดิแตความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ   
โรคท่ีใบหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรค   
ในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรค   
มองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด  โรค   
อาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปน   
สมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธ   
เกิดเพราะฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดเพราะการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธเกิดเพราะความเพียร   
เกินกําลัง อาพาธเกิดเพราะผลกรรม ดวยความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย   
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขเกิดแกสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน   
ทุกขเพราะมารดาตาย ทุกขเพราะบิดาตาย ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย ทุกขเพราะพ่ีหญิงนอง   
หญิงตาย ทุกขเพราะบุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทุกขเพราะญาติตาย ทุกขเพราะความฉิบหายแหง   
โภคทรัพย ทุกขเพราะความฉิบหายอันเกิดแตโรค ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะ   
ความฉิบหายแหงทิฏฐิ. คําวา เพราะเห็น คือ เพราะประสบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง   
ทําใหเปนแจง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะเหน็หมูสัตวดิ้นรนอยู.   
     [๗๙๕] คําวา เหมือนปลาทั้งหลายด้ินรนอยูในท่ีมีน้ํานอย ความวา ปลาท้ังหลายอันกา    
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นกตะกรุม นกยาง จิกเฉ่ียวฉุดข้ึนกินอยู ยอมดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวัน่ไหว   
เอนเอียง กระสับกระสายอยูในท่ีมีน้ํานอย คือ ในท่ีมีน้ําเล็กนอย ในท่ีมีน้ําจะแหงไป ฉันใด   
หมูสัตวยอมด้ินรนกระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวัน่ไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา ดวย   
ความดิ้นรนเพราะตัณหา ฯลฯ ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนปลาทั้งหลายด้ินรนอยูในท่ีมีน้ํานอย.   
     [๗๙๖] คําวา สัตวท้ังหลายทํารายกนัและกัน ความวา สัตวท้ังหลาย ทํารายกัน   
ทํารายตอบกัน เคืองกัน เคืองตอบกัน ปองรายกัน ปองรายตอบกัน คือ แมพวกพระราชาก็ววิาท   
กับพวกพระราชา แมพวกกษัตริยกว็ิวาทกบัพวกกษัตริย แมพวกพราหมณกว็ิวาทกับพวกพราหมณ   
แมพวกคฤหบดีก็ววิาทกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็ววิาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับมารดา แมบิดา   
ก็ววิาทกับบุตร แมบุตรก็ววิาทกับบิดา แมพี่นองชายก็ววิาทกับพี่นองชาย แมพีน่องหญิงก็วิวาท   
กับพี่นองหญิง แมพี่นองชายก็ววิาทกับพีน่องหญิง แมพีน่องหญิงกว็ิวาทกับพี่นองชาย แมสหาย   
ก็ววิาทกับสหาย. สัตวเหลานั้นถึงความทะเลาะ ความแกงแยง และความวิวาทกัน ในเพราะการ   
ทํารายกันและกันนั้น ยอมประทุษรายกันแลกันดวยมือบาง ดวยกอนดนิบาง ดวยทอนไมบาง   
ดวยศาตราบาง. สัตวเหลานัน้ยอมถึงความตายบาง ยอมถึงทุกขปางตายบาง ในเพราะความประทุษ   
รายกันนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัตวท้ังหลายทํารายกนัและกนั.   
     [๗๙๗] คําวา เพราะเห็น ในคําวา ภัยเขามาถึงเราแลว เพราะเห็นความวา ภยั คือ   
ความเบียดเบียน ความกระทบกระท่ัง อุบาทว อุปสรรค เขามาถึงเราเพราะเห็น ประสบ พิจารณา   
เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภยัเขามาถึงเราแลวเพราะเหน็.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภัยเขามาถึงเราแลว เพราะเหน็หมูสัตวดิ้นรนอยู เหมือนปลาท้ังหลาย   
           ดิ้นรนอยูในท่ีมีน้ํานอย และเพราะเห็นสัตวท้ังหลายทํารายกนัและกัน.   
     [๗๙๘] โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร สังขารท้ังหลายหวั่นไหวแลวตลอดทิศ   
           ท้ังปวง เม่ือเราปรารถนาความเจริญเพื่อตน ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ   
           อันไมถูกครอบงํา.    
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                          วาดวยโลก   
     [๗๙๙] คําวา โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร ความวา โลกนรก โลกดิรัจฉานกําเนิด   
โลกเปรตวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา โลกขันธ โลกธาตุ โลกอายตนะ โลกน้ี โลกอ่ืน ท้ังโลก   
พรหม ท้ังโลกเทวดา นี้ช่ือวาโลก. โลกนรก ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร   
โดยแกนสารท่ีเปนของเท่ียง โดยแกนสารท่ีเปนสุข โดยแกนสารท่ีเปนตัวตน โดยความเปน   
สภาพเท่ียง โดยความเปนสภาพยั่งยนื โดยความเปนสภาพม่ันคง หรือโดยความเปนธรรมไมมี   
ความแปรปรวน. โลกดิรัจฉานกําเนดิ โลกเปรตวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา โลกขันธ โลกธาตุ   
โลกอายตนะ โลกน้ี โลกอ่ืน ท้ังพรหมโลก ท้ังเทวโลก ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจาก   
แกนสาร โดยแกนสารท่ีเปนของเท่ียง โดยแกนสารท่ีเปนสุข โดยแกนสารท่ีเปนตัวตน   
โดยความเปนสภาพเท่ียง โดยความเปนสภาพยั่งยนื โดยความเปนสภาพม่ันคง หรือโดยความ   
เปนธรรมไมมีความแปรปรวน. ตนออไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด   
ตนละหุงไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด ตนมะเดื่อไมเปนแกนสาร   
ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด ตนทองหลางไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจาก   
แกนสาร ฉันใด ตอมฟองน้ําไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด พยับแดด   
ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด ตนกลวยไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร   
ปราศจากแกนสาร ฉันใด กลไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด โลกนรก   
ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฯลฯ ท้ังพรหมโลก ท้ังเทวโลก ไมเปน   
แกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดยแกนสารท่ีเปนของเท่ียง ... หรือโดยความเปน   
ธรรมไมมีความแปรปรวน ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร.   
                      วาดวยสังขารไมเท่ียง   
     [๘๐๐] คําวาสังขารท้ังหลายหวั่นไหวแลวตลอดทิศท้ังปวง ความวา สังขารท้ังหลาย   
ในทิศตะวันออก แมสังขารเหลานั้นกห็วัน่ไหว สะเท้ือน สะทาน เอนเอียง เพราะเปนสภาพ   
ไมเท่ียงจึงเปนสภาพอันชาติติดตาม ชราหอมลอม พยาธิครอบงํา ถูกมรณะกําจัด ตั้งอยูในกอง   
ทุกข ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีหลีกเรน ไมมีท่ีพึ่ง  เปนสภาพไมมีท่ีพึ่ง. สังขารท้ังหลายในทิศ    
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ตะวนัออก ในทิศเหนือ ในทิศใต ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรด ีในทิศ   
เบ้ืองตํ่า ในทิศเบ้ืองบน ในสิบทิศ แมสังขารเหลานั้น หวัน่ไหว สะเท้ือน สะทาน เอนเอียง   
เพราะเปนของไมเท่ียง จึงเปนสภาพอันชาติติดตาม ชราหอมลอม พยาธิครอบงํา ถูกมรณะกําจัด   
ตั้งอยูในกองทุกข ไมมีท่ีปองกัน ไมมีท่ีหลีกเรน ไมมีท่ีพึง่ เปนสภาพไมมีท่ีพึ่ง. สมจริงตาม   
ภาษิตนีว้า   
           ก็วิมานนี้ สวางรุงเรืองอยูในทิศอุดรแมโดยแท แตบัณฑิตเห็นความช่ัว   
           (โทษ) ในรูปแลว หวัน่ไหวทุกเม่ือ เพราะเหตุนั้น ทานผูมีปญญาดียอม   
           ไมยินดใีนรูป โลกอันมัจจุกําจดั อันชราหอมลอม ถูกลูกศร คือ ตัณหา   
           แทงติดอยูลุกเปนควันเพราะความปรารถนาทุกเม่ือ โลกท้ังปวงอันไฟ   
           ติดท่ัว โลกท้ังปวงอันไฟใหลุกสวาง โลกท้ังปวงอันไฟใหลุกรุงโรจน   
           โลกท้ังปวงหวั่นไหว.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา สังขารท้ังหลายหวัน่ไหวแลวตลอดทิศท้ังปวง.   
     [๘๐๑] คําวา เม่ือเราปรารถนาความเจริญเพื่อตน ความวา เม่ือเราปรารถนา ยินดี   
ประสงค รักใคร ชอบใจ ซ่ึงความเจริญ คือ ท่ีปองกัน ท่ีหลีกเรน ท่ีพึ่ง ท่ีดําเนิน ท่ีกาวหนา   
เพื่อตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือเราปรารถนาความเจริญเพื่อตน.   
     [๘๐๒] คําวา ไมไดเหน็ซ่ึงฐานะอะไรๆ อันไมถูกครอบงํา ความวา เราไมไดเห็น   
ซ่ึงฐานะอะไร อันไมถูกครอบงํา คือ ไดเหน็ฐานะท้ังปวงถูกครอบงําท้ังนั้น ความเปนหนุมสาว   
ท้ังปวงถูกชราครอบงํา ความเปนผูไมมีโรคท้ังปวงถูกพยาธิครอบงํา ชีวิตท้ังปวงถูกมรณะครอบงํา   
ลาภท้ังปวงถูกความเส่ือมลาภครอบงํา ยศท้ังปวงถูกความเส่ือมยศครอบงํา ความสรรเสริญท้ังปวง   
ถูกความนินทาครอบงํา สุขท้ังปวงถูกทุกขครอบงํา.   
     สมจริงดังภาษิตวา   
           ธรรมในหมูมนษุยเหลานี้ คือ ลาภ ความเส่ือมลาภ ยศ ความเสือ่มยศ   
           นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข เปนของไมเท่ียง ไมม่ันคง มีความ   
           แปรปรวนไปเปนธรรมดา.    
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เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ อันไมถูกครอบงํา. เพราะเหตุนัน้ พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
           โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร  สังขารท้ังหลายหวัน่ไหวแลวตลอดทิศ   
           ท้ังปวง เม่ือเราปรารถนาความเจริญเพื่อตน ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ   
           อันไมถูกครอบงํา.   
     [๘๐๓] เพราะไดเห็นท่ีส้ินสุด ท่ีสกัดกั้น เราจึงไดมีความไมยินดี อนึ่ง เรา   
           ไดเหน็ลูกศรอันเห็นไดยาก อาศัยหทัย ในสัตวท้ังหลายนั้น.   
     [๘๐๔] คําวา ท่ีส้ินสุด ในคําวา ท่ีส้ินสุด ท่ีสกัดกัน้ ความวา ชรายังความเปน   
หนุมสาวท้ังปวงใหส้ินสุดไป พยาธิยังความเปนผูไมมีโรคท้ังปวงใหส้ินสุดไป มรณะยังชีวิต   
ท้ังปวงใหส้ินสุดไป ความเสื่อมลาภยังลาภท้ังปวงใหส้ินสุดไป ความนินทายังความสรรเสริญ   
ท้ังปวงใหส้ินสุดไป ทุกขยังสุขท้ังปวงใหส้ินสุดไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ท่ีส้ินสุด. คําวา   
ท่ีสกัดกั้น ความวา สัตวท้ังหลายผูปรารถนาความเปนหนุมสาว ถูกชราสกัดกั้นไว สัตวท้ังหลาย   
ผูปรารถนาความไมมีโรค ถูกพยาธิสกัดกัน้ไว สัตวท้ังหลายผูปรารถนาชีวิต ถูกมรณะสกัด   
กั้นไว สัตวท้ังหลายผูปรารถนาลาภ ถูกความเส่ือมลาภสกัดกั้นไว สัตวท้ังหลายผูปรารถนายศ   
ถูกความเส่ือมยศสกัดกัน้ไว สัตวท้ังหลายผูปรารถนาความสรรเสริญ ถูกความนินทาสกัดกั้นไว   
สัตวท้ังหลายผูปรารถนาความสุข ถูกความทุกขสกัดกั้นไว คือ ปดไว มากระทบ มากระทบ   
เฉพาะ ทําลาย ทําลายเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวาท่ีส้ินสุด ท่ีสกัดกัน้.   
     [๘๐๕] คําวา เพราะไดเหน็ ในคําวา  เพราะไดเห็น ... เราจึงไดมีความไมยินดี   
ความวา เพราะเหน็ ประสบ พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะไดเหน็.  คําวา เราจึงไดมีความไมยินดี ความวา ความไมยนิดี ความ   
ไมยินดยีิ่ง กิริยาท่ีไมยนิดยีิ่ง ความระอา ความเบื่อ ไดมีแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะ   
ไดเหน็ ... เราจงึไดมีความไมยินดี.   
     [๘๐๖] ศัพทวา อถ ในคําวา อน่ึง เราไดเห็นลูกศร ... ใน สัตวท้ังหลายน้ัน เปน   
บทสนธิ ฯลฯ ศัพทวา อถ นี้ เปนไปตามลําดับบท. คําวาในน้ัน เพงความวา ในสัตวท้ังหลาย    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 392 
ช่ือวาลูกศร ไดแกลูกศร ๗ ประการ คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศรคือโทสะ ลูกศรคือโมหะ   
ลูกศรคือมานะ ลูกศรคือทิฏฐิ ลูกศรคือความโศก ลูกศรคือความสงสัย. คําวา เราไดเหน็แลว   
ความวา ไดประสบ ไดพบ ไดเห็น แทงตลอดแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อนึ่ง เราไดเห็น   
ลูกศร ... ในสัตวท้ังหลายนัน้.   
     [๘๐๗] คําวา อันเห็นไดยาก ในคําวา อันเห็นไดยาก อาศัยหทยั ความวา เหน็ไดยาก   
ดูไดยาก พบไดยาก รูไดยาก ตามรูไดยาก แทงตลอดไดยาก จิต ไดแกจติ ใจ มานัส หทัย   
ปณฑระ มโน มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุอันเกดิแตวิญญาณ   
ขันธนั้น เรียกวา หทัย ในคําวา อันอาศัยหทัย. คําวา อันอาศัยหทัย คือ อันอาศัยหทัย อาศัย   
จิต รวมอาศัยจติ ไปรวม เกดิรวม เกีย่วของ สัมปยุตดวยจติ เกิดข้ึนพรอมกัน ดับพรอมกัน   
มีวัตถุเดียวกนั มีอารมณเดียวกันกับจติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อันเห็นไดยาก อาศัยหทัย.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เพราะไดเห็นที่ส้ินสุด ท่ีสกัดกั้น เราจึงไดมีความไมยินดี อนึ่ง เราได   
           เห็นลูกศรอันเห็นไดยาก อาศัยหทัย ในสัตวท้ังหลายนั้น.   
     [๘๐๘] สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศท้ังปวง เพราะถอน   
           ลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม.   
                     วาดวยลูกศร ๗ ประการ   
     [๘๐๙] ช่ือวาลูกศร ในคําวา สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศ   
ท้ังปวง ไดแกลูกศร ๗ ประการ คือลูกศรราคะ ลูกศรโทสะ ลูกศรโมหะ ลูกศรมานะ   
ลูกศรทิฏฐิ ลูกศรความโศก ลูกศรความสงสัย.   
     ลูกศรราคะเปนไฉน? ความกําหนดั ความกําหนดันัก ความยินดี ความชอบใจ   
ความเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  ความท่ีจิตกําหนัดนกั ฯลฯ อภิชฌา โลภะ   
อกุศลมูล นี้ช่ือวา ลูกศรราคะ.   
     ลูกศรโทสะเปนไฉน? ความอาฆาตยอมเกิดวา คนโนนไดประพฤติความพินาศแกเรา   
แลว ความอาฆาตยอมเกิดวา คนโนนยอมประพฤติความพินาศแกเรา ความอาฆาตยอมเกิดวา    
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คนโนนจักประพฤติความพนิาศแกเรา ฯลฯ ความเปนคนดุราย ความเพาะวาจาช่ัว ความไมแชม   
ช่ืนแหงจิต นี้ช่ือวาลูกศรโทสะ.   
     ลูกศรโมหะเปนไฉน? ความไมรูในทุกข ฯลฯ ความไมรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับ   
ทุกข ความไมรูสวนเบื้องตน ความไมรูสวนเบ้ืองปลาย ความไมรูสวนเบื้องตนและสวนเบื้อง   
ปลาย ความไมรูในธรรมท้ังหลายท่ีอาศัยกนัเกิดข้ึน คือความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชานี้เปนปจจัย   
ความไมเหน็ ความไมตรัสรู ความไมตามตรัสรู ความไมตรัสรูชอบ ความไมแทงตลอด ความ   
ไมถือเหตุดวยดี ความไมหยัง่รูเหตุ ความไมเพงพินิจ ความไมพิจารณา ความไมทําใหประจักษ   
ความไมผองแผว ความเปนคนโง ความหลง ความหลงท่ัว ความหลงพรอม อวิชชา อวิชชาโอฆะ   
อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาลังคี (ล่ิมคืออวิชชา) โมหะ อกุศลมูล   
นี้ช่ือวาลูกศรโมหะ.   
     ลูกศรมานะเปนไฉน? ความถือตัววา เราดีกวาเขา ความถือตัววา เราเสมอเขา   
ความถือตัววา เราเลวกวาเขา ความถือตัว กริิยาท่ีถือตัว ความเปนผูถือตัว  ความใฝสูง   
ความฟูข้ึน ความทะนงตัว ความยกตัว ความที่จิตใฝสูงดุจธง นี้ช่ือวาลูกศรมานะ.   
     ลูกศรทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมี   
วัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเร้ียวคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เส้ียนหนามคือทิฏฐิ ความ   
ดิ้นรนคือทิฏฐ ิเคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือม่ัน ความยดึม่ัน ความยดึถือทางผิด   
คลองผิด ความเปนผิด ลัทธิเดียรถีย ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต ความถือวิปลาส   
ความถือผิด ความถือแนนอนวาจริงในส่ิงท่ีไมจริง อันใดเห็นปานนี้ และทิฏฐิ ๖๒ มีประมาณ   
เทาใด นี้ช่ือวาลูกศรทิฏฐิ.   
     ลูกศรความโศกเปนไฉน? ความโศก กิริยาท่ีโศก ความเปนผูโศก ความโศกในภายใน   
ความตรอมเตรียมในภายใน ความเรารอนในภายใน ความแหงผากในภายใน ความตรอมเตรียม   
แหงจิต ความโทมนัสแหงบุคคลท่ีถูกความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหง   
โภคสมบัติกระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมเพราะโรคกระทบเขาบาง  ท่ีถูกความเส่ือมแหงศีล    
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กระทบเขาบาง ท่ีถูกความเส่ือมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ท่ีประจวบกับความเส่ือมอยางใดอยาง   
หนึ่งบาง ท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขาบาง นี้ช่ือวาลูกศรความโศก.   
     ลูกศรความสงสัยเปนไฉน? ความสงสัยในทุกข ความสงสัยในทุกขสมุทัย ความ   
สงสัยในทุกขนิโรธ ความสงสัยในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในสวนเบ้ืองตน ความ   
สงสัยในสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในสวนเบ้ืองตนและสวนเบื้องปลาย ความสงสัยในธรรม   
ท้ังหลายท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน คือความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชานี้เปนปจจัย ความสงสัย กิริยาท่ี   
สงสาร ความเปนผูสงสัย ความเคลือบแคลง ความลังเล ความเปนสองทาง ความไมแนใจ   
ความไมแนนอน ความไมตกลงใจ ความไมอาจตัดสิน ความไมกําหนดถือเอาได ความท่ีจิต   
หวั่นไหวอยู ความติดขัดในใจ นี้ช่ือวาลูกศรความสงสัย.   
                   วาดวยภาวะของสัตวท่ีถูกลูกศร   
     [๘๑๐] คําวา สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศท้ังปวง ความวา   
สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติดเสียบแนน คาอยูแลว ยอม   
ประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ ยอมฆาสัตว   
บาง ลักทรัพยบาง ตัดท่ีตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเฉพาะเรือนหลังเดยีวบาง ดัก   
แยงชิงท่ีทางเปล่ียวบาง คบชูภรรยาบุรุษอ่ืนบาง พูดเท็จบาง สัตวอันลูกศรราคะปกตดิแลว คือ   
แทงเขาไปถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน วนเวียน ทองเท่ียวไป   
แมอยางนี้. อนึง่ สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน   
คาอยูแลว เม่ือแสวงหาโภคทรัพย ยอมแลนไปสูมหาสมุทรดวยเรือ ฝาหนาว ฝารอน ถูก   
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานเบียดเบียน ถูกความหิวกระหาย   
เบียดเบียน ไปคุณพรัฐ ไปตักโกลรัฐ ไปตักกสิลรัฐ ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ ไปเวสุงครัฐ   
ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปตัมพสิงครัฐ ไปวังกรัฐ ไปเอฬวัทธนรัฐ ไปสุวรรณกูฏรัฐ ไป   
สุวรรณภูมิรัฐ ไปตัมพปณณรัิฐ ไปสุปปารรัฐ ไปภรุกรัฐ ไปสุรัทธรัฐ ไปอังคเณกรัฐ ไป   
คังคณรัฐ ไปปรมคังคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปนกรัฐ ไปอัลลสัณฑรัฐ ไปมรุกันตารรัฐ เดนิทาง   
ท่ีตองไปดวยเขา เดินทางท่ีตองไปดวยแพะ เดินทางท่ีตองไปดวยแกะ เดนิทางท่ีตองโหนไปดวย   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 395 
เชือกและหลัก เดินทางท่ีตองโดดลงดวยรมหนังแลวจึงเดนิไปได เดินทางท่ีตองไปดวยพะอง   
ไมไผ เดินทางตามทางนก เดนิทางตามทางหนู เดนิทางตามซอกภูเขา เดินทางตามลําธารท่ีตอง   
ไตไปตามเสนหวาย. เม่ือแสวงหาไมได กเ็สวยทุกขโทมนัสแมมีความไมไดเปนมูล. เม่ือแสวงหา   
ได คร้ันไดแลวก็เสวยทุกขโทมนัสแมมีความรักษาเปนมูล ดวยวิตกอยูวา ดวยอุบายอะไรหนอ   
พระราชาจึงจะไมริบทรัพยของเราไป พวกโจรจะไมลักไป ไฟจะไมไหม น้ําจะไมพดัไป พวก   
ทายาทอัปรียไมเอาไปได. เม่ือเขารักษาคุมครองอยูอยางนี้ ทรัพยเหลานั้นยอมวิบัติไป. เขาก็   
เสวยทุกขโทมนัสแมมีการพลัดพรากทรัพยเปนมูล. สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ แทงเขาไป   
ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลานวงเวียน ทองเท่ียวไปแมอยางนี้.   
สัตวอันลูกศรโทสะ ลูกศรโมหะ ลูกศรมานะปกตดิแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด   
เสียบแนน คาอยูแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา  ยอม   
ประพฤติทุจริตดวยใจ ยอมฆาสัตวบาง ลักทรัพยบาง ตดัท่ีตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง   
ปลนเฉพาะเรือนหลังเดยีวบาง ดักแยงชิงท่ีทางเปล่ียวบาง คบชูภรรยาบุรุษอ่ืนบาง พูดเท็จบาง.   
สัตวอันลูกศรมานะปกตดิแลวคือแทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน   
แลนพลาน วนเวียน ทองเท่ียวไปแมอยางนี.้   
     สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว   
ยอมเปนคนเปลือยกาย ไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็ม   
หยุด ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับภกิษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขาเช้ือเชิญ เขา   
ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจากหมอขาว ไมรับภกิษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไม   
รับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของ   
คน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภกิษาของหญิงท่ีกําลังใหลูกดูด   
นม ไมรับภิกษาของหญิงท่ีคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึง   
สุนัขไดรับเล้ียงดู ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวนัไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่ม   
สุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง. เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดยีว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียว   
บาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ รับภิกษาท่ีเรือน ๗   
หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภกิษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบ    
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บาง ฯลฯ ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ฯลฯ  ๗ วันบาง เปน   
ผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคอาหารท่ีเวยีนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้บาง.  สัตวอันลูกศรทิฏฐิ   
ปกติดแลว คือ แทงเขาไปถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน   
วนเวียน ทองเที่ยวไปอยางนี.้ อนึ่ง สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง   
ติด เสียบแนน คาอยูแลว เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดอืย   
เปนภกัษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มี   
กํายานเปนภกัษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภกัษาบาง  มีเหงาและผลไมในปา   
เปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ. เขานุงหมผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพ   
บาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง ผาบังสุกุลบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผา   
เปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนปกนก   
เคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ เปนผูประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด   
บาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ (การนั่ง) บาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรใน   
การกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง  สําเร็จการนอนบน   
แผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดนิบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมัก   
หมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ   
คือ ประกอบการขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหาม   
น้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผู   
ประกอบความขวนขวายในการใหกายเดือดรอน เรารอนหลายอยางเชนนี้. สัตวอันลูกศรทิฏฐิ   
ปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน   
วนเวียน ทองเที่ยวไปแมอยางนี้.   
     สัตวอันลูกศรความโศกปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คา   
อยูแลว ยอมเศราโศก ลําบากใจ รําพัน ทุบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหล. สมจริงดังท่ี   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้นีแ่หละ หญิง   
คนหน่ึงมารดาตายไป. หญิงนั้นเปนบา มีจติฟุงซานเพราะมารดาตาย จากถนนน้ีเขาไปยังถนน    
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โนน จากตรอกนี้เขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนีว้า ทานท้ังหลายเหน็มารดาฉันบางไหม? ทาน   
ท้ังหลายเหน็มารดาฉันบางไหม?  ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้   
นี่แหละ หญิงคนหน่ึงบิดาตาย ... พี่ชายนองชายตายไป ... พี่หญิงนอง หญิงตายไป ... บุตร   
ตายไป ... ธิดาตายไป ... สามีตายไป หญิงนัน้เปนบา มีจิตฟุงซานเพราะสามีตาย จากถนนน้ี   
เขาไปยังถนนโนน จากตรอกนี้เขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนีว้า ทานท้ังหลายเหน็สามีฉัน   
บางไหม? ทานทั้งหลายเห็นสามีฉันบางไหม? ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนคร   
สาวัตถีนี้นี่แหละ  บุรุษคนหนึ่งมารดาตายไป บุรุษนั้นเปนบา มีจิตฟุงซานเพราะมารดาตาย   
จากถนนนีเ้ขาไปยังถนนโนน จากตรอกนี้เขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนี้วา ทานท้ังหลายเห็น   
มารดาฉันบางไหม? ทานทั้งหลายเหน็มารดาฉันบางไหม?  ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว   
ในพระนครสาวัตถีนี้นีแ่หละ บุรุษคนหนึง่บิดาตายไป ... พี่ชายนองชายตายไป ... พีห่ญิงนอง   
หญิงตายไป ... บุตรตายไป ... ธิดาตายไป ... ภรรยาตายไป บุรุษนั้นเปนบา จิตฟุงซานเพราะ   
ภรรยาตาย จากถนนน้ีเขาไปยังถนนโนน จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนี้วา ทาน   
ท้ังหลายเหน็ภรรยาฉันบางไหม? ทานทั้งหลายเห็นภรรยาฉันบางไหม? ดูกรพราหมณ เร่ือง                                        
เคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้นีแ่หละ หญิงคนหนึ่งไปสูสกุลแหงญาติ พวกญาติของหญิง   
นั้น  ปรารถนาจะพรากสามีเสียแลวยกหญิงนั้นใหแกบุรุษอ่ืน.  หญิงนัน้ไมพอใจบุรุษอ่ืนนั้น.   
คร้ังนั้นแหละ หญิงนั้นไดบอกกะสามวีา ขาแตทานลูกเจา ญาติเหลานี้ประสงคจะพรากทาน   
แลวยกฉันใหบุรุษอื่น เราท้ัง ๒ จักพากันตาย. ในทันใดนัน้  บุรุษก็ฟนหญิงนั้นขาดเปน ๒ ทอน   
แลวก็ฆาตนเองพรอมดวยหวังวา เราท้ัง ๒ จักมี (พบกัน) ในโลกหนา. สัตวอันลูกศรความ   
โศกปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน   
วนเวียน ทองเที่ยวไปอยางนี.้   
     สัตวอันลูกศรความสงสัยปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว   
เปนผูแลนไปสูความสงสัยเคลือบแคลงเปนสองทางวา ในอดีตกาล เราไดเปนแลวหรือหนอ   
หรือเราไมไดเปนแลว เราไดเปนอะไรแลวหรือหนอ เราไดเปนแลวอยางไรหนอ เราไดเปนอะไร    
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มาแลวจึงเปนอะไรตอมาหนอ ในอนาคตกาล เราจักเปนหรือหนอ หรือเราจักไมเปน เราจัก   
เปนอะไรหรือหนอ เราจกัเปนอยางไรหนอ เราจักเปนอะไรแลว จึงจักเปนอะไรตอไปอีกหนอ.   
ในปจจุบันกาลบัดนี้ ก็มีความสงสัยอยู ณ ภายในวา เรายอมเปนหรือหนอ หรือเรายอมไมเปน   
เรายอมเปนอะไรหรือหนอ เรายอมเปนอยางไรหนอ เราเปนสัตวมาแตไหนหนอ เราจักเปนสัตว   
ไปเกิดทีไ่หนหนอ. สัตวอันลูกศรความสงสัยปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน   
คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน วนเวียน ทองเท่ียวไปอยางนี้. สัตวนัน้ยอมปรุงแตงใหลูก   
ศรเหลานั้นเกดิ เม่ือปรุงแตงใหลูกศรเหลานั้นเกดิ กแ็ลนไปสูทิศตะวนัออก แลนไปสูทิศ   
ตะวนัตก แลนไปสูทิศเหนือ แลนไปสูทิศใต ดวยสามารถแหงการปรุงแตงใหลูกศรเกดิ.   
สัตวเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรเหลานั้นไมไดแลว เพราะเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรไมได จึง   
แลนไปในคติ แลนไปในนรก แลนไปในดิรัจฉานกําเนดิ แลนไปในเปรตวิสัย แลนไปใน   
มนุษยโลก แลนไปในเทวโลก ยอมแลน แลนพลาน วนเวียน ทองเท่ียวไปจากคตินี้สูคติโนน   
จากอุปบัตินี้สูอุปบัติโนน จากปฏิสนธินี้สูปฏิสนธิโนน จากภพนี้สูภพโนน จากสงสารนี้สู   
สงสารโนน จากวัฏฏะนี้สูวฏัฏะโนน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัตวอันลูกศรใดปกตดิแลว   
ยอมแลนพลานไป สูทิศท้ังปวง.   
     [๘๑๑] คําวา เพราะถอนลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม ความ   
วา สัตวถอน ถอด ชัก ดึง ฉุด กระชากออก ละเวน บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึง   
ความไมมี ซ่ึงลูกศรราคะ ลูกศรโทสะ ลูกศรโมหะ ลูกศรมานะ ลูกศรทิฏฐิ ลูกศรความ   
โศก ลูกศรความสงสัยนั้นไดแลว ยอมไมแลนไปสูทิศตะวันออก ไมแลนไปสูทิศตะวันตก   
ไมแลนไปสูทิศเหนือ ไมแลนไปสูทิศใต. สัตวเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรเหลานั้นไดแลว   
เพราะเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรไดแลวจงึไมแลนไปในคติ  ไมแลนไปในนรก ไมแลนไปใน   
ดิรัจฉานกําเนดิ ไมแลนไปในเปรตวิสัย ไมแลนไปในมนุษยโลก ไมแลนไปในเทวโลก ไม   
แลนไป แลนพลาน วนเวยีน ทองเท่ียวไป จากคตินี้สูคติโนน จากอุปบัตินี้สูอุปบัติโนน   
จากปฏิสนธินี้สูปฏิสนธิโนน จากภพนี้สูภพโนน จากสงสารน้ีสูสงสารโนน จากวัฏฏะนี้สู   
สูวัฏฏะโนน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เพราะถอนลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป. คําวา    
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ยอมไมลมจม ความวา ไมลมจม ไมจมพรอม ไมลมลง ไมจมลง ไมตกลงไป ในกาม   
โอฆะ ในภวโอฆะ ในทิฏฐิโอฆะ ในอวิชชาโอฆะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะถอนลูกศร   
นั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศท้ังปวง เพราะถอน   
           ลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม.   
     [๘๑๒] ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณเปนท่ีพวัพันในโลก   
           บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหลานัน้ รูชัดกาม   
           ท้ังหลายโดยประการทั้งปวงแลว พงึศึกษาความดบัของตน.   
                  วาดวยการศึกษาเพื่อไดกามคุณ   
     [๘๑๓] ช่ือวาการศึกษา ในคําวา ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณ   
เปนท่ีพัวพันโลก ไดแกการศึกษาเร่ืองชาง การศึกษาเร่ืองมา การศึกษาเร่ืองรถ การศึกษา   
เร่ืองธนู ความเปนหมอทางเสกเปา ความเปนหมอทางผาตัด ความเปนหมอทางยา ความ   
เปนหมอทางภตูผี ความเปนหมอทางกุมาร. คําวา ยอมกลาวถึง ความวา กลาวถึง พูดถึง   
เลาถึง แสดงถึง แถลงถึง. อีกอยางหนึ่ง ยอมกลาวถึง คือ ยอมเรียน เลาเรียน ทรงจํา   
เขาไปทรงจํา เขาไปกําหนด เพื่อไดเฉพาะซ่ึงกามคุณเปนท่ีพัวพนั. เบญจกามคุณ คือ  รูป   
ท่ีรูแจงดวยจกัขุ ท่ีนาปรารถนา พอใจ ชอบใจ รักใคร อันประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหง   
ความกําหนัด เรียกวากามคุณเปนท่ีพัวพัน. เหตุไร เบญจกามคุณ จึงเรียกวากามคุณเปนท่ี   
พัวพัน.  เทวดาและมนุษย ยอมปรารถนา ยินดี รักใคร ชอบใจกามคุณโดยมาก เหตุนั้น   
เบญจกามคุณจึงเรียกวากามคุณเปนท่ีพวัพนั. คําวา ในโลก คือ ในมนษุยโลก เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณเปนท่ีพวัพนัในโลก.   
     [๘๑๔] คําวา บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหลานัน้ ความวา   
บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษา หรือในเบญจกามคุณเหลานัน้ คือ พึงเปนผูไมนอม   
ไมโนม ไมเอนโอน ไมนอมใจไปในการศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลานั้น ไมพึงเปนผูมีการ    
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ศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลานั้นเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวาย   
ในการศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลานัน้.   
