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พระสุตตันตปฎก
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก
เลมที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น

๑. มูลปริยายสูตร (๑)
(๑) ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ควงไมพญารัง ใน
สุภควัน เขตเมืองอุกกัฏฐา. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุที่เปนมูลของ
ธรรมทั้งปวงแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงเหตุนั้น จง
ใสใจใหดี เราจักกลาว.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา.
(๒) พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งทลาย ปุถุชนในโลกนี้ ไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็น
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สัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของ
สัตบุรุษ.
ยอมหมายรูธาตุดิน โดยความเปนธาตุดิน ครั้นหมายรูธาตุดินโดย
ความเปนธาตุดินแลว ยอมสําคัญหมายธาตุดิน ยอมสําคัญหมายในธาตุดิน
ยอมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอมสําคัญหมายธาตุดินวาของเรา
ยอมยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูธาตุน้ํา โดยความเปนธาตุน้ํา ครั้นหมายรูธาตุน้ําโดย
ความเปนธาตุน้ําแลว ยอมสําคัญหมายธาตุน้ํา ยอมสําคัญหมายในธาตุน้ํา
ยอมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุนั้น ยอมสําคัญหมายธาตุน้ําวาของเรา
ยอมยินดียิ่งซึ่งธาตุน้ํา. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะ
เขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูธาตุไฟ โดยความเปนธาตุไฟ ครั้นหมายรูธาตุไฟ
โดยความเปนธาตุไฟแลว ยอมสําคัญหมายธาตุไฟ ยอมสําคัญหมายใน
ธาตุไฟ ยอมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุไฟ ยอมสําคัญหมายธาตุไฟวา
ของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งธาตุไฟ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคต
กลาวา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูธาตุลม โดยความเปนธาตุลม ครั้นหมายรูธาตุลม
โดยความเปนธาตุลมแลว ยอมสําคัญหมายธาตุลม ยอมสําคัญหมายใน
ธาตุลม ยอมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุลม ยอมสําคัญหมายธาตุลมวา
ของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งธาตุลม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคต
กลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
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ยอมหมายรูสัตว โดยความเปนสัตว ครัน้ หมายรูสัตวโดยความ
เปนสัตวแลว ยอมสําคัญหมายสัตว ยอมสําคัญหมายในสัตว ยอมสําคัญ
หมายโดยความเปนสัตว ยอมสําคัญหมายสัตววาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่ง
สัตว ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมได
กําหนดรู.
ยอมหมายรูเทวดา โดยความเปนเทวดา ครั้นหมายรูเทวดาโดย
ความเปนเทวดาแลว ยอมสําคัญหมายเทวดา ยอมสําคัญหมายในเทวดา
ยอมสําคัญหมายโดยความเปนเทวดา ยอมสําคัญหมายเทวดาวาของเรา
ยอมยินดียิ่งซึ่งเทวดา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูปชาบดีมาร โดยความเปนปชาบดีมาร ครั้นหมายรู
ปชาบดีมารโดยความเปนปชาบดีมารแลว ยอมสําคัญหมายปชาบดีมาร
ยอมสําคัญหมายในปชาบดีมาร ยอมสําคัญหมายโดยความเปนปชาบดีมาร
ยอมสําคัญปชาบดีมารวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งปชาบดีมาร ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูพรหม โดยความเปนพรหม ครั้นหมายรูพรหมโดย
ความเปนพรหมแลว ยอมสําคัญหมายพรหม ยอมสําคัญหมายในพรหม
ยอมสําคัญหมายโดยความเปนพรหม ยอมสําคัญหมายพรหมวาของเรา
ยอมยินดียิ่งซึ่งพรหม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูอาภัสสรพรหม โดยความเปนอาภัสสรพรหม ครั้น
หมายรูอาภัสสรพรหมโดยความเปนอาภัสสรพรหมแลว ยอมสําคัญหมาย
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อาภัสสรพรหม ยอมสําคัญหมายในอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญหมายโดย
ความเปนอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญหมายอาภัสสรพรหมวาของเรา ยอม
ยินดียิ่งซึ่งอาภัสสรพรหม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาวา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูสุภกิณหพรหม โดยความเปนสุภกิณหพรหม ครั้น
หมายรูสุภกิณหพรหมโดยความเปนสุภกิณหพรหมแลว ยอมสําคัญหมาย
สุภกิณหพรหม ยอมสําคัญหมายในสุภกิณหพรหม ยอมสําคัญหมายโดย
ความเปนสุภกิณหพรหม ยอมสําคัญหมายสุภกิณหพรหมวาของเรา ยอม
ยินดียิ่งซึ่งสุภกิณหพรหม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูเวหัปผลพรหม โดยความเปนเวหัปผลพรหม ครั้น
หมายรูเวหัปผลพรหมโดยความเปนเวหัปผลพรหมแลว ยอมสําคัญหมาย
เวหัปผลพรหม ยอมสําคัญหมายในเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญหมายโดย
ความเปนเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญหมายเวหัปผลพรหมวาของเรา ยอม
ยินดียิ่งซึ่งเวหัปผลพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูอสัญญีสัตว โดยความเปนอสัญญีสัตว ครั้นหมาย
รูอสัญญีสัตวโดยความเปนอสัญญีสตั วแลว ยอมสําคัญหมายอสัญญีสัตว
ยอมสําคัญหมายในอสัญญีสัตว ยอมสําคัญหมายโดยความเปนอสัญญีสัตว
ยอมสําคัญหมายอสัญญีสัตววาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งอสัญญีสัตว. ขอนั้น
เพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูอากาสานัญจายตนพรหม โดยความเปนอากาสานัญ-
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จายตนพรหม ครั้นหมายรูอากาสานัญจายตนพรหมโดยความเปนอากาสานัญจายตนพรหมแลว ยอมสําคัญหมายอากาสานญจายตนพรหม ยอม
สําคัญหมายในอากาสานัญจายตนพรหม ยอมสําคัญหมายโดยความเปน
อากาสานัญจายตนพรหม ยอมสําคัญหมายอากาสานัญจายตนพรหมวาของ
เรา ยอมยินดียิงซึ่งอากาสานญจายตนพรหม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ?
เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูวิญญาณัญจายตนพรหม โดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหม ครั้นหมายรูวิญญาณัญจายตนพรหมโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหมแลว ยอมสําคัญหมายวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญ
หมายในวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญหมายโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญวิญญาณัญจายตนพรหมวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่ง
วิญญาณัญจายตนพรหม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูอากิญจัญญายตนพรหม โดยความเปนอากิญจัญญายตนพรหม ครั้นหมายรูอากิญจัญญายตนพรหมโดยความเปนอากิญจัญญายตนพรหมแลว ยอมสําคัญหมายอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญหมายใน
อากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญหมายโดยความเปนอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญหมายอากิญจัญญายตนพรหมวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่ง
อากิญจัญญายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม โดยความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ครั้นหมายรูเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมโดย
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ความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมแลว ยอมสําคัญหมายเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอม
สําคัญหมายโดยความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญหมาย
เนวสัญญานาสัญญายตนพรหมวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขา
ไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูรูปที่ตนเห็น โดยความเปนรูปที่ตนเห็น ครัน้ หมายรู
รูปที่ตนเห็นโดยความเปนรูปที่ตนเห็นแลว ยอมสําคัญหมายรูปที่ตนเห็น
ยอมสําคัญหมายในรูปที่ตนเห็น ยอมสําคัญหมายโดยความเปนรูปที่ตนเห็น
ยอมสําคัญหมายรูปที่ตนเห็นวาของเรา ยอมยินดียงิ่ ซึ่งรูปที่ตนเห็น. ขอนั้น
เพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูเสียงที่ตนฟง โดยความเปนเสียงที่ตนฟง ครั้นหมาย
รูเสียงที่ตนฟงโดยความเปนเสียงที่ตนฟงแลว ยอมสําคัญหมายเสียงที่ตนฟง
ยอมสําคัญหมายในเสียงตนฟง ยอมสําคัญหมายโดยความเปนเสียงที่ตนฟง
ยอมสําคัญหมายเสียงที่ตนฟงวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งเสียงที่ตนฟง. ขอ
นั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูอารมณ (กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ โดย
ความเปนอารมณที่ตนทราบ ครั้นหมายรูอารมณที่ตนทราบโดยความเปน
อารมณที่ตนทราบแลว ยอมสําคัญหมายอารมณที่ตนทราบ ยอมสําคัญ
หมายในอารมณที่ตนทราบ ยอมสําคัญหมายโดยความเปนอารมณที่ตน
ทราบ ยอมสําคัญหมายอารมณที่ตนทราบวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งอารมณ
ที่ตนทราบ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไม
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ไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูธรรมารมณที่ตนรูแจง โดยความเปนธรรมารมณที่
ตนรูแจง ครั้นหมายรูธรรมารมณที่ตนรูแจงโดยความเปนธรรมารมณที่
ตนรูแจงแลว ยอมสําคัญหมายธรรมารมณที่ตนรูแจง ยอมสําคัญหมายใน
ธรรมารมณที่ตนรูแจง ยอมสําคัญหมายโดยความเปนธรรมารมณที่ตนรู
แจง ยอมสําคัญหมายธรรมารมณทตี่ นรูแจงวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่ง
ธรรมารมณที่ตนรูแจง. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา
เพราะเขาไมไดกําหนดรู.
ยอมหมายรูความทีส่ ักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน โดยความเปน
อันเดียวกัน ครั้นหมายรูค วามที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกันโดยความเปน
อันเดียวกันแลว ยอมสําคัญหมายความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน ยอม
สําคัญหมายในความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน ยอมสําคัญหมายโดย
ความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน ยอมสําคัญหมายความที่สักกายทิฏฐิ
เปนอันเดียวกันวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียว
กัน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูความทีส่ ักกายทิฏฐิตางกัน โดยความเปนของตางกัน
ครั้นหมายรูความที่สักกายทิฏฐิตางกันโดยความเปนของตางกันแลว ยอม
สําคัญหมายความที่สักกายทิฏฐิตางกัน ยอมสําคัญหมายในความที่สักกายทิฏฐิตางกัน ยอมสําคัญหมายโดยความที่สักกายทิฏฐิตางกัน ยอมสําคัญ
หมายความที่สักกายทิฏฐิตางกันวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งความที่สักกายทิฏฐิตางกัน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไม
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ไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูสักกายทิฏฐิทั้งปวง โดยความเปนสักกายทิฏฐิทั้งปวง
ครั้นหมายรูสักกายทิฏฐิทั้งปวงโดยความเปนสักกายทิฏฐิทั้งปวงแลว ยอม
สําคัญหมายสักกายทิฏฐิทั้งปวง ยอมสําคัญหมายในสักกายทิฏฐิทั้งปวง
ยอมสําคัญหมายโดยความเปนสักกายทิฏฐิทั้งปวง ยอมสําคัญหมายสักกายทิฏฐิทั้งปวงวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งสักกายทิฏฐิทั้งปวง. ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
ยอมหมายรูพระนิพพาน โดยความเปนพระนิพพาน ครั้นหมายรู
พระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมสําคัญหมายพระนิพพาน
ยอมสําคัญหมายในพระนิพพาน ยอมสําคัญหมายโดยความเปนพระนิพพาน
ยอมสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งพระนิพพาน. ขอ
นั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาไมไดกาหนดรู.
กําหนดภูมินัยที่ ๑ ดวยอํานาจปุถุชน.
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุใด เปนเสขบุคคล ยังไมบรรลุ
พระอรหัตตผล เมื่อปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะซึ่งไมมีธรรม
อื่นยิ่งกวาอยู แมภิกษุนั้น ยอมหมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน ครั้น
หมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว อยาสําคัญหมายธาตุดิน อยา
สําคัญหมายในธาตุดิน อยาสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน อยาสําคัญ
หมายธาตุดินวาของเรา ยอมยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ?
เราตถาคตกลาววา เพราะเขาควรกาหนดรู.
ยอมหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__ปชาบดีมาร__ พรหม__อาภัสสรพรหม __ สุภกิณหพรหม __ เวหัปผลพรหม __
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อสัญญีสัตว__อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาณัญจายตนพรหม__อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น__ เสียง
ที่ตนฟง อารมณที่ตนทราบ __ ธรรมารมณที่ตนรูแจง__ ความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน __ความที่สักกายทิฏฐิตางกัน__สักกายทิฏฐิทั้งปวง.
ยอมหมายรูพระนิพพาน โดยความเปนพระนิพพาน ครั้นหมายรู
พระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว อยาสําคัญหมายพระนิพพาน
อยาสําคัญหมายในพระนิพพาน อยาสําคัญหมายโดยความเปนพระนิพพาน
อยาสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา อยายินดียิ่งซึ่งพระนิพพาน. ขอ
นั้นเพราะเหตุอะไร. ? เราตถาคตกลาววา เพราะเขาควรกําหนดรู.
กาหนดภูมินัยที่ ๒ ดวยอํานาจเสขบุคคล.
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภกิ ษุใด เปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถงึ ประโยชน
ตนแลว สิ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว หลุดพนดวยปญญา
อันชอบแลว แมภิกษุนั้น ยอมหมายรูธ าตุดินโดยความเปนธาตุดิน ครั้น
หมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญหมายธาตุดิน ยอมไม
สําคัญหมายในธาตุดิน ยอมไมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอมไม
สําคัญหมายธาตุดินวาของเรา ยอมไมยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน. ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเธอกาหนดรูแลว.
ยอมหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__ปชาบดีมาร__พรหม__อาภัสสรพรหม__สุภกิณหพรหม__เวหัปผลพรหม__
อสัญญีสัตว__อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาณัญจายตนพรหม__
อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น__
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เสียงที่ตนฟง__อารมณ (กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ__ธรรมารมณ
ที่ตนรูแจง__ความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน__ความที่สักกายทิฏฐิตาง
กัน__สักกายทิฏฐิทั้งปวง.
ยอมหมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน ครั้นหมายรู
พระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมไมสําคัญหมายพระ
นิพพาน ยอมไมสําคัญหมายในพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายโดยความ
เปนพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา ยอมไมยินดี
ยิ่งซึ่งพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะ
เธอกาหนดรูแลว.
กาหนดภูมินัยที่ ๓ ดวยอํานาจพระขีณาสพ.
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภกิ ษุใด เปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถงึ ประโยชน
ตนแลว สิน้ กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว หลุดพนดวยปญญา
อันชอบแลว แมภิกษุนั้น ยอมหมายรูธ าตุดินโดยความเปนธาตุดิน ครั้น
หมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญหมายธาตุดิน ยอม
ไมสําคัญหมายในธาตุดิน ยอมไมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอมไม
สําคัญหมายธาตุดินวาของเรา ยอมไมยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน. ขอนัน้ เพราะเหตุ
อะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะเธอปราศจากราคะ เหตุราคะสิ้นไป.
ยอมหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__ปชาบดีมาร__พรหม__อาภัสสรพรหม__สุภกิณหพรหม__เวหัปผลพรหม__
อสัญญีสัตว__อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาณัญจายตนพรหม__
อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น__

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 11

เสียงที่ตนฟง__อารมณ (กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ__ธรรมารมณ
ที่ตนรูแจง__ความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน__ความที่สักกายทิฏฐิ
ตางกัน__สักกายทิฏฐิทั้งปวง.
ยอมหมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน ครั้นหมายรู
พระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมไมสําคัญหมายพระ
นิพพาน ยอมไมสําคัญหมายพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายโดยความ
เปนพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา ยอมไมยินดี
ยิ่งซึ่งพระนิพพาน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะเธอปราศจากราคะ
เหตุราคะสิ้นไป.
กําหนดภูมินัยที่ ๔ ดวยอํานาจพระขีณาสพ.
(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภกิ ษุใด เปนพระอรหัตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชน
ตนแลว สิ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว หลุดพนดวยปญญา
อันชอบแลว แมภิกษุนั้น ยอมหมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน ครั้น
หมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญหมายในธาตุดิน
ยอมไมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอมไมสําคัญหมายธาตุดินวาของ
เรา ยอมไมยินดีซึ่งธาตุดิน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะเธอ
ปราศจากโทสะ เหตุโทสะสิ้นไป.
ยอมหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__ปชาบดีมาร__พรหม__อาภัสสรพรหม__สุภกิณหพรหม__เวหัปผลพรหม__
อสัญญีสัตว__อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาณัญจายตนพรหม__
อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น__
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เสียงที่ตนฟง__อารมณ (กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ__ธรรมารมณที่ตนรูแจง__ความที่สักกายทิฎฐิเปนอันเดียวกัน__ความที่สักกายทิฏฐิ
ตางกัน__สักกายทิฏฐิทั้งปวง.
ยอมหมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน ครั้นหมายรู
พระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมไมสําคัญหมายพระ
นิพพาน ยอมไมสําคัญหมายในพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายโดยความ
เปนพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา ยอมไมยินดี
ยิ่งซึ่งพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะเธอปราศจากโทสะ
เหตุโทสะสิ้นไป.
กําหนดภูมินัยที่ ๕ ดวยอํานาจพระขีณาสพ.
(๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภกิ ษุใด เปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชน
ตนแลว สิ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว หลุดพนดวยปญญา
อันชอบแลว แมภิกษุนั้น ยอมหมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน ครั้น
หมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญหมายธาตุดิน ยอม
ไมสําคัญหมายในธาตุดิน ยอมไมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอม
ไมสําคัญหมายธาตุดินวาของเรา ยอมไมยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน. ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร ? เพราะเธอปราศจากโมหะ เหตุโมหะสิ้นไป.
ยอมหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__ปชาบดีมาร__พรหม__อาภัสสรพรหม__สุภกิณหพรหม__เวหัปผลพรหม__
อสัญญีสัตว__อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาณัญจายตนพรหม__
อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น__
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เสียงที่ตนฟง__อารมณ ( กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ__ธรรมารมณ
ที่ตนรูแจง__ความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน ความที่สักกายทิฏฐิตาง
กัน__สักกายทิฏฐิทั้งปวง.
ยอมหมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน ครั้นหมายรู
พระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมไมสําคัญหมายพระ
นิพพาน ยอมไมสําคัญหมายในพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายโดยความ
เปนพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา ยอมไมยินดี
ยิ่งซึ่งพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะเธอปราศจากโมหะ
เหตุโมหะสิ้นไป.
กาหนดภูมินัยที่ ๖ ดวยอํานาจพระขีณาสพ.
(๘) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินจริง ครั้นทรงหมายรูธาตุดิน
โดยความเปนธาตุดินจริงแลว ยอมไมทรงสําคัญหมายธาตุดิน ยอมไมทรง
สําคัญหมายในธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอม
ไมทรงสําคัญหมายธาตุดินวาของเรา ยอมไมทรงยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน. ขอนัน้
เพราะเหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะธาตุดินนั้น พระตถาคต
กาหนดรูแลว.
ยอมทรงหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__
ปชาบดีมาร__พรหม__อาภัสสรพรหม__สุภกิณหพรหม__เวหัปผลพรหม__อสัญญีสัตว__อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาญัญจายตนพรหม
__อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น
__เสียงที่ตนฟง__อารมณ (กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ__

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 14

ธรรมารมณที่ตนรูแจง__ความที่สักกายทิฏฐิเปนอันเดียวกัน__ความที่
สักกายทิฏฐิตางกัน__สักกายทิฏฐิทั้งปวง.
ยอมทรงหมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน ครั้นทรง
หมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมไมทรงสําคัญหมาย
พระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญหมายในพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญ
หมายโดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญหมายพระนิพพาน ยอม
ไมทรงสําคัญหมายโดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญหมายพระ
นิพพานวาของเรา ยอมไมทรงยินดียิ่งซึ่งพระนิพพาน ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร ? เราตถาคตกลาววา เพราะพระนิพพานนั้น พระตถาคตทรง
กาหนดรูแลว.
กาหนดภูมินัยที่ ๗ ดวยอํานาจพระศาสดา.
(๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินจริง ครั้นทรงหมายรูธาตุดิน
โดยความเปนธาตุดินจริงแลว ยอมไมสําคัญหมายธาตุดิน ยอมไมสําคัญ
หมายธาตุในธาตุดิน ยอมไมสําคัญหมายโดยความเปนธาตุดิน ยอมไม
สําคัญหมายธาตุดินวาของเรา ยอมไมยินดียิ่งซึ่งธาตุดิน. ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร ? เพราะทรงทราบอยางนี้วา นันทิ ความเพลิดเพลินเปนมูล
รากของทุกข เพราะภพจึงมีชาติ สัตวผูเกิดแลว ก็มีชรามรณะ ดวย
ประการอยางนี้ (จึงไมสําคัญธาตุดิน__). ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล พระตถาคตจึงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะสิ้น
ตัณหา สํารอกตัณหา ดับตัณหา สละตัณหา สละคืนตัณหาเสียไดโดย
ประการทั้งปวง.
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ยอมทรงหมายรูธาตุน้ํา__ธาตุไฟ__ธาตุลม__สัตว__เทวดา__
ปชาบดีมาร__พรหม__อาภัสสรพรหม__ สุภกิณหพรหม__ เวหัปผลพรหม__อสัญญีสัตว__ อากาสานัญจายตนพรหม__วิญญาณัญจาตนพรหม__อากิญจัญญายตนพรหม__วิญญาณัญจายตนพรหม__อากิญจัญญายตนพรหม__เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม__รูปที่ตนเห็น__เสียงที่
ตนฟง__อารมณ ( กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ที่ตนทราบ__ธรรมารมณ
ที่ตนรูแจง__ความที่สักกายะทิฏฐิเปนอันเดียวกัน__ความที่สักกายะทิฏฐิ
ตางกัน__สักกายะทิฏฐิทั้งปวง__.
ทรงหมายรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน ครั้นทรงหมาย
รูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพานแลว ยอมไมทรงสําคัญหมายพระ
นิพพาน ยอมไมทรงสําคัญหมายในพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญหมาย
โดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมสําคัญหมายพระนิพพานวาของเรา
ยอมไมทรงยินดียิ่งซึ่งพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะ
ทรงทราบอยางนี้วา นันทิ เปนมูลเหตุแหงทุกข และวา เพราะภพจึงมี
ชาติ สัตวเกิดแลวจึงมีชรามรณะ ดวยประการอยางนี้ (จึงไมสําคัญธาตุ
ดิน__). ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล พระตถาคตจึงตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะสิ้นตัณหา สํารอกตัณหา ดับตัณหา
สละตัณหา สละคืนตัณหาเสียได โดยประการทั้งปวง.
กําหนดภูมินัยที่ ๘ ดวยอํานาจพระศาสดา.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสมูลปริยายนี้จบแลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม
ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
มูลปริยายสูตรที่ ๑ จบ.
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อรรถกถามูลปริยายสูตร

เอวมฺเม สุต ฯเปฯ สพฺพธมฺมปริยาย
บทนมัสการพระรัตนตรัย
ขาพเจาขอวันทาพระสุคตเจา ผูมีความมืด คือ โมหะอันกําจัด
แลวดวยแสงสวาง คือปญญา หลุดพนแลวจากคติ (ทั้งปวง) มีพระ
หฤทัยเยือกเย็นดวยพระกรุณา เปนครูแหงสัตวโลกทั้งมนุษยและเทวดา.
แมองคพระพุทธเจาทรงเขาถึงซึ่งพระธรรมอันปราศจากมลทินใด
จึงทรงทําใหเกิดและทําใหแจงซึ่งความเปนพระพุทธ ขาพเจาขอวันทา
พระธรรมอันเลิศนั้น.
ขาพเจาขอวันทาพระอริยสงฆ คือ ชุมนุมแหงพระอริยบุคคลทั้ง ๘
ผูเปนพระบุตร เกิดแตพระอุระแหงพระสุคตเจา ผูย่ํายีมารและเสนามาร
เสียได.
บุญอันสําเร็จดวยการวันทาพระรัตนตรัยของขาพเจา ผูมีใจเลื่อมใส
ดังนี้อันใด ดวยอานุภาพแหงบุญนั้น ขาพาเจาเปนผูมีอันตรายอันขจัดเสีย
ไดดวยดีแลว อรรถกถาอันใดที่พระอรหันตผูเชี่ยวชาญ ๕๐๐ องค
สังคายนา (รอยกรอง) ไวแตเบื้องแรก และที่พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย
สังคายนา (รอยกรอง) เพิ่มเติมในภายหลังก็ดี เพือ่ ประกาศ (อธิบาย)
เนื้อความแหงพระสูตร มัชฌิมนิกาย ในคัมภีรนี้ อันกําหนดหมายดวย
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พระสูตรขนาดกลาง (ไมยาวไมสั้น) ที่พระพุทธองคพระสาวก
กลาวสังวรรณนาไว ย่ํายีเสียไดซึ่งลัทธิอื่น ครั้นแลวพระมหินทมหาเถระ
ผูเชี่ยวชาญไดนํามาสูเกาะสีหล ฐาปนา (จารึก) ไวในภาษาสีหล
เพื่อประโยชนแกชาวเกาะ ขาพเจาจักนําภาษาสีหลออกแลวยกขึ้นสูภาษา
อันเปนที่รื่นรมยใจ สมควรที่จะเปนแบบแผนได ปราศจากโทษ (คือ
ภาษามคธ) อีกทอดหนึ่ง ประกาศ (อธิบาย) เนื้อความมิใหขัดมติ
ของพระเถระคณะมหาวิหารผูเปนประทีปแหงเถรวงศ มีการวินิจฉัยละเอียด
ดี โดยเวนความที่ซ้ํา ๆ กันเสียบาง เพื่อความพอใจแหงสาธุชน และ
เพื่อความตั้งอยูนานแหงพระธรรม.
สวนขอธรรม คือ สีลกถา ธุตธรรม (เรื่องธุดงค) กรรมฐาน
ทุกอยาง ฌานสมาบัติอยางพิสดาร พรอมทั้งจริยาวิธาน (แจงจริต
ของบุคคล) อภิญญาทั้งปวง การวินิจฉัย ปญญาทั้งสิ้น ขันธ ธาตุ
อายตนะ อินทรีย อริยสัจ ๔ การแสดง ปจจยาการ (คือ ปฏิจจสมุปบาท) มีนัยบริสุทธิล์ ะเอียดดี พอเปนแบบที่เชื่อได และวิปสสนาภาวนา ทั้งปวง (นี้) ขาพเจาไดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคอยาง
หมดจดดี เหตุใด เหตุนั้น ขาพเจาจักไมวิจารณขอธรรมทั้งปวงนั้นยิ่งขึ้น
ไปละ.
วิสุทธิมรรคนั้น ขาพเจารจนาทําดวยคิดวา วิสุทธิมรรคจักตั้งอยู
ในทามกลางแหงนิกายทั้ง ๔ แลวประกาศเนื้อความตามที่ทานภาษิตไวใน
นิกายทั้ง ๔ นั้นได ดังนี้ เหตุนั้น ทานทั้งหลายจงถือเอาแมวิสุทธิมรรค
นั้นพรอมทั้งอรรถกถานี้ ทราบเนื้อความแหงมัชฌิมสังคีติ (คือ มัชฌิมนิกายทั้ง ๓ ปณณาสก) เถิด.
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ศีลกถา ธุดงคธรรม กัมมัฏฐาน ความพิสดารของฌานและ
สมาบัติ ซึ่งประกอบดวยวิธีการคลอยตามจริต ๖ อภิญญาทั้งปวง คํา
วินิจฉัยที่ประมวลไวดวยปญญา ขันธ ธาตุ อายตนะ อินทรีย อริยสัจ ๔
ปจจัยการเทศนาที่ไมนอกแนวพระบาลี มีนัยทีช่ อื่ วา มัชฌิมสังคีติ ใน
คําวา มชฺฌมิ สงฺคีติยา นั้น วาโดยปณณาสก ไดแกการรวบรวม
ปณณาสก ๓ หมวด คือมูลปณณาสก มัชฌิมปณณาสก และอุปริปณณาสก. วาโดยวรรค ไดแกการรวบรวมวรรคได ๑๕ วรรค เพราะ
แบงแตละปณณสกออกเปน ๕ วาโดยสูตร มี ๑๕๒ สูตร วาโดยบทมี
๘๐,๕๒๓ บท เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา ทาน
กลาวกําหนดบทไว ๘๐,๕๒๓ บทอยางนี้.
แตวาโดยอักษรมี ๗๔๐,๐๕๓ อักษร. วาโดยภาณวาร มี ๘๐
ภาณวาร และกึ่งภาณวารมี ๒๓ บท. วาโดยอนุสนธิโดยยอมี ๓ อนุสนธิ
คือ ปุจฉานุสนธิ อัชฌาสยานุสนธิ และ ยถานุสนธิ แตเมื่อวาโดย
พิสดารในเรื่องนี้มี ๓,๙๐๐ อนุสนธิ. เพราะเหตุนั้น ทานโบราณาจารย
ทั้งหลายจึงกลาวไววา ทานประกาศนัยอนุสนธิแหงมัชฌิมปณณาสก
เหลานั้นไว ๓,๙๐๐ อนุสนธิ.
ในปณณาสกเหลานั้น มูลปณณาสก เปนปณณาสกตน. ในวรรค
ทั้งหลาย มูลปริยายวรรค เปนวรรคตน และในสูตรทั้งหลาย มูลปริยายสูตร เปนสูตรตน.
อธิบายนิทานพจน
(๑) คํานิทานวา เอวมฺเม สุต ที่ทานพระอานนทกลาวไวใน
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กาลปฐมมหาสังคีติ เปนเบื้องตนของมูลปริยายสูตรแมนั้น. ก็ปฐมมหาสังคีตินี้ ทานกลาวไวพิสดารแลวในเบื้องตนแหงอรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อ
สุมังคลวิลาสินี. เพราะฉะนั้น ปฐมมหาสังคีตินั้น บัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยที่กลาวใหพิสดารแลวในอรรถกถาทีฆนิกายนั้นนั่นแล.
อธิบาย เอวมฺเม สุต
ก็คําวา เอวมฺเม สุต เปนตนนี้ เปนคําเริ่มตน. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา เอว เปนนิบาต. บทวา เม เปนตน เปนบทนาม.
ในคําวา อุกฺกฏาย วิหรติ นี้ บัณฑิตพึงทราบการแยกบท โดยนัยนี้
กอนวา บทวา วิ เปนบทอุปสรรค. บทวา หรติ เปนบทอาขยาต. แต
โดยใจความ เอว ศัพท มีใจความแยกออกไดหลายอยางเปนตนวา
อุปมา อุปเทส สัมปหังสนะ ครหณะ วจนสัมปฏิคคหะ นิทัสสนะ
อวธารณะ.
จริงอยางนั้น เอว ศัพท นี้ มาในอรรถวา อุปมา ในประโยค
เปนตนอยางนี้วา กุศลเปนอันมาก อันสัตวที่เกิดแลว พึงกระทําฉันนั้น
ดังนี้.
มาในอรรถวา อุปเทส ในประโยคเปนตนวา อันทานพึงกาวไป
อยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้ ดังนี้.
มาในอรรถวา สัมปหังสนะ ในประโยคเปนตนวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสคํานี้ไวอยางนี้, พระสุคตเจาตรัสคํานี้ไวอยางนี้.
มาในอรรถวา ครหณะ ในประโยคเปนตนวา ก็คนถอยนี้กลาว
สรรเสริญคุณพระสมณะศีรษะโลนนั้น อยางนี้ ๆ ในทุก ๆ ที่ ดังนี้.
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มาใน วจนสัมปฏิคคหะ ในประโยคเปนตนวา ภิกษุเหลานั้นแล
ทูลรับพระผูม ีพระภาคเจาวาอยางนั้น พระเจาขา ดังนี้.
มาในอรรถวา อาการ ในประโยคเปนตนวา ทานผูเจริญ
ขาพเจาทราบชัดพระธรรมที่พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยอาการ
อยางนี้.
มาในอรรถวา นิทัสสนะ ในประโยคเปนตนวา ดูกอนมาณพ
ทานจงมา จงเขาไปหาทานอานนท ผูสมณะถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว
จงถามความไมเจ็บไข ความมีโรคนอย ความคลองตัว กําลัง และการ
อยูผาสุกกะทานพระอานนทผูสมณะ ตามคําของเรา และจงกลาวอยาง
นี้วา สุภมาณพ โตเทยยบุตร ยอมถามถึงความไมเจ็บไข ฯลฯ การ
อยูผาสุกกะทานพระอานนทผูเจริญ ดังนี้. นัยวา เปนการดีที่ทาน
พระอานนทผูเจริญอาศัยความอนุเคราะหเขาไปหาสุภมาณพ โตเทยยบุตร
ถึงที่อยู ดังนี้.
มาในอรรถวา อวธารณะ ในประโยคเปนตนวา ดูกอนกาลามะ
ทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? ธรรมเหลานี้เปนกุศลหรือ
อกุศล ? เปนอกุศล พระเจาขา. มีโทษหรือไมมีโทษ ? มีโทษ พระเจาขา.
บัณฑิตติเตียนหรือสรรเสริญ ? ติเตียน พระเจาขา. ธรรมทั้งหลายที่ตน
สมาทานใหบริบูรณ ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมใชประโยชน และเปนทุกข
ยอมมีแกขาพระองคทั้งหลายในขอนี้อยางนี้.
เอว ศัพทนี้นั้น ในที่นี้ บัณฑิตพึงทราบวา (ใช) ในอรรถวา
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อาการะ นิทัสสนะ อวธารณะ ใน ๓ อยางนั้น พระอานนทแสดงความ
นี้ดวย เอว ศัพท ซึ่งมีอาการะเปนอรรถวา ใคร ๆ สามารถจะทราบ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ซึ่งละเอียดออนดวยนัย
ตาง ๆ เกิดขึ้นดวยอัธยาศัยอันกวางขวางสมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะมี
ปฏิหาริยหลากหลาย ลึกซึ้งโดยธรรม โดยอรรถ โดยเทศนา แล
โดยปฏิเวธ มาสูโสตประสาทของสัตวทั้งปวง โดยสมควรแกภาษาของ
ตน ๆ โดยประการทั้งปวง และทั้งใหเกิดความอยากฟงโดยเต็มกําลัง
ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ คือ แมขาพเจาไดฟงมาแลวดวยอาการ
อยางหนึ่ง. พระอานนทเถระเมื่อจะออกตัวดวยอรรถวา ชี้แจงวา ขาพเจา
ไมใชสยัมภู สูตรนี้ขาพเจาไมไดทําใหแจง จึงแสดงสูตรทั้งสิ้นที่จะตอง
กลาวในบัดนี้วา ขาพเจาไดฟงอยางนี้ คือวา แมขาพเจาไดฟงมาแลว
อยางนี้. พระอานนทเถระเมื่อจะแสดงกําลัง คือความทรงจําของตนที่
สมควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญอยางนี้วา ภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราที่ทรงพหูสูต คืออานนท บรรดา
อุปฏฐาก ทีม่ ีคติ มีสติ มีธิติ คืออานนท และทีพ่ ระธรรมเสนาบดีสรรเสริญ
อยางนี้วา ทานอานนท ฉลาดในอรรถ ในธรรม ในพยัญชนะ ในภาษา
และในอักษร เบื้องตนและเบื้องปลาย ยังสัตวทั้งหลายเกิดความอยากฟง
ดวยอรรถวา อวธารณะ วาขาพเจาไดฟงมาเทานี้ และสูตรนั้นแล ไม
ยิ่งไมหยอน โดยอรรถหรือพยัญชนะ พึงเห็นวาอยางนี้เทานั้น ไมพึงเห็น
เปนอยางอื่น ดังนี้.
เม ศัพท ปรากฏในอรรถ ๓ อยาง. จริงอยางนั้น เม ศัพท
นั้นมีความหมายวา มยา (อันเรา) ในประโยคเปนตนวา โภชนะที่
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ไดมาดวยการขับกลอม เราไมควรบริโภค.
มีความหมายวา มยฺห (แกเรา) ในประโยคเปนตนวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม พี ระเจาทรงแสดงธรรม
แกขาพระองคแตโดยยอเถิด.
มีความหมายวา มม ( ของเรา ) ในประโยคเปนตนวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ขอใหพวกเธอจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด ดังนี้.
แตในที่นี้ เม ศัพท ใชในอรรถ ๒ อยางวา อันขาพเจาไดฟง
มา และวา สุตะ ของเรา ดังนี้.
สุตะ ศัพท ในคําวา สุต นี้ มีอุปสรรค และไมมีอุปสรรค
มีเนื้อความหลายอยางเปนตนวา คมน (การไป) วิสฺสุต (ปรากฏ)
กิลินฺน (เปยก) อุปจิต (สั่งสม) อนุโยค (ประกอบเนือง ๆ)
โสตวิฺเยฺย (รูทางหู) โสตทวารานุสารวิญญาณ (รูตามกระแส
ทางหู).
จริงอยางนั้น สุตะ ศัพทนั้น มีความหมายวา ไป ในประโยค
เปนตนวา ไปแลวโดยเสนา.
มีความหมายวา มีธรรมอันตนสดับตรับฟงแลวอยางแจมแจง ใน
ประโยคเปนตนวา. ผูสดับธรรมแลวเห็น ( ธรรม) อยู.
มีความหมายวา เปยกชุม ของบุคคลผูเปยกชุม ในประโยคเปนตน
วา เปยกชุมของบุคคลผูเปยกชุม.
มีความหมายวา สะสม ในประโยคเปนตนวา บุญมิใชนอย อัน
ทานทั้งหลายสะสมแลว.
มีความหมายวา ประกอบเนือง ๆ ในฌานเนือง ๆ ในประโยค
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เปนตนวา. นักปราชญเหลาใด ผูขวนขวายในฌาน.
มีความหมายวา เสียงที่จะพึงทราบทางโสตประสาท ในประโยค
เปนตนวา เห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว.
มีความหมายวา ทรงความรูคลอยตามโสตทวาร ในประโยค
เปนตนวา ทรงไวซึ่งสุตะ และสะสมสุตะ. แตในที่นี้ สุตะศัพทนั้น
มุงเอาความหมายวา ทรงจํา หรือ ความทรงจํา ตามแนวแหงโสตทวาร
จริงอยู เมื่อ เม ศัพท มีเนื้อความเทากับ มยา ยอมประกอบความ
ไดวา ขาพเจาไดสดับมา คือ ทรงจํา ตามแนวแหงโสตทวาร อยางนี้
มีเนื้อความเทากับ มม ยอมประกอบความไดวา การสดับของขาพเจา
คือ ความทรงจําตามแนวแหงโสตทวารของขาพเจาอยางนี้.
ในบททั้ง ๓ เหลานั้น ดังกลาวมานี้ คําวา เอว เปนการแสดง
กิจแหงวิญญาณ มีโสตวิญญาณเปนตน. คําวา เม เปนการแสดงบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณดังกลาวแลว, คําวา สุต เปนการ
แสดงการถือเอาที่ไมผิด ไมหยอน ไมยิ่ง เพราะหามการไมฟง. อนึ่ง
คําวา เอว เปนการประกาศความเปนไปในอารมณ แหงวิงญาณวิถีที่
เปนไปตามแนวแหงโสตทวารนั้น โดยประการตาง ๆ คําวา เม เปน
การประกาศตน. คําวา สุต เปนการประกาศธรรมะ. จริงอยู ในคํา
วา เอวมฺเม สุต นี้ มีความยอดังตอไปนี้วา ขาพเจา ไมทํากิจอื่น
แหงวิญญาณวิถีที่เปนไปแลวในอารมณโดยประการตาง ๆ แตขาพเจาทํา
กิจนี้, ธรรมนี้ขาพเจาฟงแลว.
อนึ่ง คําวา เอว เปนการประกาศคําที่จะพึงแถลงไข. คําวา เม
เปนการประกาศบุคคล. คําวา สุต เปนการประกาศกิจแหงบุคคล. มี
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คําอธิบายไวดังนี้วา พระสูตรที่ขาพเจาจักแสดง ขาพเจาไดฟงมาแลว
อยางนี้. อนึง่ คําวา เอว เปนการไขอาการตาง ๆ ของจิตสันดานที่มี
การถือเอาอรรถและพยัญชนะตางๆ โดยการเปนไปโดยประการตาง ๆ กัน.
จริงอยู ศัพทวา เอว นี้ เปนการบัญญัตอิ าการ, ศัพทวา เม
เปนการแสดงกัตตา ( ผูทํา). ศัพทวา สุต เปนการแสดงวิสัย. ดวย
การอธิบายเพียงเทานี้ ยอมเปนอันทําการสันนิษฐานไดวา ดวยจิตสันดานที่เปนไปโดยประการตาง ๆ กัน พระเถระผูประกอบดวยจิตสันดานนั้นจึงเปนกัตตา และรับอารมณได.
อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา เอว เปนการแสดงกิจแหงบุคคล. ศัพท
วา สุต เปนการแสดงกิจแหงวิญญาณ. ศัพทวา เม เปนการแสดงถึง
บุคคลที่ประกอบดวยกิจทั้ง ๒. ก็ในคําวา เอวมฺเม สุต นี้ มีความ
ยอวา ขาพเจาไดฟงมาโดยโวหารแหงสวนกิจที่ไดดวยอํานาจแหงวิญญาณ
โดยบุคคลที่พรอมเพรียงดวยสวนกิจและวิญญาณกิจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว เปนอวิชชมานบัญญัติ โดย
อรรถวา แจมแจง และบทวา เม เปนอวิชชมานบัญญัติ โดยปรมัตถ
ก็ในขอนี้ยังมีขอพิเศษอยูอีก คือ ขอที่พระเถระพึงไดการแถลงไขวา
เอว หรือ เม มีอยูโดยปรมัตถ. บทวา สุต เปนวัชชมานบัญญัติ.
อธิบาย ในบทวา สุต นี้ อารมณทไี่ ดทางโสตนี้ มีอยูโดยปรมัตถ
แล. อนึ่ง บทวา เอว และ เม จัดเปน อุปาทาบัญญัติ เพราะ
พระเถระกลาวหมายเอาธรรมที่มากระทบโสต และขันธที่นับเนื่องใน
สันดานของตนนั้น. บทวา สุต เปนอุปนิธาบัญญัติ เพราะพระเถระ
กลาวพาดพิงสิ่งที่เห็นแลวเปนตน.
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อนึ่ง ในขอนี้ พระเถระแสดงความไมโงเขลา ดวยคําวา เอว
อธิบายวา ผูโงเขลายอมไมสามารถแทงตลอดโดยประการตาง ๆ ได.
ดวยคําวา สุต พระเถระแสดงความไมหลงลืมพระพุทธพจนที่ไดฟง
มาแลว อธิบายวา สุตะ ที่ผูใดหลงลืมแลว ผูนั้นยอมนึกไมออกวาเรา
ไดฟงมาแลวโดยกาลอื่น. ความสําเร็จแหงปญญาของพระเถระนั้น ยอมมี
ได เพราะความไมโงเขลา สวนความสําเร็จแหงสติ ยอมมีไดเพราะ
ความไมหลงลืม. บรรดา ๒ อยางนั้น ความสามารถในการทรงจํา
พยัญชนะ มีไดดวยสติ มีปญญาเปนตัวนํา ความสามารถในการเขาใจ
อรรถ มีไดดว ยปญญามีสติเปนตัวนํา ความสําเร็จเปนขุนคลังแหง
ธรรม โดยสามารถในการเก็บรักษาคลัง ธรรมที่ถงึ พรอมดวยอรรถ
และพยัญชนะมีไดเพราะประกอบดวยความสามารถทั้ง ๒ อยางนั้น.
อีกนัยหนึ่ง ดวยคําวา เอว ทานพระเถระแสดงการทําไวในใจ
โดยแยบคาย เพราะบุคคลผูทําไวในใจโดยไมแยบคาย จะไมมีการแทง
ตลอดประการตาง ๆ. ดวยคําวา สุต ทานแสดงความไมฟุงซาน เพราะ
บุคคลผูมีจิตฟุงซานจะไมเปนอันฟง. จริงอยางนั้น บุคคลที่มจี ิตฟุงซาน
แมถูกบอกดวยคุณสมบัติทุกอยาง ก็ยังกลาววา ขาพเจาฟงไมถนัด ขอ
ทานพูดอีกที. ก็ในขอนี้ เพราะการฟงโดยการทําไวในใจโดยแยบคาย
บุคคลยอมยังการตั้งตนไวโดยชอบ และความเปนผูมีบุญทําไวในปางกอน
ใหสําเร็จได เพราะบุคคลผูมิไดตั้งตนไวโดยชอบ และไมไดทําบุญไวใน
ปางกอน ไมมีการทําไวในใจโดยแยบคายนั้น เพราะความไมฟุงซาน
บุคคลจึงยังการฟงพระสัทธรรม และการเขาไปคบสัตบุรุษใหสําเร็จ.
จริงอยู บุคคลผูมีจิตฟุงซาน ไมอาจที่จะฟง (ธรรมได) และการฟง
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(ธรรม) ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไมเขาไปพบสัตบุรุษ.
อีกนัยหนึ่ง เพราะเหตุที่ทานกลาวไววา บทวา เอว เปนบทแสดง
อาการตาง ๆ ของจิตสันดานที่มีการรับเอาอรรถและพยัญชนะ โดยเปน
ไปโดยประการตางๆ กัน. และอาการที่ดีอยางนี้นั้น ยอมไมมีแกบุคคลผูไม
ตั้งตนไวชอบ หรือมิไดทําบุญไวในปางกอน. ฉะนั้น ทานแสดงความถึง
พรอมแหงจักรทั้ง ๒ ขางทายของตน ดวยอาการอันเจริญนี้ ดวยบทวา
เอว ทานแสดงความถึงพรอมแหงจักรทั้ง ๒ ขางตนของตน ดวยบทวา
สุต. จริงอยู การฟง (ธรรม) ยอมไมเกิดมีแกผูอยูในประเทศที่ไม
สมควร หรือผูเวนจากการคบหากับสัตบุรุษ. ความบริสุทธิ์แหงอาสวกิเลส
ยอมสําเร็จแกบุคคลนั้น เพราะความสําเร็จแหงจักรทั้ง ๒ ขางทาย ความ
บริสุทธิ์แหงปโยคสมบัติ ยอมมีเพราะความสําเร็จแหงจักรทั้ง ๒ ขางตน
ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ความสําเร็จแหงความฉลาดในอธิคม (ปฏิเวธ) ยอมมีแก
บุคคลนั้น เพราะความบริสุทธิ์แหงอาสวกิเลส ความสําเร็จแหงความฉลาด
ในอาคม (ปริยัติ) ยอมมีเพราะความบริสุทธิ์แหงปโยคสมบัติ (ความ
เพียร) พระเถระเมื่อจะเรียงนิทานพจนไวในฐานะที่เหมาะสม คําของ
ทานผูถึงพรอมดวยอาคมและอธิคม ผูมีอาสวกิเลสบริสุทธิ์ดวยปโยคสมบัติ
ยอมควร เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ดุจแสงเงินแสงทอง
ขึ้นนําพระอาทิตยที่กาลังอุทัยอยู และดุจการทําไวในใจโดยแยบคาย เปน
ตัวนํา (การทํา) กุศลกรรม จึงกลาวคําเปนตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง ดวยคํานี้วา เอว ทานพระเถระแสดงสภาวะคือ
ความถึงพรอมแหงอัตถปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทาของตน ดวยคํา
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ที่แสดงถึงปฏิเวธมีประการตาง ๆ ดวยคําวา สุต นี้ ทานแสดงสภาวะ
คือความถึงพรอมแหงธัมมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา ดวยคําที่
แสดงถึงความแทงตลอดประเภทแหงธรรมที่จะตองฟง อนึง่ พระเถระ
เมื่อจะกลาวคําที่แสดงการทําไวในใจโดยแยบคายนี้ วา เอว ดังนี้ จึง
แสดงวา ธรรมเหลานี้ อันขาพเจาตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดี
ดวยทิฏฐิแลว เมื่อจะกลาวคําที่แสดงการตามประกอบการฟงนี้วา สุต ดังนี้
จึงแสดงวา ธรรมเปนอันมาก อันขาพเจาฟงมาแลว ทรงจําไวแลว
ทองบนแลว ดังนี้.
พระเถระเมื่อจะแสดงความบริบูรณแหงอรรถและพยัญชนะดวยคํา
ทั้ง ๒ นั้น จึงยังความเอื้อเฟอใหเกิดขึ้นในการฟง. จริงอยูบุคคล
เมื่อไมฟงธรรมที่บริบูรณดวยอรรถและพยัญชนะโดยเอื้อเฟอ ยอมหางจาก
ประโยชนเกือ้ กูลอันยิ่งใหญ เพราะฉะนั้น ควรทําความเอื้อเฟอใหเกิดแลว
ฟงธรรมโดยเคารพเถิด.
ก็ดวยคําทั้งหมดนี้วา เอวมฺเม สุต (เปนอันวา) พระอานนท
เมื่อไมวางธรรมที่พระตถาคตทรงประกาศแลวไวหางตน ชือ่ วาลวงเลย
ภูมิแหงอสัตบุรุษ ปฏิญญาความเปนสาวก ชื่อวา กาวลงสูภูมิแหง
สัตบุรุษ. อนึ่ง ดวยคําทั้งหมดนี้วา เอวมฺเม สุต เปนตน เปนอันวา
พระเถระยอมยังจิตใหออกจากอสัทธรรม ใหดํารงอยูในสัทธรรม.
พระเถระเมื่อแสดงวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
นั่นเทียวนั้น ขาพเจาฟงมาตลอดแลวทีเดียว ชือ่ วายอมออกตัว อาง
พระศาสดา แนบแนนอยูในพระดํารัสของพระชินเจา ประดิษฐานเนติธรรมไว.
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อีกอยางหนึ่ง ดวยคําวา เอวมฺเม สุต พระเถระ ยังความเปน
ผูไมมีศรัทธาในธรรมนี้ของเทวดาและมนุษยทั้งปวงใหหมดไป ใหเกิด
ความถึงพรอมแหงศรัทธา (โดย) ไมอางวา สูตรนั้นทานใหเกิดเอง
(และ) เปดเผยการฟงมากอนวา สูตรนี้ ขาพเจาไดรับมาตอพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นผูองอาจดวยเวลารัชชธรรม ๔ ทรงไวซึ่ง
พลญาณ ๑๐ ทรงดํารงอยูในฐานะผูอาจหาญ บันลือสีหนาทได สูงสุด
กวาสัตวทุกจําพวก เปนใหญโดยพระธรรม เปนพระธรรมราชา เปน
พระธรรมาธิบดี เปนประทีปโดยธรรม เปนที่พึ่งโดยธรรม เปน
พระเจาจักรพรรดิผูประเสริฐโดยพระสัทธรรม ผูต รัสรูเองโดยชอบ ไม
ควรทําความสงสัย หรือความเคลือบแคลงในอรรถ ในธรรม ในบท
หรือในพยัญชนะ ในสูตรนี้แล. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ไววา
พระสาวกของพระโคดมกลาวอยูอยางนี้วา ขาพเจา
ไดฟงมาแลวอยางนี้ ยังอศรัทธาใหพนิ าศ ยังศรัทธา
ในศาสนาใหเจริญ ดังนี้.
อธิบาย สมย ศัพท
บทวา เอก เปนบทแสดงไขถึงจํานวนนับ. บทวา สมย เปน
บทแสดงเวลาที่กําหนดไวแลว สองบทวา เอก สมย เปนบทแสดง
เวลาที่ไมกาหนดแนนอน. สมย ศัพท ในบทวา เอก สมย นั้น
ยอมปรากฏในอรรถวา
สมวายะ (พรอมเพรียง) ขณะ กาล สมูหะ (การ
ประชุม) เหตุ ทิฏฐิ ปฏิลาภะ (การได) ปหานะ
(การละ) และปฏิเวธะ (การแทงตลอด).