     [๘๑๕] คําวา รูชัด ในคําวา  รูชัดกามท้ังหลายโดยประการทั้งปวง ความวา แทง   
ตลอดแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิด   
เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา โดยประการท้ังปวง คือ ท้ังปวง   
โดยกําหนดทัง้ปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือไมมีสวนเหลือ. คําวา โดยประการ   
ท้ังปวง เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด โดยอุทานวา กาม กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กเิลส   
กาม ๑ ฯลฯ นีเ้รียกวาวัตถุกาม ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา รูชัดกาม   
ท้ังหลายโดยประการท้ังปวง.   
     [๘๑๖] ช่ือวา ศึกษา ในคําวา พึงศึกษาความดับของตน ไดแก สิกขา ๓ อยาง   
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา ฯลฯ นี้ช่ือวาอธิปญญาสิกขา. คําวา ความ   
ดับของตน ความวา พึงศึกษาแมอธิศีล ศึกษาแมอธิจิต ศึกษาแมอธิปญญา เพื่อความดับ   
เพื่อความสงบ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความเขาไปสงบวิเศษ เพื่อความดับ เพื่อความสละ   
คืน เพื่อความระงับ  ซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง ของตน. เม่ือ   
นึกถึงสิกขา ๓ เหลานี้ก็พึงศึกษา เม่ือรูก็พึงศึกษา ฯลฯ เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง   
ก็พึงศึกษา  ประพฤติโดยเอ้ือเฟอ ประพฤติโดยเอ้ือเฟอดวยดี สมาทานประพฤติ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา พึงศึกษาความดับของตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชนท้ังหลายกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณ  เปนท่ีพัวพันในโลก   
           บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหลานัน้ รูชัดกาม   
           ท้ังหลายโดยประการทั้งปวงแลว พงึศึกษาความดบัของตน.   
     [๘๑๗] บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนอง ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด   
           มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามก และความ   
           หวงแหน.   
     [๘๑๘] คําวา พึงเปนผูมีสัจจะ ในคําวา บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนอง ความวา    
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พึงเปนผูประกอบดวยสัจจวาจา ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ ประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงเปนผูมีสัจจะ. คําวา ไมคะนอง ความวา ความคะนองมี ๓ อยาง   
คือ ความคะนองทางกาย ๑ ความคะนองทางวาจา ๑ ความคะนองทางจิต ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา   
ความคะนองทางจิต. ความคะนอง ๓ อยางนี้ อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว   
ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น เรียกวาผูไมคะนอง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนอง.   
                     วาดวยความเปนผูมีมายา   
     [๘๑๙] ความประพฤติลวงเรียกวามายา ในคําวา ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด.   
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ   
ยอมต้ังความปรารถนาลามกเพราะเหตุจะปกปดทุจริตนัน้ ยอมปรารถนาวา ใครๆ อยารูจักเรา   
(วาเราประพฤติช่ัว) ยอมดําริวา ใครๆ อยารูจักเรา คิดวาใครๆ อยารูจักเรา ดังนี้ แลวก็   
กลาววาจา (วาตนไมมีความประพฤติช่ัว) คิดวา ใครๆ อยารูจักเรา ดังนี้แลวกบ็ากบ่ันดวย   
กาย (เพื่อจะปกปดความประพฤติช่ัวของตน). ความลวง ความเปนผูลวง กิริยาเปนเคร่ือง   
ปกปด กิริยาท่ีซอนความจริง กิริยาท่ีบังเกดิความผิด กิริยาท่ีซอนความผิด กิริยาท่ีพรางความ                              
ช่ัว กิริยาท่ีปดบังความช่ัว กริิยาท่ีซอนความช่ัว ความทําใหลับ ความไมเปดเผย กิริยาท่ี   
คลุมความผิด กิริยาท่ีช่ัว นี้เรียกวามายา. มายานี้ อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว   
ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมมีมายา. ช่ือวาคํา   
สอเสียด ในคําวา ปราศจากคําสอเสียด ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีวาจา   
สอเสียด ฯลฯ บุคคลมุงใหเขาแตกกนัยอมนําคําสอเสียดเขาไปอยางนี้. คําสอเสียดนี้ อัน   
บุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคล   
นั้น เรียกวาผูปราศจากคําสอเสียด คือ มีคําสอเสียดปราศจากไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด.   
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     [๘๒๐] ขอวา มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกและความหวงแหน   
ความวา ก็พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูไมมีความโกรธ ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอน ความ   
โกรธยอมเกิดดวยเหตุ ๑๐ อยาง ฯลฯ ความโกรธนั้น อันมุนีใดละ ตดัขาด สงบ ระงับแลว   
ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้น เรียกวาผูไมมีความโกรธ. เพราะมุนี   
นั้นละความโกรธ กําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ ตัดเสียซ่ึงเหตุแหงความโกรธแลว จงึช่ือวา   
ผูไมมีความโกรธ. ช่ือวาความโลภ คือ ความโลภ กิริยาท่ีโลภ ความเปนผูโลภ ฯลฯ อภิชฌา   
โลภะ อกุศลมูล. ความตระหนี่ ๕ อยาง เรียกวาความหวงแหน ไดแกความตระหนี่อาวาส   
ฯลฯ ความถือเอาไว เรียกวาความตระหน่ี. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ไดแก   
ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย บุคคลนั้นช่ือวา   
มุนี. คําวา มุนไีมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกและความหวงแหน ความวา   
มุนีไดขาม ขามข้ึน ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวงแลว ซ่ึงความโลภอันลามกและ   
ความหวงแหน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนไีมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกและ   
ความหวงแหน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนอง ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด   
           มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามก และความหวงแหน.   
     [๘๒๑] นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ ไมพึงอยูดวย   
           ความประมาท ไมพึงตั้งอยูในความดูหม่ิน พึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน.   
                     วาดวยความเกียจคราน   
     [๘๒๒] ช่ือวาความหลับ ในคําวา พึงปราบความหลับ ความเกยีจคราน ความยอทอ   
คือ ความท่ีกายเปนไข ความที่กายไมควรแกการงาน อาการท่ีหยุด อาการท่ีพัก อาการที่พักผอน   
ณ ภายใน ความงวง ความหลับ กิริยาท่ีโงกงวง กิริยาท่ีหลับ ความเปนผูหลับ. ช่ือวาความ   
เกียจคราน คือ ความคราน กริิยาท่ีคราน ความเปนผูมีใจคราน ความเกยีจคราน กิริยาท่ีเกียจ   
คราน ความเปนผูเกียจคราน. ช่ือวาความยอทอ คือ ความท่ีจิตเปนไข ความที่จิตไมควรแก   
การงาน กิริยาที่หดหู กิริยาท่ียนยอ ความยอทอ กิริยาท่ียอทอ ความท่ีจติยอทอ ความหดหู    
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กิริยาท่ีหดหู ความที่จิตหดหู. คําวา นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ   
ความวา นรชนพึงปราบปราม ครอบงํา กดข่ี กําจัด ย่ํายี ซ่ึงความหลับ ความเกยีจคราน   
ความยอทอ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ.   
     [๘๒๓] ความประมาท ในคําวา ไมพึงอยูดวยความประมาท ความกลาวถึง ความ   
ปลอย หรือความเพ่ิมเติมซ่ึงความปลอยซ่ึงจิตในเบญจกามคุณเพราะกายทุจริต วจีทุจริต มโน   
ทุจริต หรือการไมทําความเอ้ือเฟอ การไมทําความติดตอ การทําความหยุดเนืองๆ ความประพฤติ   
ยอหยอน ความปลงฉันทะ ความทอดธุระ ความไมซองเสพ ความไมเจริญ ความไมทําใหมาก   
ความไมตั้งใจ ความไมหม่ันประกอบ ในการเจริญธรรมท้ังหลายฝายกศุล ช่ือวาความประมาท   
ความประมาท กิริยาท่ีประมาท ความเปนผูประมาท เห็นปานนี้เรียกวาความประมาท. คําวา ไมพึง   
อยูดวยความประมาท ความวา ไมพึงรวม ไมพึงอยูอาศัย ไมพึงอยูรวมดวยความประมาท คือ   
พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงความประมาท พึงเปนผูงด งดเวน เวนขาด   
ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความประมาท พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ไมพึงอยูดวยความประมาท.   
     [๘๒๔] ช่ือวา ความดหูม่ิน ในคําวา ไมพึงต้ังอยูในความดูหม่ิน มีอธิบายวา บุคคล   
บางคนในโลกนี้ ยอมดหูม่ินผูอ่ืนโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง   
บาง ความถือตัว กิริยาท่ีถือตัว ความเปนผูถือตัว ความกําเริบข้ึน ความฟูข้ึน ความถือตัว   
ดังวาธงไชย ความประคองจติไว ความท่ีจติใครเปนดังวาธงยอดเหน็ปานนี้ เรียกวา ความดูหม่ิน.   
คําวา ไมพึงต้ังอยูในความดหูม่ิน ความวา ไมพึงต้ังอยู ดํารงอยูในความดูหม่ิน คือ พึงละ   
บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงความดูหม่ิน พึงเปนผูงด งดเวน เวนขาด ออก   
สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความดูหม่ิน พึงเปนผูมีจติปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ไมพึงตั้งอยูในความดูหม่ิน.   
                    วาดวยทําบุญตองมุงนิพพาน   
     [๘๒๕] คําวา นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนพิพาน ความวา นรชนบางคนในโลกน้ี   
ใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถกรรม เขาไปต้ังไวซ่ึงน้ําดื่มน้ําใช กวาดบริเวณ ไหวพระเจดีย    
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บูชาเคร่ืองหอมและดอกไมท่ีพระเจดีย ทําประทักบิณพระเจดยี บําเพ็ญกุศลท่ีควรบําเพ็ญอยางใด   
อยางหนึ่งอันเปนไตรธาตุ กไ็มบําเพ็ญเพราะเหตุแหงคติ ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงอุปบัติ ไม   
บําเพ็ญเพราะเหตุแหงปฏิสนธิ ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงภพ ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงสงสาร ไม   
บําเพ็ญเพราะเหตุแหงวัฏฏะ เปนผูมีความประสงคในอันพรากออกจากทุกข มีใจนอมโนมโอนไป   
ในนิพพาน ยอมบําเพ็ญกุศลท้ังปวงนั้น แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา นรชนพึงเปนผูมีใจ   
นอมไปในนิพพาน. อนึ่ง นรชนบังคับจิตใหกลับจากสังขารธาตุอันเปนไปในไตรภมิูท้ังปวง นอม   
จิตเขาไปในอมตธาตะวาธรรมชาติใด คือ ความสงบแหงสังขารท้ังปวง ความสละคืนแหงอุปธิ   
ท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ือง   
รอยรัด ธรรมชาตินี้สงบ ประณีต แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา นรชนพึงเปนผูมีใจนอม   
ไปในนพิพาน.   
       สมจริงดังพระพุทธภาษติวา   
            บัณฑติท้ังหลาย ยอมใหทานเพราะเหตุแหงสุขอันกอใหเกดิอุปธิ แต   
            บัณฑติเหลานั้นยอมใหทานเพื่อความหมดส้ินอุปธิ เพื่อนิพพานอันไมมี   
            ภพตอไป โดยสวนเดียว. บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมเจริญฌานเพราะเหตุ   
            แหงสุขอันกอใหเกิดอุปธิ เพื่อภพตอไป แตบัณฑติเหลานั้น ยอม   
            เจริญฌาน เพื่อความหมดส้ินอุปธิ เพื่อนิพพานอันไมมีภพตอไป โดย   
            สวนเดยีว. บัณฑิตเหลานั้น มุงนิพพาน มีจิตเอนไปในนิพพาน   
            นอมจติไปในนพิพาน ยอมใหทาน บัณฑิตเหลานั้น ยอมเปนผูมีนิพพาน   
            เปนเบ้ืองหนา เหมือนแมน้ําท้ังหลายไหลไปสูทะเล ฉะนัน้.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา   
            นรชนพึงปราบความหลับ ความเกยีจคราน ความยอทอ ไมพึงอยูดวย   
            ความประมาท ไมพงึต้ังอยูในความดูหม่ิน พึงเปนผูมีใจนอมไปใน   
            นิพพาน.    
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     [๘๒๖] นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ ไมพึงทําความเสนหาในรูป พึงกําหนดรู   
           มานะ และพึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน.   
                   วาดวยมุสาวาทมีดวยอาการ ๓   
     [๘๒๗] มุสาวาท เรียกวาความพูดเท็จ ในคําวา นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ.   
บุคคลบางคนในโลกนี้ อยูในท่ีประชุม อยูในประชุมชน อยูในทามกลางญาติ อยูในทามกลาง   
ขาราชการ หรืออยูในราชสกลุ เขาถูกนําไปถามเปนพยานวา บุรุผูเจริญ มาเถิด ทานรูส่ิงใด   
ก็จงบอกส่ิงนัน้ บุคคลนั้น เม่ือไมรูก็บอกวารูบาง เม่ือรูก็บอกวาไมรูบาง เม่ือไมเห็นก็บอกวา   
เห็นบาง เม่ือเห็นก็บอกวาไมเห็นบาง เปนผูกลาวคําเท็จท้ังท่ีรู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุ   
ผูอ่ืนบาง เพราะเหน็แกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ นี้เรียกวา ความพูดเท็จ. อีกอยาง   
หนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อาการ ๔  อาการ ๕ อาการ ๖ อาการ ๗ อาการ ๘ ฯลฯ   
มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ นี้. คําวา นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ ความวา ไมพึงดําเนนิ   
ไมพึงประกอบ ไมพึงนําเขาไปดวยความพดูเท็จ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี   
ซ่ึงความพูดเท็จ พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความ   
พูดเท็จ พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนพึงออกจากความ   
พูดเท็จ.   
     [๘๒๘] ช่ือวารูป ในคําวา ไมพึงทําความเสนหาในรูป คือ มหาภูตรูป ๔ และ   
อุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔. คําวา ไมพงึทําความเสนหาในรูป ความวา ไมควรทําความเสนหา   
ไมควรทําความพอใจ ไมควรทําความรัก ไมควรทําความกําหนดัในรูป คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิด   
พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมพึงทําความเสนหาในรูป.   
                     วาดวยมานะลักษณะตางๆ   
     [๘๒๙] ช่ือวามานะ ในคําวา พึงกําหนดรูมานะ คือ มานะอยางหน่ึงไดแกความฟูข้ึน   
แหงจิต. มานะ ๒ อยาง ไดแกมานะในความยกตน ๑ มานะในความขมผูอ่ืน ๑ มานะ ๓ อยาง   
ไดแกมานะวาเราดีกวาเขา ๑ มานะวาเราเสมอเขา ๑ มานะวา เราเลวกวาเขา ๑. มานะ ๔ อยาง   
ไดแกบุคคลใหมานะเกิดเพราะลาภ ๑ ใหมานะเกดิเพราะยศ ๑ ใหมานะเกิดเพราะสรรเสริญ ๑    
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ใหมานะเกิดเพราะสุข ๑. มานะ ๕ อยาง ไดแก บุคคลใหมานะเกดิวา เราไดรูปท่ีชอบใจ ๑   
ใหมานะเกิดวา เราไดเสียงท่ีชอบใจ ๑ ใหมานะเกิดวา เราไดกล่ินท่ีชอบใจ ๑ ใหมานะเกิดวา   
เราไดรสท่ีชอบใจ ๑ ใหมานะเกิดวา เราไดโผฏฐัพพะท่ีชอบใจ ๑. มานะ ๖ อยาง ไดแกบุคคล   
ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงจกัษุ ๑ ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงหู ๑ ใหมานะ   
เกิดเพราะความถึงพรอมแหงจมูก ๑ ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงล้ิน ๑ ใหมานะเกิด   
เพราะความถึงพรอมแหงกาย ๑ ใหมานะเกดิเพราะความถึงพรอมแหงใจ ๑. มานะ ๗ อยาง   
ไดแกความถือตัว ๑ ความดูหม่ิน ๑ ความถือตัวและความดูหม่ิน ๑ ความถือตัวต่ํา ๑ ความ   
ถือตัวสูง ๑ ความถือตัววาเราม่ังมี ๑ ความถือตัวผิด ๑. มานะ ๘ อยาง ไดแกบุคคลใหความ   
ถือตัวเกิดเพราะลาภ ๑ ใหความถือตัวต่ําเกดิเพราะความเสื่อมลาภ ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะ   
ยศ ๑ ใหความถือตัวต่ําเกิดเพราะความเส่ือมยศ ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ ๑   
ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะความนินทา ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะสุข ๑ ใหความถือตัวต่ําเกดิ   
เพราะทุกข. มานะ ๙ อยาง ไดแกมานะวาเราดีกวาคนท่ีด ี๑ มานะวา เราเสมอกับคนท่ีดี ๑   
มานะวา เราเลวกวาคนท่ีดี ๑ มานะวา เราดกีวาผูเสมอกัน ๑ มานะวา เราเสมอกับผูเสมอกัน ๑   
มานะวา เราเสมอกับผูเลว ๑ มานะวา เราดกีวาผูเลว ๑ มานะวา เราเสมอกับผูเลว ๑ มานะวา   
เราเลวกวาผูเลว. มานะ ๑๐ อยาง ไดแก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมานะใหเกดิเพราะชาติบาง   
เพราะโคตรบาง ฯลฯ เพราะวตัถุอ่ืนๆ บาง ความถือตัว กริิยาท่ีถือตัว ความเปนผูถือตัว   
ความกําเริบข้ึน ความฟูข้ึน มานะดังวาธงไชย มานะอันประคองจิตไว ความท่ีจิตใครดังวา   
ธงยอดเหน็ปานนี้ นี้เรียกวา มานะ.   
     คําวา พึงกําหนดรูมานะ ความวา พึงกําหนดรูมานะดวยปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา   
ตีรณปริญญา ปหานปริญญา ญาตปริญญาเปนไฉน? นรชนยอมรูจักมานะ คือ ยอมรู ยอมเห็นวา   
นี้เปนมานะอยางหนึ่ง ไดแกความฟูข้ึนแหงจิตเปนมานะ ๒ อยาง ไดแกมานะในการยกตน   
มานะในการขมผูอ่ืน ฯลฯ นี้เปนมานะ ๑๐ อยาง ไดแกบุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมานะใหเกดิ   
เพราะชาติบาง เพราะโคตรบาง ฯลฯ เพราะวัตถุอ่ืนๆ บาง นี้ช่ือวา ญาตปริญญา. ตีรณปริญญา   
เปนไฉน? นรชนรูอยางนี้แลวยอมพจิารณามานะโดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข         
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ฯลฯ โดยอุบายเปนเคร่ืองสลัดทุกข นี้ช่ือวา ตีรณปริญญา. ปหานปริญญาเปนไฉน? นรชน   
พิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงมานะ นี้ช่ือวาปหาน   
ปริญญา. คําวา พึงกําหนดรูมานะ คือ พึงกําหนดรูมานะดวยปริญญา ๓ นี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พึงกําหนดรูมานะ.   
     [๘๓๐] ความประพฤติผลุนผลัน ในคําวา พึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน เปน   
ไฉน? ความประพฤติดวยราคะแหงคนผูกาํหนัด ความประพฤติดวยโทสะแหงคนผูขัดเคือง   
ความประพฤติดวยโมหะแหงคนผูหลง ความประพฤตดิวยมานะแหงคนท่ีมานะผูกพัน ความ   
ประพฤติดวยทิฏฐิแหงคนผูถือม่ัน ความประพฤติดวยอุทธัจจะแหงคนผูถึงความฟุงซาน ความ   
ประพฤติดวยวิจิกจิฉาแหงคนผูถึงความไมตกลง ความประพฤติดวยอนุสัยแหงคนผูถึงโดยเร่ียว   
แรง ช่ือวาความประพฤติผลุนผลัน (แตละอยาง) นี้ช่ือวา ความประพฤติผลุนผลัน. คําวา   
พึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน ความวา นรชนพึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก   
พนขาด ไมเกีย่วของดวยความประพฤติผลุนผลัน พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู พึง   
ประพฤติ เท่ียวไป ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ ไมพึงทําความเสนหาในรูป พึงกําหนดรู   
           มานะ และพึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน.   
     [๘๓๑] ไมพึงยินดีสังขารเกา ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม เม่ือสังขาร   
           เส่ือมไป ก็ไมพึงเศราโศก ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ.   
     [๘๓๒] คําวา ไมพึงยินดสัีงขารเกา ความวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
ท่ีลวงแลว เรียกวา สังขารเกา. บุคคลไมควรยินดี ไมควรบนถึง ไมควรตดิใจ ซ่ึงสังขาร   
ท้ังหลายท่ีลวงแลวดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป   
ใหถึงความไมมี ซ่ึงความชอบใจ ความบนถึง ความติดใจ ความถือ ความยึดถือ ความถือม่ัน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมพึงยินดีสังขารเกา.   
     [๘๓๓] คําวา ไมพึงทําความชอบใจสังขารใหม ความวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 408 
วิญญา เปนปจจุบัน เรียกวา สังขารใหม. ไมควรทําความชอบใจ ความพอใจ ความรัก   
ความกําหนัด ในสังขารท้ังหลายท่ีเปนปจจบัุน ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ   
คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกดิ ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม.   
     [๘๓๔] คําวา เม่ือสังขารเส่ือมไป ไมพึงเศราโศก ความวา เม่ือสังขารเส่ือมไป   
เสียไป ละไป แปรไป หายไป อันตรธานไป ไมพึงเศราโศก ไมพึงลําบากใจ ไมพึงถือม่ัน   
ไมพึงรํ่าไร ไมพึงทุบอกครํ่าครวญ ไมพึงถึงความหลงใหล คือ เม่ือจักษ ุโสตะ ฆานะ ชิวหา   
กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข   
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เส่ือมไป เสียไป ละไป แปรไป หายไป   
อันตรธานไป ไมพึงเศราโศก ไมพึงลําบากใจ ไมพึงถือม่ัน ไมพึงรํ่าไร ไมพึงทุบอกครํ่าครวญ   
ไมพึงถึงความหลงใหล เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เม่ือสังขารเส่ือมไป ไมพึงเศราโศก.   
                   วาดวยกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ   
     [๘๓๕] ตณัหา เรียกวากเิลสเคร่ืองเกี่ยวของ ในคําวา ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเคร่ือง   
เกี่ยวของ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. เหตุไรตัณหาจึงเรียกวากเิลส   
เคร่ืองเกี่ยวของ. บุคคลยอมเกี่ยวของ เกาะเกี่ยว ถือ ยึดม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา   
สังขาร วิญญาณ คติ อุบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ดวยตัณหาใด เหตุนั้น ตัณหา   
นั้นจึงเรียกวา กิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ. คําวา ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ ความวา   
บุคคลพึงไมพึงเปนผูอาศัยตณัหา พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงตัณหา เปน   
ผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของตัณหา พึงเปนผูมีจิตปราศจาก   
แดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ. เพราะเหตนุั้น   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
            ไมพึงยินดีสังขารเกา ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม เม่ือสังขาร   
            เส่ือมไป ไมพึงเศราโศก ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเคร่ืองเกี่ยวของ.    
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     [๘๓๖] เรายอมกลาวความกําหนดัวา เปนหวงน้ําใหญ กลาวความวองไว   
           (อาชวะ) วา เปนความปรารถนา กลาวอารมณวา เปนความกําหนด   
           เปอกตม คือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก.   
                 วาดวยเรียกตัณหาวาเปนหวงน้าํใหญ   
     [๘๓๗] ตณัหา เรียกวาความกําหนัด ในคําวา เรายอมกลาวความกาํหนัดวา เปน   
หวงน้ําใหญ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ตัณหา เรียกวาหวงน้ํา   
ใหญ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา เรายอมกลาวความกําหนัดวา   
เปนหวงน้ําใหญ ความวา เรายอมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก   
ทําใหตื้น ประกาศความกําหนัดวา เปนหวงน้ําใหญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เรายอมกลาว   
ความกําหนัดวา เปนหวงน้ําใหญ.   
     [๘๓๘] ตณัหา เรียกวาความวองไว ในคําวา กลาวความวองไววา เปนความปรารถนา   
ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาเรียกวาความปรารถนา ไดแกราคะ   
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา กลาวความวองไววา เปนความปรารถนา ความวา   
เรายอมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศความ   
วองไววา เปนความปรารถนา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กลาวความวองไววาเปนความปรารถนา.   
     [๘๓๙] ตณัหา เรียกวาอารมณ ในคําวา กลาวอารมณวา เปนความกําหนด ไดแก   
ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ตัณหาเรียกวา ความกําหนด ไดแกราคะ   
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กลาวอารมณวา เปนความ   
กําหนด   
                  วาดวยเปรียบกามเหมือนเปอกตม   
     [๘๔๐] คําวา เปอกตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก ความวา เปอกตมคือกาม   
หลมคือกาม กเิลสคือกาม โคลนคือกาม ความกังวลคือกาม เปนสภาพลวงไดโดยยาก กาวลวง    
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ไดโดยยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวพนยาก ลวงเลยไดยาก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
เปอกตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เรายอมกลาวความกําหนัดวา เปนหวงน้ําใหญ กลาวความวองไววา   
           เปนความปรารถนา กลาวอารมณวา เปนความกําหนด เปอนตมคือกาม   
           เปนสภาพลวงไดโดยยาก.   
     [๘๔๑] ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ เปนพราหมณตั้งอยูบนบก ผูนั้นสลัด   
           ส่ิงท้ังปวงแลว ผูนัน้แลเรากลาววา เปนผูสงบ.   
     [๘๔๒] คําวา ผูเปนมุนไีมกาวลวงจากสัจจะ ความวา ไมกาวลวงจากสัจจวาจา ไม   
กาวลวงจากสัมมาทิฏฐิ ไมกาวลวงจากอริยมรรคมีองค ๘. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวา   
โมนะ  ไดแกปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังขาย   
บุคคลนั้น ช่ือวามุนี เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ.   
                   วาดวยอมตนิพพานเรียกวาบก   
     [๘๔๓] อมตนิพพาน เรียกวาบก ในคําวา เปนพราหมณตั้งอยูบนบก ไดแกความ   
สงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกตัณหา ความดับ   
ตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด. คําวา พราหมณ  ความวา บุคคลช่ือวาเปน   
พราหมณ เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว   
เปนผูคงท่ี ช่ือวาเปนพราหมณ. คําวา เปนพราหมณตั้งอยูบนบก ความวา เปนพราหมณตั้ง   
อยูบนบก คือต้ังอยูในธรรมเปนท่ีพึ่ง ตั้งอยูในธรรมเปนท่ีปองกัน ตั้งอยูในธรรมเปนท่ีพักพิง   
ตั้งอยูในธรรมเปนสรณะ ตั้งอยูในธรรมไมมีภัย ตั้งอยูในธรรมไมมีความเคล่ือน ตั้งอยูในอมตะ   
ตั้งอยูในนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนพราหมณตั้งอยูบนบก.   
     [๘๔๔] คําวา ผูนั้นสลัดส่ิงท้ังปวงแลว ความวา อายตนะ ๑๒ คือ จักษุ รูป ฯลฯ   
ใจ ธรรมารมณ เรียกวาส่ิงท้ังปวง. ฉันทราคะ ในอายตนะภายในและภายนอก เปนกิเลสอัน   
ผูนั้นละแลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความ    
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ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตใุด แมดวยเหตุเทานี้ ส่ิงท้ังปวงช่ือวาอันผูนั้นสละ สํารอก   
ปลอย ละ สละคืนแลว. ตัณหาก็ดี ทิฏฐิก็ด ีมานะกด็ี เปนกิเลสอันผูนั้นละแลว ตัดราก   
ขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปน   
ธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ ส่ิงท้ังปวงช่ือวา อันผูนั้นสละ สํารอก ปลอย ละ   
สละคืนแลว. ปุญญาภิสังขารก็ดี อปุญญาภิสังขารก็ดี อเนญชาภิสังขารก็ดี เปนสภาพอันผูนั้น   
ละแลว ตัดราดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความ   
ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตใุด แมดวยเหตุเทานี้ ส่ิงท้ังปวงช่ือวาอันผูนั้นสละ สํารอก   
ปลอย ละ สละคืนแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ผูนั้นสลัดส่ิงท้ังปวงเสียแลว.   
     [๘๔๕] คําวา ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ ความวา ผูนั้น เรายอมกลาว บอก   
พูด แสดง แถลงวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับแลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ เปนพราหมณตั้งอยูบนบก ผูนัน้สลัดส่ิง   
           ท้ังปวงแลว ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ.   
     [๘๔๖] ผูนัน้แลมีความรู เปนเวทคู รูธรรมแลวไมอาศัย ผูนั้นอยูในโลกโดย   
           ชอบ ยอมไมใฝฝนตอใครในโลกน้ี.   
     [๘๔๗] คําวา มีความรู ในคําวา ผูนั้นแลมีความรูเปนเวทคู ความวา มีความรู   
ถึงวิชชา มีญาณ มีปญญาเคร่ืองตรัสรู มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส. คําวา เปนเวทคู   
ความวา ญาณในมรรค ๔ เรียกวา เวท ฯลฯ เปนผูปราศจากความกําหนัดในเวทนาท้ังปวง ลวง   
เวทนาทั้งปวงแลว ช่ือวาเปนเวทคู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูนั้นแลมีความรู เปนเวทคู.   
     [๘๔๘] คําวา รูธรรมแลวไมอาศัย ความวา รูแลว คือ ทราบพิจารณา เทียบเคียง   
ทําใหแจมแจงแลว ทําใหเปนแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ฯลฯ   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา ไมอาศัย   
ความวา ความอาศัย ๒ ประการ คือ ความอาศัยดวยตัณหา ๑ ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ   
นี้ช่ือวา ความอาศัยดวยตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา ความอาศัยดวยทิฏฐิ ผูนัน้ละความอาศัยดวย    
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ตัณหา สละคืนความอาศัยดวยทิฏฐิ เปนผูไมอาศัย ไมพวัพัน ไมเขาถึง ไมเยื่อใย ไมนอม   
ใจไป ออก สละ พนขาด ไมเกี่ยวของ ซ่ึงตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ฯลฯ รูปท่ีเห็น   
เสียงท่ีไดยิน กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีทราบ และธรรมารมณท่ีรูแจง เปนผูมีจิตอันทําใหปราศจาก   
แดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา รูธรรมแลวไมอาศัย.   
     [๘๔๙] คําวา ผูนั้นอยูในโลกโดยชอบ ความวา ฉันทราคะในอายตนะภายในและภาย   
นอก เปนกิเลสอันผูนั้นละแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ถึงความ   
ไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ ผูนั้นช่ือวา   
ยอมเท่ียวไป อยู ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยาอยูในโลกโดยชอบ.   
ปุญญาภิสังขารก็ดี อปุญญาภิสังขารก็ดี อเนญชาภิสังขารก็ดี เปนสภาพอันผูนั้นละแลว ตัด   
รากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไป   
เปนธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ ผูนั้นช่ือวายอมเที่ยวไป อยูผลัดเปล่ียนอิริยาบถ   
ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยาอยูในโลกโดยชอบ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูนั้นอยูในโลก   
โดยชอบ.   
                  วาดวยตัณหาเรียกวาความใฝฝน   
     [๘๕๐] คําวา ยอมไมฝนตอใครๆ ในโลกน้ี ความวา ตัณหาเรียกวา ความใฝฝน   
ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาอันเปนความใฝฝนนั้น อันผูใด   
ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นยอมไม   
ใฝฝนตอใครๆ เปนกษัตริยกต็าม เปนพราหมณกต็าม เปนแพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม   
เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม เปนเทวดาก็ตาม เปนมนุษยก็ตาม เพราะฉะนัน้ จึง   
ช่ือวา ยอมไมใฝฝนตอใครๆ ในโลกน้ี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ผูนั้นแลมีความรู เปนเวทคู รูธรรมแลวไมอาศัย ผูนั้นอยูในโลกโดย   
           ชอบ ยอมไมใฝฝนตอใครๆ ในโลกน้ี.   
     [๘๕๑] ผูใดขามพนกามท้ังหลาย และเคร่ืองของ ท่ีลวงไดโดยยากในโลก ผู   
           นั้นยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว   
           มิไดมีเครื่องผูก.    
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                      วาดวยกาม ๒ อยาง   
     [๘๕๒] คําวา ผูใด ในคําวา ผูใดขามพนกามท้ังหลาย และเคร่ืองของท่ีลวงได   
โดยยากในโลก ความวา ผูใด คือ เชนใด ประกอบอยางไร ชนิดอยางไร มีประการอยางไร   
ถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด เปนกษตัริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปนแพศยกต็าม   
เปนศูทรก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม เปนเทวดาก็ตาม เปนมนุษยก็ตาม   
โดยอุทานวากาม. ไดแก กาม ๒ อยาง คือ วตัถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้เรียกวา   
วัตถุกาม ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม. ช่ือวาเคร่ืองของ ไดแกเคร่ืองของ ๗ ประการ คือ   
เคร่ืองของคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต. คําวา ในโลก คือ ใน   
อบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา ท่ีลวงไดโดยยาก   
ความวา ผูใดไดขาม ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงแลวซ่ึงกามและเคร่ืองของท่ีลวง   
ไดโดยยาก ลวงไปไดยาก ขามข้ึนไดยาก ขามพนไดยาก กาวลวงไดยาก เปนไปลวงไดยาก   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูใด ขามพนกามท้ังหลาย และเคร่ืองของท่ีลวงไดโดยยากในโลก.   
     [๘๕๓] คําวา ผูนั้นยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง ความวา ยอมไมเศราโศก   
ถึงวัตถุท่ีแปรปรวนไป หรือเม่ือวัตถุแปรปรวนไปแลว กไ็มเศราโศกถึง คือ ยอมไมเศราโศก   
ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา   
กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข   
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร มารดา บิดา พี่นองชาย พี่นองหญิง   
บุตร ธิดา มิตร พวกพอง ญาติสาโลหิต ของเรา แปรปรวนไปแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือ   
วา ยอมไมเศราโศก. คําวา ยอมไมเพงเล็ง ความวา ยอมไมเพงเล็ง ไมเพงถึง ไมมุงถึง   
ไมหมายถึง ไมมุงหมายถึง. อีกอยางหนึ่ง ผูนั้นยอมไมเกดิ ไมแก ไมตาย ไมเคล่ือน ไม   
อุบัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูนั้นยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง.   
                    วาดวยตัณหาเรียกวากระแส   
     [๘๕๔] คําวา เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว ไมมีเคร่ืองผูก ความวา ตณัหาเรียกวา   
กระแส ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ตัณหากระแสนั้น เปน  
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กิเลสชาติอันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือ   
ญาณ ผูนั้นเรียกวาเปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว. คําวา ไมมีเคร่ืองผูก ความวา เคร่ืองผูก ๗   
ประการ คือ เคร่ืองผูกคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต. เคร่ืองผูกเหลานี้   
อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้น   
เรียกวา ไมมีเคร่ืองผูก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว ไมมีเคร่ืองผูก.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผูใดขามพนกามท้ังหลาย และเคร่ืองของท่ีลวงไดโดยยากในโลก ผูนั้น   
           ยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว ไมมี   
           เคร่ืองผูก.   
     [๘๕๕] กิเลสชาติท่ีพึงเกิดขึ้น เพราะปรารภถึงสังขาร ในกาลกอน ทานจงให   
           เหือดหายไปเสีย กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พึงเกดิข้ึนเพราะปรารภถึง   
           สังขารในภายหลัง อยาไดมีแกทาน ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทาม   
           กลาง ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป.   
     [๘๕๖] คําวา กิเลสชาติท่ีพึงเกิดข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน ทานจงให   
เหือดหายไปเสีย ความวา กิเลสเหลาใดพึงเกิดข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารท้ังหลายเปนสวน   
อดีต ทานจงยงักิเลสเหลานัน้ใหเหือดไป เหือดหายไป เหือดแหงไป คือ จงละ บรรเทา   
ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา กิเลสชาติท่ีพึงเกิด   
ข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน ทานจงใหเหือดหายไปเสีย. อีกอยางหนึ่ง อภสัิงขาร   
คือกรรมเปนสวนอดีตเหลาใด ท่ียังมิไดใหผล ทานจงยังอภิสังขารคือกรรมเหลานั้นใหเหือดไป   
เหือดหายไป เหือดแหงไป คือ จงทําใหส้ินพืช ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี   
ในภายหลัง แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา กิเลสชาติท่ีพึงเกิดข้ึน เพราะปรารภถึงสังขาร   
ในกาลกอน ทานจงใหเหือดหายไป.   
                   วาดวยอนาคตเรียกวาภายหลัง   
     [๘๕๗] คําวา กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พงึเกิดข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารในภายหลัง    
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อยาไดมีแกทาน ความวา อนาคตเรียกวาภายหลัง. กิเลสชาติเคร่ืองกังวลเหลาใด คือ กเิลส   
ชาติเคร่ืองกังวลคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต พึงเกิดข้ึนเพราะปรารภ   
สังขารท้ังหลายในอนาคต กิเลสชาติเคร่ืองกังวลเหลานี้ อยาไดมีแกทาน คือ ทานอยาทําให   
ปรากฏ อยาใหเกิด อยาใหเกิดพรอม อยาใหบังเกดิ อยาใหบังเกดิเฉพาะ จงละ บรรเทา   
ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กิเลสชาติเคร่ืองกังวลท่ีพึง   
เกิดข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารในภายหลัง อยาไดมีแกทาน.   
     [๘๕๘] คําวา ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง ความวา รูป เวทนา สัญญา   
สังขาร วิญญาณ เปนปจจุบัน เรียกวา ทามกลาง. ทานจักไมถือเอา ไมยดึ ไมถือ ไมยึด   
ถือ ไมยินดี ไมพูดถึง ไมติดใจ คือ จักละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีในภาย   
หลัง ซ่ึงความยินดี ความพูดถึงความติดใจ ความถือ ความยึดถือ ความถือม่ัน ซ่ึงสังขาร   
ท้ังหลายในปจจุบันนี้ ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง.   
     [๘๕๙] คําวา ทานจกัเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป ความวา ทานจกัเปนผูสงบ เขา   
ไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับแลว เพราะราคะ โทสะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   
เปนสภาพสงบ สงบเงียบ เขาไปสงบวิเศษ ถูกเผา ดับ ปราศไป ระงับ ประพฤติ   
ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานจักเปนผูเขา   
ไปสงบประพฤติไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           กิเลสชาติท่ีพึงเกิดข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน ทานจงให   
           เหือดหายไปเสีย กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พึงเกดิข้ึนเพราะปรารภถึง   
           สังขารในภายหลัง อยาไดมีแกทาน ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทาม   
           กลาง ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป.   
     [๘๖๐] ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใด โดยประการทัง้ปวง   
           และผูใดยอมไมเศราโศก เพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไมมีอยู ผูนั้นยอมไม   
           เส่ือมในโลก.    
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                       วาดวยนามและรูป   
     [๘๖๑] คําวา โดยประการทั้งปวง ในคําวา ความถือวา ของเราในนามรูป ยอมไมมี   
แกผูใดโดยประการทั้งปวง ความวา ท้ังปวงโดยกําหนดทัง้ปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง   
ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา ท้ังปวงนั้น เปนเคร่ืองกลาวรวบหมด. อรูปขันธ ๔ ช่ือวานาม.   
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔ ช่ือวารูป. คําวา แกผูใด คือ แกพระอรหันต   
ขีณาสพ. ช่ือวาความถือวาของเรา ไดแกความถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความถือวาของเรา   
ดวยตัณหา ๑ ความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ   
นี้ช่ือวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ. คําวา ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใดโดย   
ประการท้ังปวง ความวา ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกผูใด   
โดยประการทัง้ปวง คือ อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลว   
ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใดโดยประการ   
ท้ังปวง.   
                      วาดวยผูไมเศราโศก   
     [๘๖๒] คําวา และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไมมีอยู ความวา ยอมไม   
เศราโศกถึงวัตถุท่ีแปรปรวน หรือ เม่ือวัตถุแปรปรวนไปแลวกย็อมไมเศราโศกถึง คือ ยอมไม   
เศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จกัษุ โสตะ ฆานะ   
ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกลุ คณะ อาวาส ลาภ ฯลฯ ญาติสาโลหิต   
ของเราแปรปรวนไปแลว แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงท่ีถือวา   
ของเราไมมีอยู. อีกอยางหนึ่ง ผูใดเปนผูอันทุกขเวทนาซ่ึงไมสําราญกระทบ ครอบงํา ย่ํายี มาถึง   
เขาแลว ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล   
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไมมีอยู. อีกอยางหนึ่ง   
ผูใด เปนผูอันโรคตา กระทบ ครอบงํา ฯลฯ เปนผูอันสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด   
และสัตวเสือกคลานกระทบ ครอบงํา ย่ํายี มาถึงเขาแลว ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน   
ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ยอมไมเศราโศก    
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เพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไมมีอยู. อีกอยางหนึ่ง เม่ือนามรูปนั้นไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได ผูใด   
ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา นามรูป   
ของเราไดมีแลวหนอ นามรูปยอมไมมีแกเราหนอ นามรูปของเราพึงมีหนอ เรายอมไมไดนามรูป   
นั้นหนอ แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไม   
มีอยู.   
                   วาดวยความเส่ือมมีแกผูยดึถือ   
     [๘๖๓] คําวา ผูนั้นยอมไมเส่ือมในโลก ความวา ความถือ ความยึดถือ ความถือม่ัน   
ความชอบใจ ความนอมใจถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา   
หรือวา ส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน ยอมมีแกผูใด ความเส่ือมยอมมีแกผูนั้น. สมจริงตามภาษติวา   
            ทานเส่ือมแลวจากรถ มา แกวมณี และกุณฑล เส่ือมแลวจากบุตร   
            และภรรยา ท้ังจากโภคสมบัติท้ังปวง ท่ีไมไดเสพ เหตุไร ทานจึงไม   
            เดือดรอนในเวลาเศราโศก. โภคสมบัติท้ังหลาย ยอมละสัตวไปกอน   
            บาง สัตวยอมละโภคสมบัติเหลานั้นไปกอนบาง ผูใครกามมีโภคสมบัติ   
            ท้ังหลาย เปนผูไมมีอะไรเปนของของตน เหตุนัน้ เราจึงไมเศราโศก   
            ในเวลาเศราโศก. ดวงจันทรยอมข้ึน ยอมเต็มดวง ยอมเส่ือมไป   
            ดวงอาทิตยอัสดงคตแลวก็ลับไป โลกธรรมท้ัง ๘ เรารูแลว เหตุนั้น   
            เราจึงไมเศราโศก ในเวลาเศราโศก.   
ความถือ ความยึดถือ ความถือม่ัน ความชอบใจ ความนอมใจ ถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร   
วิญญาณอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวา ส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน ยอมไมมีแกผูใด ความเส่ือมก็   
ไมมีแกผูนัน้. สมจริงตามภาษิตวา. ดกูรสมณะ ทานยอมยนิดีหรือ ดกูรทานผูมีอายุ เราได   
อะไรเลาจึงจะยินดี ดูกรสมณะ ถาอยางนัน้ ทานยอมเศราโศกหรือ ดกูรทานผูมีอาย ุส่ิงอะไรๆ   
เลาเส่ือมไปแลวเราจึงจะเศราโศก ดูกรสมณะ ถาอยางนั้น ทานยอมไมยนิดี ยอมไมเศราโศก   
หรือ เปนอยางนั้น ทานผูมีอายุ.    
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     และสมจริงตามภาษิตวา   
     เปนเวลานานหนอ เราจึงไดเหน็ภกิษุผูเปนพราหมณ ดับรอบแลว ไมมียินดี ไมมีทุกข   
ขามตัณหาเครือ่งเกาะเกี่ยวในโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูนั้นยอมไมเส่ือมในโลก. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใดโดยประการท้ังปวง และ   
           ผูใดยอมไมเศราโศก เพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไมมีอยู ผูนั้นยอมไมเส่ือม   
           ในโลก.   
     [๘๖๔] ความกังวลอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวา ส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน   
           ยอมไมมีแกผูใด ผูนัน้ เม่ือไมไดความถือวาของเรา ก็ไมเศราโศกวาส่ิงนี้   
           ยอมไมมีแกเรา.   
     [๘๖๕] คําวา แกผูใด ในคําวา ความกังวลอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวาส่ิงนี้   
ของคนเหลาอ่ืน ยอมไมมีแกผูใด ความวา แกพระอรหันตขีณาสพ. ความถือ ความยดึถือ   
ความถือม่ัน ความชอบใจ ความนอมใจถึงสังขารอะไรๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร   
วิญญาณ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวา ส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได   
แกผูใด คือ อันผูใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟ   
คือญาณ แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา ความกังวลอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวาส่ิงนี้   
ของคนเหลาอ่ืน ยอมไมมีแกผูใด.   
                       วาดวยอิทัปปจจยตา   
     สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายน้ีไมใชของทานท้ังหลาย   
ท้ังไมใชของคนเหลาอ่ืน ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายนี้ อันกรรมเกาควบคุมแลว อันจิตประมวล   
เขาแลว ทานท้ังหลายพึงเห็นวาเปนท่ีตั้งแหงเวทนา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว   
ยอมมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาท นั่นแหละโดยแยบคายเปนอยางดใีนกายน้ันวา เพราะเหตุนี้ๆ   
เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้ก็มี เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน ส่ิงนีก้็เกิดขึน้ เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้กไ็มมี เพราะส่ิงนี้   
ดับ ส่ิงนี้ก็ดับ กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ    
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ฯลฯ ความเกดิแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีดวยอาการอยางนี้ เพราะอวิชชานั้นแลดับดวย                                   
สามารถความสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมี   
ดวยอาการอยางนี้ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ความกังวลอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวา   
ส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน ยอมไมมีแกผูใด.   
       และสมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           ดูกรโมฆราช ทานจงมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ถอน   
           อัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงเปนผูขามพนมัจจุไดดวยอาการอยางนี้ มัจจุราช   
           ยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณาเหน็โลกอยางนี้.   
แมดวยเหตุอยางนี้ จึงช่ือวา ความกังวลอะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด.   
       และสมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ส่ิงใดไมใชของทานท้ัง   
หลาย ทานท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสียเถิด ส่ิงนั้นท่ีทานท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน   
เพื่อสุข ตลอดกาลนาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรไมใชของทานท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
รูปไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละรูปเสียเถิด รูปนั้นท่ีทานท้ังหลายละเสียแลว จักมี   
เพื่อประโยชนเพื่อสุข ตลอดกาลนาน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชของทานท้ังหลาย   
ทานท้ังหลาย จงละวิญญาณนั้นเสียเถิด วญิญาณน้ันท่ีทานท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน   
เพื่อสุขตลอดกาลนาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? หญา ไม   
กิ่งไมและใบไมในวหิารเชตวันนี้คนพึงนําไป เผาเสีย หรือวาทําตามปจจัย ทานท้ังหลายพึงมีความ   
ดําริอยางนี้หรือวา คนยอมนาํไปเผาเสีย ซ่ึงเราท้ังหลาย หรือทําตามปจจยั. ความดํารินัน้ไม   
มีเลย พระพุทธเจาขา. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา ส่ิงนั้นไมใชตนหรือของเน่ืองดวย   
ตนแหงขาพระองคท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละ   
ส่ิงนั้นเสียเถิด ส่ิงนั้นท่ีทานท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพือ่สุข ตลอดกาลนาน   
ฉันนั้นแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรไมใชของทานท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปไมใช   
ของทานท้ังหลาย ... วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละวิญญาณน้ันเสียเถิด   
วิญญาณน้ันทานท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชนเพื่อสุข ตลอดกาลนาน แมดวยเหตุ   
อยางนี้ จึงช่ือวา ความกังวลอะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด.    
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     และสมจริงตามภาษิตวา   
           ดูกรคามณี เม่ือบุคคลเห็นความเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมลวนและความ   
           สืบตอแหงสังขารลวน ตามเปนจริง ภัยก็ไมมี เม่ือใด บุคคลเห็น   
           ขันธโลกเสมอดวยหญาและไม  ดวยปญญา  เม่ือนั้น บุคคลนั้นก็ไม   
           ปรารถนาอะไรๆ อ่ืน นอกจากนิพพานอันไมมีปฏิสนธิ.   
     นางวชิราภกิษุณไีดกลาวคาถานี้กะมารรูลามกวา   
           ดูกรมาร ทิฏฐิของทานยอมเช่ือส่ิงอะไรหนอวาสัตว รางกายน้ีเปนกอง   
           แหงสังขารลวน บัณฑิตยอมไมไดท่ีจะเรียกวาเปนสัตวในกองสังขาร   
           ลวนนี้ เสียงวารถยอมมีเพราะคุมกันเขาแหงสวนประกอบ ฉันใด เม่ือ   
           ขันธท้ังหลายมีอยู ความสมมติวาสัตวก็มี ฉันนั้น ก็ทุกขอยางเดยีว   
           ยอมเกดิ ทุกขยอมต้ังอยู  และยอมแปรไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด   
           นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ.   
แมดวยเหตุอยางนี้ จึงช่ือวา  ความกังวลอะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด.   
     และสมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมคนหารูปอยางนั้น   
แหละ ตลอดถึงคติของรูปท่ีมีอยู ภกิษุยอมคนหาเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ตลอด   
ถึงคติของวิญญาณท่ีมีอยู เม่ือภิกษนุั้น คนหารูปตลอดถึงคติของรูปท่ีมีอยู เม่ือคนหาเวทนา ...   
สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ตลอดถึงคติของวิญญาณท่ีมีอยู แมความถือวาเราก็ดี วาของเราก็ดี   
วาเรายอมมีก็ด ีความถือแมนัน้ก็มิไดมีแกภกิษุนั้นๆ แมดวยเหตุอยางนี้ จึงช่ือวา ความกังวล   
อะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด.   
                         วาดวยโลกสูญ   
     ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลก   
สูญ โลกสูญ ดังนี้. ดวยเหตุเทาไรหนอแล พระองคจึงตรัสวา โลกสูญ โลกสูญ. พระผูมี   
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท  เพราะสูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน ฉะนัน้ เราจึง   
กลาววาโลกสูญ. ดูกรอานนท ก็ส่ิงอะไรท่ีสูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน ดกูรอานนท  จักษุ    
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สูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน รูปกสู็ญ ... จักษุวญิญาณ ... จักษุสัมผัส ... สุขเวทนาก็ดี   
ทุกขเวทนาก็ด ีอทุกขมสุขเวทนาก็ดี ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย แมเวทนานัน้ก็สูญ   
หู ... เสียง ... จมูก ... กล่ิน ... ล้ิน ... รส ... กาย ... โผฏฐัพพะ ... ใจ ... ธรรมารมณ ... มโนวิญญาณ ...   
โมโนสัมผัส ... สุขเวทนาก็ด ีทุกขเวทนากด็ี อทุกขมสุขเวทนากด็ี ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโน   
สัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานัน้ก็สูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเน่ืองดวยตน ดกูรอานนท เพราะโลก   
สูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องดวยตน ฉะนัน้ เราจึงกลาววา โลกสูญ แมดวยเหตุอยางนี้ จึงช่ือวา   
ความกังวลอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวาส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน ยอมไมมีแกผูใด.   
     [๘๖๖] ช่ือวา ความถือวาของเรา ในคําวา ผูนั้น เม่ือไมไดความถือวาของเรา ได   
แกความถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความถือวาของเราดวย   
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช่ื้อวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นีช่ื้อวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ผู   
นั้นละความถือวาของเราดวยตัณหา สละคืนความถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว เม่ือไมได ไมพบ   
ไมประสบ ไมไดเฉพาะซ่ึงความถือวาของเรา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูนัน้ เม่ือไมไดความถือ   
วาของเรา.   
     [๘๖๗] คําวา ก็ไมเศราโศกวา ส่ิงนีย้อมไมมีแกเรา ความวา ผูนัน้ยอมไมเศราโศก   
ถึงวัตถุท่ีแปรปรวนไป หรือเม่ือวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลว ก็ไมเศราโศกถึง และไมเศราโศก   
ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จักษขุองเราแปรปรวนไปแลว   
หูของเราแปรปรวนไปแลว ฯลฯ สาโลหิตของเราแปรปรวนไปแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ก็   
ไมเศราโศกวา ส่ิงนี้ยอมไมมีแกเรา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ความกงัวลอะไรๆ วา ส่ิงนี้ของเรา หรือวา ส่ิงนี้ของคนเหลาอ่ืน ยอม   
           ไมมีแกผูใด ผูนั้น เม่ือไมไดความถือวาของเรา ก็ไมเศราโศกวา ส่ิง   
           นี้ยอมไมมีแกเรา.   
     [๘๖๘] บุคคลเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ ไมหวั่นไหว เปนผูเสมอในอายตนะ   
           ท้ังปวง เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหวั่นไหว ก็บอกอานิสงสนั้น.    
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                        วาดวยผูไมริษยา   
     [๘๖๙] ความริษยา ในคําวา เปนผูไมริษยา ไมตามติดใจเปนไฉนๆ บุคคลบางคน   
ในโลกน้ี เปนผูริษยา คือ ยอมริษยา ชิงชัง  ผูกความริษยา ในลาภ สักการะ การเคารพ   
การนับถือ การไหวและการบูชาของบุคคลอ่ืน ความเปนผูริษยา การทําความเปนผูริษยา ความ   
ริษยา กิริยาท่ีริษยา ความเปนผูริษยา ความชิงชัง กิริยาท่ีชิงชัง ความเปนผูชิงชัง นี้เรียกวา   
ความริษยา. ความริษยานั้น อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิข้ึน   
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นเรียกวา เปนผูไมริษยา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนผูไมริษยา.   
คําวา ไมตามติดใจ ความวา ตัณหา เรียกวาความตามติดใจ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา   
โลภะ อกุศลมูล. ความติดใจนั้น อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดข้ึน   
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นเรียกวา เปนผูไมตามติดใจ. ผูนัน้ไมติดใจ คือ ไมถึงความติดใจ   
ไมหลง ไมหมกมุนในรูป ฯลฯ ในรูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบและธรรมารมณท่ีรูแจง   
คือเปนผูปราศจากความติดใจ หายจากความติดใจ สละความติดใจ สํารอกความติดใจ ปลอย   
ความติดใจ ละความติดใจ สละคืนความตดิใจแลว ปราศจากความกําหนัด หายจากความ   
กําหนดั สละความกําหนัด สํารอกความกําหนัด ปลอยความกําหนดั ละความกําหนัด สละคืน   
ความกําหนัดแลว หายหวิแลว ดับแลว เยน็แลว เปนผูเสวยสุขมีตนดจุพรหมอยู เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา บุคคลเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ.   
                       วาดวยผูไมหวัน่ไหว   
     [๘๗๐] คําวา ไมหวั่นไหว เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง ความวา ตัณหา เรียกวา   
ความหวั่นไหว ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ตัณหาอันเปนความ   
หวั่นไหวนั้น อันผูใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟ   
คือญาณ ผูนั้น เรียกวาเปนผูไมหวั่นไหว. บุคคลช่ือวาเปนผูไมหวั่นไหว เพราะละความหวั่นไหว   
เสียแลว ผูนัน้ยอมไมหวั่นไหว เอนเอียง ดิน้รน ยุง วุนไป แมในลาภ แมในความเส่ือมลาภ   
แมในยศ แมในความเส่ือมยศ แมในความสรรญเสริญ แมในความนินทา แมในสุข แมใน   
ทุกข เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูไมหวัน่ไหว. คําวา เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง ความวา    
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อายตนะ ๑๒ คือ จักษุ รูป ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ เรียกวา อายตนะท้ังปวง. เม่ือใด ฉันทราคะ   
ในอายตนะภายในและภายนอก อันบุคคลละ ตัดรากเสียแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน   
ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เม่ือนั้น ผูนั้นเรียกวาเปนผูเสมอ   
คงท่ี วางตนเปนกลาง เพิกเฉย ในอายตนะท้ังปวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมหวัน่ไหว เปน   
ผูเสมอในอายตนะท้ังปวง.   
     [๘๗๑] คําวา เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหวั่นไหว ก็บอกอานิสงสนั้น ความวา   
เราถูกถาม สอบถาม ขอใหบอก อัญเชิญใหบอก ขอใหประสาท ถึงบุคคลผูไมมีความหวั่นไหว   
ก็บอกอานิสงส ๔ นี้ คือ บอก ช้ีแจง ฯลฯ ประกาศวา บุคคลนั้นเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ   
ไมหวัน่ไหว เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง ดังนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เราถูกถามถึงบุคคล   
ผูไมมีความหวั่นไหว ก็บอกอานิสงสนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ ไมหวัน่ไหว เปนผูเสมอในอายตนะ   
           ท้ังปวง เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหวั่นไหว ก็บอกอานิสงสนั้น.   
     [๘๗๒] อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมีแกบุคคลผูไมหวัน่ไหว รูแจงอยู บุคคลนั้น   
           งดเวนแลวจากอภิสังขาร ยอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีท้ังปวง.   
     [๘๗๓] ตณัหา เรียกวาความหวั่นไหว ในคําวา แกบุคคลผูไมหวั่นไหว รูแจงอยู   
ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาอันเปนความหวั่นไหวนั้น อันผู   
ใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้น   
เรียกวา ผูไมหวั่นไหว. บุคคลช่ือวาไมหวัน่ไหว เพราะละความหวั่นไหวเสียแลว ผูนั้นยอม   
ไมหวัน่ไหว เอนเอียง ดิน้รน ยุง วุนไป แมในลาภ แมในความเส่ือมลาภ แมในยศ แมใน   
ความเส่ือมยศ แมในความสรรเสริญ แมในความนินทา แมในสุข แมในทุกข เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา แกบุคคลผูไมหวั่นไหว. คําวา รูแจงอยู ความวา รู รูท่ัว รูแจงเฉพาะ แทงตลอด   
วาสังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา   
ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา แกบุคคลผูไมหวั่นไหว รูแจงอยู.   
     [๘๗๔] คําวา อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมี ความวา ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร    
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อาเนญชาภิสังขาร เรียกวา อภิสังขาร (นิสังขิติ). ปุญญาภสัิงขารก็ดี อปุญญาภิสังขารก็ดี   
อาเนญชาภิสังขารก็ดี อันบุคคลน้ันละ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ถึงความ   
ไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุเทานี้ อภิสังขารท้ังหลายก็ไมมี   
ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนสภาพอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควร   
เกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไปคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมี.   
     [๘๗๕] คําวา บุคคลนั้นงดเวนแลวจากอภิสังขาร ความวา ปุญญาภสัิงขาร อปุญญา   
ภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร เรียกวา อภิสังขาร (วิยารัมภะ). ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร   
อาเนญชาภิสังขาร อันบุคคลนั้นละ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึง   
ความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุเทานี้ บุคคลนั้นช่ือวาเปนผู   
งด เวน เวนขาด เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของอภิสังขาร เปนผูมีจิต   
ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา บุคคลนั้นงดเวนแลวจากอภิสังขาร.   
     [๘๗๖] คําวา ยอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีท้ังปวง ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ   
กิเลสท้ังหลาย อันกอใหเกิดภยั เพราะผูนัน้เปนผูละราคะอันกอใหเกดิภยั ฯลฯ ละกิเลสท้ังหลาย   
อันกอใหเกิดภยัเสียแลว ช่ือวายอมเหน็ความปลอดโปรงในท่ีท้ังปวง คือ ยอมเหน็ความไมมีภัย   
ไมมีเสนียด ไมมีอุบาทว ไมมีอุปสรรค ความระงับ ในท่ีทุกสถาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ยอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีท้ังปวง. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมีแกบุคคลผูหวั่นไหว รูแจงอยู บุคคลนัน้   
           งดเวนแลวจากอภิสังขาร ยอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีท้ังปวง.   
     [๘๗๗] มุนียอมไมพดูถึงตนในพวกคนท่ีเสมอกัน ในพวกคนท่ีต่ํากวา ในพวก   
           คนท่ีสูงกวา มุนนีั้นเปนผูสงบ ผูปราศจากความตระหน่ี ยอมไมยึดถือ   
           ยอมไมสลัด (พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้).   
                      วาดวยคุณสมบัติของมุนี   
     [๘๗๘] คําวา มุนยีอมไมพูดถึงตนในพวกคนท่ีเสมอกัน ในพวกคนท่ีต่ํากวา ในพวก   
คนท่ีสูงกวา ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ไดแกปญญา ความรู ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ือง    
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ของ และตัณหาเพียงดังขายดาํรงอยู บุคคลนั้นช่ือวามุนี. มุนียอมไมพดูถึง ไมกลาว ไมบอก   
ไมแสดง ไมแถลง วาเราดีกวาเขา เราเสมอเขา หรือวา เราเลวกวาเขา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
มุนียอมไมพดูถึงตนในพวกคนท่ีเสมอกัน ในพวกคนท่ีต่าํกวา ในพวกคนท่ีสูงกวา.   
     [๘๗๙] คําวา เปนผูสงบ ในคําวา มุนีนัน้ เปนผูสงบปราศจากความตระหน่ี   
ความวา ช่ือวาเปนผูสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับแลว ระงับแลว เพราะราคะ โทสะ   
โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนสภาพ สงบ สงบเงียบ เขาไปสงบวิเศษ ถูกเผา   
ดับ ปราศไป ระงับแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา มุนีนัน้เปนผูสงบ. คําวา ปราศจากความ   
ตระหนี่ ความวา ความตระหน่ี ๕ ประการ คือ ความตระหนี่อาวาส ฯลฯ ความหวงไว   
นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความตระหนีน่ั้น อันมุนีใดละ ตดัขาด สงบ ระงับแลว ทําไม   
ใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้นเรียกวา ผูปราศจากความตระหน่ี หายจาก   
ความตระหนี่ กําจัดความตระหน่ี สํารอกความตระหนี่ พนความตระหนี่ ละความตระหน่ี   
สละคืนความตระหน่ี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนีนั้นเปนผูสงบ ปราศจากความตระหนี่.   
     [๘๘๐] คําวา ยอมไมยึดถือ ในความวา ยอมไมยดึถือ ยอมไมสลัด พระผูมีพระภาค   
ตรัสดังนี้ ความวา มุนีนัน้ ยอมไมยึดถือ ไมถือเอา ไมเขาไปถือ ไมถือ ไมยึดม่ัน ไมถือ   
ม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมยึดถือ. คําวา ยอมไมสลัด ความวา มุนีนัน้ ยอมไมละ ไม   
บรรเทา ไมทําใหส้ินไป ไมใหถึงความไมมีซ่ึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ   
อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมไมสลัด. คําวา ภควา   
เปนคําเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ บทวา ภควา นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ. เพราะเหตุนั้น พระ   
ผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          มุนียอมไมพูดถึงตนในพวกคนท่ีเสมอกัน ในพวกคนท่ีต่ํากวา ในพวก   
          คนท่ีสูงกวา มุนนีั้นเปนผูสงบ ปราศจากความตระหน่ี ยอมไมยึดถือ   
          ยอมไมสลัด (พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้).   
                   จบ อัตตทัณฑสุตตนิทเทสท่ี ๑๕.   
                        ------------    
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                     สาริปุตตสุตตนิทเทสท่ี ๑๖   
          วาดวยกระแสเสียงของพระพุทธเจาประกอบดวยองค ๘   
     [๘๘๑] (ทานพระสารีบุตรกลาวดังน้ีวา) พระศาสดาผูมีพระกระแสเสียงอัน   
           ไพเราะ เสด็จจากภพดุสิต มาสูความเปนพระคณาจารยอยางนี้ กอน   
           แตนี้ ขาพเจาไมเคยเห็นเลย ท้ังไมเคยไดยินตอใครๆ เลย.   
     [๘๘๒] คําวา กอนแตนี้ ขาพเจาไมเคยเห็นเลย ความวา ในกาลกอนแตนี้ พระผู   
มีพระภาคพระองคนั้น ขาพเจาไมเคยเห็นดวยจักษุนี้ ดวยอัตภาพนี้เลย. คือ พระผูมีพระภาค   
ทรงจําพรรษาท่ีบัณฑุกัมพลสิลาอาสน ณ ควงไมปาริจฉัตตกะ (ตนทองหลาง) ในภพดาวดึงส   
อันหมูเทวดาหอมลอมเสด็จลงสูสังกัสสนคร โดยบันไดอันสําเร็จดวยแกวมณีในทามกลาง ใน   
กาลนั้น ขาพเจาเวนความเหน็คร้ังนี้ ไมเคยเห็นในกาลกอนเลย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
กอนแตนี้ขาพเจาไมเคยเห็นเลย.   
     [๘๘๓] บทวา อิติ ในคําวา ทานพระสารีบุตรกลาวดงันี้วา เปนบทสนธิ เปนบท   
อุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพทสละสลวยดวยพยัญชะ เปน   
ลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ   
เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความยําเกรง. คําวา   
สารีบุตร เปนนาม เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมาย เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนช่ือ เปน   
ความต้ังช่ือ เปนความทรงช่ือ เปนเคร่ืองกลาวถึง เปนเคร่ืองแสดงความหมาย เปนเคร่ือง   
กลาวเฉพาะ แหงพระเถระนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทานพระสารีบุตรกลาวดังน้ีวา.   
     [๘๘๔] ศัพทวา น ในคําวา ท้ังไมเคยไดยินตอใครๆ เลย เปนปฏิเสธ. ศัพทวา   
อุท เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพท   
สละสลวยดวยพยัญชนะ เปนลําดับบท. คําวา ตอใครๆ คือ ตอใครๆ ท่ีเปนกษัตริย เปน   
พราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ท้ังไมเคยไดยินตอใครๆ เลย.    
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     [๘๘๕] คําวา พระศาสดาผูมีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้ ความวา พระศาสดา   
มีพระกระแสเสียงอันไพเราะ คือ มีพระกระแสเสียงอันเสนาะ มีพระกระแสเสียงเปนท่ีตั้ง   
แหงความรัก มีพระกระแสเสียงดูดดื่มหทัย มีพระกระแสเสียงเพราะดังเสียงนกการเวก. เสียง   
อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมเปลงออกจากพระโอฐแหงพระผูมีพระภาคนัน้ คือ เปน   
เสียงไมขัดของ ๑ เปนเสียงผูฟงทราบไดงาย ๑ เปนเสียงไพเราะ ๑ เปนเสียงนาฟง ๑ เปน   
เสียงกลมกลอม ๑ เปนเสียงไมแปรง ๑ เปนเสียงลึก ๑ เปนเสียงกองกงัวาล ๑. เม่ือใด   
พระผูมีพระภาคนั้น จะทรงยงับริษัทใหทราบดวยเสียง เม่ือนั้น เสียงของพระผูมีพระภาคนัน้   
ยอมไมออกไปนอกบริษัท. ก็พระผูมีพระภาคนั้น มีเสียงเหมือนเสียงพรหม มีเสียงดังเสียงนก   
การเวก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้. พระผูมีพระภาคผูนํา   
พวก ช่ือวา พระศาสดา. บุคคลผูนําพวก ยอมนําพวกใหขามทางกันดาร คือ ใหขาม ขาม   
ข้ึน ขามออก ขามพน ซ่ึงทางกันดารแตโจร ทางกันดารแตสัตวราย ทางกันดารแตท่ีอดอยาก   
ทางกันดารแตท่ีไมมีน้ํา ใหถึงพรอมซ่ึงภูมิภาคอันเกษม ฉันใด พระผูมีพระภาคผูนําพวก ยอม   
ยังสัตวท้ังหลายใหขามกันดาร คือ ใหขาม ขามข้ึน ขามออก ขามพน ซ่ึงกันดารแตชาติ   
กันดารแตพยาธิ กันดารแตมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส กันดาร   
แตราคะ กนัดารแตโทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลสและทุจริต รกชัฏคือราคะ รกชัฏคือ   
โทสะ โมหะ มานะและทิฏฐิ รกชัฏคือกิเลส ใหถึงพรอมซ่ึงอมตนิพพานอันเปนสวนเกษม   
ฉันนั้นเหมือนกัน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงช่ือวา ผูนําพวก. อนึ่ง พระผูมี   
พระภาคเปนผูนํา ผูแนะนํา ผูนําเนืองๆ ผูใหรูดี ผูใหพินจิ ผูเพงดู ผูใหเส่ือมใส แมดวย   
เหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงช่ือวา ผูนําพวก. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเปนผูยังมรรคท่ียัง   
ไมเกิดใหเกิดข้ึน ทรงยังมรรคท่ียังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ผูตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก   
ทรงทราบมรรค ทรงรูแจงมรรค ทรงฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดนี้ สาวกท้ังหลายของพระผูมี   
พระภาคพระองคนั้น เปนผูดาํเนินตามมรรคอยู เปนผูประกอบศีลาทิคุณในภายหลัง แมดวย   
เหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงช่ือวา ผูนําพวก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระศาสดาผูมี   
พระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้.    