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จริงอยางนั้น สมย ศัพทนั้น มีความพรอมเพรียงเปนอรรถ
ในประโยคเปนตนอยางนี้วา ชื่อแมไฉน ในวันพรุงนี้ พวกเราอาศัย
กาลสมัย (ที่เหมาะ) พึงเขาไปหา ดังนี้. มีขณะเกินอรรถ ในประโยค
เปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล. ขณะ และสมัยหนึ่ง ยอมมี
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย ดังนี้ มีกาละเปนอรรถ ในประโยค
เปนตนวา เวลารอน เวลาเรารอน ดังนี้. มีการประชุมเปนอรรถ ใน
ประโยคเปนตนวา ประชุมใหญ ในปาใหญ มีเหตุเปนอรรถ ในประโยค
เปนตนวา ดูกอนภัททาลิ แมเหตุแลทานไมไดแทงตลอด, พระผูมีพระภาคเจาแลประทับอยูในกรุงสาวัตถี แมพระผูมีพระภาคเจาจักรูจัก
เราวา ภิกษุชื่อวาภัททาลิ ไมทําการศึกษาในพระศาสนาของพระศาสดา
ใชบริบรู ณ ดูกอนภัททาลิ เหตุแมนี้แล อันทานยังไมไดแทงตลอด
ดังนี้. มีทิฏฐิเปนอรรถ ในประโยคเปนตนวา ก็โดยสมัยนั้นแล ปริพาชก
ชื่อ อุคคาหมานะ เปนบุตรของ สมณมุณฑิกา อาศัยอยูในสวน
ดอกมะลิ ทีม่ ีศาลาหลังเดียวเปนที่สอนลัทธิ หนาแนนดวยตนมะพลับ.
มีีการไดเฉพาะเปนอรรถ ในประโยคเปนตนวา
นักปราชญทานเรียกวา บัณฑิต เพราะไดรับ
ประโยชนทั้งในปจจุบันและสัมปรายภพ.
มีการละเปนอรรถ ในประโยคเปนตนวา ไดกระทําที่สุดแหงทุกข เพราะ
ละมานะไดโดยชอบ. มีการแทงตลอดเปนอรรถ ในประโยคเปนตนวา
ทุกข มีอรรถวา เบียดเบียน ถูกปรุงแตง ทําใหเรารอนแปรปรวน และมี
อรรถวา ควรกําหนดรู.
แตในที่นี้ สมยศัพทนั้น มีกาละเปนอรรถ เพราะเหตุนั้น ทาน
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พระเถระจึงแสดงวา ในสมัยหนึ่ง บรรดาสมัยที่แยกกาลออกเปนป ฤดู
เดือน ครึ่งเดือน กลางคืน กลางวัน เวลาเชา เวลาเที่ยง เวลาเย็น
ยามตน ยามกลาง ยามสุดทาย และครูหนึ่งเปนตน.
ในขอนั้น สูตรใด ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในป ฤดู
เดือน ปกข ภาคกลางคืน หรือภาคกลางวันใด ๆ ในบรรดาสมัยมีป
เปนตนเหลานั้น สูตรนัน้ ทั้งหมด พระเถระรูดี คือกําหนดไวดวยดี
ดวยปญญา แมก็จริง ถึงอยางนั้น เพราะเหตุที่เมื่อทานกลาวอยางนี้วา
ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ ในปโนน ฤดูโนน เดือนโนน ปกขโนน
ภาคกลางคืนโนน ภาคกลางวันโนน ใคร ๆ ไมอาจจะทรงจําไดงาย
ไมสามารถจะแสดงเองหรือใหคนอื่นแสดงได และจะตองพูดกันมาก
ฉะนั้น พระเถระจึงรวบรวมเนื้อความนั้นไวดวยบทเดียวเทานั้น แลว
กลาววา เอก สมย ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง สมัยเหลานี้ใด ของพระผูมีพระภาคเจาแยกประเภท
กาลเวลาออกมากมาย ที่ปรากฏชัดเหลือเกินในหมูเทวดา และมนุษย
เปนตนอยางนี้คือ สมัยเสด็จลงสูพระครรภ สมัยประสูติ สมัยเกิดความ
สังเวช สมัยเสด็จออกผนวช สมัยทรงกระทําทุกกรกิริยา สมัยชนะมาร
สมัยตรัสรู สมัยอยูเปนสุขในปจจุบัน สมัยเทศนา สมัยเสด็จปรินิพพาน
พระเถระแสดงวา สมัยหนึ่ง กลาวคือสมัยเทศนา ในบรรดาสมัยเหลา
นั้น.
อนึ่ง ทานพระเถระหมายเอาสมัยแหงกิจที่ประกอบดวยกรุณา ใน
บรรดาสมัยแหงกิจที่ประกอบดวยญาณ และกรุณา สมัยแหงการปฏิบัติ
เพื่อประโยชนคนอื่น ในบรรดาสมัยแหงการปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและ
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คนอื่น สมัยแหงธรรมีกถา ในบรรดาสมัยแหงกรณียะทั้ง ๒ ของผู
ประชุมกัน สมัยแหงเทศนา ในบรรดาสมัยแหงการเทศนา และการ
ปฏิบัติ สมัยใดสมัยหนึ่ง ในบรรดาสมัยเหลานั้น จึงกลาววา เอก สมย
ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในที่นี้ ทานไมทําเหมือนอยางในอภิธรรม
ทานทําการแสดงไขดวยสัตตมีวิภัตติวา ยสฺมึ สมเย กามารจร และวา
ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ในสุตตบทอื่นจาก
คัมภีรนี้ และในวินัยทานทําการแสดงไขดวยตติยาวิภัตติวา เตน
สมเยน พุทฺโธ ภควา แตทําการแสดงไขดวยทุติยาวิภัตติวา เอก สมย
ตอบวา เพราะในที่นั้นมีความหมายเปนอยางนั้น แตในที่นี้มคี วามหมาย
เปนอยางนี้ ( มีความหมายคนละอยาง). จริงอยู ในบรรดาอภิธรรม
เปนตนเหลานั้น ในอภิธรรม และในสุตตบทอื่นนอกจากนี้ สมยศัพท
มีความหมายในอธิกรณะ ( สัตตมีวิภัตติ) และมีความหมายภาวลักษณะโดย
ภาวะ. เพราะวา สมยะ เปนอธิกรณะ มีกาละเปนอรรถ และมีสมูหะ
เปนอรรถ และทานกําหนดวาเปนภาวะแหงธรรมทั้งหลาย มีผัสสะ
เปนตน ทีท่ านกลาวไวแลวในที่นั้น ๆ เวลานั้น โดยภาวะแหงสมยะ
กลาวคือ ขณะ การรวบรวมและเหตุ เพราะฉะนั้น เพื่อจะใหใจความ
นั้นกระจาง ทานจึงแสดงไขเปนสัตตมีวิภัตติในบทนั้น. จริงอยู
สมัยแหงการบัญญัติสิกขาบทนั้นใด แมทานพระสารีบุตรเปนตน ก็รู
ไดยาก.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบทโดยสมัยนั้น อัน
เปนเหตุ และเปนกรณะ และเมื่อทรงเพงถึงเหตุการบัญญัติสิกขาบท
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ทรงประทับอยูในที่นั้น ๆ. เพราะฉะนั้น เพื่อจะใหใจความนั้นกระจาง
ทานจึงทําการแสดงไขเปนตติยาวิภัตติในบทนั้น.
แตในที่นี้ และในที่อื่น ที่มใี จความอยางนี้ สมยศัพทลงในอรรถ
แหงทุติยาวิภัตติ จริงอยู ในสมัยใด พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
พระสูตรนี้หรือสูตรอื่น ในสมัยนั้น พระองคทรงประทับอยูดวยธรรม
เปนเครื่องอยู คือ กรุณาโดยสวนเดียวทีเดียว. เพราะฉะนั้น เพื่อใหใจ
ความนั้นกระจาง ทานจึงทําการแสดงไขเปนทุติยาวิภัตติในบทนี้.
เหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ไววา
เพงถึงใจความนั้น ๆ แลว ทานกลาว สมย ศัพท
ไวในที่อื่นดวย สัตตมีวิภตั ติ และตติยาวิภัตติ แต
ในที่นี้ทานกลาว สมย ศัพทนั้นไวดวยทุติยาวิภัตติ.
สวนทานโบราณาจารยทั้งหลาย พรรณนาไววา สมย ศัพทนั้น
มีประเภทที่แยกพูดไดดังนี้วา ตสฺมึ สมเย, เตน สมเยน หรือวา
ต สมย แตวาโดยใจความ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ ในที่ทั้งปวง
ดังนี้. เพราะฉะนั้น แมเมื่อทานกลาววา เอก สมย พึงทราบใจความ
วา เอกสฺมึ สมเย ดังนี้.
อธิบาย ภควา
คําวา ภควา เปนคํากลาวดวยความเคารพ. เพราะวาคนทั้งหลาย
เรียกครูในโลกวา ภควา ก็พระผูมีพระภาคเจานี้ ชื่อวา เปนครู ของ
สัตวทุกจําพวก เพราะเปนผูประเสริฐดวยพระคุณทุกอยาง เพราะฉะนั้น
พึงทราบครูวา ภควา ดังนี้.
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ถึงแมวา ทานโบราณจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐ, คําวา ภควา เปน
คําสูงสุด เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกทานผูประกอบ
ดวยความเคารพนับถือวา ภควา ดังนี้
อีกอยางหนึ่งทานกลาวไววา ทานกลาววา ภควา
เพราะมีพระภาคยะ (บารมีธรรม). เพราะหักออก
เสียซึ่งกองกิเลส เพราะประกอบดวยบุญศิริ (เพราะ
จําแนกกรรม) เพราะเสวยพรหมวิหารธรรม และ
เพราะคายเสียซึ่งการเวียนวายตายเกิดในภพทั้ง ๓.
พึงทราบเนื้อความของบทวา ภควา นี้ ดวยอํานาจคาถานี้ โดย
พิสดาร. จริงอยู ศัพทวา ภควา นั้น ทานกลาวไวแลวในพุทธานุสสตินิเทศ ในวิสุทธิมรรค.
ก็ในอธิการนี้ ดวยคําอธิบายเพียงเทานี้ พระเถระเมื่อแสดงธรรม
ตามที่ตนไดฟงมา ดวยคําวา เอวมฺเม สุต ชื่อวา ยอมทําสรีระ คือ
พระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาใหประจักษ เพราะนั้น พระเถระ
ยอมยังชนที่เกิดความเบื่อหนาย เพราะไมเห็นพระศาสดาใหโลงใจวา
ปาพจน ที่ขาดศาสดายอมไมมี นี้เปนศาสดาของเราทั้งหลาย. พระเถระ
เมื่อแสดงความที่พระผูมีพระภาคเจาไมมีอยู ในสมัยนั้น ดวยคําวา
เอก สมย ภควา ยังการดับแหงรูปกายใหแลนไป. เพราะเหตุนั้น
พระเถระยอมยังชนที่เมาในชีวิตใหสลดวา พระผูมีพระภาคเจา แม
พระองคนั้น ทรงแสดงอริยธรรม มีชอื่ ยางนี้ ทรงไวซึ่งกําลัง ๑๐
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มีพระวรกายเสมอกอนเพชร เสด็จปรินิพพานแลวดวยประโยชนอะไรอื่น
ที่พวกเธอพึงยังความหวังในชีวิตใชเกิดขึ้นและยังความอุตสาหะของชนนั้น
ใหเกิดขึ้นในพระสัทธรรม.
อนึ่ง พระเถระเมื่อกลาววา เอว ยอมแสดงไขถึงสมบัติคือเทศนา.
เมื่อกลาววา เม สุต ยอมแสดงไขถึงสาวกสมบัติ. เมื่อกลาว เอก
สมย ยอมแสดงไขถึงกาลสมบัติ. เมื่อกลาววา ภควา ยอมแสดงไขถึง
เทสกสมบัติ.
ที่มาของชื่อเมืองอุกกัฏฐา
คําวา อุกฺกา ในคําวา อุกฺกฏาย วิหรติ นี้ หมายเอาดวง
ประทีป และเมืองนั้นเขาเรียกวา อุกกัฏฐา เพราะชาวเมืองพากันชู
คบเพลิง สรางแมในเวลากลางคืนดวยหวังวา วันมงคล ขณะดี ฤกษดี
อยาเลยไปเสีย. ทานกลาวอธิบายไววา เพราะเมืองนั้นพวกชาวเมืองจุด
ประทีปมีดามสองใหสราง. ใกลเมืองชื่ออุกกัฏฐานั้น. บทวา "อุกฺกฏฐาย" เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถวา ใกล. บทวา วิหรติ นี้ เปน
คําแสดงการถึงการพรอมเพรียงแหงการอยู ในบรรดาการอยูดวยการผัด
เปลี่ยนอิริยาบถ การอยูอยางเทพ, การอยูอยางพรหม และการอยูอยางพระ
อริยะ อยางใดอยางหนึ่งโดยไมตางกัน. แตในทีน่ ี้ เปนการแสดงการ
ประกอบดวยอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาอิริยาบถ (ทั้ง ๔) คือ
ยืน เดิน นั่ง และนอน.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนก็ดี เสด็จดําเนิน
ก็ดี ประทับนั่งก็ดี บรรทมก็ดี ก็พึงทราบวา ประทับอยูทั้งนั้น. จริงอยู
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พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงผอนคลายความปวดเมื่อยจาก
อิริยาบถหนึ่งดวยอิริยาบถหนึ่ง ยอมทรงบริหาร คือยังทรงอัตภาพให
เปนไปมิใหทรุดโทรม. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ประทับอยู ดังนี้.
ที่มาของปาสุภควัน
ในบทวา สุภควเน นี้ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้. ปาชื่อวา
สุภคะ เพราะถึงความงาม อธิบายวา เพราะสงางาม และเพราะมีสิ่งที่
พึงประสงคสวยงาม. ก็เพราะความสวยงามของปานั้น ผูคนทั้งหลายจึง
พากัน ถือเอาขาวและน้ําเปนตน ไปดื่มกินเที่ยวเลนสนุกสนานอยูในปานั้น
นั่นแลตลอดทั้งวัน
และปรารถนาสิ่งที่เขาปรารถนาดี ๆ ในที่นั้นวา
ขอเราทั้งหลายจงไดลูกชายลูกหญิงเถิด และสิ่งทีพ่ ึงปรารถนานั้นเขาก็ได
สมปรารถนาทีเดียว ปานั้นชื่อวา สุภคะ เพราะสงางาม และเพราะมี
สิ่งที่พึงประสงคสวยงาม ดังพรรณนามานี้. อีกอยางหนึ่งชื่อวา สุภคะ
แมเพราะคนสวนมากติดใจ ชื่อวา วนะ (ปา) เพราะอรรถวา สัตว
ทั้งหลายชอบใจ คือทําใหสัตวทั้งหลายรักใครดวยคุณสมบัติของตัวมันเอง
อธิบายวา ใหเกิดความนารักในตัวเอง ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วนะ (ปา) เพราะเรียกหา อธิบายวา
เหมือนเรียกรองปวงสัตวดวยเสียงรองของนก มีนกโกกิลาเปนตน ที่
เพลิดเพลินอยูกับกลิ่นดอกไมนานาพรรณ และดวยกิ่งกานคาคบใบแก
ใบออนของตนไมที่สั่นไหว เพราะตองลมออนวา มาเถิด มากินมาใช
กันเถิด. ปานั้นดวย ถึงความงามดวย ฉะนั้น จึงชื่อวา สุภควัน. ใน
ปาสุภควันนั้น. ธรรมดาปา มี ๒ ชนิด คือ ปาลูก และปาเกิดเอง.
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ในปา ๒ ชนิดนั้น ปาปลูก ไดแกปาเวฬุวัน และปาเชตวันเปนตน
ปาเกิดเอง ไดแกปาอันธวัน ปามหาวัน และปาอัญชนวันเปนตน.
ปาสุภควัน แมนี้ พึงทราบวา เปนปาเกิดเอง.
แมตนรัง ในคํานี้วา สาลราชมูเล ทานก็เรียกวา ตนสาละ.
สมดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาสาลวัน
ใหญ ไมไกลบานหรือนิคม และปาสาลวันใหญนั้นก็ดาดาษไปดวย
ตนละหุง และตรัสวา ระหวางนางรังทั้งคู. แมตนไมโตที่สุด ทานก็
เรียกวา ตนไมเจาปา. สมดังที่ทานกลาวไววา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ในภาคพื้นพระราชอุทยาน
ในแวนแควนของพระองค มีตน ไมใหญหลายตน
มีคาคบตรง เขียวชอุม นารืน่ รมย.
ถึงแมวาตนไมตนใดตนหนึ่ง ก็เรียกตนไมเจาปาได. สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
เมล็ดเถายานทราย พึงหลนไปที่โคนตนไมตนใดตนหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
แตในที่นี้ทานประสงคเอาตนไมใหญที่สุด ชื่อวา ตนไมเจาปา.
อธิบาย ราช ศัพท
สวน ราชศัพท แหงบทวา สาลราชมูเล นั้น ยอมยังตนไม
นั้นนั่นเทียวใหสําเร็จความเปนตนไมใหญที่สุด อยางประโยคเปนตนวา
ดูกอนพราหมณผูตั้งอยูในธรรม ก็. . .แหงตนไทรใหญที่ยืนตนอยาง
มั่นคง แมในที่อื่น. ในคําวา สาลราชมูเล นั้น แยกออกเปนสมาส
๒ อยาง (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสวา) สาลาน ราชา (ราชาแหงตนไม
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ทั้งหลาย) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สาลราชาบาง และเปน (วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสวา) สาโล จ โส เชฏกฏเน ราชา จ)
ตนสาละนั้นดวย เปนราชา เพราะหมายความวาใหญที่สุดดวย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อวา สาลราชาบาง. บทวา มูล แปลวา ใกล. เพราะวา
มูลศัพทนี้ ใชในอรรถวา ใกลโคน ในประโยคมีอาทิวา บุคคลพึง
ถอนโคน โดยที่สุดแมมาตรวา ลําตนแฝก. มูลศัพท ใชในเหตุที่ไม
ทั่วไป ในประโยคเปนตนวา ความโลภ เปนรากเหงาของอกุศล อนึ่ง
มูลศัพท ใชในอรรถวา ใกลในประโยคเปนตนวา ในเวลาเที่ยงวันเงาทับตัว
ดวยเหตุทีเงา (ของตนไม) จะทับตัวในเวลาเที่ยงวัน และใบไมหลน
ในเวลาสงัดลม เงาก็จะทับตนไม ใบไมก็จะหลนใกลตนไม. แตในที่นี้
มูลศัพททานประสงคเอาอรรถวา สมีปะ (ใกล) เพราะฉะนั้น พึง
ทราบเนื้อความในคําวา สาลราชมูเล นี้ อยางนี้วา ในที่ใกลแหงตนรังใหญ.
ในขอนั้น พึงมีคําถามวา ถาวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ในเมืองอุกกัฏฐากอนไซร ก็ไมควรกลาววา ที่ใกลตนรังใหญในปา
สุภควัน ถาวาประทับอยูที่ใกลตนรังใหญในปาสุภควันนั้นไซร ก็ไมควร
กลาววา ในเมืองอุกกัฏฐา. เพราะวา พระองคไมอาจจะประทับอยู
คราวเดียวกันในที่ ๒ แหงได ตอบวา ก็แลขอนั้น ไมพึงเห็นอยางนี้.
เราทั้งหลายไดกลาวไวแลวมิใชหรือวา สัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถวา ใกล.
เพราะฉะนั้น ฝูงโค เมื่อเที่ยวไปใกลแมน้ําคงคาและยมุนาเปนตน
ยอมถูกเรียกวาเที่ยวไปใกลแมน้ําคงคา ใกลแมนา้ํ ยมุนาฉันใด แมในที่
นี้ก็ฉันนั้น คือ พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อประทับอยูในปาสุภควันใกล
เมืองอุกกัฏฐา (และ) ในที่ใกลตนรังใหญ ทานก็เรียกวา ประทับอยู
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ใกลตนรังใหญ ในปาสุภควันใกลเมืองอุกกัฏฐา ดังนี้. ก็คําวา อุกฺกฏา
เปนคํามีความหมายบงถึงโคจรคาม. ถึงคําวา สุภควน เปนคํามีความ
หมายบงถึงสถานที่อยูที่เหมาะแกบรรพชิต ใน ๒ คํานั้น ทานพระ
อานนทแสดงการทรงทําความอนุเคราะหตอคฤหัสถของพระผูมีพระภาคเจา ดวยการระบุถึงเมืองอุกกัฏฐา แสดงการทรงทําความอนุเคราะหตอ
บรรพชิต ดวยการระบุถงึ ปาสุภควัน.
อนึ่ง ทานพระอานนทแสดงการเวนอัตตกิลมาถานุโยค โดยทรงรับ
ปจจัยดวยคําตน (อุกฺกฏา) แสดงการเวนกามสุขัลลิกานุโยค โดยทรง
ละวัตถุกามดวยคําหลัง (สุภควน) ทานแสดงพระวิริยะในการทรง
แสดงพระธรรมดวยคําตน. แสดงพระอัธยาศัยที่นอมไปในวิเวกดวยคํา
หลัง. แสดงการเขาถึงพระกรุณาคุณดวยคําตน. การเขาถึงพระปญญาคุณ
ดวยคําหลัง. แสดงความที่พระองคมีพระอัธยาศัยที่นอมไปในการยังประโยชน
เกื้อกูลและความสุขใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลายดวยคําตน. แสดงความเปน
ผูไมหวังผลตอบแทนในการทําประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกผูอื่นดวย
คําหลัง. แสดงการประทับอยูอยางสุขสําราญ เสียสละความสุขที่
ชอบธรรมเปนเครื่องหมายดวยคําตน. แสดงการประทับอยูอยางสุข
สําราญ มีการหมั่นประกอบในอุตตริมนุสสธรรมเปนเครื่องหมายดวย
คําหลัง. แสดงความเปนผูมีอุปการะมากแกมนุษยทั้งหลายดวยคําตน.
แสดงความเปนผูมีอุปการะมากแกเทวดาทั้งหลายดวยคําหลัง. แสดง
ความที่พระองคอุบัติในโลกแลวเปนผูเจริญพรอม (ทุกดาน) ในโลก
ดวยคําตน. แสดงความเปนผูไมติดอยูกับโลกดวยคําหลัง. ทานพระ
อานนทแสดงการยังประโยชนที่เปนเหตุใหพระผูม ีพระภาคเจาเสด็จอุบัติ
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ขึ้นนั้นใหสําเร็จดวยคําตน เพราะบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเอก เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชนสุขแกชน
มาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชนสุขแกเทวดา
และมนุษยทงั้ หลาย, บุคคลเอกคือใคร คือพระตถาคตเจา ผูเปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ, แสดงการประทับอยูอันสมควรแก
สถานที่ที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติขึ้นดวยคําหลัง.
พึงทราบการประกอบความในคําวา ยทตฺถ ภควา อุปปฺ นฺโน
ตทนุรูปวิหาร นั้น โดยนัยเปนตนวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติ
ขึ้นที่เปนโลกียและโลกุตตระ คือครั้งแรกประสูติที่ลุมพินีวัน ครั้งที่ ๒
ตรัสรูที่ควงไมโพธิ์ เพราะเหตุนั้น พระอานนทเถระจึงแสดงที่ประทับ
สําหรับพระผูมีพระภาคเจานั้นในปาทั้งหมด.
บทวา ตตฺร เปนบทแสดงถึงสถานที่และเวลาก อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในสมัยใด พระอานนทเถระแสดงสถานที่และ
เวลานั้นวา ในสมัยนั้น และประทับอยูในที่ใกลตน รังใหญใด ในที่ใกล
ตนรังใหญนั้น อีกอยางหนึ่งยอมทรงแสดงในสถานที่และเวลาที่ควรแสดง.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ยอมไมทรงแสดงธรรมในสถานที่หรือเวลา
ที่ไมเหมาะ ก็ในขอนี้มีคําเปนตนวา ดูกอนพาหิยะ เวลานี้ยังเปนเวลา
ที่ไมสมควรนะ ดังนี้ เปนเครื่องสาธก. ศัพทวา โข เปนนิบาต ลงใน
อรรถวา ปทปูรณมัตตะ (สักวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม) บาง ใน
อรรถวา อวธารณะ (หามความอื่น) บาง ในอรรถวา อาทิกาละ
(กาลอันเปนเบื้องตน) บาง. ภควา เปนบทแสดงถึงวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนครูของโลก.
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บทวา ภิกฺขุ เปนบทกลาวถึงบุคคลที่ควรจะไดฟงพระเทศนา.
อีกอยางหนึ่ง ในบทวา ภิกฺขุ นี้ พึงทราบความหมายของคําโดยนัย
เปนตนวา ชื่อวา ภิกขุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ คือ ชื่อวา ภิกขุ
เพราะอรรถวา เขาถึงการเที่ยวไปเพื่อภิกษา.
บทวา อามนฺเตสิ แปลวา เรียก คือไดพูดดวย (แต) ใน
ที่นี้มีความหมายอยางนี้วา เตือนใหรูสึก (สวน) ในที่อื่น ยอมลงใน
อรรถวา ญาปนะ (ใหทราบ) บาง สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตขอประกาศใหเธอทั้งหลายทราบ ดังนี้.
ลงในอรรถวา เรียก บาง สมจริงดังพระองคตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
เธอจงมา จงไปเรียกพระสารีบุตรมาตามคําของเราตถาคต.
บทวา ภิกฺขโว เปนบทแสดงอาการเรียกมา จริงอยู คํานั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพราะสําเร็จมาแตการประกอบคุณ คือความ
เปนผูมีปกติขอ (ของภิกษุเหลานั้น ) ก็นักศัพทศาสตรทั้งหลายสําคัญ
อยูวา ภิกษุเปนผูประกอบดวยคุณ คือความเปนผูขอเปนปกติบาง ชื่อวา
เปนผูประกอบดวยคุณมีความเปนผูขอเปนธรรมดาเปนตนบาง เปนผู
ประกอบดวยคุณ คือความเปนผูมีปกติกระทําคําอนุโมทนาวา "สาธุ"
ในการขอบาง.
ก็ดวยคําที่สําเร็จจากการประกอบดวยคุณ เชนความเปนผูมีปกติ
ขอเปนตนของภิกษุเหลานั้น นั้น ชื่อวาพระผูมีพระภาคเจาประกาศ
จริยาวัตร (ของภิกษุเหลานั้น) ที่คนชัน้ สูงและคนชั้นต่ําคุนเคยกันแลว
(เปนการ ) บําราบความเปนผูเหอเหิมและความหดหูใจ (ของพวกเธอ)
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นใหหันหนามาหาพระองคดวย
พระดํารัสที่มีการทอดพระเนตรดูดวยพระหฤทัยที่เยือกเยินดวยกระแสแหง
พระกรุณาเปนเบื้องหนา ทรงใหภิกษุเหลานั้นเกิดความประสงคจะฟง
ดวยพระดํารัสที่แสดงความที่พระองคประสงคจะตรัสสอนนั้นนั่นแล. และ
ทรงประกอบภิกษุเหลานั้นไว แมในการตั้งใจฟงดวยดีดวยพระดํารัสที่ทรง
ประสงคจะเตือน ( ภิกษุทั้งหลาย) ใหรูสึกนั้นนัน่ แล เพราะคุณสมบัติ
แหงหลักคําสอนเกี่ยวเนื่องอยูกับการตั้งใจฟงดวยดี. ถาหากจะมีคําถาม
สอดเขามาวา เกราะเหตุไร เมื่อเทวดาและมนุษยเหลาอื่นมีอยู จึงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายเหลานั้นมา. ตอบวา เพราะภิกษุทั้งกลาย เปนผูเจริญ
ที่สุด ประเสริฐที่สุด อยูใกล และอยูพรอมเพรียงกันตลอดเวลา.
อธิบายวา พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา ทั่วไปแกบริษัท
ทุกเหลา และภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเจริญที่สุดในบริษัท เพราะเปนผู
เกิดขึ้นกอนบริษัทอื่น ชือ่ วาประเสริฐที่สุด เพราะมุงความเปนบรรพชิต
เปนเบื้องหนา ประพฤติคลอยตามอยางพระศาสดา และรับเอาคําสั่งสอน
ทั้งสิ้น ชื่อวาอยูใกล เพราะเมื่อนั่งอยูในที่นั้น ชื่อวาอยูในสํานักของ
พระศาสดา ชื่อวาพรอมเพรียงกันอยูทุกเมื่อ เพราะเที่ยวไปใกลสํานัก
พระศาสดา.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาเปนภาชนะแหงพระธรรมเทศนา เพราะใหเกิดการปฏิบัติตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพร่ําสอน
และเพราะเปนบุคคลพิเศษ อนึ่ง เทศนาที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงเฉพาะ เจาะจง ภิกษุบางพวกเทานั้น เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมา ดวยอาการอยางนี้. ในขอนั้น พึงมีคําถาม
สอดเขามาวา ก็เพื่อประโยชนอะไร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
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แสดงธรรม จึงทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมากอน ไมทรงอเสดงธรรมเลย
ทีเดียว ? ตอบวา เพื่อใหเกิดสติ เพราะวา ภิกษุทั้งหลายกําลังนั่งคิด
เรื่องอื่นอยูบาง นั่งใจลอยอยูบาง นั่งพิจารณาธรรมอยูบาง นั่งมนสิการ
กรรมฐานอยูบาง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสเรียกภิกษุเหลานั้น
(กอนแลว ) แสดงธรรม ภิกษุเหลานั้นไมอาจจะกําหนดไดวา พระ
ธรรมเทศนานี้ มีอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย พระองคทรงแสดงเพราะเกิด
เหตุอะไรขึ้น พึงรับเอาผิด หรือวารับเอาไมไดเลย เหตุนั้น เพื่อเปน
การเตือนสติภิกษุเหลานั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มากอนแลวแสดงธรรมในภายหลัง.
คําวา ภทนฺเต นัน่ เปนคําแสดงความเคารพ หรือเปนการ
ถวายคําตอบแดพระศาสดา อีกอยางหนึ่งในเรื่องนี้ พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อตรัสวา ภิกฺขโว ชือ่ วาตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมา ภิกษุเหลานั้น
เมื่อทูลวา ภทนฺเต ชื่อวาตอบรับพระผูมีพระภาคเจา. อนึ่ง พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงประทานคําเรียกเฉพาะวา ภิกขฺ โว ภิกษุทั้งหลายถวาย
คําตอบวา ภทนฺเต.
บทวา เต ภิกขฺ ู หมายเอาพวกภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกมา.
บทวา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ความวา ( ภิกษุเหลานั้น ) ทูลรับ
พระพุทธฎีกา อธิบายวา หันหนามาฟง คือนอมรับ ไดแกทลู รับ.
บทวา ภควา เอตทโวจ ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
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สูตรทั้งสิ้นนั้น คือที่จะพึงตรัสในบัดนี้.
ก็นิทานพจนใด ที่ประดับประดาดวยกาละ เทศะ ผูแสดง เรื่องราว
บริษัท และประเทศ เหมือนทาน้ําอันมีภูมิภาคขาวสะอาดเดียรดาษดวยเมล็ด
ทรายคลายสุธาดลอันเกลื่อนกลนไปดวยแกวมุกดา มีบันไดอันพิลาสรจนา
ดวยแผนศิลาที่ขัดไวจนไรราคี เพื่องายตอการลงสูสระโบกขรณีที่สลางไป
ดวยดอกบัวเขียว มีน้ําใสสะอาดรสจืดสนิท เหมือนบันไดอันมีชั้นละเอียด
ออนสําเร็จดวยงาชาง งามรุงเรืองเกิงแตรัศมีของพวงแกวมณีที่รอยดวย
ลวดทองคํา เพื่อสะดวกตอการกาวขึ้นสูพระมหาปราสาท มีฝาจัดได
สมสวน แลกั้นดวยไพทีอันวิจิตรที่มีองค ( ดูเสมือน) จะเคลื่อนไหว
ได เสมือนมีประสงคจะใหสูงเสียดทางเดินของดวงดาว เหมือนมหาทวาร
ที่มีบานกวางใหญอันติดตั้งไวดีแลว เพริศแพรวเรืองรองดวยทองเงิน
มณี มุกดา และแกวประพาฬเปนอาทิ เพื่อสะดวกตอการเขาไปสูคฤหาสน
อัน โสภิตไปดวยอิสสริยสมบัติ อัน โอฬาร เปนสถานขวักไขว ไปดวยผูคนที่
พูดจาหัวเราะขัยเสียงอันไพเราะประสานกับเสียงกระทบของกําไลทองที่
คลองไวเปนระเบียบ อันพระอานนทเถระเจากลาวไวแลว การพรรณนา
ความแหงนิทานพจนนั้น เปนอันจบบริบูรณ ดวยประการฉะนี้.
เหตุเกิดพระสูตร ๔ อยาง
บัดนี้ ถึงลําดับโอกาสที่จะพรรณนาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยกขึ้นแสดงโดยนัยมีอาทิวา สพฺพธมฺมมูลปริยาย ดังนี้. ก็การ
พรรณนาพระสูตรนี้ เพราะเมื่อไดพิจารณาเหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดง
แลว จึงกลาวยอมแจมแจง ฉะนั้น ขาพเจาจักวิจารณเหตุที่ทรงยก
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พระสูตรขึ้นแสดงกอน อธิบายวา เหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดงมี ๔
ประการ คือ
๑. อัตตัชฌาสยะ เปนไปตามพระอัธยาศัยของพระองค
๒. ปรัชฌาสยะ เปนไปตามอัธยาศัยของผูอื่น
๓. ปุจฉาวสิกะ เปนไปดวยอํานาจการถาม
๔. อัตถุปปตติกะ เปนไปโดยเหตุที่เกิดขึ้น
ในบรรดาเหตุ ๔ ประการนั้น พระสูตรเหลาใดที่คนอื่นมิไดทูล
อาราธนา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาโดยพระอัธยาศัยของพระองค
แตลําพังอยางเดียวมีอาทิอยางนี้คือ อากังเขยยสูตร วัตถสูตร มหาสติปฏฐานสูตร มหาสฬายตนวิภังคสูตร อริยวังสสูตร สวนแหงสัมมัปปธานสูตร สวนแหงอิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค และมรรค
พระสูตรเหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเปนไปตามอัธยาศัยของ
พระองค.
อนึ่ง พระสูตรเหลาใด ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเล็งดูอัธยาศัย
ความพอใจ ความชอบใจ อภินิหาร และภาวะที่จะตรัสรูไดของชน
เหลาอื่นอยางอื่นวา ธรรมะบมวิมุติของราหุลแกกลาแลว ถากระไร เรา
ตถาคตพึงแนะนําราหุลในอาสวักขยธรรมใหสูงขึ้น ดังนี้ ( เปนตน )
แลวจึงตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยของผูอื่น (นั้น) ตัวอยางเชน จุลลราหุโลวาทสูตร มหาราหุโลวาทสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธาตุวิภังคสูตร พระสูตรเหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดง เปนไปตาม
อัธยาศัยของผูอื่น.
อนึ่ง พระสูตรเหลาใด ที่เหลาสัตวทั้งกลายมีอาทิอยางนี้คือ บริษัท ๔
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วรรณะ ๔ นาค ครุฑ คนธรรพ อสูร ยักษ ทาวมหาราช เทวดา
ชั้นดาวดึงส เปนตน และทาวมหาพรหมพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามปญหาโดยนัยมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่
เรียกวา โพชฌงค โพชฌงค ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
นิวรณ นิวรณ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
หนอแล ในโลกนี้ อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจทีป่ ระเสริฐสุดของคน
เมื่อถูกถามอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเทศนา มีโพชฌงคสังยุต เปนตน ก็หรือพระสูตรแมอื่นเหลาใด มีเทวดาสังยุต มารสังยุต พรหมสังยุต สักกปญหสูตร จุจลลเวทลัลสูตร มหาเวทัลลสูตร
สามัญญผลสูตร อาฬวกสูตร สูจิโลมสูตร ขรโลมสูตร เปนตน พระสูตร
เหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดง เปนไปดวยอํานาจการถาม.
อนึ่ง พระสูตรเหลานั้นใด ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเหตุการณที่เกิดขึ้นตรัสเทศนา ตัวอยางเชน ธัมมทายาทสูตร จุลลสีหนาทสูตร
จันทูปมสูตร ปุตตมังสูปมสูตร ทารุกขันธูปมสูตร อัคคิกขันธุปมสูตร
เผณปณฑูปมสูตร ปาริฉัตตกูปมสูตร พระสูตรเหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่
ทรงยกขึ้นแสดง เปนไปโดยเหตุที่เกิดขึ้น. ในบรรดาเหตุที่ยกขึ้นแสดง
๙ ประการ ดังพรรณนามานี้ มูลปริยายสูตรนี้ มีเหตุที่เกิดขึ้นแสดง
เปนไปโดยเหตุที่เกิดขึ้น. ดวยวา มูลปริยายสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยกขึ้นแสดง ในเพราะเหตุที่เกิดขึ้น ในเพราะเพตุที่เกิงขึ้นอยางไร ?
ในเพราะมานะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปริยัติ.
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มานะเกิดเพราะปริยัติ
ดังไดสดับมา พราหมณ ๕๐๐ คน เรียนจบไตรเพท ภายหลัง
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อเห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็นอานิสงสในการออกบวช จึงออกบวชอยูในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ตอกาลไมนานเลย ก็เรียนเอาพระพุทธพจนทั้งหมด
เพราะอาศัยการศึกษาเลาเรียน จึงเกิดมานะขึ้นวา พวกเรารูพระพุทธพจน
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวพลันทีเดียว เพราะวา พระผูมีพระภาคเจา
จะไมตรัสเรื่องอะไร ๆ นอกเหนือจากลิงค ๓ บท ๔ และวิภัตติ ๗
ก็เมื่อพระองคตรัสอยางนี้ ขึ้นชื่อวาบทที่เปนเงื่อนงํา (ไมเขาใจ) สําหรับ
พวกเรายอมไมมี ดังนี้. ภิกษุเหลานั้น ไมมีความเคารพในพระผูมีพระภาคเจา จําเดิมแตนั้น ก็ไมไปอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาบาง ไมไป
ฟงธรรมเปนประจําบาง. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวารจิตนั้นของ
ภิกษุเหลานั้น ทรงดําริวา ภิกษุเหลานี้ ยังถอนตะปูคือมานะไมได ก็ไม
ควรเพื่อทําใหแจงมรรค หรือผล ทรงกระทํามานะที่เกิดขึ้น เพราะอาศัย
การเลาเรียนสุตะของภิกษุเหลานั้นใหเปนตนเหตุเกิดเรื่อง จึงเริ่มการ
แสดงธรรมวา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูฉลาดในการแสดงมูลปริยายสูตรแหงธรรมทั้งปวง เพื่อจะหลักเสียซึ่งมานะ (ของภิกษุเหลานั้น) ดังนี้.
ความหมายของมูลปริยายสูตรและธรรมมะ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพธมฺมมูลปริยาย แปลวา พระ
สูตรวาดวยเหตุที่เปนมูลฐานแหงธรรมทั้งปวง. บทวา สพฺเพส แปลวา
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ไมมีสวนเหลือ จริงอยู ศัพทวา สัพพะ นี้ บงถึงความไมมีสวนเหลือ.
ศัพทวา สัพพ นั้น ยอมแสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไมใหเหลือ เหมือน
อยางในประโยคเปนตนวา รูปทั้งปวงไมเที่ยง เวทนาทั้งปวงไมเที่ยง
ในบรรดาธรรมที่เกี่ยวเนื่องในกายของตนทั้งหมด ดังนี้.
สวนศัพทวา ธัมมะ นี้ ยอมปรากฏในศัพทเปนตนวา ปริยัตติ
สัจจะ สมาธิ ปญญา ปกติ สภาวะ สุญญตา ปุญญะ อาปตติ และ
เญยยะ.
จริงอยู ศัพทวา ธัมมะ ยอมปรากฏในอรรถวา ปริยัตติ ดังใน
ประโยคเปนตนวา ภิกษุในพระธรรมวินัย ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ
เคยยะ ดังนี.้
ปรากฏในอรรถวา สัจจะ ตังในประโยคเปนตนวา พระธรรม
อันบัณฑิตเห็นแลว คือรูแลว ดังนี้.
ปรากฏในอรรถวา สมาธิ ดังในประโยคเปนตนวา พระผูม-ี
พระภาคเจาเหลานั้น มีธรรมอยางนี้.
ปรากฏในอรรถวา ปญญา ในประโยคเปนตนวา
ดูกอนพญาวานร ทานผูใดมีธรรม ๔ เหลานี้ คือ
สัจจะ ธรรมะ ธิติ และจาคะ ดุจทาน ทานผูนั้น
ยอมกาวลวง (ไมตกอยู ) ในอํานาจศัตรู ดังนี้.
ปรากฏในอรรถวา ปกติ ในประโยคเปนตนวา มีความเกิดเปน
ธรรมดา มีความแกเปนธรรมดา ดังนี้.
ปรากฏในอรรถวา สภาวะ ในประโยคเปนตนวา กุศลธรรม
ดังนี้.
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ปรากฏในอรรถวา สุญญตา ในประโยคเปนตนวา ก็ในสมัย
นั้นแล พระธรรมทั้งหลาย ยอมมี ดังนี้.
ยอมปรากฏในอรรถวา ปุญญะ (บุญ) ในประโยคเปนตนวา
พระธรรมทีป่ ระพฤติดีแลว (สะสมไวดีแลว) ยอมนําสุขมาให ดังนี้.
ยอมปรากฏในอรรถวา อาปตติ ในประโยคเปนตนวา ธรรมทั้งหลายที่เปนอนิยต ๒ ประการ ดังนี้.
ปรากฏในอรรถวา เญยยะ ในประโยคเปนตนวา พระธรรมทั้ง ปวง ยอมมาสูคลอง ในพระญาณของพระผูมีพระภาคเจา โดยอาการ
ทั้งปวง ดังนี้.
แตในทีน่ ี้ ธัมมะศัพทนี้ ยอมเปนไปในอรรถวา สภาวะ ในคํา
วา ธรรมนั้น มีอรรถพจนดังนี้วา สภาวะเหลาใดยอมทรงไวซึ่งลักษณะ
ของตน เหตุนั้น สภาวะเหลานั้น ชือ่ วา ธรรมะ.
มูล ศัพท ทานกลาวไวพิสดารดวยทีเดียว. แตในที่นี้มูลศัพทนี้
พึงทราบวา ลงในอรรถวา เหตุที่ไมทั่วไป.
ปริยาย ศัพท ยอมลงในอรรถวา เทศนา ดังในประโยคเปนตน
วา ทานจงจําพระสูตรนั้นวา มธุปณฑปริยายสูตร ดังนี้.
ปริยายศัพท ลงในอรรถวา การณะ (เหตุ) ดังในประโยคเปน
ตนวา พระสมณโคดมผูเปนอกิริยวาที เพื่อตรัสโดยชอบ พึงตรัส
กะเราโดยเหตุใด ดูกอนพราหมณ เหตุนั้นแล มีอยู ดังนี้.
ลงในอรรถวา วาระ ในประโยคเปนตนวา ดูกอนอานนท
วันนี้เปนวาระของใครหนอแล เพื่อจะกลาวสอนนางภิกษุณีทั้งหลาย
ดังนี้.
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แตในทีน่ ี้ (ปริยายศัพทนั้น) ยอมลงสูในอรรถวา การณะบาง
เทศนาบาง. เพราะฉะนั้น ปริยายศัพท ในคํานี้วา สพฺพธมฺมมูลปริยาย
ดังนี้ พึงทราบอยางนี้วา การณะ ที่รกู ันวา เหตุที่ไมทั่วไปแกธรรมทั้งปวง หรือวาเทศนา คือ การณะ (เหตุ) แหงธรรมทั้งปวง ดังนี้.
อนึง่ สภาวธรรมทั้งหลาย แมที่เปนในภูมิ ๔ ไมพึงเขาใจวา
ชื่อวา ธรรมทั้งปวง เพราะเหตุที่สูตรนั้นมีเนื้อความที่จะตองแนะนํา แต
สภาวธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ เทานั้น ที่นับเนืองในสักกายทิฏฐิ พึงเขา
ใจวา ธรรมทั้งปวง โดยไมมีสวนเหลือ. ในขอนี้มีการอธิบายความดังวา
มานี้แล.
หลักการใช โว ศัพท
โว ศัพท ในบทวา โว นี้ ยอมใชในปฐมาวิภัตติ ทุติยาวิภัตติ
ตติยาวิภัตติ จตุตถีวิภัตติ ฉัฏฐีวิภัตติ และปทปูรณะ (ทําบทใหเต็ม).
อธิบายวา
โว ศัพท ใชในปฐมวิภัตติ ดังในประโยคเปนตนวา ดูกอน
อนุรุทธะ ก็เธอทั้งหลาย ยังเปนผูสามัคคี บันเทิงอยู ไมโกรธกัน
อยูหรือ ดังนี้.
ใชในทุติยาวิภัตติ ดังในประโยคเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงไป เราตถาคตขอประฌามพวกเธอ ดังนี้.
ใชในตติยาวิภัตติ ดังในประโยคเปนตนวา อันพวกเธอไมควรอยู
ในสํานักของเราตถาคต ดังนี้.
ใชในจตุตถีวิภัตติ ดังในประโยคเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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เราตถาคต จักแสดงวนปตถปริยายสูตรแกพวกเธอ ดังนี้.
ใชในฉัฏฐีวิภัตติ ดังในประโยคเปนตนวา ดูกอนสารีบุตร เละ
โมคคัลลานะ นี้เปนสุภาษิตของเธอทั้งปวง ดังนี้.
ใชในอรรถวา สักวาทําบทใหเต็ม ดังในประโยคเปนตนวา ก็
พระอริยะเหลาใดมีกายกรรมบริสุทธิ์ ดังนี้. แตในที่นี้ โว ศัพทนี้
พึงทราบวาใชในจตุตถีวิภัตติ.
บทวา ภิกฺขเว เปนการตรัสเรียกภิกษุที่อยูเฉพาะพระพักตรซ้ําอีก
ดวยการใหรบั ฟง. บทวา เทเสสฺสามิ เปนการเตือนใหรูวาจะแสดง
ธรรม. อธิบายไวดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมูลเหตุแหงธรรม
ทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย, เราจักแสดงเทศนาอันเปนตัวเหตุโดยนัยที่ ๒ แก
พวกเธอ ดังนี้. สองบทวา ต สุณาถ ความวา เธอทั้งหลายจงฟงใจ
ความนั้น คือเหตุนั้น ไดแกเทศนานั้นที่เราจะกลาวอยู. ก็ ๒ บทนี้วา
สาธุก สาธุ ในคํานี้วา สาธุก มนสิกโรถ ดังนี้ มีใจความอันเดียวกัน.
หลักการใช สาธุ ศัพท
อนึ่ง สาธุ ศัพทนี้ ใชในบททั้งหลายเปนตนวา อายาจนะ
(ออนวอน ) สัมปฏิจฉนะ (รับ) สัมปหังสนะ (ราเริง) สุนทระ
(ดี) และทัฬหีกรม (ทําใหมั่น). อธิบายวา :สาธุ ศัพท ใชในอรรถวา ออนวอน ดังในประโยคเปนตนวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงแสดงพระธรรมแกขาพระองค โดยสังเขป ดังนี้. ใชในอรรถ
วา รับ ดังในประโยคเปนตนวา ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นแล ชืน่ ชม
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ยินดีสุภาษิตของพระผูมพี ระภาคเจาวา ดีละ พระพุทธเจาขา ดังนี้.
ใชในอรรถวา ราเริง ดังในประโยคเปนตนวา ดีละ ๆ สารีบตุ ร ดังนี.
ใชในอรรถวา ดี ดังในประโยคเปนตนวา
พระราชาผูรักธรรม เปนคนดี, คนที่มีปญญา (ใช
ปญญาในทางดี) เปนคนดี, คนที่ไมทําลายมิตร
เปนคนดี การไมทําบาป เปนความดี ดังนี้.
สาธุกศัพท ก็เหมือนกัน ใชในอรรถวา กระทําใหมั่น ทาน
กลาวไววา ใชในอรรถวา บังคับบาง ดังในประโยคเปนตนวา ดูกอน
พราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟงใหดี ดังนี้.
ถึงในพระสูตรนี้ ก็พึงเขาใจความหมายอยางเดียวกันนี้ ใชทั้งใน
การทําใหมั่น ทั้งในการบังคับนี้แหละ แมจะใชในอรรถวา ดี ก็ควร.
จริงอยู ดวยสาธุกศัพทที่มีความหมายวา ทําใหมั่น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแมคํานี้วา เธอทัง้ หลายเมื่อจะเรียนใหดี จงฟงธรรม
นี้ใหมั่น, ที่มีความหมายวา บังคับ ทรงแสดงคําแมนี้วา เธอทั้งหลาย
จงฟงตามอาณัติของเรา ที่มีความหมายวา ดี ทรงแสดงคําแมนี้วา เธอ
ทั้งหลายจงฟงธรรมนี้ใหดี ใหงาม.
บทวา มนสิกโรถ ความวา สนใจ คือใสใจ อธิบายวา มีจิต
ไมฟุงซาน พิจารณา คือกระทําไวในใจ ดังนี้.
บัดนี้ คําวา ต สุณาถ นี้ ในอธิการนี้ เปนการหามความฟุงซาน
แหงโสตินทรีย, คําวา สาธุก มนสิกโรถ เปนการหามความฟุงซาน
แหงมนินทรีย ดวยการประกอบทําใหมั่นไวในใจ.
อนึ่ง ใน ๒ คํานี้ คําแรก เปนการหามถือเอาผิดโดยพยัญชนะ
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คําหลัง เปนการหามถือเอาผิดโดยอรรถ. ดังในประโยคเปนตนวา ทาน
ประกอบการฟงธรรมดวยคําแรก ประกอบการทรงจํา และการใคร
ครวญธรรมะที่ไดสดับแลวดวยคําหลัง. อนึ่ง ทานแสดงวา พระ
ธรรมนี้ ถึงพรอมดวยพยัญชนะดวยขอแรก เพราะฉะนั้น จึงเปนสิ่ง
ควรฟง และทานแสดงวา พระธรรมนี้ ถึงพรอมดวยอรรถดวยคําหลัง
เพราะฉะนั้น จึงเปนสิ่งที่ควรใสใจ.
อีกอยางหนึ่ง เพราะเอาบทวา สาธุกะ ประกอบเขาไวดวยกันทั้ง
๒ บท บัณฑิตพึงทราบการประกอบความอยางนี้วา เพราะเหตุที่พระ
ธรรมนี้เปนธรรมที่ลกึ ซึ้ง และเปนเทศนาที่ลึกซึ้ง ฉะนั้น เธอ
ทั้งหลายจงฟงใหดี. เพราะเหตุที่พระธรรมนี้ มีความหมายอันลึกซึ้ง และ
มีปฏิเวธอันลึกซึ้ง ฉะนั้น เธอทั้งหลายจงใสใจไวใหดี ดังนี้.
บทวา ภาสิสฺสามิ แปลวา เราตถาคตจักแสดง คือจักแสดง
เทศนาที่ประกาศไวในคํานี้วา เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้นโดยไมยนยอ
ทีเดียว. อีกประการหนึ่งแลมีอธิบายไววา เราจักกลาวเรื่องนั้นแมโดย
พิสดาร ดังนี้. จริงอยู บทเหลานี้ระบุเนื้อความทั้งโดยยอและพิสดาร.
สมดังที่พระวังคีสเถระกลาวไววา
ทานจะแสดงโดยยอก็ตาม จะกลาวโดยพิสดารก็
ตาม เสียงไมกองกังวานดุจนกสาลิกา แตก็แสดง
อยางมีปฏิภาณ ดังนี้.
เมื่อตรัสอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นแล เกิดอุตสาหะรับพระพุทธดํารัส. อธิบายวา รับเอา คือถือเอาพระดํารัสของพระศาสดาวา อยาง
นั้นพระองคผูเจริญ.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ คือไดตรัสพระสูตร
ทั้งสิ้นนี้ คือที่จะตองกลาวตอไปนี้ มีเปนตนวา อิธ ภิกขฺ เว ดังนี้. บทวา
อิธ ในคําวา อิธ ภิกขฺ เว นั้น เปนนิบาต ใชในการอางสถานที่.
ในที่บางแหงพระองคตรัสหมายเอา โลก. สมดังพระธรรมสังคาหกาจารย
กลาวไววา พระตถาคตยอมเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลกนี้ ดังนี้. ในที่บางแหง
ทานกลาวหมายเอา ศาสนา. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมณะ (ที่ ๑) ในพระศาสนานี้แลมีอยู สมณะที่ ๒
ในพระศาสนานี้มีอยู ดังนี้. ในทีบ่ างแหง ทานกลาวหมายเอา โอกาส
ดังทานกลาวไววา.