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                วาดวยพระพุทธเจาเปนพระคณาจารย   
     [๘๘๖] คําวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย ความวา พระผูมี   
พระภาคทรงจตุิจากช้ันดุสิต ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ลงสูพระครรภพระมารดา แมดวยเหตุ   
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. อีกอยางหนึ่ง พวก   
เทวดาทานกลาววา ดุสิต. เทวดาเหลานั้นยนิดี พอใจ ชอบใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส   
วา พระผูมีพระภาคเสดจ็จากดุสิตเทวโลกมาสูความเปนพระคณาจารย แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้   
จึงช่ือวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตท้ังหลาย ทาน   
กลาววา ดุสิต. พระอรหันตเหลานั้นยนิดี พอใจ ชอบใจ มีความดําริบริบูรณวา พระผูมี   
พระภาคเสดจ็มาสูความเปนพระคณาจารยแหงพระอรหนัตท้ังหลาย แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือ   
วา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. คําวา คณี ความวา มีคณะ. พระผูมีพระภาค   
ช่ือวาเปนคณี เพราะอรรถวา เปนพระคณาจารย. เพราะอรรถวา เปนพระศาสดาของคณะ.   
เพราะอรรถวา พระองคทรงบริหารคณะ. เพราะอรรถวา พระองคตรัสสอนคณะ. เพราะอรรถ   
วา พระองคทรงพรํ่าสอนคณะ. เพราะอรรถวา พระองคมีความองคอาจเสด็จเขาไปสูคณะ.   
เพราะอรรถวา คณะยอมต้ังใจฟงตอพระองค เง่ียโสตลงฟง เขาไปต้ังจิตเพื่อความรู. เพราะ   
อรรถวา พระองคทรงยังคณะใหออกจากอกศุล ใหตั้งอยูในกุศล เปนคณาจารยของคณะภกิษุ   
เปนคณาจารยของคณะภกิษณุี เปนคณาจารยของคณะอุบาสก เปนคณาจารยคณะอุบาสิกา เปน   
คณาจารยของคณะพระราชา เปนคณาจารยของคณะกษัตริย เปนคณาจารยของคณะพราหมณ   
เปนคณาจารยของคณะแพศย เปนคณาจารยของคณะศูทร เปนคณาจารยของคณะเทวดา เปน   
คณาจารยของคณะพรหม. พระศาสดาเปนผูมีหมู มีคณะ เปนพระคณาจารย เสด็จมา เขาไป   
เขาไปพรอม ถึงพรอมแลว ซ่ึงสังกัสสนคร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความ   
เปนพระคณาจารย. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา   
          (ทานพระสารีบุตรกลาวดังน้ีวา) พระศาสดาผูมีพระกระแสเสียงอัน   
          ไพเราะ เสด็จจากภพดสิุต มาสูความเปนพระคณาจารยอยางนี้ กอน   
          แตนี้ขาพเจาไมเคยเหน็ ท้ังไมเคยไดยินตอใครๆ เลย.    
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     [๘๘๗] พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏเดนชัดแกโลกพรอมท้ังเทวโลก   
           พระองคทรงกําจัดมืดท้ังปวง เปนบุคคลผูเอก บรรลุแลวซ่ึงความยินดี.   
     [๘๘๘] คําวา แกโลกพรอมท้ังเทวโลก ความวา แกโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก   
พรหมโลก แกหมูสัตวพรอมสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา แกโลก   
พรอมท้ังเทวโลก.   
             วาดวยพระพุทธเจาปรากฏแกเทวดาและมนษุย   
     [๘๘๙] คําวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจกัษุ ยอมปรากฏเดนชัด ความวา พวกเทวดา   
ยอมเห็นพระผูมีพระภาคประทับแสดงธรรมอยูท่ีบัณฑกุมัพลสิลาอาสน ณ ควงไมปาริฉัตตกะ ใน   
ภพดาวดึงส ฉันใด พวกมนษุยกย็อมเห็นฉันนั้น. พวกมนุษยยอมเหน็ฉันใด พวกเทวดากย็อม   
เห็นฉันนั้น. พระผูมีพระภาคยอมปรากฏแกพวกเทวดาฉันใด กย็อมปรากฏแกพวกมนษุยฉันนั้น.   
พระผูมีพระภาคยอมปรากฏแกมนุษยฉันใด ก็ยอมปรากฏแกพวกเทวดาฉันนั้น แมดวยเหตุอยางนี้   
ดังนี้ จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษยุอมปรากฏเดนชัด. อีกอยางหน่ึง ทานสมณพราหมณ   
บางพวกมิไดฝกตน ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูฝกตน มิไดสงบ ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคล   
ผูสงบ มิไดระงับ ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูระงับ มิไดดับ ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูดับ.   
     สมจริงดังภาษิตวา   
           สมณพราหมณท้ังหลายผูไมบริสุทธ์ิ ณ ภายใน งามแตภายนอก เปนผู   
           อันบริวารหอมลอมเท่ียวไปในโลก เหมือนหมอน้ําทําดวยดินหุมทองคํา   
           และเหมือนเหรียญมาสกโลหะชุบทองคําฉะนั้น.   
     พระผูมีพระภาคยอมไมปรากฏแมอยางนั้น. พระผูมีพระภาคทรงฝกพระองคแลว ยอม   
ปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูฝกแลว ทรงสงบแลว ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจา   
ผูสงบแลว ทรงระงับแลว ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพทุธเจาผูระงับแลว ทรงดับแลว ยอม   
ปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูดับแลว โดยความจริง โดยเปนจริง โดยถองแท โดยความ   
เปนจริง โดยไมวิปริต โดยสภาพ. กพ็ระผูมีพระภาคท้ังหลายผูเปนพระพุทธเจา มีพระอิริยาบถ   
มิไดกําเริบ ทรงสมบูรณดวยปณิธิ (ความปรารถนา) แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงช่ือวา พระผูมี    
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พระภาคผูมีพระจักษยุอมปรากฏเดนชัด. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีพระเกยีรติอันบริสุทธ์ิ   
ทรงเพรียบพรอมดวยพระเกยีรติยศและความสรรเสริญเปนเชนนี้ เชนนั้น และอยางยิ่ง ใน   
ภพนาค ภพครฑุ ภพยักษ ภพอสูร ภพคนธรรพ ภพมหาราช ภพอินทร ภพพรหม แมดวย   
เหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. อีกอยางหน่ึง พระผูมี   
พระภาคทรงประกอบดวยพละ ๑๐ ยอมปรากฏ ประจักษ รูไดดวยเวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา   
๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เดชธรรม พลธรรม คุณธรรม วิริยะ ปญญา. สมจริงดังท่ีตรัส   
ไววา   
           สัตบุรุษท้ังหลายยอมปรากฏในท่ีไกล เหมือนภูเขาหิมวันต ฉะนั้น   
           อสัตบุรุษท้ังหลายยอมไมปรากฏในท่ีนี้ เหมือนลูกศรที่ยิงไปในกลางคืน   
           ฉะนั้น.   
     แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษยุอมปรากฏเดนชัด.   
                     วาดวยจักษุ ๕ ประการ   
     คําวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ความวา พระผูมีพระภาคมีพระจักษุ ดวยจักษุ ๕   
ประการ คือ มีพระจักษุแมดวยมังสจกัษุ ๑ มีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุ ๑ มีพระจกัษแุมดวย   
ปญญาจักษุ ๑ มีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุ ๑ มีพระจกัษแุมดวยสมนัตจกัษุ ๑.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยาง? สี ๕ อยาง คือ สีเขียว สีเหลือง   
สีแดง สีดํา และสีขาว ยอมปรากฏมีอยูในมังสจักษุของพระผูมีพระภาค. ขนพระเนตรของ   
พระผูมีพระภาคต้ังอยูในท่ีใด ท่ีนั้นมีสีเขียว เขียวสนิท นาชม นาดู เหมือนดอกผักตบ. ตอจากท่ี   
นั้นมีสีเหลือง เหลืองนวล สีเหมือนทองคํา นาชมนาดู เหมือนดอกกรรณิการ. ขอบเบา   
พระเนตรทั้ง ๒ ของพระผูมีพระภาค มีสีแดง แดงงาม นาชม นาดู เหมือนสีปกแมลงทับ.   
ท่ีทามกลางพระเนตรมีสีดํา ดํางาม ไมหมองมัว ใสสนิท นาชม นาดู เหมือนสีสมอดํา   
(อิฐแกไฟ). ตอจากท่ีนั้นมีสีขาว ขาวงาม เปลงปล่ัง ขาวนวล นาชม นาดู เหมือนสีดาว   
ประกายพฤกษ. พระผูมีพระภาคมีพระมังสจักษุนัน้เปนปกติเนื่องในพระวรกาย เกดิเฉพาะดวย    
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สุจริตกรรมในภพกอน ทรงเห็นตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ ท้ังกลางวันท้ังกลางคืน. แมเม่ือใด   
มีมือประกอบดวยองค ๔ คือ พระอาทิตยอัสดงคต ๑ วันอุโบสถมีในกาฬปกษ ๑ แนวปาทึบ ๑   
กอนอกาลเมฆใหญตั้งข้ึน ๑. เม่ือนั้น พระผูมีพระภาคก็ทรงเห็นตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบในท่ีมืด   
อันประกอบดวยองค ๔ แมเห็นปานนี้. ท่ีหลุมก็ดี บานประตูก็ดี กําแพงก็ดี ภเูขาก็ดี กอไม   
ก็ดี เถาวัลยก็ด ีเปนเคร่ืองบังการเห็นรูปท้ังหลาย ยอมไมมี. หากวา บุคคลพึงเอางาเมล็ดหนึ่ง   
ทําเปนเคร่ืองหมายใสลงในเกวยีนบรรทุกงา พระผูมีพระภาคกพ็ึงทรงหยิบเอาเมล็ดงานั้นแหละข้ึน   
ได. พระมังสจกัษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคบริสุทธ์ิอยางนี้ พระผูมีพระภาคมีพระจักษแุม   
ดวยมังสจักษอุยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงเห็นหมู   
สัตวท่ีกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย   
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้   
หนอ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึด   
ถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว   
เหลานี้ ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ   
ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี พระผูมีพระภาค   
ยอมทรงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี   
ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษมุนุษย และทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวย   
ประการดังนี้. ก็พระผูมีพระภาคเม่ือทรงพระประสงค กพ็ึงทรงเห็นแมโลกธาตุหนึ่ง แมโลกธาตุ   
๒ แมโลกธาตุ ๓ แมโลกธาตุ ๔ แมโลกธาตุ ๕ แมโลกธาตุ ๑๐ แมโลกธาตุ ๒๐ แมโลกธาตุ   
๓๐ แมโลกธาตุ ๔๐ แมโลกธาตุ ๕๐ แมโลกธาตุพันหนึง่เปนสวนเล็ก แมโลกธาตุสองพันเปน   
สวนกลาง แมโลกธาตุสามพัน แมโลกธาตุหลายพัน. พระผูมีพระภาค ทรงพระประสงคเทาใด   
กพ็ึงทรงเห็นเทานั้น. ทิพยจกัษุของพระผูมีพระภาคบริสุทธ์ิอยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุ   
แมดวยทิพยจกัษุอยางนี้.    
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     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคทรงมีปญญามาก   
มีปญญากวางขวาง มีปญญาร่ืนเริง มีปญญาเลนไป มีปญญาคมกลา มีปญญาชําแรกกิเลส   
ทรงฉลาดในประเภทปญญา มีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุเวสารัชชญาณ ๔   
ทรงทสพลญาณ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย   
ทรงเปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ มีพระญาณหาท่ีสุดมิได มีพระเดชหาท่ีสุดมิได มีพระยศหา   
ท่ีสุดมิได ทรงเปนผูม่ังค่ัง ทรงมีทรัพยมาก ทรงมีปญญาเปนทรัพย ทรงเปนผูนํา ทรงนําไปโดย   
วิเศษ นําเนืองๆ ใหรูจักประโยชน ใหเพงพิจารณาใหเหน็ประโยชน ใหแลนไปดวยปสาทะ.   
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงเปนผูใหมรรคที่ยังไมเกดิข้ึนใหเกิดข้ึน ทรงใหมรรคท่ียังไมเกดิ   
พรอมใหเกิดข้ึนพรอมผูตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก ทรงรูซ่ึงมรรค ทรงทราบซ่ึงมรรค ทรง   
ฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดนี้ สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผู   
ดําเนินตามมรรคอยู เปนผูประกอบดวยศีลาทิคุณในภายหลัง. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น   
ทรงรูธรรมท่ีควรรู ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น มีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม มีพรหมธรรม   
ผูตรัสบอก ผูตรัสบอกโดยประการ เปนผูนาํออกซ่ึงอรรถ ทรงประทานอมตธรรม ทรงเปนธรรม   
สามี เปนพระตถาคต. ส่ิงท่ีไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงทําใหแจมแจง ไมทรงถูก   
ตองดวยปญญา ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น. ธรรมท้ังปวงรวมท้ังอดีต อนาคตและ   
ปจจุบัน ยอมมาสูคลองในมุขคือพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวโดยอาการท้ังปวง. ช่ือ   
วาประโยชนท่ีควรแนะนําทุกๆ อยาง อันชนควรรู มีอยูคือ ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน   
ประโยชนท้ัง ๒ อยาง ประโยชนมีในชาตินี้ ประโยชนมีในชาติหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก   
ประโยชนล้ีลับ ประโยชนท่ีปกปด ประโยชนท่ีควรแนะนํา ประโยชนท่ีบัณฑิตแนะนําไปแลว   
ประโยชนท่ีไมมีโทษ ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนอันผองแผว ประโยชนอยางยิ่ง ประโยชน   
ท้ังหมดนัน้ ยอมเปนไปรอบในภายในพระพุทธญาณ. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระญาณ   
ไมขัดของในอดีต มีพระญาณไมขัดของในอนาคต มีพระญาณไมขัดของในปจจุบัน. กายกรรม   
วจีกรรม มโนกรรมท้ังหมด ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. บทธรรม   
ท่ีควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็เทานั้น พระญาณ   
มีสวนสุดรอบแหงบทธรรมท่ีควรแนะนํา บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็มีสวนสุดรอบแหงพระญาณ พระ   
ญาณไมเปนไปรอบเกินบทธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกินพระญาณไป   
ธรรมเหลานั้นมีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั. เม่ือช้ันผะอบสองช้ันปดกนัสนิทพอดี   
ช้ันผะอบขางลางก็ไมเกินชัน้ผะอบขางบน ช้ันผะอบขางบนก็ไมเกินช้ันผะอบขางลาง ช้ันผะอบ   
ท้ัง ๒ นั้นมีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน ฉันใด บทธรรมท่ีควรแนะนําก็ดี พระ   
ญาณก็ดี ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั บทธรรม   



ท่ีควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็เทานั้น พระญาณ  
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มีสวนสุดรอบแหงบทธรรมท่ีควรแนะนํา บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็มีสวนสุดรอบแหงพระ   
ญาณ พระญาณไมเปนไปเกนิบทธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกนิพระ   
ญาณ ธรรมเหลานั้น มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกนั ฉันนั้นเหมือนกัน. พระญาณ   
ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปรอบในธรรมท้ังปวง. ธรรมท้ังปวงเนื่องดวยความนกึ   
เนื่องดวยความหวัง เนื่องดวยมนสิการ เนือ่งดวยจิตตุบาท ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. พระ   
ญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปรอบในสัตวท้ังปวง. พระผูมีพระภาคยอมทรง   
ทราบอัธยาศัย อนุสัย จริต อธิมุติ แหงสัตวท้ังปวง ยอมทรงทราบเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย   
ในปญญาจักษ ุมีกิเลสธุลีมากในปญญาจกัษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการ   
ทราม ผูควรแนะนําไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว โลก พรอม   
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปน   
ไปรอบในภายในพระพุทธญาณ. ปลาและเตาทุกชนิด โดยท่ีสุดรวมท้ังปลาติมิ ปลาติมังคละ   
และปลาติมิตมิิงคละ ยอมเปนไปรอบในภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก   
พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปรอบในภายในพระพุทธ   
ญาณ ฉันนั้นเหมือนกนั. นกทุกชนิด โดยท่ีสุดรวมท้ังครุฑเวนไตยโคตร ยอมเปนไปรอบใน   
ประเทศอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวกท้ังหลายผูเสมอดวยพระสารีบุตรโดยปญญา ยอมเปนไป   
รอบในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกนั. พระพุทธญาณยอมแผปกคลุมปญญาของ    
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เทวดาและมนษุยท้ังหลายต้ังอยู. พวกบัณฑติผูเปนกษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะมีปญญา   
ละเอียด รูวาทะของผูอ่ืน เหมือนนายขมังธนูยิงขนหางทรายแมน เท่ียวไปดจุทําลายทิฏฐิของผู   
อ่ืนดวยปญญาของตน บัณฑติเหลานั้น ปรุงแตงปญหาแลวเขามาเฝาพระตถาคต ทูลถามปญหา   
เหลานั้นอันพระผูมีพระภาคตรัสยอนถามและตรัสแกแลว เปนปญหามีเหตุท่ีทรงแสดงออกและ   
ทรงสลัดออก. บัณฑิตเหลานั้นเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคยอมทรงไพโรจนยิ่ง   
ดวยพระปญญาในท่ีนั้นโดยแทแล พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคเม่ือทรงตรวจดู   
สัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวท้ังหลายผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมาก   
ในปญญาจักษ ุมีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูควรแนะนําไดโดย   
งาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเหน็โทษและภัยในปรโลกอยู. ในกอบัวเขียว ในกอ   
บัวแดง หรือในกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวแดง หรือดอกบัวขาว บางดอกเกิดในน้ํา เจริญ   
ในน้ํา ข้ึนตามนํ้า จมอยูในน้าํ อันน้ําหลอเล้ียงไว บางดอกเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ตั้งอยู   
เสมอน้ํา บางดอกเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา โผลข้ึนพนน้ํา น้ําไมติด แมฉันใด พระผูมีพระภาค   
เม่ือทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพระพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจกัษุ มีกิเลส   
ธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูแนะนาํไดโดย   
งาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเหน็โทษและภัยในปรโลกอยู ฉันนั้นเหมือนกนั. พระ   
ผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้เปนราคจริต บุคคลนี้เปนโทสจริต บุคคลนี้เปนโมหจริต   
บุคคลนี้เปนวติักกจริต บุคคลน้ีเปนศรัทธาจริต บุคคลนี้เปนญาณจริต. พระผูมีพระภาคยอม   
ตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต. ยอมตรัสบอกเมตตาภาวนาแกบุคคลผูเปนโทสจริต.   
ทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหตั้งอยูในการเรียน ในการไตถาม ในการฟงธรรมตามกาลอัน   
ควร ในการสนทนาธรรมตามกาลอันควร ในการอยูรวมกับครู. ยอมตรัสบอกอานาปาณสติแก   
บุคคลผูเปนวิตักกจริต. ยอมตรัสบอกพระสูตรอันเปนนมิิตดี ความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา   
ความเปนธรรมดีแหงพระธรรม ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ และศีลท้ังหลายของตน อันเปนท่ี   
ตั้งแหงความเล่ือมใส แกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต. ยอมตรัสบอกธรรมอันเปนนิมิตแหงวิปสสนา   
ซ่ึงมีอาการไมเท่ียง มีอาการเปนทุกข มีอาการเปนอนัตตา แกบุคคลผูเปนญาณจริต.    
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     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
           บุรุษยนือยูบนยอดภูเขาศิลา พึงเห็นหมูชนโดยรอบ ฉันใด ขาแตพระผู   
           มีพระภาคผูมีพระปญญาดี มีจักษุโดยรอบพระองค มีความโศกไป   
           ปราศจากแลว ทรงข้ึนสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม ขอจงทรงตรวจ   
           ดูหมูชนผูอาเกียรณดวยความโศก ถูกชาติและชราครอบงํา ฉันนั้น.   
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางไร? พระสัพพัญุตญาณ เรียกวา   
สมันตจักษุ. พระผูมีพระภาคไปใกล ไปใกลดีแลว เขาถึง เขาถึงดีแลว เขาไปถึงดีแลว   
ประกอบแลวดวยพระสัพพญัุตญาณ.   
     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
           ส่ิงอะไรๆ ในไตรโลกธาตุนี้ อันปญญาจักษุของพระตถาคตน้ันไมเหน็   
           แลว ยอมไมมี อนึ่ง ธรรมชาติอะไรๆ อันพระพทุธญาณไมรูแจง   
           แลวและท่ีไมพึงรู ยอมไมมี ธรรมชาติท่ีควรแนะนําใดมีอยู พระตถาคต   
           ทรงทราบแลวซ่ึงธรรมชาติท่ีควรแนะนํานั้นท้ังหมด เพราะเหตุนั้น พระ   
           ตถาคต จึงช่ือวาผูมีสมันตจักษุ.   
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมนัตจกัษุอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาค   
ผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด.   
     [๘๙๐] คําวา ทรงกําจัดมืดท้ังปวง ความวา ทรงบรรเทา กําจัด ทําใหส้ินไป ใหถึง   
ความไมมี ซ่ึงความมืดเพราะราคะ ความมืดเพราะโทสะ ความมืดเพราะโมหะ ความมืดเพราะมานะ   
ความมืดเพราะทิฏฐิ ความมืดเพราะกิเลส ความมืดเพราะทุจริตท้ังปวงอันทําใหเปนคนบอด   
ทําไมใหมีจักษุ ทําไมใหมีญาณอันดับปญญา เปนไปในฝายแหงความลําบาก ไมใหเปนไปเพื่อ   
นิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทรงกําจดัมือท้ังปวง.   
                    พระพุทธเจาเปนบุคคลผูเอก   
     [๘๙๑] คําวา เปนบุคคลเอก ทรงบรรลุแลวซ่ึงความยินดี ความวา พระผูมีพระภาค    
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ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะสวนแหงบรรพชา ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะเปนผูไมมีเพื่อน ทรงเปน   
บุคคลผูเอกเพราะความละตณัหา ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากราคะโดย   
สวนเดยีว ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดยสวนเดยีว ทรงเปนบุคคล   
ผูเอกเพราะอรรถวาเปนผูปราศจากโมหะโดยสวนเดยีว ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผู   
ไมมีกิเลสโดยสวนเดยีว ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค   
ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเดยีวตรัสรูซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม.   
     พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะสวนแหงบรรพชาอยางไร? พระผูมีพระภาค   
ยังทรงหนุมฉกรรจ มีพระเกศาดําสนิท ยังหนุมแนน อยูในปฐมวัย เม่ือพระมารดาและพระบิดา   
ไมทรงปรารถนาใหผนวช มีพระพักตรชุมดวยน้ําพระเนตรทรงกันแสงรําพันอยู ทรงสละหมู   
พระญาติ ทรงตัดความกังวลในยศท้ังหมด ทรงตัดความกงัวลในพระโอรสพระชายา ทรงตัด   
ความกังวลในพระญาติ ทรงตัดความกังวลในมิตรอํามาตย ทรงตัดกังวลในการส่ังสม ทรงปลง   
พระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะเสดจ็ออกผนวช ถึงความเปนผูไมมีกังวลเสด็จเท่ียว   
ไป ยับยั้งอยู พกัผอน ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา ลําพังพระองคเดยีว พระผูมีพระภาค   
ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะสวนแหงบรรพชาอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะไมมีเพื่อนอยางไร? พระองคทรงผนวชแลว   
อยางนี้ พระองคเดียว ซองเสพเสนาสนะเปนปาและปาใหญนอยอันสงัด มีเสียงนอย ไมมี   
เสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกวิเวก พระองค   
ทรงพระดําเนนิพระองคเดยีว ประทับยืนพระองคเดียว ประทับนั่งพระองคเดียว ทรงบรรทม   
พระองคเดยีว เสด็จเขาบานเพื่อทรงบิณฑบาตพระองคเดียว เสด็จออกไปพระองคเดยีว ประทับ   
อยูในท่ีลับพระองคเดียว ทรงอธิษฐานจงกรมพระองคเดยีว ทรงเท่ียวไป ยับยั้งอยู พักผอน   
ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา ลําพังพระองคเดียว พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะ   
ไมมีเพื่อนอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะความละตัณหาอยางไร? พระผูมีพระภาค   
นั้นเปนพระองคเดียว ไมมีเพื่อนอยางนี้ ไมทรงประมาท มีความเพยีร มีพระทัยเด็ดเดี่ยว ทรงต้ัง    
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พระมหาปธานอยูท่ีควงโพธิพฤกษฝงแมน้ําเนรัญชรา ทรงกําจัดมารท้ังเสนามารท่ีไมใหมหาชน   
พนไป เปนเผาพันธุผูประมาท ทรงละ บรรเทา ทําใหส้ินไปซ่ึงตัณหาเพยีงดังขายอันใหแลนไป   
ใหเกาะเกี่ยวอารมณอยู.   
     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
           บุรุษมีตัณหาเปนเพื่อน แลนไปสูความเปนอยางนี้และความเปนอยางอ่ืน   
           ตลอดกาลนาน ไมลวงพนสงสารไปได ภกิษุรูจกัโทษนี้ รูจักตัณหาเปน   
           แดนเกดิแหงทุกข จึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีความยึดถือ มีสติ   
           พึงเวนรอบ.   
พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะความละตัณหาอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกพระอรรถวา เปนผูปราศจากราคะโดยสวนเดยีว   
อยางไร? พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากราคะโดยสวนเดียว   
เพราะอรรถวา ทรงละราคะเสียแลว. ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดย   
สวนเดยีว เพราะทรงละโทสะเสียแลว. ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจาก   
โมหะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโมหะเสียแลว. ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผู   
ไมมีกิเลสโดยสวนเดยีว เพราะทรงละกิเลสท้ังหลายเสียแลว.   
     พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค   
อยางไร? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค   
มีองค ๘ เรียกวา เอกายนมรรค (ธรรมเปนหนทางเปนท่ีไปแหงบุคคลผูเดียว).   
     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
           พระผูมีพระภาค ผูเหน็ธรรมเปนสวนสุดแหงความส้ินชาติ ผูทรง   
           อนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล ยอมทรงทราบมรรคเปนท่ีไปแหงบุคคล   
           ผูเดียว บัณฑิตท้ังหลายไดขามกอนแลว จักขาม และยอมขามซ่ึงโอฆะ   
           ดวยมรรคนั้น.   
พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางนี้.    
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     พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเดียวตรัสรูซ่ึงสัมมาสัมโพธิ   
ญาณอันยอดเยี่ยมอยางไร? ญาณ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค   
วิมังสา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ ในมรรค ๔ เรียกวา โพธิ. ดวยโพธิญาณน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสรู   
วา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ตรัสรูวา สังขารท้ังปวงเปนทุกข ตรัสรูวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา   
ตรัสรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ ตรัสรูวา เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชราและ   
มรณะ ตรัสรูวา เพราะอวิชชาดับ สังขาร จึงดับ ฯลฯ เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ   
ตรัสรูวา นี้ทุกข ตรัสรูวา นี้เหตุใหเกิดทกุข ตรัสรูวา นี้ความดับทุกข ตรัสรูวา นี้ปฏิปทาใหถึง   
ความดับทุกข ตรัสรูวา เหลานี้อาสวะ ตรัสรูวา นี้เหตุใหเกิดอาสวะ ตรัสรูวา นี้ความดับอาสวะ   
ตรัสรูวา นี้ปฏิปทาใหถึงความดับอาสวะ ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้   
ควรกําหนดรู ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรละ ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญ ตรัสรูวา ธรรม   
เหลานี้ควรทําใหแจง ตรัสรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง   
ผัสสายตนะ ๖ ตรัสรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ   
๕ ตรัสรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงมหาภูตรูป ๔ ตรัสรูวา   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. อีกอยางหนึ่ง   
พระผูมีพระภาคตรัสรู ตามตรัสรู ตรัสรูเฉพาะ ตรัสรูพรอม ตรัสรูชอบ ทรงบรรลุ ทรงไดเฉพาะ   
ทรงถูกตอง ทรงทําใหแจง ซ่ึงธรรมท่ีควรตรัสรู ควรตรัสรูเฉพาะ ควรตรัสรูพรอม ควรบรรลุ   
ควรถูกตอง ควรทําใหแจงท้ังปวงดวยโพธิญาณน้ัน พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะ   
อรรถวา เปนผูเดียวตรัสรูซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางนี้.   
     คําวา ซ่ึงความยินดี ในคําวา บรรลุแลวซ่ึงความยินดี ความวา พระผูมีพระภาคทรง   
บรรลุ ทรงถึงเฉพาะ ทรงถูกตอง ทรงทําใหแจง ซ่ึงความยินดี ในเนกขัมมะ ความยนิดีใน   
ความสงัด ความยินดใีนความสงบ ความยนิดีในสัมโพธิญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนบุคคล   
ผูเอก บรรลุแลวซ่ึงความยนิด.ี เพราะเหตุนัน้ พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา   
           พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏเดนชัดแกโลกพรอมท้ังเทวโลก   
           พระผูมีพระภาคนัน้ทรงกําจัดมืดท้ังปวง เปนบุคคลผูเอก บรรลุแลวซ่ึง   
           ความยนิดี.    
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     [๘๙๒] เรามีความประสงคดวยปญหา จงึมาถึงพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูไม                                              
           อาศัย ผูคงท่ี ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารยของคนหมูมาก   
           ซ่ึงเนื่องในศาสนานี้.   
                     วาดวยพระนามวาพุทธะ   
     [๘๙๓] ช่ือวา พุทธะ ในคําวา พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูไมอาศัย ผูคงท่ี คือ   
พระผูมีพระภาคผูเปนพระสยมัภู ไมมีใครเปนอาจารย ตรัสรูซ่ึงสัจจะท้ังหลายเอง ในธรรม   
ท้ังหลายอันพระองคไมเคยสดับมากอน ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญญในเพราะความตรัสรูนัน้   
และทรงถึงความเปนผูชํานาญในพลธรรมท้ังหลาย. คําวา พุทฺโธ ช่ือวา เปนพระพุทธเจา   
พระอรรถวาอะไร? ช่ือวาเปนพระพุทธเจา เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย. เพราะอรรถวา   
ใหหมูสัตวตรัสรู. เพราะเปนพระสัพพัญญ. เพราะเปนผูเห็นธรรมท้ังปวง. เพราะเปนผูทรงรูยิ่ง   
เพราะเปนผูเบิกบาน. เพราะเปนผูส้ินอาสวะ. เพราะเปนผูไมมีอุปกิเลส. เพราะอรรถวา เปนผู   
ปราศจากราคะโดยสวนเดยีว. เพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดยสวนเดยีว. เพราะอรรถวา   
เปนผูปราศจากโมหะโดยสวนเดยีว. เพราะอรรถวา เปนผูไมมีกิเลสโดยสวนเดียว. เพราะอรรถ   
วา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค. เพราะอรรถวา เปนผูเดียวตรัสรูซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ   
อันยอดเยี่ยม. ช่ือวาเปนพระพุทธเจา เพราะเวนจากความไมรู เพราะไดเฉพาะความรู พระนามวา   
พุทฺโธนี้ พระมารดา พระบิดา พระภาคา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณะ   
พราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนามวา พุทฺโธ นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีใน   
อรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติท่ีเกิดเพราะทําแจมแจงซ่ึง   
พระอรหัตผลและธรรมท้ังปวง) พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ คงแหงโพธิพฤกษ   
ของพระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ซ่ึงพระพุทธเจาพระองคนั้น.   
     [๘๙๔] ความอาศัย ในคําวา ไมอาศัย มี ๒ อยาง คือ ความอาศัยดวยตัณหา ๑   
ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑.   
     ความอาศัยดวยตัณหาเปนไฉน? วัตถุท่ีทําใหเปนเขต เปนแดน เปนสวน เปนแผนก   
กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหงตัณหามีประมาณเทาใด ความยึดถือวาของเรา    
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ซ่ึงวัตถุมีประมาณเทานัน้วา ส่ิงนี้ของเรา ส่ิงนั้นของเรา ส่ิงมีประมาณเทานี้ของเรา ส่ิงของของ   
เรามีประมาณเทานี้ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส   
แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน   
ชนบท ฉาง คลัง เปนของของเรา ความยดึถือวาเปนของเรา แมซ่ึงแผนดินใหญท้ังส้ินดวย   
สามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ ช่ือวาความอาศัยดวยตัณหา.   
                          วาดวยทิฏฐิ   
     ความอาศัยดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวตัถุ ๑๐ อันตคา   
หิกาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเร้ียวคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เส้ียนหนามคือ   
ทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือม่ัน ความยดึม่ัน ความ   
ยึดถือ ทางผิด คลองผิด ความเปนผิด ลัทธิเดียรถีย ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต   
ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือวาแนนอน วาจริงในส่ิงท่ีไมจริง อันใด เห็นปานนี้   
และทิฏฐิ ๖๒ มีประมาณเทาใด นี้ช่ือวา ความอาศัยดวยทิฏฐิ.   
     พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละความอาศัยดวยตัณหา สละคือความอาศัยดวยทิฏฐิ   
เพราะทรงละความอาศัยดวยตัณหา สละคืนความอาศัยดวยทิฏฐิ. พระผูมีพระภาคจึงไมอาศัย   
ไมอิงอาศัย ไมพัวพัน ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจถึง เปนผูทรงออกไป สละ พนขาด   
ไมเกี่ยวของซ่ึง จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
(ธรรมารมณ) สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ   
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน   
รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบ ธรรมารมณท่ีรูแจง ทรงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส   
อยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูไมอาศัย.   
                    วาดวยผูคงท่ีโดยอาการ ๕   
     [๘๙๕] คําวา ผูคงท่ี ความวา พระผูมีพระภาคช่ือวา เปนผูคงท่ีโดยอาการ ๕ คือ   
เปนผูคงท่ีในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ ๑ เปนผูคงท่ีเพราะอรรถวาสละแลว ๑ เปนผูคงท่ี    
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เพราะอรรถวา ขามแลว ๑ เปนผูคงท่ีเพราะอรรถวา พนแลว ๑ เปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออก   
ซ่ึงธรรมนั้นๆ ๑.   
     พระผูมีพระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ อยางไร? พระผูมีพระภาค   
เปนผูคงท่ีแมในลาภ แมในความเส่ือมลาภ แมในยศ แมในความเส่ือมยศ แมในสรรเสริญ   
แมในนินทา แมในสุข แมในทุกข. หากวาชนท้ังหลายพึงลูบไล พระพาหาขางหนึ่งแหงพระผู   
มีพระภาคดวยเคร่ืองหอม พงึถากพระพาหาขางหนึ่งดวยมีด. พระผูมีพระภาคยอมไมทรงมีความ   
ยินรายในการถากดวยมีดโนน. พระผูมีพระภาคทรงละความยินดีและความยินรายเสียแลว ทรง   
ลวงเลยความดใีจและความเสียใจแลว ทรงกาวลวงความพอใจและความพิโรธเสียแลว. พระผูมี   
พระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงท่ีเพราะอรรถวา สละแลวอยางไร? พระผูมีพระภาคทรง   
สละ คาย ปลอย ละ สละคืนราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู   
ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี   
ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวน   
กระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุศลาภสัิงขารท้ังปวง พระผูมี   
พระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะอรรถวา สละแลว อยางนี้   
     พระผูมีพระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะอรรถวา ขามแลวอยางไร? พระผูมีพระภาคทรงขาม   
คือ ขามข้ึน กาวลวง กาวลวงดวยดี  ลวงเลยแลว ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชา   
โอฆะ และคลองแหงสงสารท้ังปวง. พระผูมีพระภาคนัน้ทรงอยูจบแลว ทรงประพฤติจรณะ   
แลว ดําเนินถึงทางไกลแลว ดําเนินถึงทิศแลว ดําเนนิถึงท่ีสุดแลว ทรงรักษาพรหมจรรยแลว   
ทรงบรรลุอุดมทิฏฐิแลว เจริญมรรคแลว ละกิเลสแลว มีการแทงตลอดมิไดกําเริบ มีนิโรธอัน   
ทําใหแจงแลว. พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูทุกข ทรงละสมุทัย ทรงเจริญมรรค ทรงทําใหแจม   
แจงซ่ึงนิโรธ ทรงรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง ทรงกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู ทรงละธรรมท่ีควรละ   
ทรงเจริญธรรมท่ีควรเจริญ ทรงทําใหแจมแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจมแจง. พระผูมีพระภาคน้ัน    
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ทรงถอนอวิชชาอันเปนดจุล่ิมสลักออกแลว ทรงเร่ียวรายกรรมอันเปนดงัคูเสียแลว ทรงถอน   
ตัณหาเปนดังเสาระเนียดข้ึนแลว ไมมีสังโยชนเปนบานประตู เปนผูไกลจากกิเลสเปนขาศึก   
มีมานะเปนดุจธงอันตกไปแลว ทรงปลงภาระเสียแลว มีโยคกิเลสมิไดเกี่ยวของ มีองค ๕   
อันละเสียแลว ประกอบดวยองค ๖ มีสติเปนธรรมเอกเคร่ืองรักษา มีธรรมเปนเคร่ืองอาศัย   
๔ มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางหน่ึงอันทรงบรรเทาเสียแลว มีการแสวงหาอันชอบไมยอหยอนอัน   
ประเสริฐ มีความดําริมิไดขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิตพนดแีลว มีปญญาพนดแีลว   
เปนผูมีความบริบูรณ มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ ถึงความบรรลุเปน   
อยางยิ่ง. พระผูมีพระภาคนัน้มิไดกอ มิไดกําจัด กาํจัดดํารงอยูแลว มิไดละ มิไดถือม่ัน   
ละแลวดํารงอยู มิไดเย็บ มิไดยก เย็บแลวดาํรงอยู มิไดดบั มิไดใหลุก ดับแลวดํารงอยู   
ดํารงอยูเพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณ   
ทัศนขันธ เปนอเสขะ แทงตลอดอริยสัจแลวดํารงอยู กาวลวงตัณหาอยางนี้แลวจึงดํารงอยู   
ดับไฟกิเลสแลวดํารงอยู ดํารงอยูเพราะไมตองไป ยึดถือเอายอดชัย แลวดํารงอยู ดํารงอยูใน   
ความซองเสพวิมุติ ดํารงอยูดวยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาอันบริสุทธ์ิ ดํารงอยูดวย   
ความบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดํารงอยูในความเปนผูไมแข็งกระดางดวยตัณหา ทิฏฐิ มานะ อัน   
บริสุทธ์ิ ดํารงอยูเพราะเปนผูหลุดพน ดํารงอยูเพราะเปนผูสันโดษ ดํารงอยูในสวนสุดรอบแหง   
ขันธ ธาตุ อายตนะ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ดํารงอยูในภพอันมีในท่ีสุด   
ดํารงอยูในอัตภาพอันมีในท่ีสุด ทรงไวซ่ึงรางกายมีในท่ีสุด.   
     สมจริงดังประพันธคาถาวา   
           พระผูมีพระภาคนัน้ มีภพนี้เปนท่ีสุด มีอัตภาพนี้เปนทีหลังมิไดมีชาติ   
           มรณะและสงสาร ไมมีภพใหม.   
พระผูมีพระภาคช่ือวาคงท่ีเพราะอรรถวา ขามแลว อยางนี.้   
     พระผูมีพระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะอรรถวา พนแลวอยางไร? พระทัยของพระผูมี   
พระภาคพนแลว พนวิเศษ พนดีแลว จากราคะ โทสะ โมหะ. ความโกรธ ความผูกโกรธ   
ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง    
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ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุศลาภิสังขารท้ังปวง   
พระผูมีพระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะอรรถวา พนแลว อยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางไร? พระผูมี   
พระภาคช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีศีล ในเม่ือศีลมีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ี   
เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีศรัทธา ในเม่ือศรัทธามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดง   
ออกวา เปนผูมีวิริยะ ในเม่ือวิริยะมีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีสติ   
ในเม่ือสติมีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีสมาธิ ในเม่ือสมาธิมีอยู. ช่ือวา   
เปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีปญญา ในเม่ือปญญามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรง   
แสดงออกวา เปนผูมีวิชชา ๓ ในเม่ือวิชชามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกวา   
เปนผูมีอภิญญา ๖ ในเม่ืออภญิญามีอยู. ช่ือวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีพละ   
๑๐ ในเม่ือพละมีอยู. พระผูมีพระภาคช่ือวา เปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางนี้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ซ่ึงพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูไมอาศัย ผูคงท่ี.   
               วาดวยวัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง   
     [๘๙๖] ช่ือวา ผูไมทรงหลอกลวง ในคําวา ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารย   
มีอธิบายวา วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง คือ วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซอง   
เสพปจจัย ๑ วตัถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ ๑ วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวย   
การพูดเลียบเคียง ๑.   
     วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัยเปนไฉน? พวกคฤหบดีในโลกน้ี   
ยอมนิมนตภิกษุดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษุนัน้มีความ   
ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความตองการดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อาศัยความเปนผูอยากไดมาก ยอมบอกคืนจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ   
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. พูดอยางนีว้า ประโยชนอะไรแกสมณะดวยจีวรมีคามาก การท่ี   
สมณะเท่ียวเลือกเก็บผาเกาจากปาชา กองหยากเยื่อหรือรานตลาด แลวทําสังฆาฏิใช เปนการ    
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สมควร ประโยชนอะไรแกสมณะดวยบิณฑบาตมีคามาก การท่ีสมณะสําเร็จความเปนอยู ดวย   
กอนขาวท่ีไดมาดวยปลีแขง โดยความประพฤติแสวงหา เปนการสมควร ประโยชนอะไรแก   
สมณะดวยเสนาสนะมีคามาก การท่ีสมณะอยูโคนตนไม อยูท่ีปาชาหรืออยูท่ีแจง เปนการสมควร   
ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลานปจจยัเภสัชบริขารมีคามาก การท่ีสมณะพึงทํายาดวยน้ํามูตรเนา   
หรือช้ินลูกสมอ เปนการสมควร ภิกษุนั้นอาศัยความเปนผูอยากไดมาก จึงทรงจีวรท่ีเศราหมอง   
ฉันบิณฑบาตท่ีเศราหมอง ซองเสพเสนาสนะท่ีเศราหมอง และฉันคิลานปจจยัเภสัชบริขารท่ี   
เศราหมอง. พวกคฤหบดเีหน็ภิกษุนั้นแลว ยอมทราบอยางนี้วาสมณะนี้เปนผูมีความปรารถนานอย   
สันโดษชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมูคณะปรารภความเพียร มีวาทะกําจัดกิเลส ก็ยิ่งนิมนตเธอ   
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร. ภิกษุนั้นก็กลาววา เพราะประจวบดวย   
เหตุ ๓ ประการ กุลบุตรผูมีศรัทธา ก็ประสบบุญมาก คือ เพราะประจวบดวยศรัทธา ๑ เพราะประ   
จวบดวยไทยธรรม ๑ เพราะประจวบดวยทักขิไณยบุคคล ๑ ทานท้ังหลายมีศรัทธานี้อยู มีไทยธรรม   
นี้อยู ท้ังอาตมาก็เปนปฏิคาหก (ผูทักขิไณยบุคคล) ถาอาตมาจักไมรับ ทานท้ังหลายก็จกัเส่ือม   
จากบุญไป อาตมาไมมีความตองการดวยปจจัยนี้ ก็แตวาอาตมาจะรับดวยความอนุเคราะหทาน   
ท้ังหลาย จําเดมิแตนั้น ภิกษนุั้นก็รับจวีรมาก รับบิณฑบาตมาก รับเสนาสนะมาก รับคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขารมาก. ความทําหนายูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาท่ีหลอกลวง   
ความเปนผูหลอกลวง เหน็ปานนี้ เรียกวาวตัถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย.   
     วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา ประชุมชน   
จักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ จึงสํารวมการเดิน สํารวมการยืน สํารวมการนั่ง สํารวมการนอน   
ยอมต้ังสติเดิน ตั้งสติยืน ตั้งสตินั่ง ต้ังสตินอน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิเดนิ ทําเหมือนภกิษุมี   
สมาธิยืน ทําเหมือนภกิษุมีสมาธินั่ง ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินอน และทําเหมือนภิกษท่ีุเจริญ   
อาปาถกฌาน (เจริญฌานตอหนาพวกมนษุย). การตั้งใจทํา การทํา การดาํรงอิริยาบถ ความ   
ทําหนายูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาท่ีหลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง   
เห็นปานนี้ เรียกวา วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ.    
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     วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียงเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรม   
วินัยนี้ มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา   
ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ จงึกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะใดทรง   
จีวรอยางนี้ สมณะน้ันมีศักดิม์าก สมณะใดทรงบาตรอยางนี้ ... ทรงภาชนะโลหะอยางนี้ ... ทรง   
ธรรมกรกอยางนี้ ... ทรงผากรองน้ําอยางนี้ ... ถือลูกกุญแจอยางนี้ ... สวมรองเทาอยางนี้ ... ใช   
ประคดสําหรับคาดกายอยางนี้ ... ใชสายโยกบาตรอยางนี้ สมณะนั้นมีศักดิ์มาก. พดูวา สมณะ   
ใดมีอุปชฌายะอยางนี้ มีอาจารยอยางนี้ ... มีพวกรวมอุปชฌายะอยางนี ้... มีพวกรวมอาจารย   
อยางนี้ ... มีมิตรอยางนี้ ... มีพวกอยางนี้ ... มีพวกท่ีคบกันมาอยางนี้ ... มีสหายอยางนี้ ...   
สมณะน้ันมีศักดิ์มาก. พดูวา สมณะใดอยูในวิหารเชนนี้ ... อยูในเรือนมหีลังคาแถบเดียวอยาง   
นี้ ... อยูในปราสาทอยางนี้ ... อยูในเรือนมหีลังคาโลนอยางนี้ ... อยูในถํ้าอยางนี้ ... อยูในท่ี   
เรนอยางนี้ ... อยูในกุฎีอยางนี้ ... อยูในเรือนยอดอยางนี้ ... อยูในซุมประตูอยางนี้ ... อยูใน   
โรงกลมอยางนี้ ... อยูในโรงท่ีพัก (ปะรํา) อยางนี้ ... อยูในศาลาท่ีประชุมอยางนี้ ... อยูใน   
มณฑปอยางนี ้... อยูท่ีโคนตนไมอยางนี้ ... สมณะน้ันมีศักดิ์มาก. อีกอยางหนึ่ง ภกิษุเปนผูวาง   
หนาเฉยเมย ทําหนายูยี่ หลอกลวง ปล้ินปลอน ตลบตะแลง อันผูอ่ืนสรรเสริญ ดวยความ   
ท่ีตนวางหนาวา สมณะน้ีไดวหิารสมบัติอันมีอยูเห็นปานนี้ ภิกษุนั้น ยอมกลาวถอยคําเชนนั้น                              
อันปฏิสังยุตดวยโลกุตรธรรม และนิพพาน อันลึกลับ สุขุม ละเอียด ปดบัง. ความทําหนา   
ยูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กริิยาท่ีหลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เหน็ปาน   
นี้ เรียกวา วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียง.   
     วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยางนี้ อันพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละ ตัดขาด   
สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวาผูไมหลอกลวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมหลอกลวง.   
               วาดวยพระพุทธเจาทรงเปนพระคณาจารย   
     [๘๙๗] คําวา ผูมาเปนพระคณาจารย ความวา พระผูมีพระภาคช่ือวา คณีเพราะ   
อรรถวา มีคณะ. พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนคณีพระอรรถวา เปนพระคณาจารย. ช่ือวาเปน    
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คณีเพราะอรรถวา เปนพระศาสดาของคณะ ช่ือวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคทรงบริหาร   
คณะ ช่ือวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคตรัสสอนคณะ. ช่ือวาเปนคณเีพราะอรรถวา พระ   
องคทรงพรํ่าสอนคณะ. ช่ือวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคมีความองอาจเสด็จเขาไปสูคณะ   
ช่ือวาเปนคณีเพราะอรรถวา คณะยอมฟงดวยดตีอพระองค เง่ียโสตลงฟง เขาไปต้ังจิตเพื่อ   
ความรู. ช่ือวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคยังคณะใหออกจากอกุศล ใหตั้งอยูเฉพาะใน   
กุศล ช่ือวาเปนคณีของคณะภิกษุ. ช่ือวาเปนคณีของคณะภิกษณุี. ช่ือวาเปนคณีของคณะ   
อุบาสก. ช่ือวาเปนคณีของคณะอุบาสิกา. ช่ือวาเปนคณขีองคณะพระราชา. ช่ือวาเปนคณีของ   
คณะกษัตริย. ช่ือวาเปนคณขีองคณะพราหมณ. ช่ือวาเปนคณีของคณะแพศย. ช่ือวาเปนคณี   
ของคณะศูทร. ช่ือวาเปนคณขีองคณะเทวดา. ช่ือวาเปนคณีของคณะพรหม. พระผูมีพระภาค   
เปนผูมีหมู มีคณะเปนพระคณาจารยเสด็จมา เขามา เขามาพรอม ถึงพรอมแลวซ่ึงสังกัสส   
นคร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารย.   
     [๘๙๘] คําวา ของคนหมูมาก ในคําวา ของคนหมูมากซ่ึงเนื่องในศาสนาน้ี ความวา   
ของกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย เปนอันมาก.   
คําวา เนื่อง คือ เปนผูเนื่อง มีความประพฤติเนื่องกัน เปนผูบํารุง เปนศิษย เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ของคนหมูมากซ่ึงเนือ่งในศาสนานี.้   
     [๘๙๙] คําวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา ความวา เราเปนผูมีความประสงค   
ดวยปญหามาแลว คือ เรามีความประสงคเพื่อจะทูลถามปญหามาแลว เรามีความประสงคเพื่อ   
จะฟงปญหามาแลว แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เรามีความประสงคดวยปญหาจงึมา. อีก   
อยางหนึ่ง ความมา ความกาวไปเฉพาะ ความเขาไปหา ความเขาไปนั่งใกล พึงมีแกชน   
ท้ังหลาย ผูมีความตองการดวยปญหา ผูถามปญหา ผูประสงคเพื่อจะฟงปญหา แมดวยเหตุ   
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา. อีกอยางหนึ่ง อาคม (สูตร)   
แหงปญหาของพระองคมีอยู พระองคเปนผูสามารถจะตรัสถาม กลาวแกกับขาพระองค ขอนี้   
จงเปนภาระของพระองค แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา   
เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกราบทูลวา   
     ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา จงึมาถึงพระพุทธเจาพระองคนั้น    
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           ผูไมอาศัย ผูคงท่ี ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารยของคนหมู   
           มากซ่ึงเนื่องในศาสนาน้ี.   
     [๙๐๐] เม่ือภิกษเุกลียดอยู ซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา รุกขมูล สุสาน หรือท่ี   
           นั่งในถํ้าแหงบรรพตทั้งหลาย   
                      วาดวยปฏิปทาของภิกษุ   
     [๙๐๑] คําวา เม่ือภิกษุ ในคําวา เม่ือภกิษเุกลียดอยู ความวา เม่ือภกิษท่ีุเปน   
กัลยาณปุถุชน หรือท่ีเปนเสขชน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือภิกษุ. คําวา เกลียดอยู คือ   
เกลียด อึดอัด ระอา เบ่ือหนาย ดวยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข   
โทมนัส อุปายาส ทุกขในนรก ทุกขในดิรัจฉานกําเนดิ ทุกขในเปรตวิสัย ทุกขในมนษุย   
ทุกขมีความเกดิในครรภเปนมูล ทุกขมีความต้ังอยูในครรภเปนมูล ทุกขมีความคลอดจากครรภ   
เปนมูล ทุกขท่ีติดตามสัตวผูเกิด ทุกขอันเนือ่งแตผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด ทุกขเกิดแตความ   
ขวนขวายของตน ทุกขเกดิแตความขวนขวายของผูอ่ืน ทุกขท่ีเกิดแตทุกขเวทนา (ทุกขเวทนา   
มีในกายและใจ) ทุกขเกิดแตสังขาร ทุกขเกิดแตความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคจักษุ ทุกข   
เพราะโรคหู ทุกขเพราะโรคจมูก ทุกขเพราะโรคล้ิน ทุกขเพราะโรคกาย ทุกขเพราะโรคศรีษะ   
ทุกขเพราะโรคในหู ทุกขเพราะโรคปาก ทุกขเพราะโรคจากฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวดั   
โรคไขพิษ โรคไขเซ่ืองซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก   
โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด   
โรคละลอก โรคคุดทะราด โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง   
โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน   
อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกดิแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธ   
เกิดแตความเพยีรเกินกําลัง อาพาธเกิดแตวบิากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว   
ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขเกิดแตความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด   
และสัตวเล้ือยคลาน ทุกขเพราะมารดาตาย ทุกขเพราะบิดาตาย ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย   
ทุกขเพราะพ่ีหญิงนองหญิงตาย ทุกขเพราะบุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทุกขเพราะความ    
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ฉิบหายแหงญาติ ทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ทุกขเพราะความฉิบหายอันเกิดแตโรค   
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือ   
ภิกษเุกลียดอยู   
     [๙๐๒] คําวา ซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา ความวา ท่ีใดเปนท่ีนั่ง คือ เตียง ตั่ง   
ฟูก เส่ือ ทอนหนัง เคร่ืองลาดดวยหญา เคร่ืองลาดดวยใบไม เคร่ืองลาดดวยฟาง ท่ีนัน้   
เรียกวาท่ีนั่ง. ท่ีนั่งนั้น วาง เปลา สงัด เงียบจากการเห็นรูปไมเปนท่ีสบาย วาง เปลา   
สงัด เงียบจากการไดยนิเสียงไมเปนท่ีสบาย ฯลฯ วาง เปลา สงัด เงียบจากเบญจกามคุณ   
ไมเปนท่ีสบาย เม่ือภิกษุซองเสพ ซองเสพเสมอ เสพอาศัย ซองเสพเฉพาะท่ีนั่งนัน้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือภกิษุซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา   
     [๙๐๓] คําวา รุกขมูล สุสาน ความวา รุกขมูล คือโคนตนไม สุสานคือปาชา   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รุกขมูล สุสาน.   
     [๙๐๔] คําวา หรือท่ีนั่งในถํ้าแหงบรรพตทั้งหลาย ความวา บรรพต คือภูเขา   
กันทระคือซอก คิริคุหาคือถํ้าในภเูขา ทองภูเขาแหงภูเขาทั้งหลาย เรียกวา ระหวางภูเขา   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา หรือท่ีนั่งในถํ้าแหงบรรพตท้ังหลาย. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระ   
จึงทูลถามวา   
           เม่ือภิกษุเกลียดอยู ซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา รุกขมูล สุสาน หรือ   
           ท่ีนั่งในถ้ําแหงบรรพตทั้งหลาย   
     [๙๐๕] ในท่ีนอนท้ังหลายอันสูงและตํ่า ภิกษุรองอยู เพราะในท่ีนั้นมีอารมณ   
           อันนาหวาดเสียว อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหวั่นไหว ในท่ีนอนที่นั่ง   
           อันไมมีเสียงกึกกอง   
                       วาดวยท่ีนอนสูงตํ่า   
     [๙๐๖] คําวา อันสูงและตํ่า ในคําวา ในท่ีนอนอันสูงและตํ่า ความวา สูงและตํ่า   
คือ เลวประณตี ดีและช่ัว. เสนาสนะ คือ วหิาร เรือนมีหลังคาแถบเดียว ปราสาท   
เรือนโลน ถํ้า เรียกวา ท่ีนอน ในคําวา ในท่ีนอนท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ในท่ี   
นอนท้ังหลายอันสูงและตํ่า    
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     [๙๐๗] คําวา รองอยู ในคําวา ภกิษุรองอยู เพราะในท่ีนัน้มีอารมณอันนาหวาด   
เสียว ความวา ภิกษุรอง เรียก บันลือ ออกเสียงอยู. อีกอยางหนึ่ง ความวา อารมณอัน   
นาหวาดเสียว มีเทาไร มีอยางไร มีประมาณเทาไร มีกําหนดเทาไร มีมากเทาไร. ช่ือวา   
อารมณนาหวาดเสียวเหลานัน้ คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา   
โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนท่ีทํากรรมช่ัว หรือคนท่ีเตรียมทํากรรมช่ัว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษรุองอยู เพราะในท่ีนั้นมีอารมณอันนาหวาดเสียว.   
     [๙๐๘] คําวา อารมณอันนาหวาดเสียว ในคําวา อันเปนเหตุใหภิกษไุมพึงหวั่นไหว   
ความวา ภิกษุเห็นหรือไดยนิแลวซ่ึงอารมณอันนาหวาดกลัวเหลาใด อันเปนเหตุใหภกิษุไมพึง   
หวั่นไหว ไมสะทกสะทาน ไมคร่ันคราม ไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมตกใจ ไมกลัว ไมถึง   
ความสยดสยอง ไมพึงเปนผูขลาด ไมขยาด ไมหวาดหวั่น ไมหนี ละความกลัวความหวาดเสียว   
ปราศจากขนลุกชูชัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหวั่นไหว.   
     [๙๐๙] คําวา ในท่ีนอนท่ีนั่งอ่ืนไมเสียงกึกกอง ความวา ในเสนาสนะอันมีเสียงนอย   
ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก   
การหลีกเรน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ในท่ีนอนท่ีนั่งอันไมมีเสียงกึกกอง. เพราะเหตุนั้น พระ   
สารีบุตรเถระจึงทูลถามวา   
           ในท่ีนอนท้ังหลายอันสูงและตํ่า ภกิษุรองอยู เพราะในท่ีนั้นมีอารมณ   
           อันนาหวาดเสียว อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหวั่นไหวในท่ีนอนท่ีนั่ง   
           อันไมมีเสียงกึกกอง.   
     [๙๑๐] เม่ือภิกษไุปสูทิศท่ีไมเคยไป ภิกษุพึงปราบปรามอันตรายเหลาใด ในท่ี   
           นอนท่ีนั่งอันสงัด อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก.   
                     วาดวยอันตราย ๒ อยาง   
     [๙๑๑] คําวา มีเทาไร ในคําวา อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก ความวา มีเทาไร   
มีประมาณเทาไร มีกําหนดเทาไร มีมากเทาไร. ช่ือวาอันตราย ไดแกอันตราย ๒ อยาง คือ   
อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑.    
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     อันตรายปรากฏเปนไฉน? ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา โค   
กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนท่ีทํากรรมช่ัว คนท่ีเตรียมทํากรรมช่ัว โรคตา โรคหู   
โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ โรคหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไข   
พิษ โรคไขเซ่ืองซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ   
โรคกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด   
โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปน   
สมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิด   
แตฤดูแปรปรวน อาพาธเกดิแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธเกิดแตความเพยีรเกินกําลัง   
อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย ปวดอุจจาระ ปวด   
ปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน อันตรายเหลานี้ เรียกวา   
อันตรายปรากฏ.   
     อันตรายปกปดเปนไฉน? กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ พยาบาท   
นิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วจิิกิจฉานิวรณ ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ   
ความผูกโกรธ ความลบหลูคุณทาน ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ มารยา โออวด   
ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง   
ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลา   
ภิสังขารท้ังปวง อันตรายเหลานี้เรียกวาอันตรายปกปด.   
     ท่ีช่ือวา อันตราย เพราะอรรถวากระไร จึงช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวา ครอบงํา.   
จึงช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวา เปนไปเพือ่ความเส่ือม. จึงช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวา เปนท่ีอยู   
แหงอกุศลธรรมท้ังหลาย.   
     เพราะอรรถวา ครอบงําอยางไร? จึงช่ือวาอันตราย อันตรายเหลานัน้ ยอมครอบงํา   
ปราบปราม กดข่ี ทวมทับ กาํจัด ย่ํายี ซ่ึงบุคคลนั้น. เพราะอรรถวา ครอบงําอยางนี้ จึงช่ือวา   
อันตราย.   
     เพราะอรรถวา เปนไปเพือ่ความเส่ือมอยางไร? จึงช่ือวาอันตราย อันตรายเหลานัน้    
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ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมท้ังหลาย. อันตรายเหลานั้นยอมเปน   
ไป เพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกศุลธรรมเหลาไหน? อันตรายเหลานัน้ยอมเปนไป   
เพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร   
ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   
ความทําใหบริบูรณในศีล ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ   
ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญ   
สติปฏฐาน ๔ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญสัมมัปปธาน ๔ ความประกอบเนืองๆ   
ในการเจริญอิทธิบาท ๔ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญอินทรีย ๕ ความประกอบเนืองๆ   
ในการเจริญพละ ๕ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญโพชฌงค ๗ ความประกอบเนืองๆ   
ในการเจริญอริยมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อความเส่ือม เพื่ออันตรธาน   
ไปแหงกุศลธรรมเหลานี้. เพราะอรรถวา เปนไปเพื่อความเส่ือมอยางนี้ จึงช่ือวาอันตราย.   
     เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายอยางไรๆ จึงช่ือวาอันตราย อกุศล   
ธรรมอันลามกเหลานั้นยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนั้น อยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบเหมือนเหลาสัตว   
ท่ีอาศัยรูยอมอยูในรู ท่ีอาศัยน้ํายอมอยูในน้ํา ท่ีอาศัยปายอมอยูในปา ท่ีอาศัยตนไมยอมอยูท่ี   
ตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ ยอมเกดิข้ึนในอัตภาพนั้น อยูอาศัยในอัตภาพ   
ฉันนั้น ฉะนั้น เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายแมอยางนี้ จึงช่ือวาอันตราย.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยู   
อาศัยในภายใน อยูรวมกับกเิลสท่ีฟุงซาน ยอมอยูลําบากไมผาสุก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุ   
ผูอยูรวมกับกเิลสอันอยูอาศัยในภายใน อยูรวมกับกเิลสท่ีฟุงซาน ยอมอยูลําบากไมผาสุกอยาง   
ไร? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อกุศลธรรมอันลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณ อันเกือ้กูลแก   
สังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษใุนธรรมวินยันี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกศุลธรรมอันลามก   
เหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภกิษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยู   
รวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุมภิกษุนัน้ เพราะ   
เหตุดังนีน้ั้น ภกิษนุั้นจึงเรียกวา อยูรวมกับกิเลสท่ีฟุงซาน. อีกประการหนึ่ง อกุศลธรรมอันลามก    
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มีความดําริอันซานไปในอารมณ ยันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดแกภกิษ ุเพราะไดยินเสียง   
ดวยหู ... เพราะสูดกล่ินดวยจมูก ... เพราะล้ิมรสดวยล้ิน ... เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...   
เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุ   
นั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษนุั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับกเิลสอันอยูอาศัยในภายใน อกศุลธรรม   
อันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุมภิกษนุั้น เพราะเหตุดังนี้นัน้ ภิกษนุั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับกิเลส   
ท่ีฟุงซาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกับกิเลส   
ท่ีฟุงซาน ยอมอยูลําบากไมผาสุก อยางนี้แล เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหง   
อกุศลธรรมท้ังหลายแมอยางนี้ จึงช่ือวาอันตราย.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ เปนมลทิน   
ในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูใน   
ภายใน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะ เปนมลทนิในภายใน ... เปนศัตรูในภายใน โทสะ   
เปนมลทินในภายใน ... เปนศัตรูในภายใน โมหะ เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน   
เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓   
ประการนี้แล เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาต   
ในภายใน เปนศัตรูในภายใน.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษติน้ีจบลงแลว จึงตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
           โลภะยงัส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกดิ โลภะยังจิตใหกําเริบ โลภะเปน   
           ภัยเกิดในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น. คนผูโลภยอมไมรูอรรถ   
           คนผูโลภยอมไมเห็นธรรม ความโลภครอบงํานรชนในขณะใด  ความ   
           มืดตื้นยอมมีในขณะนั้น โทสะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกดิ โทสะ   
           ยังจิตใหกําเริบ โทสะเปนภัยเกิดในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภยันั้น.   
           คนผูโกรธยอมไมรูอรรถ คนผูโกรธยอมไมเหน็ธรรม ความโกรธ   
           ครอบงํานรชนในขณะใด ความมือต้ือยอมมีในขณะนัน้. โมหะยังส่ิงท่ี    
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           ไมเปนประโยชนใหเกิด โมหะยังจติใหกําเริบ โมหะเปนภยัเกดิในภาย   
           ใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น. คนผูหลงยอมไมรูอรรถ คนผูหลงยอม   
           ไมเห็นธรรม ความหลงครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดต้ือยอมมี   
           ในขณะน้ัน.   
เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลท้ังหลายแมอยางนี้ จึงช่ือวา อันตราย.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการแลเม่ือเกดิ   
ข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก   
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะเม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใช   
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก โทสะเม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอม   
เกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก โมหะเม่ือเกิดข้ึนในภายใน   
แหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก ดูกรมหาบพิตร                          
ธรรม ๓ ประการนี้แล เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล   
เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก.   
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลวจึงไดตรัสคาถา   
ประพันธตอไปอีกวา   
           โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดข้ึนในตน ยอมกําจัดบุรุษ ผูมีจิตลามก   
           เหมือนขุยไผกําจดัไมไผฉะนั้น.   
เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายแมอยางนี้ จึงช่ือวาอันตราย.   
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           ราคะ และโทสะมีอัตภาพนี้เปนเหต ุเกิดแตอัตภาพนี้ ไมยนิดกีศุล   
           ยินดแีตกามคุณ ทําใหขนลุกขนพอง บาปวิตกในใจต้ังข้ึนแตอัตภาพนี้   
           แลวผูกจิตไว เหมือนพวกเด็นผูกกาไวท่ีขอเทา ฉะนั้น.   
เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายแมอยางนี้ จึงช่ือวาอันตราย. คําวา ในโลก   
คือ ในมนุษยโลก เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก.    
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                 วาดวยทิศท่ีไมเคยไป (อมตนิพพาน)   
     [๙๑๒] คําวา เม่ือภกิษุไปสูทิศท่ีไมเคยไป ความวา อมตนิพพาน คือความสงบ   
สังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกความดับ ความออกจาก   
ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวาทิศท่ีไมเคยไป. ทิศท่ียังไมเคยไปโดยกาลยืดยาวนี้ ช่ือวาทิศท่ี   
ไมเคยไป. บุคคลพึงประคองภาชนะนํ้ามันอันเต็มเสมอขอบปากมิไดมีสวนเหลือ ฉันใด พระ   
โยคาวจรเม่ือปรารถนาทิศท่ียังไมเคยไป ก็พึงรักษาจิตของตนเนืองๆ ฉันนั้น. เม่ือภกิษุไป ดําเนิน   
ไป กาวไปสูทิศท่ีไมเคยไป เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เม่ือภกิษุไปสูทิศท่ีไมเคยไป.   
     [๙๑๓] คําวา ภิกษพุึงปราบปรามอันตรายเหลาใด ความวา ภกิษุพึงปราบปราม   
ครอบงํา จํากัด ขับไล ย่ํายีอันตรายเหลาใด เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภกิษุพงึปราบปรามอันตราย   
เหลาใด.   
     [๙๑๔] คําวา ในท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัด ความวา ในท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัดเปนท่ีสุด สวนสุด   
สวนสุดรอบ เปนสวนสุดแหงภูเขาหิน เปนสวนสุดแหงปา เปนสวนสุดแหงน้ําหรือเปนสวน   
สุดแหงแมน้ํา เปนสถานท่ีเขาไมไถ ไมหวาน ไมเปนอุปาจารแหงพวกมนุษยลวงเลยหมูชน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ในท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัด. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงทูลถามวา   
           เม่ือภิกษุไปสูทิศท่ีไมเคยไป ภิกษพุงึปราบปรามอันตรายเหลาใด ในท่ี   
           นอนท่ีนั่งอันสงัด อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก.   
     [๙๑๕] เม่ือภิกษุอบรมตนอยู เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร? พึงเปน   
           ผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร? พึงเปนผูมีศีลและวตัรอยางไร?   
     [๙๑๖] คําวา เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร? ความวา พระเถระยอมทูล   
ถามถึงความบริสุทธ์ิแหงวาจาวา ภกิษุนัน้ พึงเปนผูประกอบดวยคลองแหงถอยคําเชนไร คือดวย   
คลองแหงถอยคําท่ีดํารงไวอยางไร มีชนิดอยางไร มีสวนเปรียบอยางไร?   
                   วาดวยความบริสุทธ์ิแหงวาจา   
     ความบริสุทธ์ิแหงวาจาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ละมุสวาท เปนผูเวนขาดจาก   
มุสาวาท คือ พูดจริง ดํารงคําจริง มีถอยคําม่ันคง มีถอยคําเช่ือถือได ไมพดูใหเคล่ือนคลาด   
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แกโลก ละปสุณาวาจา เปนผูเวนขาดจากปสุณาวาจา คือฟงจากขางนีแ้ลว ไมไปบอกขางโนน   
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกคนหมูนี้ เพ่ือทําลายคนหมูโนน   
เปนผูสมานคนท่ีแตกกันบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันบาง มีความพรอมเพรียงเปนท่ีมายินดี   
ยินดใีนบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน มีความเพลิดเพลินในบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน กลาววาจา   
ท่ีทําใหเขาพรอมเพรียงกับดวยประการดังนี้ ละผรุสวาจา เปนผูเวนขาดจากผรุสวาจา คือ   
กลาววาจาท่ีไมมีโทษ อันไพเราะโสต เปนท่ีตั้งแหงความรัก หยั่งลงถึงหทัย เปนคําของชาวเมือง   
ท่ีคนหมูมากพอใจ ชอบใจ ละสัมผัปปลาปะ เปนผูเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ คือ พูดโดยกาลควร   
พูดจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั กลาววาจาเปนหลักฐานมีท่ีอางอิง มีสวนสุด   
ประกอบดวยประโยชนโดยกาลควร เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต ๔ กลาววาจาปราศจากโทษ ๔   
งด เวน เวนขาด ออก สงัด พนขาด ไมประกอบดวยติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ เปนผู   
มีจิตปราศจากเขตแดนกิเลสอยู ยอมกลาว กถาวัตถุ ๑๐ อยาง คือ อัปปจฉากถา สันตุฏฐิกถา   
ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณ   
ทัสนกถา ยอมกลาวสติปฏฐานกถา สัมมัปปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทรียกถา พลกถา   
โพชฌงคกถา มรรคกถา ผลกถา นิพพานกถา เปนผูประกอบสํารวม สํารวมเฉพาะ คุมครอง   
ปกครอง รักษา ระวัง ดวยวาจา นี้ช่ือวาความบริสุทธ์ิแหงวาจา. ภิกษพุึงเปนผูประกอบดวย   
ความบริสุทธ์ิแหงวาจาเชนนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร?   