ดูกอนเพื่อรวมทุกข เมื่อเราเกิดเปนเทวดาดํารงอยู
ในโอกาสนี้นั่นแล และเราไดอายุเพิ่มอีก ทานจง
ทราบอยางนี้ ดังนี้.
ในที่บางแหง ทานกลาวหมายเอาเพียงทําบทใหเต็มเทานั้น. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เราตถาคตบริโภค
เสร็จแลว หามภัตรแลว ดังนี้. แตในที่นี้พึงทราบวา ทานกลาวหมาย
เอา โลก ดังนี้.
บทวา อิธ ภิกขฺ เว ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาอีก เพื่อทรงแสดงเทศนาตามที่ไดทรงปฏิญาณไว. แมดวยบท
ทั้ง ๒ ทานกลาวอธิบายไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 54

ความหมายของปุถุชน
ก็ในบทวา อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :ปุถุชน ชื่อวา เญยยะ เพราะไมมีอารม ชื่อวา อัสสุตวา เพราะไมมี
อธิคม. อธิบายวา ปุถุชนใด ชื่อวา ไมมีอาคมที่ขจัดความไมรู เพราะ
ไมรูเหตุที่เวนจากการเรียน การสอบถาม และการวินิจฉัยในขันธ ธาตุ
อายตนะ สัจจะ ปจจยาการ และสติปฏ ฐาน เปนตน ชื่อวา ไมมีอธิคม
เพราะไมไดบรรลุธรรมที่จะพึงบรรลุดวยการปฏิบัติ ปุถุชนนั้นจึงชื่อวา
เญยยะ เพราะไมมีอาคม ชื่อวา อัสสุตวา เพราะไมมีอธิคม.
ชนนี้นั้น ชื่อวา ปุถุชน เพราะเหตุทั้งหลายมีการ
ยังกิเลสหนาใหเกิดเปนตน อีกอยางหนึง่ ชนนี้
ชือ่ วา หนา (ปุถุ) เพราะหยั่งลงภายในกิเลสที่หนา.
จริงอยู ชนนั้น ซึ่งวา ปุถุชน เพราะเหตุทั้งหลาย มีอาทิคือ ยัง
กิเลสเปนตน ที่หนามีประการตาง ๆ ใหเกิด. สมดังพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา ชนทั้งกลาย ซึ่งวา ปุถุชน เพราะอรรถวา กังกิเลส
หนาใหเกิด, ชื่อวา ปุถชุ น เพราะอรรถวา ถูกสักกายทิฏฐิเบียดเบียน
มาก, ชื่อวา ปุถชุ น เพราะอรรถวา ตองคอยมองดูศาสดาบอย ๆ ชื่อ
วา ปุถุชน เพราะอรรถวา ยังไมหลุดพนไปจากคติทั้งปวงที่หนาแนน,
ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา ปรุงแตงเครื่องปรุงแตงตาง ๆ เปนอัน
มาก, ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา ถูกโอฆะตาง ๆ เปนอันมากพัดพา
ไป, ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา เดือดรอนดวยความเดือดรอนตาง ๆ
เปนอันมาก, ชื่อวา ปุถชุ น เพราะอรรถวา เราเดือดรอนดวยความเรารอน
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ตาง ๆ เปนอันมาก ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา กําหนัด ติดใจ
สยบ ลุมหลง ติดขัด ขัดของ พัวพัน ในกามคุณ ๕ เปนอันมาก.
ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา ถูกนิวรณ ๕ รอยรัดไว ปกคลุม ปดบัง
ครอบงําไวเปนอันมาก, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปุถุชน เพราะอยูใน
หมูชนผูมีธรรมจริยาต่ํา ผูหันหลังใหกับอริยธรรม จํานวนมาก คือ
นับไมถวน ซึ่งหันหลังใหอริยธรรม, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปุถุชน
เพราะอรรถวา ชนนีถ้ ึงการนับวาแยกอยูตางหาก คือ ไมเกีย่ วของกับ
พระอริยเจาทั้งหลาย ผูประกอบดวยคุณ มีศลี และสุตะเปนตน. ดวย
๒ บทวา อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นี้ ดังกลาวมานี้
ในบรรดาปุถุชน ๒ จําพวกที่พระพุทธเจาผูเปน
เผาพันธุพระอาทิตยไดตรัสไว คือ อันธปุถุชน
พวกหนึ่ง กัลยาณปุถุชนพวกหนึ่ง พึงทราบวา ทาน
กลาวหมายถึงอันธปุถุชน.
อริยะ - สัตบุรุษ
คําวา อริยะ ในคําเปนตนวา อริยาน อทสฺสาวี ทานกลาว
หมายเอา พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธสาวก เพราะ
เปนผูไกลจากกิเลส ไมดําเนินไปในทางเสื่อม ดําเนินไปในทางเจริญ
และอันชาวโลก พรอมทัง้ เทวโลก พึงดําเนินตาม.
อีกอยางหนึ่ง พระอริยะในที่นี้ก็คือพระพุทธเจานั่นเอง. สมดังที่
พระพุทธองคตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทานเรียกวา
อริยะ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ.
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อนึ่ง พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกกองพระตถาคตเจา พึง
ทราบวา สัตบุรุษ ในคําวา สปฺปุริสา นี้. จริงอยู พระปจเจกพุทธเจา
เปนตนเหลานั้น ชื่อวา โสภณบุรุษ เพราะประกอบดวยคุณอันเปน
โลกุตตระ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สัตบุรุษ. อีกอยางหนึ่ง สัตบุรุษ
เหลานั้นทั้งหมดเทียว ทานกลาวแยกออกเปน ๒ พวก. จริงอยู พระ
พุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกก็ดี เปนทั้ง
พระอริยะ และสัตบุรุษ สมดังที่ทานกลาวไววา
บุคคลใดแล เปนนักปราชญ ผูกตัญูกตเวที เปน
กัลยาณมิตร มีความภักดีมั่น กระทําการชวยเหลือ
ผูตกทุกขไดยาก โดยความเต็มใจ บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวผูเชนนั้นวา สัตบุรษุ ดังนี้.
จริงอยู ดวยคํามีประมาณเทานี้วา กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ
โหติ ดังนี้ ทานกลาวหมายเอาพระพุทธสาวก, ดวยคําวา กตฺุตา
เปนตน ทานกลาวหมายเอาพระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธเจา ดังนี้
แล.
บัดนี้ ทานผูใด มีปกติไมเห็นพระอริยเหลานั้น และไมยินดีใน
การเห็น ผูนั้น พึงทราบวา มีปกติไมเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ดังนี้.
และการเห็นนั้นแยกออกเปน ๒ คือ ไมเห็นดวยตา ๑ ไมเห็นดวยญาณ ๑.
ใน ๒ อยางนั้น การไมเห็นดวยญาณ ทานประสงคเอาในที่นี้.
จริงอยู พระอริยะทั้งหลายถึงบุคคลจะเห็นดวยมังสจักษุ หรือ
ทิพยจักษุ ก็ยังไมช่อื วาไดเห็น เพราะจักษุเหลานั้นรับเอาเพียงอุปาทายรูป
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ไมใชยึดเอาความเปนพระอริยะเปนอารมณ อนึ่ง แมสุนัขบาน สุนัข
จิ้งจอกเปนตน ยอมเห็นพระอริยะทั้งหลายดวยจักษุ แตวา สุนัขบาน
เปนตนเหลานั้นจะชื่อวาไดเห็นพระอริยะทั้งหลายหามิได. ในขอนี้ มี
เรื่องนี้เปนอุทาหรณ
อยูกับพระอริยะ แตไมรูจักพระอริยะ
ดังไดสดับมา อุปฏฐากของพระเถระผูขีณาสพ ผูอยูในจิตตลดาบรรพต บวชเมื่อแก อยูม าวันหนึ่ง เที่ยวไปบิณฑบาตกับพระเถระ
รับเอาบาตรจีวรของพระเถระเดินตามหลังมา ถามพระเถระวา ขาแต
ทานผูเจริญ บุคคลเชนไรชื่อวา พระอริยะ พระเถระตอบวา บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนคนแก รับเอาบาตรและจีวรของพระเถระ ทําวัตร
ปฏิบัติแมเที่ยวไปกับพระอริยะ ก็ยอมไมรูจักพระอริยะ โยม พระอริยะ
ทั้งหลาย รูไดยากอยางนี้ ดังนี้. เมื่อพระเถระแมพูดอยางนี้ อุปฏฐาก
นั้น ก็ยังหารูไ ม.
เพราะฉะนั้น การเห็นดวยจักษุ ไมชื่อวาเห็น การเห็นดวย
ญาณเทานั้น ชื่อวาเห็น. สมดังที่พระพุทธองคตรัสไววา ดูกอนวักกลิ
ประโยชนอะไรดวยกายอันเปอยเนานี้ อันเธอเห็นแลว, ดูกอนวักกลิ
ผูใดแล เห็นพระธรรม ผูนั้นชื่อวา เห็นเราตถาคต ดังนี้.
เพราะฉะนั้น บุคคลแมเห็นอยู (ซึ่งพระอริยะ) ดวยจักษุ แต
ไมเห็นอนิจจลักษณะ เปนตน ที่พระอริยเจาทั้งหลายเห็นแลวดวยญาณ
และไมบรรลุธรรมที่พระอริยเจาบรรลุแลว พึงทราบ ไมเห็นพระ
อริยเจาทั้งหลาย เพราะธรรมที่ทําใหพระอริยะ และความเปนพระอริยะ
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อันบุคคลนั้นยังไมเห็น ดังนี้.
สองบทวา อริยธมฺมสฺส อโกวิโท ความวา ไมฉลาดในอริยธรรมอันแยกออกเปนสติปฏฐาน เปนตน.
ก็ชื่อวา วินัย มี ๒ อยาง แตละอยางในแตละ
ประเภท มี ๕ เพราะความไมมีวินัยทั้ง ๒ นั้น อัน
นีท้ านเรียกวา อวินีต ในคําวา อริยธมฺเม อวินีโต
นี้.
วินัย ๒ อยาง
จริงอยูวินัยนี้มี ๒ อยาง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑. เละวินัย
แตละอยาง ในวินัยแมทงั้ ๒ นี้ แยกออกเปน ๕. จริงอยู แมสังวรวินัยมี ๕ คือ สีลสังวร สติสังวร ญาณสังวร ขันติสังวร เละวิริยสังวร. แมปหานสังวร ก็มี ๕ อยางเหมือนกัน คือ ตทังคปหาน
วิกขัมภนปหาน สมุจเฉทปหาน ปฏิปสสัทธิปหาน และนิลสรณปหาน.
สังวรวินัยทั้ง ๕ นัน้ สังวรที่ตรัสไววา ภิกษุเขาถึงดวยปาฏิโมกขสังวรนี้ นี้เรียกวา สีลสังวร.
สังวรทีต่ รัสไววา ภิกษุ ยอมรักษาจักขุนทรีย คือ ถึงการ
สํารวมในจักขุนทรีย นี้เรียกวา สติสังวร.
สังวรทีต่ รัสไววา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอชิตะ กระแส
(ตัณหา) เหลาใด ในโลกมีอยู สติยอมเปนเครื่อง
หามกระแสเหลานั้น เราตถาคตกลาวสติวาเปน
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เครื่องระวังกระแสทั้งหลาย กระแสเหลานั้นอัน
บุคคลยอมละดวยปญญา.
นี้เรียกวา ญาณสังวร.
สังวรที่ตรัสไววา ภิกษุ ยอมอดทนตอหนาวและรอน นี้เรียก
วา ขันติสังวร.
สังวรทีต่ รัสไววา ภิกษุยอมหยุดกามวิตก ที่เกิดขึ้นแลวไวได
นี้เรียกวา วิรยิ สังวร
อนึ่ง สังวรนี้แมทั้งหมด ทานเรียกวา สังวร เพราะเปนเครื่อง
ระวังกายทุจริต และวจีทุจริต เปนตน ที่ตนตองระวังตามหนาที่ของตน
และเรียกวา วินัย เพราะเปนเครื่องขจัดกายทุจริต และวจีทุจริต เปนตน
ที่ตนตองขจัดตามหนาที่ของตน. สังวรวินัยพึงทราบวา แยกออกเปน ๕
ดังอธิบายมานี้กอน.
ปหานะ ๕
อนึ่ง การละองคนั้นๆ ยอมมีดวยวิปสสนาญาณนั้น ๆ เพราะเปน
ปฏิปกษในวิปสสนาญาณ มีนามรูปปริเฉทญาณ เปนตน ดุจการกาจัด
ความมืด ยอมมีไดเพราะแสงสวางแหงประทีปฉะนั้น. คือ ละสักกายทิฏฐิ ดวยการกาหนดนามรูป, ละทิฏฐิที่ไมมีเหตุและมีเหตุไมเสมอกัน
ดวยการกําหนดปจจัย, ละความสงสัยดวยการขามความสงสัย อันเปน
สวนภายหลัง แหงการกําหนดปจจัยนั้นนั่นเอง ละความยึดถือวาเรา
ของเรา ดวยการพิจารณากลาปะ ( กลุม, กอง ), ละสัญญาในธรรม
ที่ไมเปนมรรควาเปนมรรค ดวยการกําหนดมรรคและอมรรค, ละอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็นความเกิดขึ้น, ละสัสสตทิฏฐิดวยการพิจารณาเห็น
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ความเสื่อม, ละความสําคัญวาไมนากลัวในสิ่งที่นากลัวดวยการพิจารณา
เห็นภัย, และความสําคัญวาชอบใจ (ยินดี) ดวยการพิจารณเห็นโทษ,
ละอภิรติสัญญา (ความสําคัญวานายินดียิ่ง) ดวยนิพพิทานุปสสนา,
ละความเปนผูไมอยากจะหลุดพนดวยญาณคือความเปนผูใครจะพนไป,
ละการไมเพงดวยอุเบกขาญาณ, ละปฏิโลมในธรรมฐิติ และในพระ
นิพพานดวยอนุโลม, ละความยึดนิมิตในสังขารดวยโคตรภู อันนี้ ชื่อวา
ตทังคปหานะ.
อนึ่ง การละนีวรณธรรม เปนตน นั้น ๆ ดวยสมาธิแยกออกเปน
อุปจารสมาธิ เพราะหามความเปนไป (แหงนีวรณ) ดุจการแหวก
สาหรายบนผิวน้ํา โดยใชหมอแหวกฉะนั้น อันนี้ชื่อวาวิกขัมภนปหานะ.
สวนการละกองกิเลสในสันดานของตน อันนับเนื่องในสมุทัยที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตนวา เพื่อละทิฏฐิทั้งหลายโดยที่
กองกิเลสนั้นกลับเปนไปไมไดอีกอยางเด็ดขาด แหงพระโยคาวจรผูชื่อ
วา มีมรรคนั้น เพราะเหตุที่เจริญอริยมรรค ๔ ไดแลว อันนี้ชื่อวา
สมุจเฉทปหานะ.
อนึ่ง ขอที่กิเลสทั้งหลายสงบระงับไปในขณะแหงผล อันนี้ชื่อวา
ปฏิปสสัทธิปหานะ. พระนิพพานที่ชื่อวาละเครื่องปรุงแตงทั้งปวงได
เพราะสลัดเครื่องปรุงแตงทั้งปวงแลว อันนี้ ชือ่ วา นิสสรณปหานะ.
อนึ่ง เพราะเหตุที่การละทั้งหมดนั้น ชื่อวา ปหานะ โดยอรรถวา
สละ ชื่อวา วินัย โดยอรรถวา กําจัด ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ปหานวินัย.
อีกอยางหนึ่ง เพราะการละกิเลสนัน้ ดวย เพราะทําใหเกิดมีการกําจัด
(กิเลส ) นั้น ๆ ดวย การละทั้งหมดนั้น ทานเรียกวา ปหานวินัย. แม
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ปหานวินัย พึงทราบวา แยกออกเปน ๕ ประการ ดวยประการฉะนี้.
วินัยนี้โดยยอมี ๒ และโดยแยกแยะมี ๑๐ ดังพรรณนามาฉะนี้
เพราะเหตุที่ปุถุชนผูมิไดสดับนั้น ไมมีวินัยทั้ง ๒ อยางนั้น ฉะนั้น ปุถุชน
นี้ พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา อวินีตะ (ผูไมมีวินัย) เพราะ
ขาดสังวร และเพราะยังละปหาตัพพธรรมไมได.
ในขอวา สปฺปุริสาน อทสฺสาวี (ไมเห็นสัตบุรุษ ) สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท (ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ) สปฺปุริสธมฺเม
อวินีโต (ไมถูกแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ) นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็ขอนี้ โดยความหมายไมแตกตางกันเลย สมดังที่ทานกลาวไววา
พระอริยะก็คือสัตบุรุษ สัตบุรุษก็คือพระอริยะ ธรรมของพระอริยะก็คือ
ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของสัตบุรุษก็คือธรรมของพระอริยะ วินัย
ของพระอริยะก็คือวินัยของสัตบุรุษ วินัยของสัตบุรุษก็คือวินัยของ
พระอริยะ ศัพทวา อริเย หรือ สปฺปุจริเส ก็ดี อริยธมฺเม หรือ
สปฺปุริสธมฺเม ก็ดี อริยวินเย หรือ สปฺปุริสวินเย ก็ดี ( ทั้งหมด )
นั้นเปนอันเดียวกัน มีเนื้อความอยางเดียวกัน เสมอกัน มีคาเทากัน
กําเนิดเดียวกันทั้งนั้น.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดงสัพพธัมมมูลปริยายสูตร แกพวกเธอ แต
ไมทรงแสดงสูตรนั้น กลับทรงชี้แสดงถึงปุถุชนอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ไมไดสดับ ไมเห็นพระอริยะทั้งหลาย ดังนี้.
ตอบวา เพือ่ จะทําใหแจงซึ่งเนื้อความนั้น โดยธรรมเทศนาอันเปน
บุคคลาธิษฐาน ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 62

เทศนา ๔
จริงอยู การเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา อันดับแรกมี ๔
ประการ ดวยอํานาจธรรมและบุคคลนั่นแล คือธรรมเทศนาที่ยกพระ
ธรรมเปนที่ตั้ง (ธัมมาธิษฐาน) บุคคลเทศนาที่ยกพระธรรมเปน
ที่ตั้ง (ธัมมาธิษฐาน) บุคคลเทศนาที่ยกบุคคลเปนที่ตั้ง (บุคคลาธิษฐาน) และพระธรรมเทศนา ยกบุคคลเปนที่ตั้ง (บุคคลาธิษฐาน).
บรรดาเทศนา ๔ ประการนั้น เทศนาแบบนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้, เวทนา ๓ อะไรบาง คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา เละอทุกขมสุขเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนาทั้ง ๓
เหลานี้แล พึงทราบวา ชือ่ วาธรรมเทศนาที่เปนธัมมาธิษฐาน.
เทศนาแบบนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรษุ นี้ มีธาตุ ๖ มี
ผัสสายตนะ ๖ มีมโนปวิจาร ๑๘ มีอธิษฐานธรรม ๔ พึงทราบวา
ชื่อวาบุคคลเทศนาที่เปนธัมมาธิษฐาน.
เทศนาแบบนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษบุคคล ๓ พวก
เหลานี้ มีอยูในโลก ๓ จําพวกเหลาไหนบาง ? คือบอด, มีจักษุ
ขางเดียว และจักษุ ๒ ขาง ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลบอดเปน
ไฉน ? พึงทราบวา ชื่อวาบุคคลเทศนาที่เปนบุคคลาธิษฐาน.
เทศนาแบบนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยในทุคติเปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวา กายทุจริต
แลมีวิบากอันลามก อภิสัมปรายภพ ฯลฯ ยอมบริหารตนอันสะอาด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ภัยในทุคติ พึงทราบวา ชือ่ วา
ธรรมเทศนาที่เปนบุคคลาธิษฐาน.
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พึงทราบอรรถาธิบายวา ในที่นพี้ ระผูมีพระภาคเจานี้นั้น เพื่อ
จะทรงแสดงปุถุชน ขยายเนื้อความแหงเทศนาที่เปนบุคคลาธิษฐานใหชัด
จึงทรงแสดงชี้ถึงปุถชุ นอยางนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้
มิไดสดับ มิไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเหตุที่ปุถุชนมิได
กําหนดรูขันธ และความสําคัญที่เปนมูลรากของธรรมทั้งปวงที่ทรง
ประสงคเอาในที่นี้ ก็มีความไมกําหนดรูเปนมูลราก.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงปุถุชนอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงความสําคัญในวัตถุทั้งหลาย มีปฐวี (แผนดิน) เปนตน
อันใหเกิดธรรมที่นับเนื่องในสักกายทิฏฐิทั้งหมดของปุถุชนนั้น จึงตรัสคํา
เปนตนวา ปวึ ปวิโต ดังนี้.
ปฐวี ๔ อยาง
ในคําวา ปวึ ปวิโตนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- ปฐวีมี ๔
อยาง คือ ลักขณปฐวี ๑ สสัมภารปฐวี ๑ อารัมมณปฐวี ๑ และ
สัมมติปฐวี ๑.
ในปฐวี ๔ อยางนั้น ปฐวีธาตุที่ทานกลาวไวในประโยคเปนตน
ดูกอนผูมีอายุ ก็ปฐวีธาตุภายในเปนไฉน ? ไดแกสิ่งที่แขนแข็ง
( เปนลักษณะ) เฉพาะตนอยูในตัวมันเอง ชื่อวา ลักขณปฐวี.
ปฐวีธาตุที่ทานกลาวไวในประโยคเปนตนวา ภิกษุขุดเองก็ดี ให
คนอื่นขุดก็ดี ซึ่งแผนดิน ดังนี้ ชื่อวา สสัมภารปฐวี.
อนึ่ง ปฐวีธาตุ คือ โกฏกาสะ ( สวน ) ๒๐ มีผม เปนตน
และวัตถุภายนอกมีเหล็กและโลหะ เปนตัน พรอมทั้งคุณสมบัติมีสี เปนตน
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รวมเรียกวา สสัมภารปฐวี.
สวนปฐวีธาตุ มาในประโยคเปนตนวา คนหนึ่งรูชัดปฐวีกสิณ
เรียกวา อารัมมณปฐวี. บางทานเรียกวา นิมิตตปฐวี.
ปฐวีธาตุที่วา บุคคลไดฌานมีปฐวีกสิณเปนอารมณ เกิดในเทวโลก
ยอมไดนามวา ปฐวีเทวดา ดวยอํานาจปฐวีกสิณเปนเหตุใหมา ( เกิด )
นี้ พึงทราบวา สัมมติปฐวี.
ในอธิการนี้ ยอมไดปฐวีแมทั้งหมดนั้น. ปุถุชนนี้ยอมหมายรูปฐวี
อยางใดอยางหนึ่งในบรรดาปฐวีเหลานั้น โดยเปนปฐวี ยอมหมายรูวา
เปนปฐวี ยอมรูโดยสวนแหงปฐวี ครั้นถือเอาตามโวหารโลกแลว ยอม
หมายเอาดวยสัญญาวิปลลาสวา เปนปฐวี เมื่อปลอยวางสวนแหงปฐวี
ไมไดอยางนี้แหละ ยอมหมายรูเอาสวนแหงปฐวีนั่นโดยนัยเปนตนวา
สัตว หรือวาของสัตว. เพราะเหตุไร ทานจึงไมควรกลาวไววา เอว
สฺชานาติ. เพราะวาปุถุชน เปนเหมือนคนบา. เขายอมยึดถือสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง.
อีกอยางหนึ่ง เหตุอันตางดวยความเปนผูไมเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย
เปนตน นั่นแหละจักเปนตัวการในการกําหนดหมายนี้ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสวา อปริ
ฺ าต ตสฺส ขางหนาก็เปนอัน
ตรัสไวแลว.
บทวา ปวึ ปวิโต สฺตฺวา ความวา ปุถุชนนั้นกําหนด
หมายแผนดินนั้นดวยสัญญาที่วิปริตอยางนี้แลว ตอมายอมสําคัญ คือ
กําหนดใหตางออกไป ไดแกยึดถือโดยประการตาง ๆ คือโดยประการอื่น
ดวยกิเลสเครื่องเนิ่นชา คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ที่มีกําลัง ซึ่ง
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ทานกลาวไวดวยนาม (รวม) วามัญญนาในที่นี้ ตามพระบาลีวา ก็
สวนแหงกิเลสเครื่องเนิ่นชา มีสัญญาเปนตนเหตุ ดังนี้. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปวึ มฺติ ดังนี้.
ก็เพื่อจะทรงแสดงความสําคัญเหลานั้นของเขาผูสําคัญอยูเชนนี้โดย
นัยอันพิสดาร พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสปฐวีในภายใน ๒๐ ประเภท
โดยนัยเปนตนวา เกสา โลมา ตรัสปฐวีในคัมภีรวิภังคอยางนี้วา
บรรดาปฐวีธาตุ ๒ อยางนั้น ปฐวีธาตุภายนอกเปนไฉน ? คือ วัตถุ
ภายนอกที่แขนแข็งหยาบกระดาง ไมมีใจครอง เชนเหล็ก โลหะ
ดีบุกขาว ดีบุกดํา แรเงิน มุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา
แกวประพาฬ เงินตรา ทองรูปพรรณ แกวแดง (ทับทิม) เพชรตาแมว หญา ทอนไม กอนกรวด ทราย กระเบือ้ ง แผนดิน หิน
ภูเขา, และตรัสนิมิตแผนดิน ในวัตถุอารมณภายใน ทานหมายเอา
ปฐวีนั้น ๆ กลาวการประกอบความนีไ้ ว.
บทวา ปวึ มฺติ ความวา ปุถุชน ยอมสําคัญวา เราเปน
ดิน วา ดินเปนของเรา วา คนอื่นเปนดิน วา ดินของคนอื่น ดังนี้
ดวยความสําคัญ ๓ อยาง.
อีกอยางหนึ่ง ยอมสําคัญปฐวี (แผนดิน) ภายใน ดวยความ
สําคัญ ดวยอํานาจตัณหา มานะ และทิฏฐิ.
สําคัญอยางไร ?
จริงอยู ปุถุชนนี้ ยังฉันทราคะใหเกิดในผม เปนตน คือยินดี
เพลิดเพลิน พร่ําเพอ หลงใหล ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ก็หรือ
วัตถุซึ่งเปนที่ตั้งแหงความกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง, ปุถุชนยอมสําคัญ
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ปฐวีกายในดวยความสําคัญอันเกิดจากอํานาจแหงตัณหาอยางนี้.