     [๙๑๗] คําวา เธอพึงเปนผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร? ความวา พระเถระ ยอมทูลถาม   
ถึงโคจรวา ภิกษุนั้น พึงเปนผูประกอบดวยโคจรเชนไร คือ ดวยโคจรที่ดํารงไวอยางไร มีชนิด   
อยางไร มีสวนเปรียบอยางไร? อโคจรมีอยูโคจรมีอยู   
                         วาดวยอโคจร   
     อโคจรเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจรบาง เปนผู   
มีหญิงหมายเปนโคจรบาง เปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจรบาง เปนผูมีบัณเทาะกเปนโคจรบาง เปนผู   
มีภิกษณุีเปนโคจรบาง เปนผูมีโรงสุราเปนโคจรบาง อยูคลุกคลีดวยพวกพระราชา พวกมหา   
อํามาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกของเดียรถีย ดวยความคลุกคลีกับคฤหัสถอัน   
ไมสมควร อนึง่ สกุลบางแหงไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส ไมเปนดุจบอน้ํา มักดา มักบริภาษ   
มุงความเส่ือม มุงส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกลู มุงความไมสบาย มุงความไมปลอดโปรง   
จากโยคกเิลส แกพวกภิกษุ พวกภิกษุณี พวกอุบาสก พวกอุบาสิกา ภกิษุยอมซองเสพ    
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คบหา ติดตอกบัสกุลเห็นปานนั้น นีเ้รียกวาอโคจร. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน   
เดินไปตามถนน เปนผูไมสํารวมเดินไป คือ แลดูชาง แลดูมา แลดูรถ แลดูพลเดินเทา   
แลดูสตรี แลดบุูรุษ แลดูกุมาร แลดูกุมารี แลดูรานตลาด แลดูหนามุขเรือน แลดูขางบน   
แลดูขางลาง แลดูทิศนอยทิศใหญเดนิไป แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็น   
รูปดวยจักษแุลว ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัตเิพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไม   
สํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอม   
ไมรักษาจกัขุนทรีย ยอมถึงความไมสํารวมในจักขุนทรีย ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ถือ   
นิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะพึงเปน   
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมไมรักษามนินทรีย ยอม   
ถึงความไมสํารวมในมนินทรีย แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา ทาน   
สมณพราหมณบางพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแก   
กุศลเห็นปานนี้ คือการฟอน การขับ การประโคม มหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย   
เพลงปรบมือ ฆอง ระนาด หนัง เพลงขอทาน ไตราว การเลนหนาศพ ชนชาง แขงมา   
ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง ชกมวย มวย   
ปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ ทานสมณพราหมณบางพวก   
ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. แมกามคุณ ๕   
ก็ช่ือวาอโคจร.   
     สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงอยาเท่ียวไป   
ในแดนอ่ืนซ่ึงเปนอโคจร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเท่ียวไปในแดนอ่ืนซ่ึงเปนอโคจร   
มารจักไดชอง ไดอารมณ ดกูรภิกษุท้ังหลายก็แดนอ่ืนซ่ึงเปนอโคจรของภิกษุ คืออะไร คือ   
กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุ อันนาปรารถนา พอใจ ชอบใจ   
รักใคร ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั เสียงท่ีพึงรูแจงดวยหู กล่ินท่ีพึงรูแจงดวย   
จมูก รสท่ีพึงรูแจงดวยล้ิน โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา พอใจ ชอบใจ   
รักใคร ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เราเรียกวาแดนอ่ืน   
เปนอโคจรของภิกษุ. แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร.    
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     โคจรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจร ไมเปนผูมี   
หญิงหมายเปนโคจร ไมเปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจร ไมเปนผูมีบัณเฑาะกเปนโคจร ไมเปนผูมี   
ภิกษณุีเปนโคจร ไมเปนผูมีโรงสุราเปนโคจร ไมอยูคลุกคลีดวยพวกพระราชา พวกมหาอํามาตย   
ของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกของเดียรถีย ดวยความคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร   
อนึ่ง สกุลบางแหงมีศรัทธาเล่ือมใส  เปนดจุบอน้ํา รุงเรืองดวยผากาสาวพัสตร เปนท่ีเดิน   
สวนกันเขาออกแหงภิกษุผูแสวงหา มุงความเจริญ มุงประโยชนเกื้อกูล มุงความสบาย มุง   
ความปลอดโปรงจากโยคกิเลส แกพวกภกิษุ พวกภกิษณุี พวกอุบาสก พวกอุบาสิกา ภกิษุ   
ยอมซองเสพ คบหา ติดตอกบัสกุลเห็นปานนั้น นีเ้รียกวาโคจร. อีกอยางหนึ่ง ภกิษุเขาไปสู   
ละแวกบาน เดนิไปตามถนน ยอมเปนผูสํารวมเดินไป คือ ไมแลดูชาง ไมแลดูมา ไมแลดู   
รถ ไมแลดูพลเดินเทา ฯลฯ ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. อีกอยางหน่ึง   
ภิกษเุห็นรูปดวยจกัษแุลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ฯลฯ ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย   
แมเชนนีก้็เรียกวาโคจร. อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา ทานสมณพราหมณบางพวกฉันโภชนะ   
ท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ไมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน   
การขับ การประโคม ฯลฯ กองทัพ ภกิษุเปนผูเวนขาดจากการขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึก   
แกกุศลเห็นปานนี้ แมเชนนี้กเ็รียกวาโคจร. แมสติปฏฐาน ๔ ก็ช่ือวาโคจร. สมจริงตามท่ีพระ   
ผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในแดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปน   
โคจร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในแดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปนโคจร มาร   
ยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แดนเปนของบิดาของตน ซ่ึงเปนโคจรของ   
ภิกษุคืออะไร คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม   
วินัยนี้ ยอมเปนผูพิจารณาเหน็กายในกาย มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา   
และโทมนัสในโลกอยู เปนผูพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังหลาย เปนผูพิจารณาเหน็จิตในจิต   
เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ   
โทมนัสในโลกอยู ดกูรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวา แดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปนโคจรของภิกษุ.   
แมเชนนีก้็เรียกวาโคจร. ภกิษุพึงเปนผูประกอบดวยโคจรเชนนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเปน   
ผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร.    
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                       วาดวยศีลและวัตร   
     [๙๑๘] คําวา พึงเปนผูมีศีลและวัตรอยางไร? ความวา พระเถระยอมทูลถามถึง   
ความบริสุทธ์ิแหงศีลและวัตรวา ภิกษุนัน้พงึเปนผูประกอบดวยศีลและวตัรอยางไร คือ ดวยศีล   
และวัตรท่ีดํารงไวอยางไร มีชนิดอยางไร มีสวนเปรียบอยางไร.   
     ความบริสุทธ์ิแหงศีลและวัตรเปนไฉน? บางแหงเปนศีลและเปนวัตร บางแหงเปน   
วัตรแตไมเปนศีล.   
     ศีลและเปนวัตรเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวม ดวยความสํารวม   
ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เปนผูเห็นภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณนอย   
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย ความสํารวม ความระวัง ความไมกาวลวงในสิกขาบท   
ท้ังหลายน้ัน นีเ่ปนศีล. ความสมาทาน ช่ือวาเปนวัตร. เพราะอรรถวา สํารวม จึงช่ือวา ศีล.   
เพราะอรรถวา สมาทาน จึงช่ือวา วัตร. นีเ้รียกวาศีลและวตัร.   
     เปนวัตรแตไมเปนศีลเปนไฉน? ธุดงค ๘ คือ อารัญญิกังคธุดงค ๑ ปณฑปาติกังคธุดงค   
๑ ปงสุกุลิกังคธุดงค ๑ เตจีวริกังคธุดงค ๑ สปทานจาริกังคธุดงค ๑ ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค   
๑ เนสัชชิกังคธุดงค ๑ ยถาสันตติกังคธุดงค ๑ นี้เรียกวาเปนวัตร แตไมเปนศีล. แมการ   
สมาทานความเพียร ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล กลาวคือ พระมหาสัตวทรงประคองต้ัง   
พระทัยวาจงเหลืออยูแตหนงั เอ็น กระดกู ก็ตามที เนื้อและเลือดในสรรีะจงเหือดแหงไปเถิด   
ผลใดอันบุรุษพึงบรรลุดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวย   
ความบากบ่ันของบุรุษ การไมบรรลุผลนั้นแลวหยุดความเพียรเสียจักไมมี ดังนี้ แมการสมาทาน   
ความเพยีรเหน็ปานนี้ กเ็รียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจติวา   
           เม่ือลูกศรคือตัณหาเรายังถอนไมไดแลว เราจกัไมกิน จักไมดื่ม จักไม   
           ออกจากวิหาร ท้ังจักไมเอนขาง [ไมนอน] ดังนี้.   
แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล. พระมหาสัตวทรง   
ประคองต้ังพระทัยวา เราจักไมทําลายบัลลังกนี้จนตลอดเวลาท่ีจิตของเราจักไมหลุดพนจาก   
อาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตร    
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ไมเปนศีล. ภกิษุประคองต้ังจติวา จิตของเราจักไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน   
เพียงใด เราจกัไมลุกข้ึนจากอาสนะน้ีเพยีงนั้น จิตของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย   
เพราะไมถือม่ันเพียงใด เราจกัไมลงจากท่ีจงกรม จักไมออกจากวิหาร จกัไมออกจากเรือนมี   
หลังคาแถบเดียว จกัไมออกจากปราสาท จกัไมออกจากเรือนโลน จักไมออกจากเพิง จักไม   
ออกจากถํ้า จักไมออกจากกุฏิ จักไมออกจากเรือนยอด จักไมออกจากปอม จักไมออกจาก   
โรงกรม จักไมออกจากเรือนท่ีมีเคร่ืองกั้น จักไมออกจากศาลาท่ีบํารุง จักไมออกจากมณฑป   
จักไมออกจากโคนตนไม เพยีงนั้น ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเหน็ปานนี้ กเ็รียกวาเปน   
วัตร ไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา ในเวลาเชานีแ้หละ เราจักนํามา จักนํามาพรอม   
จักบรรลุ จักถูกตอง จักทําใหแจง ซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้   
ก็เรียกวาเปนวตัร ไมเปนศีล. ภิกษุปวะคองต้ังจิตวา ในเวลาเท่ียงนี้แหละ ในเวลาเย็นนี้แหละ   
ในกาลกอนภตันี้แหละ ในกาลภายหลังภัตนี้แหละ ในยามตนนี้แหละ ในยามหลังนีแ้หละ   
ในฤดรูอนนีแ้หละ ในตอนวยัตนนีแ้หละ ในตอนวยักลางนี้แหละ ในตอนวัยหลังนี้แหละ   
เราจักนํามา จกันํามาพรอม จักบรรลุ จักถูกตอง จําทําใหแจงซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทาน   
ความเพยีรเหน็ปานนี้ กเ็รียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล. นี้ช่ือวาความบริสุทธ์ิแหงศีลและวัตร. ภิกษุ   
พึงเปนผูประกอบดวยความบริสุทธ์ิแหงศีลและวัตรเชนนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เธอพึงเปนผูมี   
ศีลและวัตรอยางไร?   
                       วาดวยการอบรมตน   
     [๙๑๙] คําวา อบรมตนอยู ในคําวา เม่ือภกิษุอบรมตนอยู ความวา ปรารภความเพยีร   
มีความเพยีรแรงกลา มีความบากบ่ันม่ันคง มิไดปลงฉันทะ มิไดทอดธุระ ในธรรมท้ังหลายฝาย   
กุศล. อีกอยางหน่ึง ผูสงตนไป คือ ตนอันภกิษุสงไปในอรหัตผลอันเปนประโยชนของตน   
ในอริยมรรค ในลักษณะ ในเหตุ ในฐานะ และอฐานะ คือ สงตนไปวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง   
สงตนไปวา สังขารท้ังปวงเปนทุกข สงตนไปวา ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา สงตนไปวา เพราะ   
อวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร ฯลฯ สงตนไปวา เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชราและมรณะ สงตนไป   
วา เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ ฯลฯ สงตนไปวา เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดบั สงตน    
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ไปวา นี้ทุกข ฯลฯ สงตนไปวา นี้ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับทุกข สงตนไปวา เหลานี้อาสวะ   
ฯลฯ สงตนไปวา นี้ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับอาสวะ สงตนไปวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯลฯ   
ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง สงตนไปถึงความเกดิ ความดับ คุณโทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก   
แหงผัสสายตะ ๖ สงตนไปถึงความเกิด ความดับ คุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง   
อุปาทานขันธ ๕ แหงมหาภตูรูป ๔ สงตนไปวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้น   
ท้ังหมดมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา เม่ือภิกษุ ความวา เม่ือภกิษุท่ีเปนกัลยาณปุถุชน หรือเม่ือ   
ภิกษุท่ีเปนพระเสขะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือภิกษุอบรมตนอยู. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตร   
เถระจึงทูลถามวา   
           เม่ือภิกษุอบรมตนอยู เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร? พงึเปน   
           ผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร? พึงเปนผูมีศีลและวตัรอยางไร?   
     [๙๒๐] ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร? จงึเปนผูมีสมาธิ เปนธรรมเอกผุดข้ึน   
           มีปญญารักษาตน มีสติ พึงกําจัดมลทินของตน เหมือนชางทองกาํจัด   
           มลทินแหงทอง ฉะนัน้.   
                     วาดวยสมาทานสิกขา ๓   
     [๙๒๑] คําวา ภกิษุนัน้สมาทานสิกขาอะไร? ความวา ภกิษุนั้นถือเอา สมาทาน ยึดถือ   
ยึดม่ัน ถือม่ัน ซ่ึงสิกขาอะไร? เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษนุั้นสมาทานสิกขาอะไร?. คําวา   
มีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน ในคําวา จึงเปนผูมีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน มีปญญารักษาตน มีสติ   
ความวา มีจติมีอารมณเดียว มีจิตไมฟุงซาน มีใจไมถูกอารมณรายกระทบ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
มีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน. คําวา มีปญญารักษาตน ความวา มีปญญารักษาตน เปนบัณฑิต   
มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส. คําวา มีสติ ความวา มีสติ   
ดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ภกิษเุม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นกายในกาย ก็ช่ือวามีสติ เม่ือ   
เจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย กช่ื็อวามีสติ เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณา   
เห็นจิตในจิต ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย ก็ช่ือวามีสติ.   
ภิกษนุั้น เรียกวาสติ. พระเถระยอมทูลถามถึงอธิศีลสิกขาดวยคําวา ภิกษนุั้น สมาทานสิกขา   
อะไร? ทูลถามถึงอธิจิตสิกขาดวยคําวา มีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน ทูลถามถึงอธิปญญาสิกขา    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 461 
ดวยคําวา มีปญญารักษาตน. ทูลถามถึงความบริสุทธ์ิแหงสติดวยคําวา มีสติ เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ภิกษนุั้นสมาทานสิกขาอะไร? จึงเปนผูมีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน มีปญญารักษาตน   
มีสติ.   
                      วาดวยการกําจดัมลทิน   
     [๙๒๒] คําวา พึงกําจัดมลทินของตน เหมือนชางทอง กําจัดมลทินแหงทอง ฉะนัน้   
ความวา คนทําทอง เรียกวาชางทอง. ทองคําเรียกวาทอง. ชางทองยอมเปา ไล กําจัดมลทิน   
อยางหยาบแหงทองบาง เปา ไล กําจัด มลทินอยางกลาง แหงทองบาง เปา ไล กําจัด   
มลทินอยางละเอียดแหงทองบาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเปา ไล กําจัด   
ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงกิเลสอยางหยาบของตนบาง ซ่ึงกิเลสอยางกลาง   
ของตนบาง ซ่ึงกิเลสอยางละเอียดของตนบาง. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเปา ไล กําจัด ละ   
บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงมลทินคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส   
ทุจริต ของตน อันทําใหเปนคนบอด ทําใหไมมีจักษุ ทําใหไมมีญาณ อันดับปญญา   
อันเปนไปในฝายแหงทุกขไมใหเปนไปเพือ่นิพพาน. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเปา ไล กําจัด   
ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ ดวยสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงมิจฉา   
สังกัปปะ ดวยสัมมาสังกัปปะ ซ่ึงมิจฉาวาจา ดวยสัมมาวาจา ซ่ึงมิจฉากมัมันตะ ดวยสัมมา   
กัมมันตะ ซ่ึงมิจฉาอาชีวะ ดวยสัมมาอาชีวะ ซ่ึงมิจฉาวายามะ ดวยสัมมาวายามะ ซ่ึงมิจฉาสติ   
ดวยสัมมาสติ ซ่ึงมิจฉาสมาธิ ดวยสัมมาสมาธิ ซ่ึงมิจฉาญาณ ดวยสัมมาญาณ ซ่ึงมิจฉาวิมุติ   
ดวยสัมมาวิมุต.ิ อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยอมเปา ไล กําจัด ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความ   
ไมมี ซ่ึงกิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความ   
เดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง ดวยอริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงกําจัด   
มลทินของตน เหมือนชางทองกําจัดมลทนิแหงทองฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระ   
จึงทูลถามวา   
           ภิกษนุัน้สมาทานสิกขาอะไร? จึงเปนผูมีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน   
           มีปญญารักษาตน มีสติ พึงกําจัดมลทินของตน เหมือนชางทองกาํจัด   
           มลทินแหงทอง ฉะนัน้.    
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     [๙๒๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร) เราจะกลาวซ่ึงความ   
           ผาสุกและธรรมตามสมควรน้ัน ของภิกษุผูเกลียด ผูซองเสพ ท่ีนั่ง   
           และท่ีนอนอันสงัด ผูปรารถนาสัมโพธิแกทาน ตามท่ีรู.   
                       วาดวยความผาสุก   
     [๙๒๔] คําวา ผูเกลียด ในคําวา ความผาสุก ... ของ ภิกษุผูเกลียด ความวา ผูเกลียด   
ผูอึดอัด ผูเอือมระอา ดวยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ฯลฯ   
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูเกลียด. คําวา ความผาสุก ความวา   
เราจักบอกความผาสุก คือ ความอยูเปนผาสุก ความอยูเปนผาสุกเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ   
ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรม   
สมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย   
ความเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ   
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘   
นิพพานและปฏิปทาเคร่ืองใหถึงนิพพาน นี้ช่ือวาความอยูเปนผาสุก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ความผาสุก ... ของภิกษุผูเกลียด.   
                       อธิบายคําวา ภควา   
     [๙๒๕] คําวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร ความวา พระผูมี   
พระภาคตรัสเรียกพระเถระนั้นโดยช่ือ. คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยาง   
หนึ่ง คําวา ช่ือวา ภควา เพราะอรรถวา ทรงทําลายราคะ ทรงทําลายโทสะ ทรงทําลายโมหะ   
ทรงทําลายมานะ ทรงทําลายทิฏฐิ ทรงทําลายเส้ียนหนาม ทรงทําลายกิเลส. เพราะอรรถวา ทรง   
จําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะ ซ่ึงธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําท่ีสุดแหงภพ   
ท้ังหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจติอันอบรมแลว มี   
ปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบ   
อันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกกึกอง ปราศจากคนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับ   
ของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน    
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แหงจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา.   
อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหง อธิศีล อธีจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส   
วิมุตติรส เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภคว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔   
อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมี   
สวนแหงวิโมกข ๘ อภภิายตนะ ๘ (ฌานเปนท่ีตั้งแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหาร   
สมาบัติ ๙ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึง่ พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐   
กสิณสมาบัติ  ๑๐ อานาปานสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง   
พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕   
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมี   
สวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชญาณ ๔ ปฏิสัมภทิา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา พระภาดา   
พระภคินี มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนามวา   
ภควา นี้ เปนวโิมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกา   
บัญญัติ พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิฤกษ ของพระผูมีพระภาค   
ท้ังหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดกูรสารีบุตร.   
     [๙๒๖] คําวา ผูซองเสพท่ีนั่งและท่ีนอนอันสงัด ความวา ท่ีใดเปนท่ีนั่ง คือ เตียง   
ตั่ง ฟูก เส่ือ ทอนหนัง เคร่ืองลาดดวยหญา เคร่ืองลาดดวยใบไม เคร่ืองลาดดวยฟาง   
เรียกวาท่ีนั่ง. เสนาสนะ คือ วิหาร เรือนมีหลังคาแถบเดียว ปราสาท เรือนมีหลังคาโลน   
ถํ้า เรียกวาท่ีนอน ท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด วาง เงียบ สงัด จากการเห็นรูปไมเปนท่ีสบาย   
จากการไดยินเสียงไมเปนท่ีสบาย ฯลฯ อันสงัด วาง  เงียบสงัด จากเบญจกามคุณอันไมเปน   
ท่ีสบายผูซองเสพ อาศัยซองเสพ ซองเสพเสมอ ซองเสพเฉพาะ ซ่ึงท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูซองเสพท่ีนั่งและท่ีนอนอันสงัด.   
               วาดวยสัมโพธิและธรรมอันควรแกสัมโพธิ   
     [๙๒๗] คําวา ผูปรารถนาสัมโพธิ ... และซ่ึงธรรมอันสมควร ความวา ญาณ ปญญา    
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ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา วิปสสนา   
สัมมาทิฏฐิ ในมรรค ๔ เรียกวา สัมโพธิ. ผูปรารถนาเพื่อจะตรัสรู ปรารถนาเพื่อจะตามตรัสรู   
ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรูเฉพาะ ปรารถนาเพือ่จะตรัสรูพรอม ปรารถนาเพื่อจะบรรลุ ปรารถนา   
เพื่อจะถูกตอง ปรารถนาเพื่อจะทําใหแจง ซ่ึงสัมโพธินั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูปรารถนา   
สัมโพธิ. คําวา ซ่ึงธรรมอันสมควร ความวา ธรรมอันสมควรตอโพธิเปนไฉน? ความปฏิบัติ   
ชอบ ความปฏิบัติอันสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก  ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน   
ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ความเปนผูคุมครองทวาร   
ในอินทรียท้ังหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผู   
ตื่น สติสัมปชัญญะ ธรรมเหลานี้ เรียกวา ธรรมอันสมควรตอโพธิ. อีกอยางหนึ่ง วิปสสนา   
ในสวนเบ้ืองตนแหงมรรค ๔ เรียกวา ธรรมอันสมควรตอโพธิ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผู   
ปรารถนาสัมโพธิ และซ่ึงธรรมตามสมควร   
     [๙๒๘] คําวา นั้น ในคําวา เราจักกลาว ... นั้น แกทาน ตามท่ีรู ความวา ธรรม   
อันสมควรแกโพธิ. คําวา เราจักกลาว ความวา จักบอกกลาว ช้ีแจง แสดง บัญญัติ แตงต้ัง   
เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ประกาศ. คําวา ตามท่ีรู คือ เรารูท่ัว รูแจง รูเฉพาะ แทงตลอด   
อยางไร? จักกลาวซ่ึงธรรมท่ีประจักษแกตน อันตนรูยิ่งเอง มิใชโดยตองเช่ือตอผูอ่ืนวา ธรรมนี้   
เปนดังนี้ ธรรมนี้เปนดังนี้ มิใชโดยอางตํารา มิใชโดยนึกเดาเอาเอง มิใชโดยคาดคะเนเอาเอง   
มิใชโดยตรึกตามอาการ มิใชโดยเหน็วาควรแกลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เราจักกลาว ...   
นั้นแกทาน ตามท่ีรู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา   
           (พระผูมีพระภาคตรสัตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร) เราจักกลาวซ่ึงความ   
           ผาสุก และธรรมตามสมควรน้ัน ของภิกษุผูเกลียด ผูซองเสพท่ีนั่ง   
           และท่ีนอนอันสงัด ผูปรารถนาสัมโพธิแกทาน ตามท่ีรู.   
     [๙๒๙] ภกิษุผูเปนธีรชน มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ ไมพึงกลัว   
           ตอภัย ๕ ประการ คือ ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตวเล้ือยคลาน   
           สัมผัสแตมนุษย และภัยแตสัตวส่ีเทา.    
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                      วาดวยภิกษุผูเปนธีรชน   
     [๙๓๐] คําวา ผูเปนธีรชน ในคํา ผูเปนธีรชน ... ไมพึงกลัวตอภัย ๕ ประการ   
ความวา ผูเปนธีรชน เปนบัณฑิต มีปญญา มีปญญาตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มี   
ปญญาทําลายกิเลส ไมพึงกลัว ไมพึงสะดุง ไมพึงหวาดเสียวไมพึงคร่ันคราม ไมพึงถึงความ   
สยดสยอง ตอภัย ๕ ประการ คือ เปนผูไมขลาด ไมคร่ันคราม ไมหวาดเสียว ไมหนี เปน   
ผูละ ความกลัวความขลาดเสียแลว ปราศจากความเปนผูมีขนลุกอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผู   
เปนธีรชน ... ไมพึงกลัวตอภยั ๕ ประการ.   
     [๙๓๑] คําวา ภิกษุ ในคําวา ภิกษุ ... มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ   
คือ ภิกษุท่ีเปนกัลยาณปุถุชน หรือภิกษุท่ีเปนพระเสขะ คําวา มีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ   
๔ ประการ คือ เม่ือเจริญสติปฏฐานคือพิจารณาเหน็กายในกาย ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญสติ   
ปฏฐานคือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญสติปฏฐานคือพิจารณา   
เห็นจิตในจิต ก็ช่ือวามีสติ เม่ือเจริญสติปฏฐานคือพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลาย ก็ช่ือวา   
มีสติ ภิกษนุั้นทานเรียกวา เปนผูมีสติ. ธรรมเปนสวนสุดรอบในคําวา ประพฤติธรรมเปน   
สวนสุดรอบ มี ๔ ประการ คือ ธรรมเปนสวนสุดรอบคือ ศีลสังวร ๑ ธรรมเปนสวนสุด   
รอบคืออินทรียสังวร ๑ ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญุตา ๑ ธรรมเปนสวนสุด   
รอบคือชาคริยานุโยค ๑.   
     ธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสังวรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวม   
อยูในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เปนผูเห็นภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณ   
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย พิจารณาถึงความเสีย ณ ภายใน ช่ือวาประพฤติ   
ในธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสังวร ณ ภายใน มิไดทําลายศีลอันเปนเขตแดน นี้ช่ือวา ธรรม   
เปนสวนสุดรอบคือศีลสังวร.   
     ธรรมเปนสวนสุดรอบคืออินทรียสังวรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้เห็นรูปดวยจักษุ   
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยญัชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว   
จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมรักษาจักขุนทรีย    
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ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกล่ินดวยจมกู ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตอง   
โผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนมิิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ   
เพื่อสํารวมมนนิทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ   
โทมนัสครอบงํานั้น ยอมรักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย พิจารณาอาทิตต   
ปริยายเทศนา ช่ือวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบคืออินทรียสังวรในภายใน มิไดทําลาย   
อินทรียสังวรอันเปนเขตแดน นี้ช่ือวาธรรมเปนสวนสุดรอบคืออินทรียสังวร.   
     ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญุตาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณา   
โดยอุบายอันแยบคายแลว ฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อมัวเมา ไมฉันเพื่อประดับ   
ไมฉันเพื่อตกแตง ฉันเพ่ือความต้ังอยูแหงกายนี้ เพื่อจะใหกายนี้เปนไป เพื่อเวนความลําบาก   
แหงกายนี้ เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา เราจะบําบัดเวทนาเกา จกัไมใหเวทนา   
ใหมเกดิข้ึน และความดําเนนิของเรา ความท่ีเราไมมีโทษ ความอยูสบายของเราจักมี ดังนี้   
อยางเดยีวเทานั้น พิจารณาอาหารเปรียบดวยน้ํามันสําหรับหยอดเพลาเกวยีน ผาสําหรับปดแผล   
และเนื้อบุตร (ของคนท่ีเดินทางกันดาร) ช่ือวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัต   
ตัญุตา ยอมไมทําลายโภชเนมัตตัญุตาอันเปนเขตแดนในภายใน นี้ช่ือวา ธรรมเปนสวนสุด   
รอบ คือโภชเนมัตตัญุตา.   
     ธรรมเปนสวนสุดรอบคือชาคริยานุโยคเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมชําระจิตให   
บริสุทธ์ิจากธรรมท้ังหลายอันเปนเคร่ืองกัน้กาง ดวยการเดิน การนั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตให   
บริสุทธ์ิจากธรรมท้ังหลายอันเปนเคร่ืองกัน้กาง ดวยการเดินการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอม   
สําเร็จสีหไสยา (นอนอยางราชสีห) โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ   
ใสใจถึงสัญญาในความลุกข้ึน ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับลุกข้ึนแลว ชําระจิตใหบริสุทธ์ิ   
จากธรรมท้ังหลายอันเปนเคร่ืองกั้นกาง ดวยการเดนิ การนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรี พิจารณา   
ถึงความอยูแหงบุคคลผูมีราตรีเดียวเจริญ ช่ือวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบคือชาคริยานุโยค   
ในภายใน ยอมไมทําลายชาคริยานุโยคอันเปนเขตแดน นี้ช่ือวา ธรรมเปนสวนสุดรอบคือ   
ชาคริยานุโยค เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภิกษุ ... มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ.    
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                     ลักษณะตัวเหลือบเปนตน   
     [๙๓๒] แมลงมีตาเหลือง เรียกวาเหลือบ  ในคําวา ตวัเหลือบ สัตวไตตอม สัตว   
เล้ือยคลาน. แมลงวันแมท้ังปวง เรียกวาสัตวไตตอม. เหตุไรแมลงวันแมท้ังปวง จึงเรียกวา   
สัตวไตตอม. สัตวเหลานั้น ยอมบิน ตอม กัดกิน เหตนุั้น จึงเรียกวา สัตวไตตอม. งูท้ังหลาย   
เรียกวา สัตวเล้ือยคลาน เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตวเล้ือยคลาน.   
     [๙๓๓] คําวา สัมผัสแตมนุษย และภัยแตสัตว ๔ เทา ความวา พวกโจร คนท่ีทํา   
กรรมช่ัว หรือคนที่เตรียมทํากรรมชั่ว เรียกวา สัมผัสแตมนุษย. มนุษยเหลานั้น พึงถามปญหาบาง   
พึงยกวาทะกะภิกษุบาง พึงดา คอนวา แชง เสียดสี เบียดเบียน ยํายี กดข่ี ขมเหง ฆา   
เขาไปฆา หรือทําความพยายาม ฆา ความกระทบกระท่ังแตมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง ช่ือวา สัมผัส   
แตมนุษย. คําวา ภัยแตสัตว ๔ เทา ความวา ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว   
หมาปา โค กระบือ ชาง. สัตว ๔ เทาเหลานั้น พึงย่ํายี กดักิน เบียดเบียน รังแก กดข่ี   
ขมเหง ฆา เขาไปฆา ทําความพยายามฆาภกิษุ ความกระทบกระท่ังแตสัตว ๔ เทาอยางใดอยางหน่ึง   
ช่ือวา ภยัแตสัตว ๔ เทา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัมผัสแตมนุษยและภัยแตสัตว ๔ เทา. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษุผูเปนธีรชน มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ ไมพึงกลัวภยั   
           ๕ ประการ คือ ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตวเล้ือยคลาน สัมผัสแต   
           มนุษย และภยัแตสัตว ๔ เทา.   
     [๙๓๔] ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืน แมเหน็อารมณอัน   
           ใหเกิดความขลาดมากของคนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืนนั้น กไ็มพึงหวาดเสียว   
           อนึ่ง ภกิษุท้ังหลายผูแสวงหากุศล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืนๆ.   
                        วาดวยสหธรรมิก   
     [๙๓๕] คําวา ภกิษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนท่ีท้ังอยูในธรรมอ่ืน แมเห็นอารมณอันให   
เกิดความขลาดมาก ของคนที่ตั้งอยูในธรรมอ่ืนนั้น กไ็มพึงหวาดเสียว ความวา เวนสหธรรมิกชน   
๗ จําพวก (คือภิกษุ ภิกษุณี สินขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา) คนเหลาใด    
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เหลาหนึ่งผูไมเล่ือมใสในพระพุทธเจา ไมเล่ือมใสในพระธรรม ไมเล่ือมใสในพระสงฆ เรียกวา   
คนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืน. คนพวกนั้นถามปญหาบาง พึงยกวาทะกะภิกษุบาง พึงดา คอนวา แชง   
เสียดสี เบียดเบียน ย่ํายี กดข่ี ขมเหง ฆา เขาไปฆา ทําความพยายามฆา ภิกษเุห็นหรือได   
ยินอารมณอันใหเกดิความขลาดเปนอันมากของคนเหลานั้นแลว ไมพึงหวั่นไหวสะทกสะทาน   
ไมพึงสะดุงดิน้รนหวาดเสียวคร่ันคราม ไมพึงกลัว ไมพงึถึงความสยดสยอง คือ เปนผูไมขลาด   
ไมคร่ันคราม ไมหวาดเสียว ไมหนีไป เปนผูละความกลัว ความขลาดเสียแลว ปราศจาก   
ความเปนผูมีขนลุกอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษไุมพึงหวาดเสียวแมตอคนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืน   
แมเห็นอารมณอันใหเกดิความขลาดมากของคนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืนนั้น ก็ไมพึงหวาดเสียว.   
                       อันตราย ๒ อยาง   
     [๙๓๖] คําวา อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายผูตามแสวงหากศุล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน ความวา   
อนึ่ง อันตรายแมเหลาอ่ืน อันภิกษุท้ังหลายผูตามแสวงหากุศล พึงย่ํายี ครอบงํา ขมข่ี กําจัด   
ขับไล มีอยู. ช่ือวาอันตราย ไดแกอันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายท่ีปรากฏ ๑ อันตรายท่ีปกปด ๑   
ฯลฯ เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลายแมอยางนี้ ช่ือวาอันตราย. คําวา ภิกษุ   
ท้ังหลายผูตามแสวงหากุศล ความวา อันตรายท้ังหลายอันผูแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงความ   
ปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัตเิปนไปตามประโยชน ฯลฯ   
อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และปฏิปทาเคร่ืองใหถึงนิพพาน พึงย่ํายี ครอบงํา ขมข่ี กําจัด   
ขับไล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายผูตามแสวงหากุศล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน.   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษไุมพึงหวาดเสียวแมตอคนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืน แมเหน็อารมณอันให   
           เกิดความขลาดมากของคนท่ีตั้งอยูในธรรมอ่ืนนั้น ก็ไมพึงหวาดเสียว   
           อนึ่ง ภกิษุท้ังหลายผูตามแสวงหากศุล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน.   
     [๙๓๗] ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว พึงอดทนความหนาว   
           และความรอน ภิกษุนัน้อันผัสสะเหลานั้นกระทบแลวโดยอาการมาก   
           อยาง เปนผูไมเปดโอกาส พึงทําความบากบ่ัน คือความเพยีรใหม่ันไว.    
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     [๙๓๘] คําวา ภกิษุถูกผัสสะคือโรคและความหวิกระทบแลว ความวา ความกระทบ   
คือโรค เรียกวา ผัสสะคือโรค. ภิกษเุปนผูอันผัสสะคือโรคกระทบ ถูกตอง ตั้งลง ครอบงํา คือ   
เปนผูอันโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย ฯลฯ สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด   
และสัตวเสือกคลานกระทบเขา ถูกตอง ตั้งลง ครอบงําแลว. ความอยากกิน เรียกวาความหิว.   
ภิกษเุปนผูอันความหวิกระทบเขา ถูกตอง ตั้งลง ครอบงําแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุ   
ถูกผัสสะคือโรคและความหวิกระทบแลว.   
                   ความหนาวมีดวยเหตุ ๒ อยาง   
     [๙๓๙] คําวา ความหนาว ในคําวา พึงอดทนความหนาวและความรอน ความวา   
ความหนาวยอมมีดวยเหตุ ๒ อยาง คือ ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงอาโปธาตุภายในกําเริบ ๑   
ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงฤดูภายนอก ๑. คําวา ความรอน ความวา ความรอนยอมมี   
ดวยเหตุ ๒ อยาง คือ ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงเตโชธาตุภายในกําเริบ ๑ ความรอนยอม   
มีดวยสามารถแหงฤดภูายนอก ๑. คําวา พงึอดทนความหนาวและความรอน ความวา ภิกษพุึง   
เปนผูอดทนตอความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม   
แดด และสัตวเสือกคลาน พึงเปนผูมีปกติอดกล้ันตอทางถอยคําท่ีเขากลาวช่ัว มาราย และ   
ทุกขเวทนาอันเกิดข้ึนในสรีระท่ีกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสบาย ไมชอบใจ สามารถนําชีวิตไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงอดทนความหนาวและความรอน.   
     [๙๔๐] คําวา ภิกษนุั้นอันผัสสะเหลานั้น ในคําวา ภกิษุนั้นอันผัสสะเหลานัน้กระทบ   
แลวโดยอาการมากอยาง เปนผูไมเปดโอกาส ความวา ภกิษุนั้น เปนผูอันผัสสะคือโรค ความหิว   
ความหนาว และความรอนกระทบเขา ถูกตอง ตั้งลง ครอบงําแลว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
ภิกษนุั้น อันผัสสะเหลานั้นกระทบเขาแลว. คําวา โดยอาการมากอยาง ความวา กระทบเขา   
ถูกตอง ตั้งลง ครอบงํา โดยอาการมีชนิดเปนอเนก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษนุั้น อันผัสสะ   
เหลานั้นกระทบเขาแลวโดยอาการมากอยาง. คําวา เปนผูไมเปดโอกาส ความวา ยอมไมทําโอกาส   
แกวิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร แมเพราะเหตุดังนี้ จึงช่ือวา ไมเปดโอกาส. อีกอยางหนึ่ง   
ภิกษยุอมไมทําโอกาสแกกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต แมเพราะเหตุดังนี้ จึงช่ือวา ไมเปด    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส - หนาท่ี 470 
โอกาส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษนุั้น อันผัสสะเหลานั้นกระทบแลวโดยอาการมากอยาง   
เปนผูไมเปดโอกาส.   
                    วาดวยการทําความบากบ่ัน   
     [๙๔๑] คําวา พึงทําความบากบ่ันคือความเพียรใหม่ันไว ความวา ความปรารภความ   
เพียร ความกาวหนาไป ความบากบ่ัน ความดําเนินไป ความพยายาม ความอุตสาหะ ความหม่ัน   
ความไมถอยหลัง ความออกแรง ความต้ังไว ความบากบ่ันคือไมยอหยอน ความไมปลงฉันทะ   
ความไมทอดธุระ ความประคองธุระ วิริยะ วิริยนิทรีย วริิยพละ สัมมาวายามะ ท่ีเปนไปทาง   
จิต เรียกวา ความบากบ่ันคือความเพียร. ภกิษุพึงทําความบากบ่ันคือความเพียรใหม่ันไว คือ พึง   
เปนผูสมาทานม่ัน มีสมาทานต้ังลงม่ัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงทําความบากบ่ันคือความเพียร                                
ใหม่ันไว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว พงึอดทนความหนาว   
           และความรอน ภิกษุนัน้ อันผัสสะเหลานั้นกระทบแลวโดยอาการ   
           มากอยาง เปนผูไมเปดโอกาส พึงทําความบากบ่ันคือความเพียรให   
           ม่ันไว.   
     [๙๔๒] ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย ไมพึงพูดเท็จ พงึแผเมตตาไปยังสัตวท้ังท่ี   
           สะดุงและผูม่ันคง เม่ือใด ภกิษุพึงรูความขุนใจ เม่ือนั้น พึงบรรเทา   
           เสียดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา.   
     [๙๔๓] คําวา ภกิษุไมพึงทําความเปนขโมย ในคําวา ภิกษไุมพึงทําความเปนขโมย   
ไมพึงพูดเท็จ ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละอทินนาทาน เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน   
ถือเอาแตของท่ีเขาให หวังไดแตของท่ีเขาให พึงเปนผูมีจิตไมเปนขโมยเปนจติสะอาดอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษไุมพึงทําความเปนขโมย. คําวา ไมพึงพดูเท็จ ความวา ภิกษุใน   
ธรรมวินัยนี้ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท คือ พูดจริง ดํารงคําสัตว มีถอยคําม่ันคงเช่ือถือได   
ไมพูดใหเคล่ือนคลาดแกโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย ไมพึงพูดเท็จ.    
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                         การแผเมตตา   
     [๙๔๔] ช่ือวาเมตตา ในคําวา พึงแผเมตตาไปยังสัตวท้ังท่ีสะดุงและผูม่ันคง คือ ความ   
ไมตรี กิริยาท่ีรัก ความเปนผูมีความรัก ความเอ็นดู กิริยาท่ีเอ็นดู ความเปนผูเอ็นดู ความ   
แสวงหาประโยชน ความอนเุคาะห ความไมพยาบาท ความไมปองราย ความไมโกรธ กุศลมูล.   
สัตวเหลาใดยงัละตัณหาอนัทําใหสะดุงไมได และยังละความกลัวและความขลาดไมได สัตว   
เหลานั้นช่ือวาผูสะดุง. เพราะเหตุอะไร สัตวเหลานัน้ จึงเรียกวาผูสะดุง สัตวเหลานั้น ยอม   
สะดุงหวาดเสียว คร่ันคราม กลัวถึงความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้นจึงเรียกวา   
ผูสะดุง. สัตวเหลาใดละตัณหาอันทําใหสะดุงไดแลว และละความกลัวและความขลาดไดแลว   
สัตวเหลานั้นช่ือวาผูม่ันคง. เพราะเหตุไร สัตวเหลานัน้จึงเรียกวาผูม่ันคง. สัตวเหลานั้นยอมไม   
สะดุง ไมหวาดเสียว ไมคร่ันครามไมกลัว ไมถึงความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้น   
จึงเรียกวาผูม่ันคง. คําวา พึงแผเมตตาไปยังสัตวท้ังท่ีสะดุงและผูม่ันคง ความวา พึงถูกตอง   
พึงแผเมตตา คือ พึงเปนผูมิจติสหรคตดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีประมาณ   
ไมมีเวร ไมพยายาม แผไปยังสัตวท้ังผูสะดุงและผูม่ันคง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พึงแผเมตตา   
ไปยังสัตวท้ังที่สะดุงและผูม่ันคง.   
                       คําวาใจมีช่ือตางๆ   
     [๙๔๕] คําวา เม่ือใด ในคําวา เม่ือใด ภกิษุพึงรูความขุนใจ ความวา ในกาลใด.   
คําวา ใจ คือ จติ ใจ มานัส หทัย บัณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตผัสสะเปนตนนัน้. จิตเปนธรรมชาติขุนมัว เศราหมอง ยุง วุน   
หวั่นไหว หมุนไป ไมสงบ เพราะกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ   
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง   
ความโออวด ความหวัดื้อ ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ิน ความเมา ความประมาท   
กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอน   
ท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง. คําวา เม่ือใด ภิกษุพึงรูความขุนใด ความวา ภกิษุพึงรู รูท่ัว   
รูวิเศษ รูวเิศษเฉพาะ แทงตลอดความท่ีจิตขุน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือใด ภกิษุพึงรูความ   
ขุนใจ.    
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                  บรรเทาความขุนใจดวยมนสิการ   
     [๙๔๖] ผูใหสัตวตาย ผูมีกรรมดํา เปนผูใหญ ผูใหสัตวถึงความตาย ผูไมใหสัตว   
พนไป ผูเปนเผาพันธแหงผูประมาท ช่ือวาผูมีกรรมดํา ในคําวา เม่ือนัน้ พึงบรรเทาเสียดวย   
มนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. คําวา เม่ือนั้น พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา   
นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. คําวา พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมีดวยมนสิ   
การวา นี่เปนฝกฝายผูมีกรรมดํา เปนฝกฝายมาร เปนบวงมาร เปนเบ็ดมาร เปนเหยื่อมาร เปน   
วิสัยมาร เปนเคร่ืองใหเดือดรอนของมาร เปนอาหารมาร เปนเคร่ืองผูกของมาร แมดวยเหตุ   
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา เม่ือนั้น พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา.   
อีกอยางหนึ่ง พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหความไมมี ดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายผูมี   
กรรมดํา เปนฝกฝายมาร เปนฝกฝายอกุศล เปนเคร่ืองใหเกิดทุกข เปนสภาพมีวบิากเปนทุกข   
เปนเหตุใหเปนไปในนรก เปนเหตุใหเปนไปในกําเนิดดรัิจฉาน เปนเหตุใหเปนไปในเปรตวิสัย   
แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เม่ือนั้น พงึบรรเทาเสียดวยมนสิกาวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผู   
มีกรรมดํา. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษไุมพึงทําความเปนขโมย ไมพึงพูดเท็จ พึงแผเมตตาไปยังสัตวท้ังท่ี   
           สะดุงและผูม่ันคง เม่ือใด ภกิษุพึงรูความขุนใจ เม่ือนั้น พึงบรรเทา   
           เสียดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา.   
     [๙๔๗] ภิกษุไมพึงลุอํานาจแหงความโกรธและความดหูม่ิน พึงขุดรากความโกรธ   
           และความดูหม่ินนั้นดาํรงอยู อนึ่ง ภกิษุเม่ือปราบกพ็ึงปราบท่ีรักและท่ี   
           เกลียดชังเสียโดยแท.   
                    ความโกรธและความดูหม่ิน   
     [๙๔๘] ช่ือวา ความโกรธ ในคําวา ภิกษไุมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหม่ิน   
คือ ความอาฆาต ความมุงราย ฯลฯ ความเปนผูดุราย ความเพาะวาจาช่ัว ความไมแชมช่ืนแหง   
จิต. ช่ือวา ความดูหม่ิน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมดหูม่ินผูอ่ืน โดยชาติบาง โดยโคตร   
บาง ฯลฯ โดยวัตถุอ่ืนๆ บาง. คําวา ภกิษุไมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหม่ิน ความวา    
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ไมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหม่ิน คือ พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึง   
ความโกรธและความดูหม่ิน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษไุมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหม่ิน.   
                 รากของความโกรธและความดูหม่ิน   
     [๙๔๙] รากแหงความโกรธ ในคําวา พึงขุดรากความโกรธและความดูหม่ินนัน้ดํารง   
อยูเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิมานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ   
(แตละอยาง) เปนรากแหงความโกรธ. รากแหงความดหูม่ินเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมน   
สิการ อัสมิมานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ (แตละอยาง) เปนรากแหงความดูหม่ิน.   
คําวา พึงขุดรากความโกรธ และความดูหมิ่นนั้นดํารงอยู ความวา พึงขุด ร้ือ ถอน ฉุด   
กระชาก ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงรากความโกรธและความดูหม่ินเสีย   
ดํารงอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พึงขุดรากความโกรธและความดูหม่ินนัน้ดํารงอยู.   
                      วาดวยท่ีรัก ๒ อยาง   
     [๙๕๐] บทวา อถ ในคําวา อนึ่ง ภิกษุเม่ือปราบก็พึงปราบท่ีรักและท่ีเกลียดชังเสีย   
โดยแท เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพท   
สละสลวยดวยพยัญชนะ เปนลําดับบท. ช่ือวาท่ีรัก ไดแก ท่ีรัก ๒ อยาง คือ สัตว ๑   
สังขาร ๑. สัตวเปนท่ีรักเปนไฉน? สัตวในโลกน้ีเปนผูปรารถนาความเจริญ ปรารถนาประโยชน   
เกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความปลอดโปรงจากโยคกเิลส แกบุคคลน้ัน คือ   
เปนมารดา บิดา พี่ชายนองชาย พี่หญิงนองหญิง บุตร ธิดา มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต   
(ผูสืบสาย) สัตวเหลานี้ ช่ือวาเปนท่ีรัก. สังขารเปนท่ีรักเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส   
โผฏฐัพพะ อันเปนท่ีชอบใจ สังขารเหลานี้ช่ือวาเปนท่ีรัก. ช่ือวาท่ีเกลียดชัง ไดแก ท่ีเกลียด   
ชัง ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑ สัตวเปนท่ีเกลียดชังเปนไฉน? สัตวในโลกน้ี เปนผู   
ไมปรารถนาความเจริญ ปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกูล ปรารถนาความไมผาสุก   
ปรารถนาความไมปลอดโปรงจากโยคกิเลส ปรารถนาจะปลงเสียจากชีวิต แกบุคคลนั้น สัตว   
เหลานี้ช่ือวา เปนท่ีเกลียดชัง. สังขารเปนท่ีเกลียดชังเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส    
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โผฏฐัพพะ อันไมเปนท่ีชอบใจ สังขารเหลานี้ช่ือวา เปนท่ีเกลียดชัง. คําวา โดยแท เปน   
คํากลาวโดยสวนเดยีว เปนคํากลาวโดยไมมีความสงสัย เปนคํากลาวโดยไมมีความเคลือบแคลง   
เปนคํากลาวไมเปนสองสวน เปนคํากลาวไมเปนสองอยาง เปนคํากลาวมิไดรวมกัน เปนคํา   
กลาวไมผิด. คําวา โดยแทนี้ เปนคํากลาวกําหนดแน. คําวา อนึ่ง ภิกษุเม่ือปราบก็พึงปราบ   
ท่ีรักและท่ีเกลียดชังเสียโดยแท ความวา ภกิษุเม่ือปราบกพ็ึงปราบ เมื่อย่าํยีก็พึงย่ํายีซ่ึงท่ีรัก   
และท่ีเกลียดชัง ท่ียินดแีละยนิราย สุขและทุกข โสมนัสและโทมนัส อิฏฐารมณและ   
อนิฏฐารมณ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา อน่ึง ภกิษุเม่ือปราบกพ็ึงปราบท่ีรักและท่ีเกลียดชังเสีย   
โดยแท. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษไุมพึงลุอํานาจแหงความโกรธและความดูหม่ิน พึงขุดรากความ                                                   
           โกรธและความดหูม่ินนั้นดํารงอยู อนึ่ง ภิกษุเม่ือปราบก็พึงปราบท่ีรักและ   
           ท่ีเกลียดชังเสียโดยแท.   
     [๙๕๑] ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปตงิาม พึงขมอันตรายเหลานั้น พึง   
           ปราบความไมยนิดใีนท่ีนอนอันสงัด พึงปราบธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง   
           ความรําพัน ๔ อยาง.   
               วาดวยการทําปญญาไวเบ้ืองหนาและมีปติงาม   
     [๙๕๒] ช่ือวา ปญญา ในคําวา ภกิษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม ไดแก ความรู   
ท่ัว ความรูชัด ความเลือกเฟน ความเลือกเฟนท่ัว ความเลือกเฟนธรรม ฯลฯ อโมหะ   
ธรรมวิจยะ สัมมาทิฏฐิ. คําวา ทําปญญาไวเบ้ืองหนา ความวา ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   
ทําปญญาไวเบ้ืองหนาประพฤติ เปนผูมีปญญาเปนธงชัย  มีปญญาเปนยอดธง มีปญญาเปนใหญ   
มีความเลือกเฟนมาก มีความเลือกเฟนท่ัวมาก มีปญญาเคร่ืองเห็นมาก มีความเสาะหามาก   
อยูดวยความเปนผูทําใหแจมแจง ประพฤติดวยปญญา มีปญญามาก ตระหนกัอยูดวยปญญา   
เอนไปในปญญา โอนไปในปญญา โนมไปในปญญา นอมไปในปญญา มีปญญานั้นเปนใหญ   
แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา ทําปญญาไวเบ้ืองหนา. อนึ่ง ภิกษุเม่ือเดินก็รูวา เดิน เม่ือ   
ยืนก็รูวา ยนื เม่ือนั่งก็รูวา นัง่ หรือเม่ือนอนก็รูวา นอน หรือวากายของเธอต้ังอยูอยาง    
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ใดๆ ภิกษุนัน้ก็รูกายนั้นอยางนั้นๆ แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา ทําปญญาไวเบ้ือง   
หนา. อน่ึง ภิกษุเปนผูทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ทําความรูสึกตัวในการ   
แล ในการเหลียว ทําความรูสึกตัวในการคูเขา ในการเหยยีดออก ทําความรูสึกตัวในการครอง   
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ทําความรูสึก   
ตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยนื การนั่ง การหลับ การตื่น   
การพูด การนิง่ แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา ทําปญญาไวเบ้ืองหนา. คําวา มีปติงาม   
ความวา ปติ ปราโมทย ท่ีเกิดข้ึนดวยความสามารถแหงพุทธานุสสติ ช่ือวาปติงาม ปติ   
ปราโมทย ท่ีเกดิข้ึนดวยสามารถธรรมานุสสติ ... สังฆานุสสติ ... สีลานุสสติ ... จาคานุสสติ ...   
เทวตานุสสติ ... อานาปาณสติ ... มรณานุสสติ ... กายคตาสติ ... อุปสมานุสสติ ช่ือวาปติ   
งาม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม.   
                     วาดวยอันตราย ๒ อยาง   
     [๙๕๓] ช่ือวา อันตราย ในคําวา พึงขมอันตรายเหลานั้น ไดแก อันตราย ๒ อยาง   
คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑ ฯลฯ อันตรายเหลานี้ช่ือวาอันตรายปรากฏ ฯลฯ   
อันตรายเหลานี้ช่ือวาอันตรายท่ีปกปด ฯลฯ เพราะอรรถวา เปนท่ีอยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย   
แมอยางนี้ จึงช่ือวา อันตราย. คําวา พึงขมอันตรายเหลานัน้ ความวา พึงขม ปราบปราม   
ครอบงํา กําจัด ย่ํายี ซ่ึงอันตรายเหลานัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา  พึงขมอันตรายเหลานัน้   
เสีย.   
     [๙๕๔] ช่ือวา ความไมยินดี ในคําวา พึงปราบความไมยินดใีนท่ีนอนอันสงัด คือ   
ความไมยนิดี ความไมชอบใจ ความไมยินดียิ่ง ความไมยนิดีเฉพาะ ความเบ่ือ ความระอา.   
คําวา ในท่ีนอนอันสงัด ความวา พึงปราบ ขม ครอบงํา กําจัด ย่ํายี ซ่ึงความไมยนิดใีน   
เสนาสนะอันสงัด หรือในธรรมท้ังหลาย อันเปนอธิกุศลอ่ืนๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึง   
ปราบความไมยินดใีนท่ีนอนอันสงัด.   
     [๙๕๕] คําวา พึงปราบธรรมอันเปนท่ีตัง้แหงความรําพัน ๔ อยาง ความวา พึงปราบ   
ขม ครอบงํา กําจัด ย่ํายี ซ่ึงธรรมอันเปนเหตุแหงความรําพนั ๔ อยาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือ    
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วา พึงปราบธรรมอันเปนเหตุแหงความรําพัน ๔ อยาง. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสวา   
           ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม พึงขมอันตรายเหลานั้น พึงปราบ   
           ความไมยินดใีนท่ีนอนอันสงัด พึงปราบธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความ   
           รําพัน ๔ อยาง.   
     [๙๕๖] เราจักฉันอะไร? เราจักฉันท่ีไหน? วันนีเ้รานอนลําบากหนอ พรุงนี้   
           เราจักนอนท่ีไหน? ภกิษุผูเสขะ พึงบําบัดเสียซ่ึงวติกเหลานี้อันเปนท่ี   
           ตั้งแหงความรําพัน พงึเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป.   
                วาดวยความวิตกอันเปนท่ีตั้งความรําพัน   
     [๙๕๗] คําวา เราจักฉันอะไร? ในคําวา เราจักฉันอะไร? เราจักฉันท่ีไหน?   
ความวา เราจักฉันอะไร คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา หรือเนื้อ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เราจักฉันอะไร คําวา เราจักฉันท่ีไหน ความวา เราจักฉันท่ีไหน คือ ในสกุล   
กษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย หรือสกุลศูทร เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เราจักฉันอะไร   
เราจักฉันท่ีไหน.   
     [๙๕๘] คําวา วนันี้เรานอนลําบากหนอ พรุงนี้เราจักนอนท่ีไหน? ความวา คืนนี้   
เรานอนลําบากบนแผนกระดาน บนเส่ือ บนทอนหนัง บนเคร่ืองลาดดวยหญา บนเคร่ือง   
ลาดดวยใบไม หรือบนเคร่ืองลาดดวยฟาง คืนพรุงนี้ เราจกันอนสบายท่ีไหน คือ ท่ีเตียง ท่ีตั่ง   
ท่ีฟูก ท่ีหมอน ท่ีวิหาร ท่ีเรือนมีหลังคาแถบเดียว ท่ีปราสาท ท่ีเรือนมีหลังคาโลน หรือ   
ท่ีถํ้า เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา วนันี้เรานอนลําบากหนอ พรุงนี้เราจักนอนท่ีไหน   
     [๙๕๙] คําวา ซ่ึงวิตกเหลานี้อันเปนท่ีตั้งแหงความรําพนั ความวา ซ่ึงวิตกอันปฏิสังยุต   
ดวยบิณฑบาต ๒ อยาง ซ่ึงวติกอันปฏิสังยตุดวยเสนาสนะ ๒ อยาง อันเปนท่ีตั้งแหงความ   
รําพัน คือ เปนฐานแหงความปรับทุกข เปนมูลฐานแหงความรําพัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ซ่ึงวิตกเหลานีอั้นเปนท่ีตั้งแหงความรําพัน.    
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                  อธิบายคําวาเสขะและคําวาศึกษา   
     [๙๖๐] ช่ือวา เสขะ ในคําวา ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย พึงเปนผูไมมีกงัวล   
ทองเท่ียวไป ความวา เพราะเหตุไรจึงเรียกวา เสขะ เพราะศึกษา จึงช่ือวา เสขะ. ศึกษา   
อะไร? ศึกษาอธิศีลบาง ศึกษาอธิจิตบาง ศึกษาอธิปญญาบาง. อธิศีลสิกขาเปนไฉน ฯลฯ   
นี้ช่ือวาอธิปญญาสิกขา. ภิกษุคํานึงถึงสิกขา สมมตินี้ ก็ช่ือวาศึกษา รูก็ช่ือวาศึกษา เห็นก็ชือ   
วาศึกษา พิจารณาก็ช่ือวาศึกษา ตั้งจิตก็ช่ือวาศึกษา นอมใจไปดวยศรัทธาก็ช่ือวาศึกษา ประคอง   
ความเพยีรก็ช่ือวาศึกษา เขาไปต้ังสติก็ช่ือวาศึกษา ตั้งจิตไวก็ช่ือวาศึกษา รูชัดดวยปญญาก็ช่ือ   
วาศึกษา รูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่งก็ช่ือวาศึกษา กําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูก็ช่ือวาศึกษา ละธรรม   
ท่ีควรละก็ช่ือวาศึกษา ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงก็ช่ือวาศึกษา เจริญธรรมท่ีควรเจริญก็ช่ือ   
วาศึกษา คือ ยอมประพฤติเอ้ือเฟอ ยอมประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี ยอมสมาทานศึกษา เพราะ   
เหตุนั้น จึงเรียกวา เสขะ. ภิกษุผูเสขะศึกษาแมอธิศีล แมอธิจิต แมอธิปญญา เพื่อบําบัด   
กําจัด ละเวน สงบ สละคืน ระงับเสีย ภกิษผูุเสขะเม่ือนึกถึงสิกขา ๓ นี้ก็พึงศึกษา เม่ือรู   
ก็พึงศึกษา ฯลฯ เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงก็พงึศึกษา คือ พึงประพฤติเอ้ือเฟอ   
ประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี สมาทานประพฤติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษผูุเสขะพึงบําบัดเสีย.   
                 วาดวยการเท่ียวไปอยางไมมีกังวล   
     [๙๖๑] คําวา พึงเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป ความวา ภิกษเุปนผูมีกงัวลทองเท่ียว   
ไปอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนีเ้ปนผูประกอบดวยความกังวลสกุล ดวยความกังวลคณะ   
ดวยความกังวลอาวาส ดวยความกังวลจีวร ดวยความกังวลบิณฑบาต ดวยความกังวลเสนาสนะ   
ดวยความกังวลคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุเปนผูมีกังวลทองเท่ียวไปอยางนี้.   
     ภิกษเุปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไปอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูประกอบดวย   
ความกังวลสกุล ไมเปนผูประกอบดวยความกังวลคณะ อาวาส จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไปอยางนี้.   
     สมจริงดังภาษิตวา   
           ภิกษุท้ังหลายไปมคธรัฐ ไปโกศลรัฐ มีอยู ภกิษุท่ีไปมคธรัฐบางพวก    
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           เท่ียวไปตางหมู แตวชัชีภูมิ เปนผูไมมีกังวลอยู ความเที่ยวไปให   
           ประโยชนสําเร็จ ความเท่ียวไปดีใหประโยชนสําเร็จ ความเปนผูไมมี   
           กังวลอยู ใหประโยชนสําเร็จทุกเม่ือ การถามถึงประโยชนเปนกรรม   
           ของผูขยัน นัน่เปนความเสมอกันแหงความไมกังวล ดังนี้.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษผูุเสขะพึงบําบัดเสีย พึงเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เราจักฉันอะไร? เราจักฉันท่ีไหน? วันนี้เรานอนลําบากหนอ   
           พรุงนี้เราจักนอนท่ีไหน? ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสียซ่ึงวิตกเหลานี้ อัน   
           เปนท่ีตัง้แหงความรําพัน พึงเปนผูไมมีกังวลทองเที่ยวไป.   
     [๙๖๒] ภกิษุนั้นในธรรมวินัยนี้ ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล พงึรูจัก   
           ประมาณเพ่ือสันโดษ ภิกษนุั้นสํารวมในปจจยัเหลานั้น เปนผูสํารวม   
           เท่ียวไปในบาน แมถูกเขาดา กไ็มควรกลาววาจาหยาบ.   
              วาดวยไดอาหารและเคร่ืองนุงหมโดยธรรม   
     [๙๖๓] ช่ือวา อาหาร ในคําวา ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล คือ ขาวสุก ขนมสด   
ขนมแหง ปลา เนื้อ. ช่ือวา เคร่ืองนุงหม ไดแก จวีร ๖ ชนดิ คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย   
ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาดายเจือไหม. คําวา ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล   
ความวา ภิกษนุั้นไดจีวรและบิณฑบาต มิใชไดดวยการหลอกลวง มิใชไดดวยการพดูเลียบ   
เคียง มิใชไดดวยการบอกใบ มิใชไดดวยความกําจดัคุณเขา มิใชไดดวยการแสวงหาลาภดวย   
ลาภ มิใชไดดวยการใหฟน มิใชไดดวยการใหไมไผ มิใชไดดวยการใหใบไม มิใชไดดวยการ   
ใหดอกไม มิใชไดดวยการใหผลไม มิใชไดดวยการใหเคร่ืองอาบน้ํา มิใชไดดวยการใหจุรณ   
มิใชไดดวยการใหดินเหนียว มิใชไดดวยการใหไมสีฟน มิใชไดดวยการใหน้ําบวนปาก มิใช   
ไดดวยคําพดูมุงใหเขารักตน มิใชไดดวยถอยคําเหลวไหลดังแกงถ่ัว มิใชไดดวยกิริยาประจบเขา   
มิใชไดดวยความเปนผูนั่งบนต่ัง (ดวยความตีสนิทเขา) มิใชไดดวยวิชาดูพื้นที่ มิใชไดดวย   
ดิรัจฉานวิชา มิใชไดดวยอังควิชา (รูจักลักษณะดีรายของหญิงชาย) มิใชไดดวยนกัขัตวิชา    
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(รูฤกษยาม) มิใชไดดวยการเดินเปนทูต มิใชไดดวยความเปนผูรับใช มิใชไดดวยความเปนผู   
เดินสาสน มิใชไดดวยเวชกรรม มิใชไดดวยนวกรรม มิใชไดดวยการใหกอนขาวและกอน   
ขาวตอบแทน มิใชไดดวยการใหและการเพิ่มให ไดรับไดเฉพาะ โดยธรรมสมํ่าเสมอ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล.   
                    ความรูจักประมาณ ๒ อยาง   
     [๙๖๔] คําวา ภิกษนุั้นพึงรูจักประมาณ ในคําวา ภกิษนุัน้ในธรรมวินยันี้ ... พึงรูจกั   
ประมาณเพ่ือสันโดษ ความวา รูจักประมาณโดยเหตุ ๒ อยาง คือ รูจักประมาณโดยการรับ ๑   
รูจักประมาณโดยการบริโภค ๑.   
     ภิกษุรูจักประมาณโดยการรับอยางไร? เมื่อทายกถวายส่ิงของแมนอย ภกิษุก็รับเพือ่ความ   
เอ็นดูแกสกุล เพื่อความรักษาสกุล เพื่ออนุเคราะหแกสกลุ เม่ือทายกถวายส่ิงของแมมาก ภิกษุ   
รับจีวรพอบริหารกาย รับบิณฑบาตพอบริหารทอง ภิกษุรูจักประมาณโดยการรับอยางนี้.   
     ภิกษุรูจักประมาณโดยการบริโภคอยางไร? ภิกษพุิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึง   
ใชจีวร เพื่อบําบัดความหนาว เพื่อบําบัดความรอน เพื่อบําบัดสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม   
แดดและสัตวเสือกคลาน เพื่อจะปกปดอวยัวะท่ีใหความละอายกําเริบ เปนกําหนดเทานั้น.   
ภิกษพุิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงฉันบิณฑบาต ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อเมา ไมฉัน   
เพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง ฉันเพ่ือความดํารงกายนี้ เพื่อใหกายน้ีเปนไป เพื่อเวนความ   
ลําบากแหงกายนี้ เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา เราจะบําบัดเวทนาเกา จักไม   
ใหเวทนาใหมเกิดข้ึน ความเปนไปสะดวก ความไมมีโทษ ความผาสุกจักมีแกเรา ดังนี้ เปน                                      
กําหนดเทานั้น. ภิกษพุิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจงึเสพเสนาสนะ เพื่อบําบัดความหนาว   
เพื่อบําบัดความรอน เพื่อบําบัดสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดดและสัตวเสือกคลาน เพ่ือ   
ความบรรเทาอันตรายอันเกดิแตฤดู เพื่อความยินดีในความหลีกเรน เปนกําหนดเทานัน้. ภิกษุ   
พิจารณาโดยอุบายอันแคบคายแลวจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกดิ   
เพราะธาตุกําเริบ ซ่ึงเกิดข้ึนแลว เพื่อความไมลําบากเปนอยางยิ่ง เปนกาํหนดเทานั้น ภิกษุรูจัก   
ประมาณโดยการบริโภคอยางนี้.    
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     คําวา ภกิษนุั้นพึงรูจกัประมาณ คือ รู รูท่ัว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอดซ่ึงประมาณ   
โดยเหตุ ๒ อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุนั้นพึงรูจักประมาณ.   
     [๙๖๕] คําวา ในธรรมวินยันี้ ... เพื่อสันโดษ ความวา ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู   
สันโดษดวยจวีร และกลาวคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ท้ังไมถึงความแสวงหา   
ผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวรก็ไมสะดุง และไดจีวรแลวก็ไมติดใจ ไมหลง   
ไมพัวพนั เหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความ   
สันโดษ ดวยจวีรตามมีตามไดนั้น กภ็ิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ   
ในจวีรสันโดษนั้น ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศของพระอริยะท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ   
อันมีมาแตโบราณ. อีกประการหนึ่ง ภกิษุสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และกลาวคุณแหง   
ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ท้ังไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหง   
บิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตกไ็มสะดุง และไดบิณฑบาตแลวก็ไมติดใจ ไมหลง ไมพวัพัน   
เห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความสันโดษ   
ดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนัน้ ก็ภกิษใุดเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ   
ในบิณฑบาตสันโดษนั้น ภกิษุนี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศของพระอริยะท่ีทราบกนัวาเปนวงศ   
เลิศ อันมีมาแตโบราณ. อีกประการหนึ่ง ภิกษุสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และกลาวคุณ   
แหงความสันโดษดวยเสนาสนะ ท้ังไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหงเสนาสนะ   
ไมไดเสนาสนะก็ไมสะดุง และไดเสนาสนะแลวก็ไมติดใจ ไมหลง ไมพัวพัน เหน็โทษ   
มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความสันโดษ ดวยเสนาสนะ   
ตามมีตามไดนัน้ ก็ภกิษใุดเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ ในเสนาสนะสันโดษ   
นั้น ภกิษุนีเ้รียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศแหงพระอริยะท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ อันมีมาแต   
โบราณ. อีกประการหนึ่ง ภกิษุสันโดษดวยคิลานปจจยัเภสัชบริขารตามมีตามได และกลาวคุณ   
แหงความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ท้ังไมถึงความแสวงหาผิดอันไม   
สมควรเพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดคิลานปจจยัเภสัชบริขารก็ไมสะดุง ไดคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขารแลวก็ไมตดิใจ ไมหลง ไมพัวพนั เหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข    
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บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดนั้น   
ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ ในคิลานปจจัยเภสัชบริขารสันโดษนัน้   
ภิกษนุี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศแหงพระอริยะ ท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ อันมีมาแต   
โบราณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภิกษนุั้นในธรรมวินัยนี้ ... พึงรูจักประมาณเพ่ือสันโดษ.   