ก็หรือวา เกิดความทะยานอยากในผมเปนตนนั้น โดยนัยเปนตนวา
ผมของเราพึงเปนเชนนี้ตลอดไป ขอขนบองเราพึงเปนเชนนี้ตลอดไป
ก็หรือวา ตั้งจิตไว เพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมได โดยนัยเปนตน ดวยศีล
หรือพรหมจรรย อันนี้ เราจักมีผมดําสนิทออนนุม ดังนี้. ปุถชุ นยอม
สําคัญปฐวี (แผนดิน) ภายใน ดวยความสําคัญดวยอํานาจตัณหา
แมดังอธิบายมานี้.
อนึ่ง ปุถุชน อภัยสมบัติ (ความถึงพรอม) หรือวิบัติสองผม
เปนตนแหงตน แลวยังมานะใหเกิดขึ้นวา เราดีกวา เราเสมอกัน หรือ
วาเราเลวกวา ดังกลาวมานี้ ชื่อวา สําคัญปฐวี ( แผนดิน ) ภายใน
ดวยความสําคัญอันเกิดมาจากอํานาจมานะ. อนึ่ง ยอมยึดมั่นผมวาเปน
ชีวะ โดยนัยที่มาแลววา ชีวะก็อันนั้น สรีระกอนนั้น ดังนี้. ( แม)
ในขนเปนตนก็นัยนี้. ปุถชุ นยอมสําคัญปฐวี ( แผนดิน) ภายใน
ดวยความสําคัญอันเกิดมาจากอํานาจทิฏฐิดังกลาวมา.
อีกอยางหนึ่ง ปุถชุ นยอมยึดมัน่ ซึ่งปฐวี อันตางดวยผมเปนตน
โดยนัยอันเปนขาศึกตอพฤติกรรมนี้วา ดูกอนอาวุโส ก็ปฐวีธาตุภายใน
อันใดแล และปฐวีธาตุภายนอกอัน ใด ก็ปฐวีธาตุ (ทั้ง ๒) นั้น
ชื่อวาปฐวีธาตุเหมือนกัน อันนี้นั่นไมใชของเราวา ของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนอัตตาของเรา ชื่อวายอมสําคัญปฐวีภายในดวยความสําคัญ
อันเกิดมาจากอํานาจทิฏฐิแมอยางนี้. ปุถุชนยอมสําคัญปฐวีภายใน
ดวยความสําคัญ ๓ อยาง ดังพรรณนามานี้กอน. พึงทราบวา ยอม
สําคัญปฐวีภายนอกเหมือนอยางปฐวีภายใน.
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อยางไร ? จริงอยู ปุถชุ นนี้ ยังฉันทราคะใหเกิดขึ้นในเหล็กและ
โลหะเปนตน เพลิดเพลิน พร่ําเพอ หลงใหล เหล็กและโลหะเปนตน
ยอมหวงแหนรักษา คุมครอง เหล็กเปนตนไวโดยนัยเปนตนวา เหล็ก
ของเรา โลหะของเราชื่อวา ยอมสําคัญปฐวีภายนอก ดวยความสําคัญดวย
อํานาจตัณหา ดวยประการฉะนี้. ก็หรือวาปุถุชนยอมทะยานอยากในปฐวี
ภายนอกนี้วา ขอเหล็กและโลหะเปนตนของเรา พึงมีอยู อยางนี้ตลอดไป
หรือตั้งจิตไว เพื่อจะไดสิ่งที่ยังไมไดวา ดวยศีลหรือพรหมจรรยนี้ เรา
จักเปนผูมีอุกปกรณ มีเหล็ก และโลหะเปนตน ที่ถึงพรอมแลว อยางนี้.
ปุถุชนชื่อวา ยอมสําคัญปฐวีภายนอก ดวยความสําคัญอันเกิดมาจาก
อํานาจตัณหา แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ปุถชุ นอาศัยสมบัติหรือวิบัติ แหงเหล็กและโลหะเปนตน
ของตนแลว เกิดมานะขึ้นวา ดวยอุปกรณนี้ เราจึงดีกวาเขา เสมอเขา
หรือเลวกวาเขา ปุถุชนชือ่ วา ยอมสําคัญปฐวีภายนอก ดวยความสําคัญ
อันเกิดมาจากอํานาจมานะอยางนี้.
ก็ปุถชุ นเปนผูมีความสําคัญในเหล็กวาชีวะ ยอมยึดมั่นวานี้เปนชีวะ.
นัยในโลหะเปนตนก็มีนัยนี้. ปุถชุ นชือ่ วา ยอมสําคัญปฐวีภายนอก ดวย
ความสําคัญอันเกิดมาจากอํานาจทิฏฐิ ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นปฐวีกสิณ
โดยเปนอัตตา คือวา ยอมยึดมั่นนิมิตปฐวีวา อัตตา โดยนัยที่ทาน
กลาวไวในคัมภีรปฏิสัมภิทานั่นแลวา ปุถชุ นยอมพิจารณาเห็นเนื้อความ
ทั้ง ๒ คือ ปฐวีกสิณ และองคาพยพวา ปฐวีกสิณอันใด เราก็อันนั้น
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เราอันใด ปฐวีกสิณกอนนั้น ดังนี้ ชื่อวายอมสําคัญปฐวีภายนอก
ดวยความสําคัญอันเกิดมาจากอํานาจทิฏฐิ ดวยประการฉะนี้.
ปุถุชนยอมสําคัญปฐวีแมภายนอก ดวยความสําคัญ ๒ อยาง
ดังอธิบายมานี้.
ในคําวา ปวึ มฺติ นี้ พึงทราบความสําคัญหมายทั้ง ๓ ดัง
พรรณนามานี้กอน. ตอแตนี้ไปขาพเจาจักกลาวแตโดยยอเทานั้น. คําวา
ปวิยา นี้ ในคําวา ปวิยา มฺติ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ. เพราะฉะนั้น
ในคํานี้ มีอธิบายดังนี้วา ปุถชุ นยอมสําคัญวา เรามีอยูในปฐวี, ยอม
สําคัญวา ความกังวลผูกพันของเรามีอยูในปฐวี ยอมสําคัญวา บุคคลอื่นมี
อยูในปฐวี ยอมสําคัญวา ความกังวลผูกพันของบุคคลอื่นในปฐวีมีอยู
ดังนี้ อีกอยางหนึ่ง นัยแหงเนื้อความของสัตตมีวิภัตตินั้น ทีไ่ ดที่ทานกลาว
ไววา ปุถุชนยอมพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอยางไร ? คือปุถูชนบางตนใน
โลกนี้ ยอมพิจารณาเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปน
อัตตา เขายอมพิจารณาเห็นอัตตาในรูปอยางนี้วา ก็นี้แหละเปนอัตตา
ของเรา อัตตาของเรานี้นั้นแล มีอยูใ นรูปนี้ ดังนี้ โดยนั้นนั่นแล
ปุถุชนจึงถือเอาเวทนาธรรมเปนตน ตอแตนี้ก็กาํ หนดเอาปฐวีชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ในบรรดาปฐวีทั้งภายในและภายนอก โดยความเปนโอกาส
แหงอัตตานั้น สําคัญอยูวา ก็อัตตาของเรานี้นั้นแล มีอยู ในปฐวีนี้
ดังนี้ ชื่อวา ยอมสําคัญในปฐวี. นี้ชอื่ วา ความสําคัญดวยอํานาจแหง
ทิฏฐิของปุถุชนนี้.
ก็เมื่อปุถุชนนั้น ยังความสิเนหาในอัตตา และมานะ อันมีอัตตา
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เปนที่ตั้งใหเกิดขึ้นในรูปนั้นนั่นแล พึงทราบวา เปนความสําคัญดวยอํานาจ
แหงตัณหาและมานะ.
แตในกาลใด ปุถุชนยอมสําคัญโดยนัยนัน้ นั่นแลวา ก็อัตตาของ
คนอื่นนั้นนั่นแล มีอยู ในปฐวี ในกาลนั้น ความสําคัญอันเกิดมาจาก
อํานาจแหงทิฏฐินั่นแล ยอมถูก. สวนความสําคัญแมนอกจากนี้ ทาน
ก็ปรารถนา (เอาเหมือนกัน).
ก็คําวา ปวิโต ในคําวา ปวิโต มฺติ เปนปญจมีวิภตติ.
เพราะฉะนั้น ปุถชุ น เมื่อสําคัญการเกิดขึ้น หรือการจากไป
จากปฐวีมีประเภทตามที่กลาวแลวแหงตนหรือแหงบุคคลอื่น พรอมทั้ง
ทรัพยศฤงคาร หรือสําคัญวา อัตตาอื่นจากปฐวี พึงทราบวา ซึ่งวา
สําคัญจากปฐวี. นี้เปนความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิของปุถุชนนั้น.
ก็เมื่อปุถุชนนั้น ยังความสิเนหาและมานะใหเกิดในวัตถุ ที่สําคัญ
กัน ดวยความสําคัญดวยอํานาจทิฏฐินั้นนั่นแล พึงทราบวา เปน
ความสําคัญดวยอํานาจตัณหาและมานะ
อาจารยพวกอื่นกลาวไววา
ปุถุชนเจริญปฐวีกสิณ อันเปนปริตตารมณ และตอจากนั้น ยึดเอา
อัตตาอัน ไมมีประมาณอื่นแลวสําคัญอยูวา อัตตากองเรา (มี ) แมใน
ภายนอกจากปฐวี ดังนี้ ชื่อวา ยอมสําคัญจากปฐวี ก็ความสําคัญ
อันหนึ่งที่เปนไปโดยนัยนี้วา ปุถชุ นยอมยึดถือมหาปฐวีอยางเดียว.
ก็ในคํานี้วา ปวึ เมติ มฺติ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ก็ความสําคัญที่เปนไปโดยนัยนี้วา ยอมหวงแหนมหาปฐวีดวยอํานาจ
ตัณหาถายเดียว พึงทราบวา ไดแกความสําคัญดวยอํานาจตัณหา
อยางหนึ่งเหมือนกัน. ก็ความสําคัญดวยอํานาจตัณหานี้นั้น ควรประกอบ
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เขาในปฐวีทั้งภายในและภายนอกแมทั้งหมด มีประเภทตามที่กลาวไวแลว
อยางนี้วา ผมของเรา ขนของเรา เหล็กของเรา ดังนี้.
บทวา ปวึ อภินนฺทติ ความวา ปุถุชน ยอมเพลิดเพลิน
อธิบายวา ยินดี ติดใจปฐวี มีประการตามที่กลาวแลวนั่นแล ดวย
กิเลสมีตัณหา เปนตน.
หากมีคําถามวา เมื่อใจความนี้สําเร็จแลว ดวย ๒ บทนี้นั่นแลวา
ปวี มฺติ เพราะเหตุไรจึงกลาวไวอยางนี้. ตอบวา คํานั้น ทาน
โบราณาจารยทั้งหลายไมไดเก็บมาวิจารณ ก็มตินี้เปนสวนตัวของเรา จาก
ลีลาการแสดง หรือจากการเห็นโทษเพราะทานถึงพรอมดวยสีลาแหงการ
แสดงอันวิจิตรดวยนัยตาง ๆ เพราะแทงตลอดธรรมธาตุอันใด ธรรมธาตุ
อันนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแทงตลอดดวยดีแลว เพราะฉะนั้น
ทานครั้นแสดงความเกิดขึ้นแหงกิเลส ดวยอํานาจความสําคัญในเบื้องตน
แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงดวยอํานาจความยินดี เปนตน จึงกลาวคํานี้ไว
เพราะลีลาแหงการแสดงบาง.
อีกอยางหนึ่ง ปุถชุ นใดสําคัญปฐวี สําคัญในปฐวี สําคัญจาก
ปฐวี สําคัญวา ปฐวีของเรา ปุถชุ นนี้ เพราะเหตุที่ตนไมอาจจะละ
ตัณหา หรือทิฏฐิที่อาศัยปฐวีได ฉะนั้น จึงยินดีปฐวีโดยสวนเดียว.
อนึ่ง ปุถุชนใด ยินดีปฐวี ปุถชุ นนั้น ยอมยินดีทุกข และทุกขเปนโทษ
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ไว แมเพราะการเห็นโทษ. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต
กลาววา ผูใด ยินดีปฐวีธาตุ ผูนั้นยินดีทุกข ผูใดยินดีทุกข ผูนั้นยอม
ไมพนไปจากทุกข ดังนี้.
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พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นตรัสความสําคัญและความยินดี อันมี
ปฐวีเปนที่ตั้งอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงนําเหตุที่เปนเหตุสําคัญ และยินดี
ของปุถุชนนั้น จึงตรัสวา เรากลาววา ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร,
ความไมรูรอบ เปนเหตุแหงขอนั้น ดังนี้.
ขอนั้น มีเนื้อความดังตอไปนี้ ถาวามีคําถามสอดเขามาวา ปุถุชน
นั้น ยอมสําคัญปฐวีนั้น เพราะเหตุอะไร คือวา เพราะเหตุไร จึง
สําคัญยินดีปฐวีนั้น ดังนี้ไซร. ตอบวา (เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา) เราตถาคตกลาววา ขอนั้นอันปุถุชนนัน้ มิไดกําหนดรูแลว มี
อธิบายวา เพราะเหตุที่ขอนั้น อันปุถุชนนั้นมิไดกําหนดรูแลว จริงอยู
ปุถุชนใด ยอมกําหนดรูปฐวี ปุถชุ นนั้นยอมกําหนดรูดวยปริญญา ๓
คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหานปริญญา.
ในปริญญา ๓ อยางนั้น ญาตปริญญาเปนไฉน ? คือปุถุชน
ยอมรูปฐวีธาตุวา ปฐวีธาตุนี้ เปนไปในภายใน ปฐวีธาตุนี้เปนไปใน
ภายนอก นี้เปนลักษณะของปฐวีธาตุนั้น เหลานี้เปนกิจ เปนปจจุปฏฐาน และเปนปทัฏฐานของปฐวีธาตุนั้น ดังกลาวมานี้ เรียกวา
ญาตปริญญา.
ตีรณปริญญาเปนไฉน? คือปุถุชนพิจารณาปฐวีธาตุ กระทําใหเปน
สิ่งที่ตนรูแลวอยางนี้ ดวยอาการ ๔๐ วา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค
เปนตน ดังกลาวมานี้ เรียกวา ตีรณปริญญา.
ปหานปริญญาเปนไฉน ? คือบุคคลพิจารณาเห็นอยางนี้แลว ยอม
ละฉันทราคะในปฐวีธาตุดวยอรหัตตมรรค ดังกลาวมานี้ เรียกวา
ปหานปริญญา.
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อีกอยางหนึ่ง การกําหนดนามและรูป ชื่อวา ญาตปริญญา. การ
กําหนดรูมีการพิจารณากลาปะ เปนเบื้องตน และอนุโลมญาณ เปนที่สุด
ชื่อวา ตีรณปริญญา. ญาณในอริยมรรค ชื่อวา ปหานปริญญา.
ปุถุชนใด ยอมกําหนดรูปฐวี ปุถุชนนั้นยอมกําหนดรูดวยปริญญา ๓
เหลานี้. ก็ปริญญาเหลานั้น ไมมีแกปุถุชนนั้น เพราะฉะนั้น ปุถชุ น
ชื่อวา ยอมสําคัญ ยอมยินดีปฐวี เพราะไมกําหนดรูดวย เหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นในโลกนี้
ไมไดสดับ ฯลฯ ยอมสําคัญปฐวี ยอมสําคัญในปฐวี ยอมสําคัญจาก
ปฐวี ยอมสําคัญวา ปฐวีของเรา ชื่อวา ยอมยินดีปฐวี ขอนั้น
เพราะเหตุอะไร เราตถาคตกลาววา (เพราะ) ขอนั้นอันปุถุชนนั้น
มิไดกําหนดรูแลว.
จบ - ปฐวีวาร
แมในขอนี้วา อาป อาปโต พึงทราบอาโป ๔ อยางคือ ลักษณะ
อาโป สสัมภารอาโป อารัมมณอาโป และสมมติอาโป. บรรดาอาโป ๔
อยางนั้น อาโปที่กลาวไวในประโยคเปนตนวา บรรดาอาโปธาตุ ๒
อยางเหลานั้น อาโปธาตุที่เปนไปในภายในเปนไฉน ? ไดแกสิ่งที่
เอิบอาบ ซึมซาบ เชื่อมประสาน (เปนลักษณะ ) เฉพาะตนอยูภายใน
ตัวเอง คืออาโปธาตุที่มีใจครองในภายใจรูป ชือ่ วา ลักษณอาโป.
อาโปกลาวไวในประโยคเปนตนวา บุคคลเรียนเอาอาโปกสิณ ยอมถือเอา
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นิมิตในอาโป ดังนี้ ชื่อวา สสัมภารอาโป. คําที่เหลือทั้งหมด
เชนเดียวกับที่ทานกลาวไวในปฐวี (แผนดิน) นัน้ แล แตเมื่อวาโดย
นัยแหงการประกอบความลวน ๆ อาโปธาตุที่เปนไปในภายใน ๑๒ อยาง
ที่ทานกลาวไวโดยนัยวา ดี เสมหะ ดังนี้เปนตน พึงทราบวา อาโปธาตุ
ภายใน และอาโปธาตุที่ทานกลาวไวอยางนี้วา บรรดาอาโปธาตุ ๒ อยาง
อาโปธาตุที่เปนไปในภายนอกเปนไฉน ? คือสิ่งที่เอิบอาบ ซึมซาบ
เชื่อมประสาน อยูภายนอก ไดแกความเอิบอาบสิ่งที่ถึงความเอิบอาบ
อาโปธาตุที่ไมมีใจครองภายนอกรูป คือรสเกิดจากรากเหงา รสเกิดจาก
ลําตน รสเกิดจากเปลือก รสเกิดจากใบ รสเกิดจากดอก รสเกิดจากผล
นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย น้ําที่แผนดิน
หรือน้ําในอากาศ พึงทราบวา อาโปธาตุภายนอก และอาโปนั้น ชื่อวา
นิมิตอาโปในหมวด ๓ แหงอัชฌัตตารมณ .
ในบทวา เตช เตชโต นี้ พึงทราบความพิสดาร โดยนัยที่กลาว
แลว แมในวาระแหงเตโชนั่นแล. แตในขอนี้ เมื่อวาโดยนัยแหงการ
ขยายความ เตโชธาตุ ๔ อยาง ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา เตโชธาตุที่เปน
เหตุใหรางกายอบอุน ทรุดโทรม กระวนกระวาย และที่เปนเหตุเผา
อาหารใหยอย พึงทราบวา เตโชธาตุภายใน และเตโชธาตุที่ทานกลาวไว
อยางนี้วา บรรดาเตโชธาตุ ๒ อยางนั้น เตโชธาตุที่เกินไปในภายนอก
เปนไฉน ? คือสิ่งที่รอน อบอุนในภายนอก คือเตโชธาตุที่ไมมีใจ
ครองในภายนอก ไดแกไฟเกิดจากไม ไฟเกิดจากสะเก็ดไม ไฟเกิด
จากหญา ไฟเกิดจากขี้วัว ไฟเกิดจากแกลบ ไฟเกิดจากกองขยะ ไฟเกิด
จากเชื้อ ความรอนเกิดจากไฟ ความรอนเกิดจากแสงพระอาทิตย ความ
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รอนเกิดจากการทับถมแหงทอนไม ความรอนเกิดจากการทับถมแหงหญา
ความรอนเกิดจากการทับถมแหงขาวเปลือก ความรอนเกิดจากการทับถม
แหงสิ่งของ ดังนี้ พึงทราบวา เตโชธาตุภายนอก.
ก็ในนัยแหงการอธิบายความแมแหงวาระนี้วา วาย วายโต มี
อธิบายดังตอไปนี้ วาโยธาตุ ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา ลมที่พัดขึ้น
เบื้องบน ลมที่พัดลงเบื้องต่ํา ลมในทอง ลมในลําไส ลมที่แผไป
ซานไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมมีพษิ ดุจศาสตรา ลมมีพิษดุจคมมีด ลมมี
พิษดุจกานบัว ลมหายใจออก ลมหายใจเขา พึงทราบวา วาโยธาตุภายใน
และลมที่ทานกลาวไวอยางนี้วา บรรดาวาโยธาตุ ๒ อยางนั้น วาโยธาตุใน
ภายนอกเปนไฉน ? คือสิ่งที่กระพือพัดเคลื่อนไหวในภายนอก ไดแก
วาโยธาตุภายนอกของรูปไมมีใจครอง คือลมทิศตะวันออก ลมทิศตะวันตก
ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมฝุน ลมไมมีฝุน ลมหนาว สมรอน ลมออน
ลมแรง ลมหัวดวน ลมที่เกิดจากนกบิน ลมที่เกิดจากครุฑบิน ลมงวง
ลมเกิดจากการพัดวี พึงทราบวา วาโยธาตุภายนอก. คําที่เหลือ มีนัย
ดังที่กลาวแลวนั่นแล.
หารนัยที่ชื่อวา ลักษณะ นี้ใด (ทีม่ ีมา ) ในเนตติปกรณอยางนี้วา
เมื่อกลาวถึงธรรมอยางหนึ่งแลว ดวยธรรมอยางหนึ่งนั้น ก็เปนอัน
กลาวถึงธรรมทุกอยาง ที่มีลักษณะอยางเดียวกันดวย ลักษณะหารนัย
ทานกลาวไวอยางนี้ดังนี้ เปนอันทานกลาวไวดวยความประมาณเทานี้
ดวยอํานาจแหงหารนัยนั้น เพราะเหตุที่เมื่อถือเอามหาภูตรูปทั้ง ๔
ก็ยอมเปนอันถือเอาอุปาทายรูปไวดวย เพราะอุปาทายรูปไมลวงพน
ลักษณะรูปไปได มหาภูตรูป และอุปาทายรูปอันใด อันนัน้ เปนรูปขันธ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 75

ฉะนั้น พระผูพระภาคเจาเมื่อตรัสวา ปุถชุ นผูมิไดสดับ ยอมสําคัญ
ปฐวี อาโป เตโช วาโย ก็ยอมเปนอันตรัสวา เขายอมพิจารณาเห็น
รูปวา เปนอัตตาดวย.
เมื่อตรัสวา ปุถุชนยอมสําคัญในปฐวี อาโป เตโช วาโย ยอม
เปนอันตรัสวา ยอมพิจารณาเห็นอัตตาในรูป ดังนี้. เมื่อตรัสวา ยอม
สําคัญจากปฐวี อาโป เตโช วาโย ยอมเปนอันตรัสวา ยอมพิจารณา
เห็นอัตตา อันมีรูป และรูปในอัตตา เพราะสําเร็จความวา อัตตา
เปนอื่นจากรูป ดังนี้.
พึงทราบความสําคัญดวยอํานาจแหงสักกายทิฏฐิ อันมีรูปเปนที่ตั้ง ๔0
ประการเหลานี้ ดังกลาวมานี้ .
ในขอนีพ้ ึงทราบความแตกตางกันแมนี้วา บรรดาทิฏฐิ ๔ ประการ
นั้น เปนอุจเฉททิฏฐิ ๑ เปนสัสสตทิฏฐิ ๒ ดังนั้น ทิฏฐิจึงมี ๒ อยาง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสความสําคัญซึ่งมีสังขารเปนที่ตั้ง โดยมีรูปหนึ่ง
ประธานอยางนี้แลว บัดนี้ สัตวทั้งหลายเหลาใดถูกบัญญัติขึ้น เพราะ
อาศัยสังขารทั้งหลาย เพราะเหตุที่ปุถุชนกระทําความสําคัญแมในสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น ฉะนั้น เมื่อชี้แสดงสัตวเหลานั้นอยู จึงตรัสคํามีอาทิวา
ชื่อวายอมสําคัญภูตทั้งหลายโดยความเปนภูต ดังนี้.
ความหมายของ ภูต ศัพท
ในขอนี้ ภูตศัพทนี้ ใชในอรรถเปนตนวา ขันธ ๕, อมนุษย,
ธาตุ, มีอยู, พระขีณาสพ, สัตว และตนไม.
จริงอยู ภูตศัพทนี้ใชในอรรถวา ขันธ ๕ ดังในประโยคเปนตนวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิจารณาดูวา นี้เปนภูต.
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ใชในอรรควา อมนุษย ดังในประโยคนี้วา ภูตทั้งหลายเหลาใด
มาประชุมพรอมกัน แลวในที่นี้ ดังนี้.
ใชในอรรถวา ธาตุ ๔ ดังในประโยคนี้วา ดูกอนภิกษุ มหาภูตรูป
๔ แล เปนเหตุ . . . ดังนี้.
ใชในอรรถวา มีอยู ดังในประโยคเปนตนวา เปนปาจิตตียใน
เพราะภูต ดังนี้.
ใชในอรรถวา พระขีณาสพ ดังในประโยคนี้วา ก็ภูตใดเปนผู
กินกาละ ดังนี้.
ใชในอรรถวา สัตว ดังในประโยคนี้วา ภูตทั้งหลายทั้งปวงแล
จักทิ้งรางกายไวในโลก ดังนี้.
ใชในอรรถเปนตนวา ตนไม ในประโยคนี้วา ภุตคามปาตพฺยตาย
(พรากภูตคาม) ดังนี้.
แตในทีน่ ี้ ภูตศัพทนี้ ยอมใชในสัตวทั้งหลาย. ก็แล ภูตศัพท
จะเปนไปโดยไมแตกตางกันเลยก็หามิได เพราะวาสัตวทั้งหลาย ต่ํากวาชั้น
จาตุมมหาราช ทานประสงคเอาวา ภูต ในที่นี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภูเต ภูตโต สฺชานาติ เปนตน
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ความสําคัญดวยอํานาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ก็ในคําเปนตนวา ภูเต มฺติ พึงประกอบความสําคัญแม ๓
อยาง.
อยางไร ? จริงอยู ปุถุชนนี้ยึดเอาภูตทั้งหลายวา งาม มีความสุข
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โดยนัยที่กลาวไวแลววา เขาเห็น คฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผูเพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ ดังนี้ ยอมกําหนัด คือยอมกําหนัดภูตเหลานั้นแม
เพราะเห็น และยอมกําหนัดแมเพราะไดยิน ไดดมกลิ่น ไดลิ้มรส ได
ถูกตอง และไดทราบ ปุถุชนยอมสําคัญในภูตทั้งหลายดวยความสําคัญ
ดวยอํานาจแหงตัณหา ดังพรรณนามาฉะนี้.