                       วาดวยการสํารวม   
     [๙๖๖] คําวา ภิกษนุั้นสํารวมในปจจยัเหลานั้น ในคําวา ภิกษนุั้นสํารวมในปจจยั   
เหลานั้น เปนผูสํารวมเท่ียวไปในบาน ความวา สํารวม คุมครอง รักษา ระวัง ในจีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร แมดวยเหตุอยางนี้ ดงันี้ จึงช่ือวา ภกิษุนั้นสํารวมในปจจยั   
เหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง ภิกษนุั้นสํารวม คุมครอง รักษา ระวังในอายตนะท้ังหลาย แมดวยเหตุ   
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา ภกิษุนัน้สํารวมในปจจัยเหลานั้น. คําวา เปนผูสํารวมเท่ียวไปในบาน   
ความวา เปนผูสํารวม ระวัง ระวังเฉพาะ คุมครอง ครอบครอง รักษา สังวร เท่ียวไปในบาน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษนุั้นสํารวมในปจจัยเหลานั้น เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน.   
                    วาดวยการไมดาตอบคนท่ีดา   
     [๙๖๗] คําวา แมถูกเขาดาก็ไมควรกลาววาจาหยาบ ความวา ถูกเขาดา แชง ดูหม่ิน   
เสียดสี ติเตียน คอนวาเขาแลว ไมพึงกลาวตอบผูท่ีกลาว ไมพึงดาตอบผูท่ีดา ไมพึงแชงตอบ   
ผูท่ีแชง ไมพึงหมายมั่นตอบผูท่ีหมายมั่น ดวยถอยคําหยาบ กระดาง ไมควรทําความทะเลาะ   
ไมควรทําความหมายม่ัน ไมควรทําความแกงแยง ไมควรทําความววิาท ไมควรทําความทุมเถียง   
พึงละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความ   
วิวาท ความทุมเถียง พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัดออก ปลอยเสีย ไมเกี่ยวของซ่ึง   
ความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาทและความทุมเถียง พึงเปนผูมีจิต   
ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา แมถูกเขาดาก็ไมควรกลาววาจาหยาบ. เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           ภิกษนุัน้ในธรรมวินยันี้ ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล พึงรูจัก   
           ประมาณเพ่ือสันโดษ ภิกษนุั้นสํารวมในปจจยัเหลานั้น เปนผูสํารวม   
           เท่ียวไปในบาน แมถูกเขาดากไ็มควรกลาววาจาหยาบ.   
     [๙๖๘] ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูขวนขวาย   
           ในฌาน พึงเปนผูตื่นอยูมาก พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังม่ัน และ   
           พึงเขาไปตัดความตรึกธรรมท่ีอาศัยอยูแหงความตรึก และความรําคาญ.   
                      วาดวยการสํารวมจักษุ   
     [๙๖๙] พึงทราบอธิบายในคําวา พึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา   
ดังตอไปนี้ ภิกษุเปนผูทอดจกัษุไปอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ เปนผูโลเลเพราะจักษุ   
ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะจักษุ คิดวา เราพึงเหน็รูปท่ียังไมไดเห็น พึงผานเลยรูปท่ีได   
เห็นแลว ดังนี้ จึงเปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเท่ียวไปนาน ซ่ึงความเท่ียวไปไมแนนอน   
เพื่อเห็นรูป จากอารามนี้ไปยงัอารามโนน จากสวนน้ีไปยงัสวนโนน จากบานนี้ไปยังบานโนน   
จากนิคมนีไ้ปยังนิคมโนน จากนครนี้ไปยังนครโนน จากแควนนี้ไปยังแควนโนน จากชนบทน้ีไปยงั   
ชนบทโนน ภกิษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตาม   
ถนนไมสํารวมเดินไป เดินแลดูกองพลชาง แลดูกองพลมา แลดูกองพลรถ แลดูกองพลเดินเทา   
แลดูพวกสตรี แลดูพวกบุรุษ แลดูพวกกุมาร แลดูพวกกุมารี แลดูรานตลาด แลดูหนามุขเรือน   
แลดูขางบน แลดูขางลาง แลดูทิศนอยทิศใหญ ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง   
ภิกษเุห็นรูปดวยจกัษแุลว ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติ เพือ่สํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือ   
ไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมไม   
รักษาจักขุนทรีย ไมถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้. อนึ่ง เหมือน   
อยางวา ทานสมณพราหมณจาํพวกหนึ่ง ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ขวนขวายดูการเลน   
อันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคม มหรสพมีการรําเปนตน   
การเลนนิยาย เพลงปรบมือ ฆอง ระนาด หนัง เพลง ขอทาน ไตราว การเลนหนาศพ ชนชาง   
แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง ชกมวย   
มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ ภิกษุเปนผูทอดจักษไุปแมอยางนี้.    
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     ภิกษเุปนผูไมทอดจักษุอยางไร? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูโลเลเพราะจักษุ ไม   
ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะจักษุ ไมคิดวา เราพึงเห็นรูปท่ียังไมไดเหน็ พึงผานเลยรูปท่ี   
ไดเหน็แลวดังนี้ เปนผูไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเท่ียวไปนาน ซ่ึงความเท่ียวไปไมแนนอน   
เพื่อเห็นรูป จากอารามนี้ไปยงัอารามโนน ... จากชนบทนีไ้ปยังชนบทโนน ภกิษุไมเปนผูทอดจักษุ   
ไปแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ภิกษเุขาไปสูละแวกบาน เดนิไปตามทาง ยอมสํารวมเดนิไป   
ไมเดินแลดูกองพลชาง ฯลฯ ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ ภิกษุเปนผูไมทอดจักษไุปแมอยางนี้.   
อีกอยางหนึ่ง ภิกษเุห็นรูปดวยจกัษแุลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ฯลฯ ยอมถึงความ   
สํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษุไมเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี.้ อนึ่ง เหมือนอยางวา ทานสมณ   
พราหมณจําพวกหนึ่ง ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว ฯลฯ กองทัพ ภิกษเุวนขาดจากการ   
ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุลเห็นปานนี้ ภิกษไุมเปนผูทอดจักษไุปแมอยางนี้ เพราะฉะนัน้   
จึงช่ือวา ภิกษพุึงเปนผูสํารวมจักษุ.   
                    วาดวยไมโลเลเพราะเทา   
     [๙๗๐] พึงทราบอธิบายในคําวา ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา ดังตอไปน้ี ภิกษุเปนผู   
โลเลเพราะเทาอยางไร? ภิกษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลเพราะเทา ประกอบดวยความ   
เปนผูโลเลเพราะเทา คือ เปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเท่ียวไปนาน ซ่ึงความเท่ียวไปไม   
แนนอน จากอารามนี้ไปยังอารามโนน ฯลฯ ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง   
ภิกษเุปนผูโลเลเพราะเทา ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะเทา ในภายในแหงสังฆาราม ไมใช   
เดินไปเพราะเหตุแหงประโยชน ไมใชเดนิไปเพราะเหตุแหงการใหทํา เปนผูฟุงซาน มีจิตไม                                  
สงบ จากบริเวณน้ีไปยังบริเวณโนน ฯลฯ พดูเร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ   
ภิกษเุปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. คําวา ไมเปนผูโลเลเพราะเทา ความวา ภกิษุพึงละ บรรเทา   
ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเปนผูโลเลเพราะเทา คือ พึงเปนผูงดเวน เวน เวนขาด   
ออก สละ พนไป ไมเกีย่วของ ซ่ึงความเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส   
อยู พึงเปนผูชอบในความสงัด ยินดีในความสงัด ขวนขวายในความสงบจิต ณ ภายใน ไม   
เหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูในเรือนวางเปลา เปนผูมีฌาน ยินดี    
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ในฌาน ขวนขวายในความเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษพุึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา.   
                     วาดวยผูขวนขวายในฌาน   
     [๙๗๑] คําวา พึงเปนผูขวนขวายในฌาน ในคําวา พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปน   
ผูตื่นอยูมาก ความวา เปนผูขวนขวายในฌานดวยเหตุ ๒ อยาง คือ เปนผูประกอบ ประกอบ   
ท่ัว ประกอบโดยเอ้ือเฟอ มาประกอบดวยดี เพื่อความเกดิข้ึนแหงปฐมฌานท่ียังไมเกดิข้ึน เพื่อ   
ความเกิดข้ึนแหงทุติยฌานท่ียังไมเกดิข้ึน เพื่อความเกดิข้ึนแหงตติยฌานท่ียังไมเกิดข้ึน หรือเพ่ือ   
ความเกิดข้ึนแหงจตุตถฌานที่ยังไมเกดิข้ึน แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เปนผูขวนขวาย   
ในฌาน. อีกอยางหนึ่ง ภิกษซุองเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงปฐมฌานท่ีเกดิข้ึนแลว ทุตยิฌานท่ี   
เกิดข้ึนแลว ตติยฌานท่ีเกิดข้ึนแลว หรือจตตุถฌานท่ีเกิดข้ึนแลว แมดวยเหตุอยางนี้ ดงันี้ จึง   
ช่ือวา เปนผูขวนขวายในฌาน. คําวา เปนผูตื่นอยูมาก ความวา ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ชําระ   
จิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเปนเคร่ืองกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน ชําระจิตใหบริสุทธ์ิ   
จากธรรมเปนเคร่ืองกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่ง ตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอมสําเร็จสีห   
ไสยา (นอนอยางราชสีห) โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ ใสใจถึง   
สัญญาในการลุกข้ึน ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับลุกข้ึนแลว ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรม   
เปนเคร่ืองกั้น ดวยการเดนิจงกรมและการน่ัง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปนผูตื่นอยูมาก.   
                        วาดวยอุเบกขา   
     [๙๗๒] ความเพิกเฉย กิริยาท่ีเพิกเฉย กริิยาท่ีเพิกเฉยยิง่ ความท่ีจิตสงบ ความท่ี   
จิตระงับ ความท่ีจิตเปนกลาง ในจตุตถฌาน ช่ือวา อุเบกขา ในคําวา พงึเปนผูปรารภอุเบกขา   
มีจิตต้ังม่ัน. ความหยุด ความนิ่ง ความแนวแน ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต   
ความท่ีใจไมกวัดแกวง ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ช่ือวา ความเปนผู   
มีจิตต้ังม่ัน. คําวา พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังม่ัน ความวา ปรารภอุเบกขาในจตุตถฌาน   
เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง มีจิตไมฟุงซาน มีใจอันอะไรๆ ไมใหกวัดแกวงได เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังม่ัน.    
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                    วาดวยความตรึก ๙ อยาง   
     [๙๗๓] ช่ือวา ความตรึก ในคําวา พึงเขาไปตัดความตรึก ธรรมเปนท่ีอาศัยอยูแหง   
ความตรึก และความรําคาญ ไดแก ความตรึก ๙ อยาง คือ ความตรึกในกาม ความตรึกใน   
ความพยาบาท ความตรึกในความเบียดเบียน ความตรึกถึงญาติ ความตรึกถึงชนบท ความตรึก   
ถึงเทพเจา ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยลาภ   
สักการะและความสรรเสริญ ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยความไมถูกดหูม่ิน เหลานี้เรียกวา   
ความตรึก ๙ อยาง. กามสัญญาเปนท่ีอาศัยอยูแหงกามวติก พยาบาทสัญญาเปนท่ีอาศัยอยูแหง   
พยาบาทวติก วิหิงสาสัญญาเปนท่ีอาศัยอยูแหงวิหิงสาวิตก. อีกอยางหน่ึง อวิชชา อโยนิโส   
มนสิการ อัสมิมานะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะเปนท่ีอาศัยอยูแหงความตรึก คือ ความดําริท้ังหลาย.   
ช่ือวา ความรําคาญ คือ ความรําคาญมือบาง ความรําคาญเทาบาง ความรําคาญมือและเทาบาง ความ   
สําคัญในส่ิงไมควรวาควร ความสําคัญในส่ิงควรวาไมควร ความสําคัญในส่ิงไมมีโทษวามีโทษ ความ   
สําคัญในส่ิงมีโทษวาไมมีโทษ ความรําคาญ กิริยาท่ีรําคาญ ความเปนผูรําคาญ ความเดือดรอนจิต   
ความกลุมใจเห็นปานนี้ เรียกวา ความรําคาญ. อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต   
ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทําและไมกระทํา.   
     ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทําและเพราะไม   
กระทําอยางไร? ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนวา เราทํากาย   
ทุจริต เราไมไดทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต เราไมไดทําวจีสุจริต เราทํามโนทุจริต เราไมได   
ทํามโนสุจริต เราทําปาณาติบาต เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนา   
ทาน เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากอทินนาทาน เราทํากาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําเจตนา   
เคร่ืองงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํามุสาวาท เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาท เรา   
ทําปสุณาวาจา เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากปสุณาวาจา เราทําผรุสวาจา เราไมไดทําเจตนา   
เคร่ืองงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากสัมผัปปลาปะ   
เราทําอภิชฌา เราไมไดทําอนภิชฌา เราทําพยาบาท เราไมไดทําอัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ   
เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทํา    
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และเพราะไมกระทําอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอม   
เกิดข้ึนวา เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีลท้ังหลาย เราเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย   
เราเปนผูไมรูจกัประมาณในโภชนะ เราเปนผูไมหม่ันประกอบในความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เรา   
เปนผูไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสตปิฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔   
เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗   
เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกําหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทัย เราไมไดเจริญมรรค   
เราไมไดทําใหแจงซ่ึงนิโรธ. คําวา พงึเขาไปตัดความตรึก ธรรมเปนท่ีอาศัยอยูแหงความตรึก และ   
ความรําคาญ ความวา ภิกษพุึงเขาไปตัด ตดัขาด ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี   
ซ่ึงความตรึก ธรรมเปนท่ีอาศัยอยูแหงความตรึกและความรําคาญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเขา   
ไปตัดความตรึก ธรรมเปนท่ีอาศัยอยูแหงความตรึก และความรําคาญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมี   
พระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษพุงึเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูขวนขวาย   
           ในฌาน พึงเปนผูตื่นอยูมาก พึงเปนผูปรารภอุเบกขา มีจิตต้ังม่ัน   
           และพึงเขาไปตัดความตรึก ธรรมเปนท่ีอาศัยอยูแหงความตรึก และความ   
           รําคาญ.   
     [๙๗๔] ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ พึงทําลายความเปนผู   
           กระดางในสพรหมจารีท้ังหลาย พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมพึงเปลง   
           วาจาเกนิขอบเขต ไมพึงคิดเพื่อธรรมคือการวากลาวซ่ึงชน.   
                   วาดวยการยนิดีในการตักเตือน   
     [๙๗๕] คําวา ถูกตักเตือน ในคําวา ภิกษถูุกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ   
ความวา พระอุปชฌายะ พระอาจารย พระเถระปูนอุปชฌายะ พระเถระปูนอาจารย มิตรผูเคย   
เห็นกนั ผูท่ีเคยคบกันมา หรือสหาย ตักเตือนวา ทานผูมีอายุ กรรมนี้ไมควรแกทาน กรรมนี้ยัง   
ไมถึงแกทาน กรรมนี้ไมเหมาะแกทาน กรรมนี้ไมงดงามแกทาน ภิกษุผูถูกตักเตือนนัน้ พึงเขา   
ไปต้ังสติยินดี ชอบใจ เบิกบานใจ อนุโมทนา อยากได ประสงค ปรารถนา รักใคร ติดใจ    
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ซ่ึงความตักเตอืนนั้น. เหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนสาวเปนหนุม กําลังเจริญ ชอบแตงตัว อาบน้ํา   
ดําเกลาแลว ไดพวงมาลัยดอกบัวกด็ี พวงมาลัยดอกมะลิกด็ี พวงมาลัยดอกลําดวนก็ดี รับดวยมือ   
ท้ัง ๒ แลว เอาวางไวบนศีรษะ ซ่ึงเปนอวยัวะสูงสุด พึงยินดี ชอบใจ เบิกบานใจ อนุโมทนา   
อยากได ประสงค ปรารถนา รักใคร ติดใจ ฉันใด ภิกษผูุถูกตักเตือนนั้น พึงเขาไปตั้งสติ   
ยินดี ชอบใจ เบิกบานใจ อนโุมทนา อยากได ประสงค ปรารถนา รักใคร ติดใจ ซ่ึงความ   
ตักเตือนนัน้ ฉันนั้นเหมือนกนั.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           บุคคลพึงเห็นผูใด ผูแสดงโทษ กลาวขมข่ี มีปญญาวา เปนเหมือน   
           บุคคลผูช้ีบอกขุมทรัพยให พึงคบหาบุคคลเชนนั้น ผูเปนบัณฑิต   
           เม่ือคบบัณฑิตเชนนัน้ มีแตคุณอันประเสริฐ ไมมีโทษลามกเลย บุคคล   
           พึงกลาวสอน พึงพรํ่าสอน และพึงหามจากธรรมของอสัตบุรุษ บุคคล   
           นั้นเปนท่ีรักของพวกสัตบุรุษเทานัน้ เปนท่ีชังของพวกอสัตบุรุษ ดังนี้.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษถูุกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ.   
     [๙๗๖] ช่ือวา สพรหมจารี ในคําวา พึงทําลายความเปนผูกระดางในสพรหมจารี   
ท้ังหลาย คือ บุคคลท่ีมีกรรมเปนอันเดยีวกนั มีอุเทศเปนอันเดียวกนั มีสิกขาเสมอกัน. คําวา   
พึงทําลายความเปนผูกระดางในสพรหมจารีท้ังหลาย ความวา พึงทําลายความเปนผูมีจิตอันความ                                   
โกรธกระทบเขาแลว ความเปนผูมีจิตกระดางในสพรหมจารีท้ังหลาย คือ พึงทําลายความกระดาง   
แหงจิตท้ัง ๕ พึงทําลายความกระดางแหงจิตท้ัง ๓ พึงทุบ ทําลาย กําจดั ซ่ึงความกระดางเพราะ   
ราคะ ความกระดางเพราะโทสะ ความกระดางเพราะโมหะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พงึทําลาย   
ความเปนผูกระดางในสพรหมจารีท้ังหลาย.   
               วาดวยขอบเขตการเปลงวาจา ๒ อยาง   
     [๙๗๗] คําวา พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมพึงเปลงวาจาเกินขอบเขต ความวา พึงเปลง   
วาจาอันเกิดข้ึนแตญาณ คือ พึงเปลง เปลงออก เปลงออกดี ซ่ึงวาจาอนัประกอบดวยอรรถ   
อันประกอบดวยธรรม ซ่ึงเปนวาจาประกอบดวยประโยชน มีท่ีอางอิง มีท่ีสุด ตามกาลควร    
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เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล. ช่ือวาขอบเขต ใจคําวา ไมพึงเปลงวาจา   
เกินขอบเขต ไดแก ขอบเขต ๒ อยาง คือ ขอบเขตกาล ๑ ขอบเขตศีล ๑.   
     ขอบเขตกาลเปนไฉน? ภิกษุไมพึงกลาววาจาลวงเกินกาล ไมพึงกลาววาจาลวงเกินเวลา   
ไมพึงกลาววาจาลวงเกนิกาลและเวลา ไมพงึกลาววาจาท่ียงัไมถึงกาล ไมพึงกลาววาจาท่ียังไมถึง   
เวลา ไมพึงกลาววาจาท่ียังไมถึงกาลและเวลา.   
     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           ก็ผูใด เม่ือยังไมถึงกาลอันควร ยอมกลาววาจาเกินเวลา ผูนั้นยอมถูกฆา   
           นอนอยู เหมือนลูกของนางนกดุเหวาท่ีนางกาเล้ียงไว ฉะนั้น ดังนี้.   
นี้ช่ือวา ขอบเขตกาล.   
     ขอบเขตศีลเปนไฉน? บุคคลผูกําหนัดไมควรกลาววาจา ผูโกรธเคืองไมควรกลาววาจา   
ผูหลงไมควรกลาววาจา แลไมควรกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงมุสาวาท ปสุณาวาจา   
ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ นี้ช่ือวา ขอบเขตศีล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเปลงวาจาเปนกุศล   
ไมพึงเปลงวาจาเกินขอบเขต.   
                  ไมควรคิดท่ีจะวาเขาดวยศีลวิบัติ   
     [๙๗๘] ช่ือวา ชน ในคําวา ไมพึงคิดเพื่อธรรมคือการวากลาวซ่ึงชน คือ บุคคลท่ี   
เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา เปน   
มนุษย. ภิกษุไมพึงคิด คือ ไมพึงยังความคิดใหเกิดข้ึน ไมพึงยังความดาํริแหงจิตใหเกิดข้ึน   
ไมพึงยังมนสิการใหเกิดข้ึน เพื่อการกลาว การคอนวา การนินทา การติเตียน การไมสรรเสริญ   
การไมพรรณนาคุณแหงชน ดวยศีลวิบัติ ดวยอาจารวิบัติ ดวยทิฏฐิวิบัติ หรือดวยอาชีววิบัติ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมพึงคิดเพื่อธรรมคือการวากลาวซ่ึงชน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง   
ตรัสวา   
           ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ พงึทําลายความเปนผู   
           กระดางในสพรหมจารีท้ังหลาย พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมพึงเปลง   
           วาจาเกนิขอบเขต ไมพึงคิดเพื่อธรรมคือการกลาววาซ่ึงชน.   
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     [๙๗๙] ลําดับตอไป ภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษา เพื่อกําจัดราคะเหลาใด ราคะ   
           เหลานัน้ เปนธุลี ๕ ประการในโลก พึงปราบปราม ราคะในรูป เสียง   
           กล่ิน รส และผัสสะ.   
                      วาดวยธุลี ๕ ประการ   
     [๙๘๐] บทวา อถ ในคําวา ลําดับตอไป ... ราคะเหลานัน้ เปนธุลี ๕ ประการในโลก   
เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพทสละสลวย   
ดวยพยัญชนะ เปนลําดับบท. คําวา ธุลี ๕ ประการ คือ ราคะในรูป ราคะในเสียง ราคะในกล่ิน   
ราคะในรส ราคะในโผฏฐัพพะ. อนึ่ง ไดแก ราคะดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           ราคะเรากลาววาเปนธุลี มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี คําวา ธุลี เปนช่ือ   
           ของราคะ บัณฑิตท้ังหลายนั้นละธุลีนี้แลว ยอมอยูในศาสนาแหงพระ   
           พุทธเจาผูปราศจากธุลี โทสะเรากลาววาเปนธุลี มิไดกลาวละอองวาเปน   
           ธุลี คําวา ธุลีเปนช่ือของโทสะ บัณฑิตท้ังหลายน้ันละธุลีนี้แลว ยอม   
           อยูในศาสนาแหงพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี โมหะเรากลาววาเปนธุลี   
           มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี คําวา ธุลี เปนช่ือของโมหะ บัณฑิตท้ัง   
           หลายนัน้ละธุลีนี้แลว ยอมอยูในศาสนาแหงพระพทุธเจาผูปราศจากธุลี.   
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ลําดับตอไป ... ราคะเหลานั้นเปนธุลี ๕ ประการในโลก.   
     [๙๘๑] คําวา ราคะเหลาใด ในคําวา ภกิษุพึงเปนผูมีสติ ศึกษาเพื่อกําจัดราคะเหลาใด   
ความวา ราคะในรูป ราคะในเสียง ราคะในกล่ิน ราคะในรส ราคะในโผฏฐัพพะ. คําวา เปนผู   
มีสติ ความวา ความระลึก ความระลึกถึง ความระลึกเฉพาะ สติความระลึก ความทรงจํา   
ความไมเล่ือนลอย ความไมหลงลืม สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค   
นี้เรียกวา สติ. ภิกษเุปนผูถึง เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ไปใกล ไปใกลพรอม ประกอบดวยสตนิี้    
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ภิกษนุั้นเรียกวา มีสติ. สิกขา ในคําวา พึงศึกษามี ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา   
อธิปญญาสิกขา อธิศีลสิกขาเปนไฉน ฯลฯ นี้ช่ือวา อธิปญญาสิกขา. คําวา พึงเปนผูมีสติศึกษา   
เพื่อกําจดัราคะเหลาใด ความวา บุคคลผูมีสติ พึงศึกษาแมอธิศีล ศึกษาแมอธิจิต ศึกษาแม   
อธิปญญา เพื่อกําจัด เพื่อกําจดัเฉพาะ เพื่อละ เพื่อสงบ เพือ่สละคืน เพื่อระงับ ซ่ึงราคะ   
เหลาใด คือ ราคะในรูป ราคะในเสียง ราคะในกล่ิน ราคะในรส ราคะในโผฏฐัพพะ นึกถึงอยู   
ช่ือวาพึงศึกษาสิกขา ๓ นี้ รูกช่ื็อวาพึงศึกษา ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง กช่ื็อวา   
พึงศึกษา พึงประพฤติเอ้ือเฟอ พึงประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี สมาทาน ประพฤติไป เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา พึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อกําจัดราคะเหลาใด.   
     [๙๘๒] คําวา พึงปราบปรามราคะเหลานั้น คือ ราคะในรูป เสียง กล่ิน รส และ   
ผัสสะ ความวา พึงปราบ ปราบปราม ครอบงํา ครอบงําเฉพาะ กําจดั ย่าํยี ซ่ึงราคะในรูป   
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงปราบปรามราคะเหลานั้น คือ   
ราคะในรูป เสียง กล่ิน รส และผัสสะ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา   
           ลําดับตอไป ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อกําจดัราคะเหลาใด ราคะ   
           เหลานัน้เปนธุลี ๕ ประการในโลก ภิกษพุึงปราบปรามราคะเหลานั้น   
           คือ ราคะในรูป เสียง กล่ิน รส และ ผัสสะ.   
     [๙๘๓] ภิกษุเปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษดีแลว พึงกําจดัฉันทะในธรรมเหลานั้น   
           ภิกษนุัน้ เม่ือกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล เปนผูมีจิตเปน   
           ธรรมเอกผุดข้ึน พึงกาํจัดความมดืเสีย พระผูมีพระภาคตรัสวาดงันี้.   
     [๙๘๔] คําวา เหลานัน้ ในคําวา พึงกําจดัฉันทะในธรรมเหลานั้น ความวา ในรูป   
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ. ช่ือวาฉันทะ คือ ความพอใจ ในกาม ความกาํหนัดในกาม ความ   
เพลินในกาม ความปรารถนาในกาม ความเสนหาในกาม ความเรารอนในกาม ความหลง   
ในกาม ความติดใจในกาม กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนิวรณในกามท้ังหลาย   
คําวา พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น ความวา พึงกําจัด กําจัดเฉพาะ ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป   
ใหถึงความไมมี ซ่ึงฉันทะในธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงกําจัดฉันทะในธรรม   
เหลานั้น.    
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     [๙๘๕] ช่ือวา ภกิษุ ในคําวา ภกิษุเปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษดีแลว คือ ภิกษุผูเปน   
กัลยาณปุถุชน หรือภิกษุผูเสขะ. คําวา มีสติ ความวา ความระลึก ความระลึกถึง ฯลฯ   
สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายมรรค นี้เรียกวา สติ. ภกิษุเปนผูเขาถึง ฯลฯ ประกอบดวย   
สตินี้ ภิกษุนั้นเรียกวามีสติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภกิษุเปนผูมีสติ. คําวา เปนผูมีจิตพนวิเศษ   
ดีแลว ความวา จิตของภิกษุผูเขาปฐมฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากนิวรณท้ังหลาย   
จิตของภิกษุผูเขาทุติยฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากวิตกและวิจาร จิตของภิกษุผูเขาตติย   
ฌาน พน พนวเิศษ พนวิเศษดีแลวจากปติ จิตของภิกษุผูเขาจตุตถฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดี   
แลวจากสุขและทุกข จิตของภิกษุผูเขาอากาสานัญจายตนฌาน พน พนวเิศษ พนวิเศษดีแลวจาก   
รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา จิตของภิกษุผูเขาวิญญาณัญจายตนฌาน พน พนวิเศษ   
พนวิเศษดีแลวจากอากาสานญัจายตนสัญญา จิตของภิกษุผูเขาอากิญจญัญายตนฌาน พน พนวิเศษ   
พนวิเศษดีแลวจากวิญญาณัญจายตนสัญญา จิตของภิกษุผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตฌาน พน   
พนวิเศษ พนวเิศษดีแลวจากอากิญจัญญายตนสัญญา จิตของพระโสดาบัน พน พนวิเศษ พน   
วิเศษดีแลวจากสักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพัตตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจกิิจฉานุสัย และจาก   
เหลากิเลสท่ีตั้งอยูในฝายเดยีวกันกับวจิิกิจฉาเปนตนนัน้ จิตของพระสกทาคามี พน พนวิเศษ   
พนวิเศษดีแลวจากกามราคานุสัย ปฏิฆานสัุยอยางหยาบ และจากเหลากิเลสท่ีตั้งอยูในฝายเดยีว   
กันกับกามราคานุสัยเปนตนนั้น จิตของพระอนาคามี พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากกาม                                       
ราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน จากกามราคานุสัย ปฏิฆานสัุยสวนละเอียด และจากเหลากิเลส   
ท่ีตั้งอยูในฝายเดียวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนัน้ จิตของพระอรหนัต พน พนวิเศษ พน   
วิเศษดีแลวจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา   
นุสัย เหลากเิลสท่ีตั้งอยูในฝายเดยีวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น และจากสรรพนิมิตภายนอก   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษเุปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษดีแลว.   
               วาดวยจติท่ีเปนกาลของสมถะและวิปสสนา   
     [๙๘๖] คําวา ตามกาล ในคําวา ภกิษุนัน้ เม่ือกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตาม   
กาล ความวา เม่ือจิตไมฟุงซานเปนกาลของสมถะ เม่ือจิตต้ังม่ันเปนกาลของวิปสสนา.    
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     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           โยคีผูใด ยอมประคองจิตในกาล ยอมขมจิตในกาลอ่ืน ยอมใหจิต   
           ร่ืนเริงโดยกาล ยอมต้ังจิตไวในกาล ยอมวางเฉยในกาล โยคีผูนั้น   
           ช่ือวาเปนผูฉลาดในกาล ความประคองจิตควรมีในกาลไหน? ความขม   
           จิตควรมีในกาลไหน? กาลเปนท่ีใหจติร่ืนเริงควรมีในกาลไหน? และ   
           กาลของสมถะเปนกาลเชนไร? บัณฑิตยอมแสดงกาลเปนท่ีวางเฉย   
           แหงจิตของโยคีบุคคลอยางไร? เม่ือจติของโยคีบุคคลยอหยอน เปนกาล   
           ท่ีควรประคองไว เม่ือจิตของโยคีบุคคลฟุงซานเปนกาลท่ีควรขมไว โยคี   
           บุคคลพึงยังจิตท่ีถึงความไมแชมช่ืนใหร่ืนเริงในกาลน้ัน จิตเปน   
           ธรรมชาติร่ืนเริงไมยอหยอน ไมฟุงซาน ยอมมีในกาลใด กาลนั้นเปน   
           กาลของสมถะ ใจพึงยินดใีนภายใน โดยอุบายนั้นนั่นแหละ จิตเปน   
           ธรรมชาติตั้งม่ัน ยอมมีในกาลใด ในกาลนั้น โยคีบุคคลพึงวางเฉย   
           ไวซ่ึงจติท่ีตั้งม่ันแลวดวยปญญา ธีรชนผูรูแจงกาล ทราบกาล ฉลาด   
           ในกาลพึงกําหนดอารมณอันเปนนิมิตของจิต ตลอดกาล ตามกาล อยางนี้.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษนุั้น ... ตามกาล. คําวา เม่ือกาํหนดพจิารณาธรรมโดยชอบ ความวา   
เม่ือกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวง   
เปนอนัตตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับไปเปน   
ธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบ.   
     [๙๘๗] คําวา มีจิตเปนธรรมเอกผุดข้ึน ในคําวา เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดข้ึน พึง   
กําจัดความมืด พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี ้ความวา เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง มีจติไมฟุงซาน   
มีใจไมกวัดแกวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาเปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดข้ึน. คําวา ภกิษุนัน้พงึกําจัด   
ความมืด ความวา พึงขจัด กาํจัด ละ บรรเทา ทําใหส้ินไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความมืดคือ   
ราคะ ความมืดคือโทสะ ความมืดคือโมหะ ความมืดคือมานะ ความมืดคือทิฏฐิ ความมืดคือกิเลส   
ความมืดคือทุจริต อันทําใหบอด ทําใหไมมีจักษุ ทําใหไมมีญาณ ดับปญญา เปนฝกฝายความลําบาก    
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ไมใหเปนไปเพื่อนิพพาน. คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง. ช่ือวา   
ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะ ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ ทําลายทิฏฐิ ทําลาย   
เส้ียนหนาม ทําลายกิเลส. เพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงแจกแจง ทรงจําแนกเฉพาะซ่ึง   
ธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําท่ีสุดแหงภพท้ังหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันทรง   
อบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมี   
พระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียง   
กึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนท่ีควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออก   
เรน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมี   
พระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูป   
สมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึง่ พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘   
อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพวหิารสมาบัติ ๙ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาค   
ทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔   
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔   
อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา   
พระบิดา พระภาดา พระภคนิี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิได   
เฉลิมให พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดบัแหง   
อรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิพฤกษ   
ของพระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดข้ึน   
พึงกําจัดความมืด พระผูมีพระภาคตรัสวาดงันี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           ภิกษเุปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษแลว พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น   
           ภิกษนุัน้ เม่ือกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล เปนผูมีจิตเปน   
           ธรรมเอกผุดข้ึน พึงกาํจัดความมดื พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้   
           ฉะนี้แล.   
                    จบ สารีปุตตนิทเทสท่ี ๑๖.   
              จบ สุตตนิทเทส ๑๖ นิทเทสในอัฏฐกวรรค.   
                       -------------   