ยอมตั้งจิตไวเพื่อไดสิ่งที่ตนยังไมได โดยนัยเปนตนวา ทําไฉนหนอ
เราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงขัตติยมหาศาลทั้งหลาย. ปุถุชนยอม
สําคัญในภุตทั้งหลายดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหา แมดวยประการฉะนี้.
แตเพราะอาศัยสมบัติและวิบัติของตนและของภูตทั้งหลาย ปุถชุ น
ยอมถือตัววาดีกวาเขา ปุถุชนยอมสําคัญภูตชนิดใดชนิดหนึ่งในภูตทั้งหลาย
วาเลวกวาตน หรือยอมสําคัญตนวาเลวกวาภูตชนิดใดชนิดหนึ่ง ยอมสําคัญ
ภูตชนิดใดชนิดหนึ่งวาดีกวาตน (หรือยอมสําคัญตนวาดีกวาภูตชนิดใด
ชนิดหนึ่ง) ยอมสําคัญตนวาเสมอกันกับภูต หรือยอมสําคัญภูตวาเสมอกัน
กับตน. สมดังที่ทานกลาวไววา บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อกอนถือวา
ตนเสมอกันกับคนอื่น โดยชาติ ฯลฯ หรือโดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง
ครั้นตอมากลับสําคัญตนวาดีกวาเขา กลับสําคัญคนอื่นวาเลวกวาตน มานะ
เห็นปานนี้ ทานเรียกวา มานาติมานะ. ปุถชุ นยอมสําคัญในภูตทั้งหลาย
ดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงมานะ ดังพรรณนามาฉะนี้.
ปุถุชนสําคัญอยูวา ก็ภูตทั้งหลายเที่ยง ยั่งยืน แนนอน มีธรรมดา
ไมแปรปรวน หรือวา สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะ
ทั้งปวง ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร ผูนอมไปสูภาวะการ
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ประสบโชคราย โชคดี ยอมเสวยสุขทุกขในอภิชาติ ๖ ชาตินั้นแล ชื่อวา
ยอมสําคัญดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิ.
ปุถุชนยอมสําคัญในภูตทั้งหลายดวยความสําคัญ ๓ อยาง ดวย
ประการฉะนี้.
ปุถุชนยอมสําคัญในภูตทั้งหลายอยางไร ? คือ หวังความเกิดขึ้น
แหงตน หรือการเกิดความสุขแกตนในภุตทั้งหลายเหลานั้น ๆ ปุถชุ น
ยอมสําคัญในภูตทั้งหลายดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหาดังพรรณนา
มานี้กอน. หรือเมื่อความหวังความเกิดขึ้นในภูตทั้งหลาย จึงใหทาน
สมาทานศีล รักษาอุโบสถกรรม, ปุถชุ นยอมสําคัญในภูตทั้งหลายดวย
ความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหา แมดวยประการฉะนี้.
ก็ปถุ ชุ นยึดเอาภูตทั้งหลายโดยการถือเอารวมกัน ยอมสําคัญภูต
ทั้งหลายบางพวกในบรรดาภูตเหลานั้นวาดีกวา หรือวาสําคัญสัตวบางพวก
วาเสมอกัน หรือเลวกวา ปุถุชนยอมสําคัญในภูตทั้งหลายดวยความสําคัญ
ดวยอํานาจแหงมานะ ดวยประการดังกลาวมานี้.
อนึ่ง ปุถุชนเมื่อสําคัญภูตบางพวกวาเที่ยง ยั่งยืน ยอมสําคัญภูต
บางพวกวาไมเที่ยง ไมยงั่ ยืน หรือยอมสําคัญวา แมเรายอมเปนภูตประเภทหนึ่งในบรรดาภูตทั้งหลาย ดังนี้ ชื่อวา ยอมสําคัญในภูตทั้งหลาย
ดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิ ดวยประการฉะนี้แล.
ก็ในคํานี้วา ภูตโต มฺติ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ปุถุชนเมื่อสําคัญความเกิดขึ้นแหงตน หรือบุคคลอื่น พรอมทั้ง
ทรัพยศฤงคารจากภูตชนิดใดชนิดหนึง่ พึงทราบวา ยอมสําคัญจากภูต
ดังนี้. นี้เปนความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิของปุถุชนนั้น. ก็เมื่อ
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ปุถุชนนั้น ยังความสิเนหาและมานะใหเกิดขึ้นในวัตถุที่สําคัญหมาย ดวย
ความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐินั้นนั่นแล พึงทราบวา เปนความสําคัญ
ดวยอํานาจแหงตัณหาและมานะดวย
ก็ในขอวา ภูเต เมติ มฺติ นี้ ยอมไดความสําคัญดวยอํานาจแหง
ตัณหาอันหนึ่งแล. ก็ความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหานี้นั้น พึงทราบวา
ยอมเปนไปโดยความยึดถือวาเปนของเรา โดยนัยเปนตนวา บุตรของเรา
ธิดาของเรา แพะและแกะของเรา ไกและสุกรของเรา ชาง โค กระตาย
และแมวมองเรา ดังนี้.
คําวา ภูเต อภินนฺทติ มีนัยดังกลาวแลวอยางนี้นั่นแล.
ก็ในขอวา อปริฺาต ตสฺส นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :การบัญญัติภูตทั้งหลาย เพราะอาศัยสังขารเหลาใด เพราะไมกําหนด
รูสังขารเหลานั้น ภูตทั้งหลายพึงทราบวา ยอมเปนอันปุถุชนไมกําหนดรู
ดังนี้. สวนการประกอบความ (สองความ) พึงทําไว โดยนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.
เทพ ๓
พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ แสดงที่ตั้งแหงความสําคัญดวยอํานาจ
แหงสังขาร และดวยอํานาจแหงสัตวโดยยออยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดง
ที่ตั้งนั้นแมโดยพิสดาร โดยประเภทเปนตนวา ภูมิพิเศษ จึงตรัสคํามีอาทิวา
เทเว เทวโต ดังนี้.
ในคํานั้นมีรูปวิเคราะหดังนี้ ทีช่ ื่อวา เทพ เพราะอรรถวา ยอมแลน
อธิบายวา สนุกสนาน และรุงเรืองดวยกามคุณ ๕ หรือดวยฤทธิ์ของ
ตน. เทพเหลานั้นมี ๓ จําพวก คือ สมมติเทพ อุปปตติเทพ และ
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วิสุทธิเทพ. พระราชา พระมเหสี และพระราชกุมาร ชื่อวา สมมติเทพ.
เทพที่สูงกวานั้น เริ่มตั้งแตเทพชั้นจาตุมมหาราช ชื่อวา อุปปตติเทพ.
พระอรหัตขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวา วิสุทธิเทพ. แตในที่นี้พึงเห็นวาทาน
ประสงคเอาอุปปตติเทพ ก็อุปปตติเทพเหลานั้น จะเห็นวาไมแตกตาง
กันก็หามิได คือเวนมาร พรอมบริษัท ในเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
เสีย เทวดาชั้นกามาวจร ๖ ชั้นที่เหลือ ทานประสงคเอาวา เทพ ใน
ที่นี้. การพรรณนาเนื้อความทั้งหมดในขอนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวไว
แลวในภูตวาระนั่นแล.
ทาวปชาบดีคือพญามาร
ก็ในบทวา ปชาปติ นี้ มาร พึงทราบวา ปชาบดี. แตอาจารย
บางพวกกลาววา คําวา ปชาปติ นี้ เปนชื่อของทาวมหาราชเปนตน ผู
เปนใหญกวาเทวดาเหลานั้น ๆ. คํานั้นทานปฏิเสธไวในมหาอรรถกถาวา
ไมถูก เพราะวา มหาราชเปนตนเหลานั้น ทานถือเอาดวย เทว ศัพท
นั่นเอง สวนพญามารนั่นแล ทานประสงคเอาวา ปชาบดี ในที่นี้
โดยความเปนใหญกวา ปชา กลาวคือหมูสัตว.
ถามวา พญามารนั้น ยอมอยู ณ ที่ไหน ? ตอบวา ยอมอยู
ในเทวโลกชัน้ ปริมมิตวสวัตตี.
จริงอยู พญามารวสวัตตี ครองราชยอยูในเทวโลกนัน้ . อาจารย
บางพวกกลาววา พญามารประทับครองความยิ่งใหญในบริษัทของตน
ณ สวนหนึ่ง (ของเทวโลกนั้น) ดุจราชโอรสของพระราชาผูเรืองนาม
ประทับอยู ณ ปลายแดนราชอาณาจักรฉะนั้น. ก็ในขอนี้ พึงทราบวา
ทานจัดเอาบริษัทมารเขาไวดวย มาร ศัพทนั่นเอง. สวนในขอนี้ ในนัย
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แหงการขยายความมีอธิบายดังนี้ ปุถุชนไดเห็นก็ดี ไดยินก็ดี ซึ่งปชาบดี
ผูมีผิวพรรณงาม มีอายุยืน มีความสุขมาก ยอมใฝฝนราชสมบัติดวย
อํานาจแหงตัณหา ก็หรือวา แมตั้งใจไวเพื่อจะใหสงที่ตนยังไมไดโดย
นัยเปนตนวา ทําไฉนหนอ เราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงปชาบดี ชื่อวา
ยอมสําคัญปชาบดีดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหา.
แตเมื่อปุถุชนถึงความเปนปชาบดีแลว ยังมานะใหเกิดขึ้นวา เรา
ยอมเปนใหญ เปนอธิบดีกวาปชาทั้งหลาย พึงทราบวา ชื่อวา ยอมสําคัญ
ปชาบดีดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงมานะ.
แตเมื่อปุถุชนสําคัญอยูวา ปชาบดี เที่ยง ยั่งยืน หรือขาดสูญ พินาศ
หรือวา ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมคี วามเพียร นอมไปสูความประสบ
โชคดี โชคราย ยอมเสวยสุขทุกขในอภิชาติ ๖ ชาตินั่นแล พึงทราบวา
ชื่อวา ยอมสําคัญปชาบดีดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิ.
แตในคําวา ในปชาบดี นี้ ความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิชนิด
หนึ่งนั่นแล ยอมถูก. พึงทราบความเปนไปแหงความสําคัญนั้น อยางนี้.
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมสําคัญวา ธรรมเหลาใด มีอยูในปชาบดี
ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เที่ยง ยั่งยืน แนนอน ไมมีการแปรผันเปน
ธรรมดา. อีกอยางหนึ่ง ยอมสําคัญวา บาปยอมไมมีในปชาบดี กรรม
อันลามกทั้งหลาย ยอมหาไมไดในปชาบดีนั้น.
ในคําวา ปชาปติโต นี้ ยอมไดความสําคัญแมทั้ง ๓.
อยางไร? คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมสําคัญขอที่ตนหรือคน
อื่น พรอมทัง้ ทรัพยศฤงคารเกิดขึ้น หรือจากไปจากปชาบดี นี้เรียกวา
ความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิของบุคคลนั้น.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 82

ก็เมื่อบุคคลนั้น ยังความเสนหาและมานะใหเกิดขึ้นในวัตถุที่สําคัญ
ดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐินั้นนั่นแล พึงทราบวา เปนความ
สําคัญดวยอํานาจแหงตัณหาและมานะ.
ก็ในบทวา ปชาปตึ เม นี้ ยอมไดความสําคัญดวยอํานาจแหง
ตัณหาชนิดหนึ่งนั่นแล. และความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหานี้นั้น พึง
ทราบวา ยอมเปนไปแกบุคคลผูยึดถือวา ของเรา โดยนัยเปนตนวา
ปชาบดีเปนครูของเรา เปนนายของเรา ดังนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
ความหมายของพรหม
ในบทนี้วา พฺรหฺม พฺรหฺมโต มีวินิจฉัยดังนี้ :ชื่อวา พรหม เพราะอรรถวา เจริญแลวดวยคุณวิเศษนั้น ๆ
อีกอยางหนึ่งทาวมหาพรหมก็ดี พระตถาคตก็ดี พราหมณก็ดี
มารดาบิดาก็ดี สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็ดี ทานก็เรียกวา พรหม.
จริงอยู ทาวมหาพรหม ทานเรียกวา พรหม (ดัง) ในประโยค
เปนตนวา พรหม ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐.
พระตถาคต ทานก็เรียกวา พรหม (ดัง). ในประโยคนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คําวา พรหมนี้ เปนชือ่ ของพระตถาคตนั่นแล.
พราหมณ ทานเรียกวา พรหม (ดัง) ในประโยคนี้วา
พระพุทธเจา ผูบรรเทาความมืด ผูมพี ระจักษุรอบคอบ
ผูถ ึงที่สุดแหงโลก ผูกาวลวงภพทั้งปวง ผูไมมีอาสวะ
ผูล ะทุกขทั้งปวงไดแลว ผูกลาวสัจจะ ผูอันพรหม
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บําเรอแลว ดังนี้.
มารดาบิดา ทานเรียกวา พรหม (ดัง ) ในประโยคนี้วา มารดาบิดา ทานเรียกวา พรหม, มารดาบิดา ทานเรียกวา บุพพาจารย. สิ่งที่
ประเสริฐที่สุด ทานเรียกวา พรหม (ดัง) ในประโยคนี้วา พระผูมี
พระภาคเจายังจักรอันประเสริฐใหเปนไป ดังนี้.
แตในที่นี้ ทานประสงคเอาพรหมที่เกิดขึ้นตนกัลป. อนึ่ง แม
พรหมปุโรหิต และพรหมปาริสัชชะ พึงทราบวา ทานถือเอาดวย พรหม
ศัพทนั้นนั่นแล แตการพรรณนาเนื้อความในขอนี้ พึงทราบโดยที่
กลาวแลวในปชาบดีวาระนั่นแล.
อธิบายอาภัสสรพรหม
ในวาระวาดวยอาภัสสรพรหม พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :รัศมีแผซานออกจากรางกายกองพรหมเหลานั้นเหมือนกับขาดตกไป
คลายเปลวไฟขาดตกไปจากคบเพลิงฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พรหมเหลานั้น
จึงชื่อวาอาภัสสรา. ดวยการกําหนดอาภัสสรพรหมเหลานั้น (เปนเกณฑ)
จึงเปนอันทานกําหนดเอาภูมิของทุติยฌานแมทั้งหมดดวย. ก็พรหมที่สถิต
อยูในชั้นเดียวกันแมทั้งหมดนั่นแล พึงทราบวา (ไดแก) ปริตตาภาพรหม อัปปมาณาภาพรหม (และ) อาภัสสรพรหม.
อธิบายสุภกิณหพรหม
ในวาระวาดวยสุภกิณหพรหม พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :พรหมที่ชื่อวา สุภกิณหา เพราะหมายความวา แพรวพราวไปดวยสี
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ที่สวยงามคือดวยรัศมีกายอันโสภา จึงสงางามดังทองแทง เปลงแสงประกาย
อันเขาเก็บไวในหีบทองแทงทึบ. ดวยการกําหนดเอาสุภกิณหพรหมเหลานั้น
(เปนเกณฑ) เปนอันทานกําหนดเอาภูมิของตติยฌานแมทั้งหมดดวย.
ก็พรหมที่สถิตอยูในชั้นเดียวกันแมทั้งหมดนั่นแล พึงทราบวา (ไดแก)
ปริตตสุภพรหม อัปปมาณสุภพรหม สุภกิณหพรหม.
อธิบายเวหัปผลพรหม
ในวาระวาดวยเวหัปผลพรหม พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :พรหมที่ชื่อวา เวหัปผลา เพราะหมายความวา มีผลอันไพบูลย
ทานกลาววาไดแกพรหมชั้นจตุตถฌาน. สวนการอธิบายขยายความประกอบ
ในวาระทั้ง ๓ นี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในภูตวาระนั่นแล.
อธิบายอภิภูพรหม
ในวาระวาดวยอภิภู พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ทีช่ ื่อวา อภิภูเพราะหมายความวา ครอบงํา ถามวา ครอบงําซึ่ง
อะไร ? ตอบวาครอบงําซึ่งอรูปขันธ ๔. คําวา อภิภู นั่นเปนชื่อของ
อสัญญีภพ. เหลาเทพ (พรหม) อสัญญีสัตวสถิตอยูในชั้นเดียวกับเวหัปผลพรหม (แตวาแยก) สถิตอยูในโอกาสแหงหนึ่ง (และ) ทานบังเกิด
(ตายจากโลกมนุษย) ดวยอิริยาบถใด ก็สถิตอยูด วยอิริยาบถนั้นนั่นแล
ตราบอายุขัยคลายภาพจิตกรรม ในทีน่ ี้ทานหมายถึงเวหัปผลพรหม และ
อสัญญีสัตวแมทั้งหมดนั้นดวยคําวา อภิภู. อาจารยบางพวกยกยองพรหมผู
เปนใหญในชั้นนั้น ๆ (วาอภิภู) โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา พรหม ๑,๐๐๐
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ชื่อวา อภิภู. แตพึงทราบวา คํากลาวของอาจารยบางพวกนั้นไมถูก
เพราะพรหมผูเปนใหญนั้น ทานระบุถือเอาดวยศัพทวา "พรหม"
แลวนั่นแล.
อนึ่ง ในวาระนี้ พึงทราบนัยแหงการอธิบายขยายความวา ปุถชุ น
ไดสดับแลววา พรหม อภิภู มีวรรณะ (สวยงาม) มีอายุยืน ดังนี้
แลวเกิดความยินดีพอใจในพรหมอภิภูนั้น ชื่อวา ยอมสําคัญพรหมอภิภู
ดวยความสําคัญดวยอํานาจตัณหา ก็หรือวา แมตั้งจิต (ปรารถนา)
เพื่อใหได (เกิดในพรหมอภิภู) ที่ตนยังไมไดโดยนัยมีอาทิวา ทําไฉนหนอ เราจะพึงเขาถึงความเปนสหายของพรหมอภิภู ชื่อวา ยอมสําคัญ
พรหมอภิภูดวยความสําคัญดวยอํานาจตัณหา, อนึ่ง เมื่อสําคัญตนวาเลวกวา
(พรหมอภิภู) หรือสําคัญวาพรหมอภิภู ดีกวาตน ชื่อวา ยอมสําคัญ
พรหมอภิภูดวยความสําคัญดวยอํานาจมานะ เมื่อยึดถือโดยนัยมีอาทิวา
พรหมอภิภู เที่ยง ยั่งยืน ชื่อวา ยอมสําคัญพรหมอภิภูดวยความสําคัญ
ดวยอํานาจทิฏฐิ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในปชาบดีวาระนั่นแล.
สุทธาวาสภูมิ
พระผูมพี ระภาคเจา แมเมื่อทรงแสดงเทวโลกโดยลําดับอยางนี้
ครั้นทรงแสดงสัญญีภพดวยคําวา อภิภู บัดนี้ เพราะเหตุที่กถาวาดวยวัฏฏกัป
และเทวดา คือ พระอนาคามี และพระขีณาสพชั้นสุทธาวาสผูดํารงอยูใน
ฝายวิวัฏฏกัป หรือเพราะเหตุที่เทวดาเหลานั้น มีอายุตั้ง ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ กัลป
ยอมมีเฉพาะในเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นเทานั้น ก็พระพุทธเจา
ทั้งหลายไมทรงอุบัติขึ้นแมตลอดอสงไขยกัลปในกาลนั้น ภูมนิ ั้น วางเปลา
ภพชั้นสุทธาวาส ยอมมีเฉพาะ (กาลที่) พระพุทธเจาทั้งหลาย (อุบัติ
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เทานั้น) ดุจที่ประทับแรมมีไวสําหรับพระราชาฉะนั้น และดวยเหตุ
นั้นนั่นแหละ ภูมินั้น ทานจึงมิไดจัดเปนวิญญาณฐิติ ทั้งมิไดจัดเปน
สัตตาวาส แตความสําคัญเหลานี้มีอยูทุกเมื่อ ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงภูมิ
ของความสําคัญเหลานั้น ซึ่งมีอยูในกาลทุกเมื่อ พระผูมีพระภาคเจาจึง
ละชั้นสุทธาวาสแลวตรัสคําเปนตนวา อากาสานฺจายตน ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อากาสานฺจายตน ไดแกขันธ ๔
ที่เปนกุศลวิบาก และกิริยาอันเปนไปในอากาสานัญจายตนภูมินั้น. และ
ขันธทั้งหลายเหลานั้น พึงเห็นวา เกิดขึ้นในภูมินั้นนั่นแหละ เพราะเหตุวา
กถานี้เปนการกลาวถึงกําหนดภพ. ในวิญญาณัญจายตนะเปนตน ก็นยั นี้
ก็ในบรรดาวาระ ๔ วาระนั่นแล การขยายความพึงทราบโดยนัยที่กลาว
ไวในอภิภูวาระ และความสําคัญดวยอํานาจแหงมานะ ในขอนี้ ยอมใช
ไดแมโดยนัยที่กลาวไวแลวในปชาบดีวาระ.
แกบท ทิฏ สุน มุต วิฺาต
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงที่ตั้งของความสําคัญ โตย
ประเภทมีความแตกตางกันระหวางภูมิเปนตันนั้น แมโดยพิสดารอยาง
นี้แลว ดังนี้ เมื่อจะประมวลแสดงประเภทแหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓
อันนับเนื่องในสักกายทิฐิ อันเปนที่ตั้งแหงความสําคัญทั้งหมด ดวยเหตุ
๔ อยาง มีรูปารมณที่ตนเห็นเปนตน จึงตรัสคําเปนตนวา ทิฏ
ทิฏโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏ หมายถึงสิ่งที่มองเห็นดวยมังสจักษุบาง ทิพยจักษุบาง. คําวา ทิฏ นั้นเปนชื่อของรูปายตนะ. บรรดา
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บทเหลานั้น บทวา ทิฏฐ  มฺติ ความวา ปุถุชนยอมสําคัญดวย
ความสําคัญทั้ง ๓.
อยางไร ? คือ ปุถชุ นเมื่อดูรูปายตนะดวยสุภสัญญาและสุขสัญญา
ชื่อวา ยอมยังฉันทราคะใหเกิดในรูปาตนะนั้น คือยอมยินดีเพลิดเพลิน
ซึ่งรูปายตนะนั้น สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดังนี้
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย กําหนัดยินดี หลงใหล
ติดใจในรูปหญิง สัตวเหลานั้น ตกอยูในอํานาจของรูปหญิง ยอม
เศราโศกสิ้นกาลนาน ดังนี้. ปุถุชน ชื่อวา ยอมสําคัญรูปารมณที่ตน
เห็นแลวดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหาอยางนี้ ก็หรือวา ปุถชุ นยอม
ทะยานอยากในรูปนี้วา ขอรูปของเราพึงเปนอยางนี้ตลอดกาล หรือวา
ปุถุชนเมื่อหวังรูปสมบัติ ยอมใหทาน ความพิสดารดังวามานี้แล. ปุถชุ น
ยอมสําคัญรูปารมณที่ตนเห็นแลวดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหาแม
อยางนี้.
อนึ่ง ปุถุชนอาศัยรูปสมบัติและรูปวิบัติของตน และของบุคคลอื่น
ยอมยังมานะใหเกิด คือ ยอมสําคัญรูปารมณที่ตนเห็นดวยความสําคัญดวย
อํานาจมานะอยางนี้วา เราดีกวาผูนี้ เราเสมอกับผูนี้ หรือวา เราเลวกวา
ผูนี้ ดังนี้.
อนึ่ง ปุถุชนยอมสําคัญรูปายตนะวา เที่ยง ยั่งยืน แนนอน
ยอมสําคัญวาเปนอัตตา เนื่องในอัตตา ยอมสําคัญในรูปาตนะที่เปน
มงคล วาเปนอมงคล ปุถุชนยอมสําคัญรูปายตนะที่ตนเห็นดวยความสําคัญ
ดวยอํานาจแหงทิฏฐิ ดวยประการฉะนี้.
ปุถชุ น ชื่อวา ยอมสําคัญรูปายตนะที่ตนเห็นดวยความสําคัญทั้ง ๓
ดวยประการฉะนี้.
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ยอมสําคัญในรูปายตนะที่ตนเห็นแลวอยางไร ? คือ ปุถุชนเมื่อ
สําคัญโดยนัยพิจารณาเห็นอัตตาในรูป ชื่อวา ยอมสําคัญในรูปายตนะที่ตน
เห็น. แมสําคัญอยูวา ราคะเปนตน ยอมเกิดมีในรูป เหมือนกับน้ํานม
เกิดมีในเตานมฉะนั้น ชื่อวา ยอมสําคัญในรูปายตนะที่ตนเห็น. นีช้ ื่อวา
ความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิของปุถุชนนั้น.
อนึ่ง เมื่อปุถุชนนัน้ ยังความเสนหาและมานะใหเกิดขึ้นในวัตถุ
ที่สําคัญดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐินั้นนั่นแล. พึงทราบวา เปน
ความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหาและมานะดวย. ปุถุชน ชื่อวา ยอมสําคัญ
ในรูปายตนะที่ตนเห็น ดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่
กลาวไวแลวในปฐวีวาระ.
บทวา สุต หมายถึงไดยินดวยมังสโสตบาง ทิพยโสตบาง. คําวา
สุต นั่น เปนชื่อของสัททายตนะ.
บทวา มุต ไดแกทราบ และรูแลวรับเอา อธิบายวา เขาไป
กระทบรับเอา. ทานกลาวอธิบายไววา รูแจง ในเพราะการประจวบกัน
แหงอินทรีย และอารมณทั้งหลาย.
คําวา มุต นั่น เปนชื่อของคันธายตนะ รสายตนะ และโผฏฐัพพายตนะ.
บทวา วิฺาต แปลวา รูทางใจ. และคําวา วิฺาต นั่น
เปนชื่อของอายตนะ ๗ เหลือ. อีกอยางหนึ่ง เปนชื่อของธรรมารมณ
(ก็ได) แตในที่นี้ไดเฉพาะอารมณที่นับเนื่องในกายของตน. (สักกายทิฏฐิ)
ก็ในขอนี้ พึงทราบความพิสดารโดยนัยที่กลาวไวแลว ในทิฏฐวาระ.
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แกบท เอกตฺต นานตฺต
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงประเภทแหงสักกายทิฏฐิทั้งหมดดวยอารมณ ๔ ประการ มีรูปารมณที่ตนเห็นแลวเปนตนอยางนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงประเภทของสักกายทิฏฐินั้นนั่นแหละ ออก
เปน ๒ ประการ คือ โดยวาระของทานผูเขาสมาบัติ ๑ ของทานผูมิได
เขาสมาบัติ ๑ จึงตรัสคําเปนตนวา เอกตฺต นานตฺต ดังนี้.
ดวยบทวา เอกตฺต นี้ พระองคทรงแสดงวาระของทานผูเขาสมาบัติ.
ดวยบทวา นานตฺต นี้ พระองคทรงแสดงวาระของทานผูมิไดเขา
สมาบัติ.
ทั้ง ๒ คํานั้น มีความหมายเฉพาะคําดังตอไปนี้ :ภาวะที่เปนหนึ่งชื่อวา เอกัตตัง ภาวะที่แยกกัน ชื่อวา นานัตตัง.
สวนการขยายความในขอนี้ บัณฑิตพึงแยกวาระของทานผูเขา
สมาบัติดวยขันธ ๔ และวาระของทานผูมิไดเขาสมาบัติดวยขันธ ๕ แลว
พิจารณาทราบตามสมควรโดยศาสนนัย (พระบาลี) เปนตนวา ปุถชุ น
ยอมพิจารณาเห็นรูปโดยเปนอัตตา และโดยนัยแหงอรรถกถาที่ทานกลาว
ไวในปฐวีวาระเปนตน. สวนอาจารยบางพวกยอมกลาวเอกัตตนัย ดวย
บทนี้วา เอกตฺต. กลาวนัยที่แยกกัน ดวยบทนี้วา นานตฺต ดังนี้.
อาจารยพวกอื่นกลาวความยึดมั่นดวยอํานาจทิฏฐิอยางนี้วา อัตตายอมมี
สัญญาอันเดียวกันไมสูญสลาย ครั้นตายแลวอัตตายอมมีสัญญาตางกัน.
คํานั้นทั้งหมด ยอมไมถกู เลย เพราะทานมิไดประสงคเอาในที่นี้.
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แกบท สพฺพ สพฺพโต
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสักกายทิฏฐิทั้งหมดโดยเปน
๒ อยาง อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงประมวลแสดงสักกายทิฏฐินั้น
แหละเปนอันเดียวกัน จึงตรัสคําเปนตนวา สพฺพ สพฺพโต ดังนี้.
สวนนัยขยายความในขอนี้ บัณฑิตพึงทราบดังนี้วา ปุถชุ น เมื่อ
ชอบใจสิ่งทั้งปวง ชื่อวา ยอมสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยความสําคัญดวยอํานาจ
แหงตัณหา เมื่อสําคัญสิ่งที่ตนสรางขึ้นโดยนัยเปนตนวา สัตวเหลานี้เราสราง
ขึ้น ดังนี้ พึงทราบวา ชื่อวา ยอมสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยความสําคัญดวย
อํานาจแหงมานะ เมื่อสําคัญโดยนัยเปนตนวา สิ่งทั้งปวงมีกรรมที่ตนกระทํา
ไวในปางกอนเปนเหตุ สิ่งทั้งปวงมีการสรางของพระอิศวรเปนเหตุ สิง่
ทั้งปวงไมมีเขต ไมมีปจจัย สิ่งทั้งปวงมีอยู สิ่งทั้งปวงไมมี ดังนี้ ชื่อวา
ยอมสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิ.
ปุถชุ นยอมสําคัญในสิ่งทั้งปวงอยางไร ? คือวา บุคคลบางคน
ในโลกนี้ มีความเห็นอยางนี้วา อัตตาของเรานี้ใหญ บุคคลนั้นกําหนด
โลกสันนิวาสทั้งหมดโดยเปนโอกาสแหงอัตตานั้น ยอมสําคัญวา ก็อัตตา
ของเรานี้นั้นแล มีอยูในโลกสันนิวาสทั้งปวง. นี้ชื่อวา ความสําคัญดวย
อํานาจแหงทิฏฐิของบุคคลนั้น.
ก็เมื่อเขายังความเสนหาในอัตตานั้นนั่นแล ยังมานะอันมีอัตตานั้น
เปนที่ตั้งใหเกิดขึ้นอยูในตน พึงทราบวา แมความสําคัญดวยอํานาจตัณหา
และมานะ (ก็เกิดขึ้นดวย ). คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลว
ในปฐวีวาระนั่นแล.
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แกบท นิพฺพาน นิพฺพานโต
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสักกายทิฏฐิทั้งหมดใหเปนอัน
เดียวกันอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงสักกายทิฏฐินั้นใหเปนอัน
เดียวโดยนัยแมอื่นอีก จึงตรัสคําเปนตนวา นิพฺพาน นิพฺพานโต
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิพพฺ าน ความวา พึงทราบบรม
นิพพานในปจจุบันอันมาแลวโดยสวน ๕ (มีอยู ๕ อยาง) โดยนัย
เปนตนวา ดูกอนทานผูเจริญ เพราะเหตุที่อัตตาเอิบอิ่ม เพียบพรอม
ดวยกามคุณ ๕ ใหเขาบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ ดูกอนทานผูเจริญ
ฉะนี้แล อัตตานี้ จึงบรรลุถึงนิพพานในปจจุบัน.
ในขอนัน้ ปุถุชนเมือ่ ยินดีนิพพาน พึงทราบวา ชื่อวา ยอมสําคัญ
ดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงตัณหา. ปุถุชนเมือ่ ยังมานะใหเกิดขึ้นดวย
มานะวา เรายอมบรรลุนพิ พาน พึงทราบวา ชื่อวา ยอมสําคัญดวย
ความสําคัญดวยอํานาจแหงมานะ. เมื่อยึดถืออัสสาทะ (ความพอใจ)
อันมิใชนิพพานเลย วาเปนนิพพาน และยึดถือนิพพานวาเปนอัสสาทะ
พึงทราบวา ชื่อวา ยอมสําคัญดวยความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิ.
สวนปุถุชน ครั้นยึดถืออัตตาตางไปจากนิพพาน สําคัญอยูวา ก็
อัตตาของเรานี้นั้นแล ยอมมีในนิพพานนี้ ชื่อวา ยอมสําคัญในนิพพาน.
นี้เปนความสําคัญดวยอํานาจแหงทิฏฐิของปุถุชนนั้น.
ก็เมื่อปุถุชนนั้นเกิดความเสนหาในอัตตานั้นนั่นแล และเกิดมานะ
อันมีอัตตานั้นเปนที่ตั้งอยู พึงทราบวา แมความสําคัญดวยอํานาจแหง
ตัณหาและมานะ (ก็เกิดขึ้นดวย).
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นัยแมในความสําคัญจากนิพพานก็นัยนี้. จริงอยู แมในขอนั้น
ปุถุชนเมื่อยึดถืออัตตาวาเปนอื่นจากนิพพาน สําคัญอยูวา นี้นิพพาน
นี้อัตตา ก็อัตตาของเรานี้นั้น อื่นตางหากจากนิพพานนี้ ชื่อวา ยอม
สําคัญจากนิพพาน. นี้เปนความสําคัญดวยอํานาจทิฏฐิของปุถุชนนั้น.
ก็เมื่อปุถุชนเกิดความเสนหาในอัตตานั้นนั่นแล และเกิดมานะอันมี
อัตตานั้นเปนที่ตั้ง แมตัณหาและมานะก็พึงทราบวา (เกิดขึ้นดวย) แต
เมื่อสําคัญวา โอ นิพพานของเราสุขจริง พึงทราบวา ชื่อวา ยอมสําคัญวา
นิพพานวาเปนของเรา ดังนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็ใน
ขอนี้ มีคํารอยกรองในภายหลังดังตอไปนี้ :กายของตนนี้เปนเชนไร เมื่อปุถชุ นไมรูกายของตนนั้น
ตามความเปนจริง ความสําคัญ (ผิด) ทุกอยางยอม
เกิดขึ้นในกายของตน กายของตนนี้นาเกลียด มีการ
แตกไปเปนธรรมดา เปนบอเกิดแหงทุกข ไมใชผูนํา.
คนพาล เมื่อยึดถือกายนั้นโดยเปนขาศึก (ตอความ
เปนจริง) ชื่อวา ยอมยึดถือความสําคัญ (ผิด)
เมื่อปุถชุ นพิจารณาเห็นกายของตน โดยความเปน
ของงาม และโดยเปนความสุข ยอมมีความสําคัญ
ผิดดวยอํานาจตัณหา เมื่อการสําคัญผิดในไฟของ
แมลงเมาฉะนั้น เมือ่ ปุถุชนยึดนิจจสัญญา เห็น
สมบัตขิ องกายของตนนั้น เขายอมมีความสําคัญผิด
ดวยอํานาจมานะ เหมือนสุนขั เห็นคูถแลวเกิดสุภ-
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สัญญาในคูถฉะนั้น เมื่อปุถุชนพิจารณาเห็นกายของ
ตนนั้นวาเปนอัตตา เนื่องในอัตตา ไมเขาใจตาม
ความเปนจริง ยอมมีความสําคัญผิดดวยทิฏฐิ เหมือน
คนสําคัญรูปในกระจกฉะนั้น ก็คําวา ความสําคัญนี้
เปนคําที่ละเอียดเปนเครื่องผูกของมาร หยอม แต
แกไดยาก เพราะเปนเครื่องผูกที่ผูกปุถุชนไว ปุถุชน
แมจะพยายามดิ้นรนโดยวิธีตาง ๆ มากมายก็ไมลวง
พนกายของตนไปได ยอมถูกกายของตนนั้นผูกรัดไว
อยางแน เหมือนสุนัขที่ถูกลามโซไวที่หลักอันมั่น
ที่เขาตอกไวอยางดี คนที่เหลือมัวหมกมุนอยูใ นกาย
ของตน ยอมเดือดรอนอยูเปนนิตย ดวยชาติ ชรา
และทุกขมีโรคเปนตน เหมือนปลาติดเบ็ดฉะนั้น
ฉะนั้น เราจึงขอกลาวกะทานผูเจริญทั้งหลายวา ทาน
ทั้งหลายพิจารณากายของตนที่สวยงามใหเห็นวา ไม
นาชอบใจ ไมงาม มีอันแตกไป (เปนธรรม)
และไมใชอัตตา เพราะกายของตนนี้นั้น มีสภาพ
อยางนี้ ผูรูพิจารณาเห็นกายนี้อยางนี้อยู ละความ
สําคัญผิดทั้งหมดเสียได ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวง ดังนี้.
จบกถาวาดวยนัยที่ ๑ ขอที่ ๒๔ ดวยอํานาจปุถุชน.
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เสขบุคคล
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความเปนไปของปุถุชนซึ่งมี
ธรรมคือสักกายทิฏฐิทั้งหมดเปนมูลในวัตถุธาตุมีปฐวีเปนตนดังพรรณนา
มาฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจะแสดงความเปนไปของพระเสขบุคคลในวัตถุธาตุ
เหลานั้นเหมือนกัน จึงตรัสคําเปนตนวา โยป โส ภิกฺขุ เสโข ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น คําวา โย เปนคําขึ้นตน. คําวา โส เปนคําแสดง
ไข. ป อักษร มีการประมวลมาเปนอรรถ ดุจในประโยควา ธรรมแมนี้
ไมเที่ยง ดังนี้.
ก็ดวย ป ศัพทนั้น ยอมประมวลมาซึ่งบุคคล โดยความเสมอกัน
ทางอารมณ หาไดประมวลมาโดยความเสมอกันแหงบุคคลไม แตโดย
กําหนดอยางต่ํา ไดแกบุคคลผูมีทิฏฐิวิบัติ ในที่นี้มงุ เอาบุคคลผูสมบูรณ
ดวยทิฐิ ความเสมอกันของบุคคลทั้ง ๒ นั้นไมมี แตอารมณของบุคคล
พวกแร (ผูมที ิฏฐิวิบัติ) เปนอยางไร อารมณของคนพวกหลังเหลานี้
(ผูสมบูรณดวยทิฏฐิ) ก็เปนเชนนั้นเหมือนกันแท. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวไววา ยอมประมวลมาซึ่งบุคคลโดยความเสมอกันแหงอารมณ หา
ไดประมวลมาดวยความเสมอกันแหงบุคคลไม.
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระเสขบุคคลที่จะพึง
กลาว ในบัดนี้ ดวยทําทั้งสิ้นนี้วา โยป โส. บทวา ภิกฺขเว ภิกฺขู
นี้ มีนัยดังกลาวนั้นแล.
บทวา เสกฺโข ความวา ที่ชื่อวา เสขะ เพราะอรรถวากระไร ?
ตอบวา ที่ชื่อวา เสขะ เพราะไดเสขธรรม. สมจริงดังพระดํารัสที่
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ที่ชื่อวาเปนเสขะ ดวยธรรมมีประมาณเทาใด พระพุทธเจา
ตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบ
ดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนเสขะ ฯลฯ เปนผูประกอบดวยสัมมาสมาธิ
อันเปนเสขะ ภิกษุ ชื่อวาเปนเสขะดวยธรรมมีประมาณเทานี้แล.
อีกอยางหนึ่ง บุคคล ชื่อวา เสขะ เพราะอรรถวา ยังศึกษาอยู
ดังนี้บาง. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุศึกษา
อยูอยางนี้แล ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา เสขะ ถามวา พระเสขบุคคล
ยอมศึกษาอะไร ? ตอบวา ยอมศึกษาอธิสีลสิกขาบาง อธิจิตตสิกขา
บาง อธิปญญาสิกขาบาง ภิกษุยอมศึกษาอยางนี้แล เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา เสขะ.
บุคคลแมใด เปนกัลยาณปุถุชน เปนผูกระทําใหบริบูรณดว ย
อนุโลมปฏิปทา มีศีลสมบูรณ มีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
รูจักประมาณในการบริโภคโภชนะ ตามประกอบความเพียรของบุคคลผูตื่น
อยู ตามประกอบภาวนานุโยคซึ่งโพธิปกขิยธรรม ตลอดราตรีตน และ
ราตรีปลายอยูดวยความคิดวา เราจักบรรลุสามัญญผลอยางใดอยางหนึ่งใน
วันนี้หรือพรุงนี้ บุคคลนั้นเรียกวา เสขะ เพราะกําลังศึกษา.
แตในเนื้อความนี้ บุคคลผูบรรลุปฏิเวธนั้นเทานั้น ทานประสงคเอาวา
เสขะ หาใชประสงคเอาปุถุชนไม.
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อธิบายคําวา มานัส
มานัส อันบุคคลนั้น ยังไมบรรลุแลว ฉะนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา
ผูมีมานัสอันยังไมบรรลุ. ราคะก็ดี จิตก็ดี พระอรหัตก็ดี ชื่อวา
มานัส.
ความจริง ราคะ ชือ่ วา มานัส ดังในประโยคนี้วา มานัสนี้ใด
ยอมเที่ยวไป เหมือนบวงที่เที่ยวไปในอากาศฉะนั้น.
จิต ชื่อวา มานัส ดังในประโยคนี้วา จิต มโน มานัส.
พระอรหัต ชื่อวา มานัส ดังในประโยควา :ขาแตทานผูเปนใหญในหมูชน พระเสขะมีพระอรหัตอันยังไมได
บรรลุ พึงทํากาละ ดังนี้.
พระอรหัตเทานั้น ทานประสงคเอาวา มานัสในที่นี้ ดวยเหตุนั้น
จึงมีคําอธิบายที่ทานกลาวไววา ผูมีพระอรหัตอันไมบรรลุแลว. บทวา
อนุตฺตร แปลวา ประเสริฐที่สุด อธิบายวา ไมมีธรรมอะไรเทียบได.
พระอรหัตเทานั้น ทานประสงคเอาวา ธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะ
เพราะหมายความวา เกษมจากโยคะ ๔ คือโยคะ ๔ ไมประทุษรายแลว.
บทวา ปตฺถยมาโน มีวินิจฉัยวา ความปรารถนามี ๒ อยาง คือ
ความปรารถนาดวยอํานาจตัณหา และความปรารถนาดวยอํานาจฉันทะ.
ปรารถนาดวยอํานาจตัณหา ยอมไดในประโยควา
ก็เมือ่ บุคคลยังปรารถนาอยู ตัณหากระซิบหูยอมเกิด
อีกทั้งจิตก็ยังหมกมุนอยูใ นอารมณที่ตัณหาและทิฏฐิกําหนดแลว ดังนี้.
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ความเปนผูประสงคจะทํา คือความปรารถนาดวยอํานาจฉันทะอัน
เปนกุศล ยอมไดในประโยควา
กระแสแหงตัณหาของบุคคลผูมีจิตชั่วชา ขาดไปแลว
อันเขาขจัดไดแลว กระทําใหพนิ าศไปแลว ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมากดวยความปราโมทย พึงปรารถนาธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะ
เถิด ดังนี้.
ความปรารถนาดวยอํานาจฉันทะนี้เทานั้น ทานประสงคเอาในที่นี้.
บทวา เตน ปตฺถยมาโน ความวา บุคคลผูมีความประสงคจะทํา
คือปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะนั้น พึงทราบวา
ผูนอมไป โอนไป เอนไป (เพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะ).
บทวา วิหรติ ความวา บําบัดทุกขซึ่งบังเกิดในอิริยาบถอยางอื่น
ดวยอิริยาบถอีกอยางหนึ่ง รักษารางกายมิใหทรุดโทรม. อีกอยางหนึ่ง
พึงเห็นเนื้อความในขอนี้โดยนิเทศนัยเปนตนวา บุคคลผูนอมจิตไปดวย
การพิจารณาวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้ ชื่อวา ยอมอยูดวย
ศรัทธา.
บทวา ปวึ ปวิโต อภิชานาติ ความวา ยอมรูชัดปฐวี โดย
เปนปฐวี คือยอมไมรูดวยสัญญาอันตรงกันขามจากอาการทั้งปวงเหมือน
ปุถุชน อีกอยางหนึ่ง ยอมรูดวยญาณอันพิเศษยิ่ง.
ในบทวา ปวี มีคําที่ทานอธิบายไววา บุคคลเมื่อปลอยวาง
ความเปนปฐวีไดอยางนี้ ก็ยอมรูชัดความเปนปฐวีนั้นอยางนี้วา ไมเที่ยง
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บาง เปนทุกขบาง เปนอนัตตาบาง และมีคําที่ทานกลาวอธิบายไวอีกวา
เสขบุคคล ครั้นทราบความเปนปฐวีอยางนี้แลว ยอมไมสําคัญปฐวี. ก็
เสขบุคคล จะกลาววามีความสําคัญก็ไมใช จะกลาววาไมมีความสําคัญก็
ไมใช. ก็ในอรรถนี้พึงทราบวา ทานกลาวทิ้งบทนี้ไว.
เมื่อมีผูกลาววา ก็ในบทนี้มีอธิบายอยางไร ? ตอบวา อันดับแรก
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงปุถุชนวา สําคัญปฐวี (ผิด) อยู เพราะ
ความสําคัญ (ผิด) ทุกอยาง ปุถุชนยังละไมได พระขีณาสพ ยอมไม
สําคัญผิด เพราะทานละความสําคัญ (ผิด) ทุกอยางไดแลว ความสําคัญ
ดวยอํานาจทิฏฐิ พระเสพบุคคลละได แมความสําคัญอยางอื่น ๆ ก็ถึง
ความเบาบางลง ดวยเหตุนั้น พระเสขะนั้น ใคร ๆ ไมควรกลาววา ยอม
สําคัญ (ผิด) เหมือนปุถุชน ทั้งไมควรกลาววา ยอมไมสําคัญ (ผิด)
เหมือนพระขีณาสพ.
บทวา ปริฺเยฺย ตสฺส ความวา ที่ตั้งแหงความสําคัญ (ผิด)
นั้น อันพระเสขะพึงกําหนดรูไดดวยปริญญาทั้ง ๓ เพราะทานหยั่งลงสู
ความแนนอนแลว และเพราะมีการตรัสรู (ในมรรคผลที่สูงไป) เปน
เบื้องหนา ที่ตั้งแหงความสําคัญ (ผิด) ที่ยังไมควรกําหนดรู ไมใช
ทานไมตองกําหนดรูเหมือนกับปุถุชน ทั้งไมใชทานไดกําหนดรูหมดแลว
เหมือนกับพระขีณาสพ. คําที่เหลือในบททั้งปวงมีนัยดังกลาวแลวเหมือน
กัน.
จบกถาวาดวยนัยที่ ๒ ดวยอํานาจเสขบุคคล.
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อธิบายพระอริยบุคคล
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความเปนไปของพระเสขะใน
วัตถุธาตุมีปฐวีเปนตน ดังพรรณนาอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง
ความเปนไปของพระขีณาสพ จึงตรัสคําเปนตนวา โยป โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อรห ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ป ศัพท ในบทวา โยป มีการประมวลมา
เปนอรรถ. ดวย ป ศัพทนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงวา ในที่นี้
ยอมไดความเสมอกันโดยสวนทั้ง ๒. อธิบายวา พระเสขะ ชื่อวา เปนผู
เสมอดวยพระขีณาสพ เพราะความเปนอริยบุคคล ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงไดความเสมอกันโดยบุคคล. สวนความเปนผูเสมอกันโดยทางอารมณ
ก็มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.
บทวา อรห ความวา ผูมีกิเลสอยูไกล อธิบายวา ผูมีกิเลสหางไกล
คือมีกิเลสอันทานละไดแลว. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนอรหันตไดอยางไร คือ อกุศลธรรม
ทั้งหลาย อันลามก เศราหมอง อันเปนเหตุใหเกิดภพใหม มีความ
เรารอน มีผลเปนทุกข เพื่อชาติ ชรา และมรณะ ตอไปของทานผู
หางไกลจากกิเลสยอมไมมี ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนพระอรหันต
อยางนี้แล.
บทวา ขีณาสโว มีวนิ ิจฉัยวา อาสวะมี ๔ คือ กามาสวะ
ภาวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะทั้ง ๔ เหลานี้ ของพระอรหันต
สิ้นแลว คือทานละได ถอนขึ้นได สงบระงับ เปนของไมควรเกิดขึ้นอีก
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อันทานเผาแลวดวยไฟคือญาณ ดวยเหตุนั้น พระอรหันตนั้น ทานจึง
เรียกวา พระขีณาสพ.
บทวา วุสิตวา ความวา พระอรหันตนั้นอยูแลว คืออยูจบแลว
ในธรรมเครือ่ งอยูของครูบาง ในธรรมเครื่องอยูคืออริยมรรคบาง ใน
ธรรมเครื่องอยูของพระอริยะ ๑๐ ประการบาง พระอรหันตนั้น อยูแลว
คืออยูจบแลว ไดแกมีธรรมเครื่องอยูอันจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว
ฉะนั้น จึงชื่อวาผูอยูจบแลว.
บทวา กตกรณีโย ความวา พระเสขะทั้ง ๗ จนกระทั่งกัลยาณปุถุชน ชื่อวา ยอมทํากิจที่ควรทําดวยมรรค ๔ กิจที่จะพึงทําทุกอยาง
พระขีณาสพทําแลว ทําเสร็จสิ้นแลว กิจที่จะพึงทําอันยิ่งของพระขีณาสพ
นั้น เพื่อการบรรลุความสิ้นไปแหงทุกข ยอมไมมีฉะนั้น พระอรหันต
นั้น จึงชื่อวาผูมีกิจที่จะตองทําอันทําเสร็จเรียบรอยแลว. สมจริงดังคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
การสั่งสมกิจที่ตองทําอันทําเรียบรอยแลว ของภิกษุ
ผูมีจิตสงบ หลุดพนแลวโดยชอบนั้น ยอมไมมี
(และ) กิจที่พึงทําอีกก็ไมมี ดังนี้.
ในบทวา โอหิตภาโร มีวินิจฉัยวา ภาระมี ๓ คือ ขันธภาระ
กิเลสภาระ อภิสังขารภาระ ภาระ ๓ เหลานี้ พระอรหันตนั้น ปลงลงแลว
ยกลงแลว วางแลว ทําใหตกไปแลว ดวยเหตุนี้นั้น พระอรหันตนั้น
ทานจึงเรียกวา ผูมีภาระอันปลงลงแลว.
บทวา อนุปตฺตสทตฺโถ ความวา ผูตามบรรลุประโยชนตนแลว
อธิบายวา ตามบรรลุประโยชนอันเปนของตน. ก อักษร แปลงเปน
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ท อักษร. ก็พระอรหัตพึงทราบวา ประโยชนของตน. จริงอยู พระ
อรหัตนั้น ทานเรียกวา ประโยชนของตน คือประโยชนตน เพราะอรรถวา
เกี่ยวเนื่องกับตน เพราะอรรถวา ไมละตน และเพราะอรรถวา เปน
ประโยชนอยางยิ่งของตน.
บทวา ปริกฺขีณภวสโยชโน มีวินิจฉัยวา สังโยชน ๑๐ คือ
กามราคะ ปฏิฆะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ภวราคะ
อิสสา มัจฉริยะ และอวิชชา เรียกวา สังโยชนเครื่องผูกสัตวไวในภพ
เพราะสังโยชนเหลานี้ ยอมผูก คือตามผูกสัตวทั้งหลายไวในภพ อีก
อยางหนึ่ง ยอมเชื่อมภพไวดวยภพ สังโยชนเครื่องผูกสัตวไวในภพเหลานี้
ของพระอรหันต สิ้นรอบแลว อันทานละไดแลว อันทานเผาแลวดวย
ไฟคือญาณ ดวยเหตุนั้น พระขีณาสพนั้น ทานจึงเรียกวา ผูมีสงั โยชน
เครื่องผูกสัตวไวในภพอันสิ้นรอบแลว.
บทวา สมฺมทฺา ในบทวา สมฺมทฺา วิมุตฺโต นี้ ความวา
เพราะรูโดยชอบ. ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ? ทานกลาวอธิบายไววา
เพราะรู คือทราบ ไดแกพิจารณา ตรวจตรา เปดเผย กระทําใหแจง
ซึ่งอรรถแหงขันธวาเปนขันธ อรรถแหงอายตนะวาเปนอายตนะ อรรถ
แหงธาตุวาเปนธาตุ อรรถแหงทุกขวาเปนการบีบคั้น อรรถแหงสมุทัยวา
เปนบอเกิดทุกข อรรถแหงทุกขวาเปนความสงบ อรรถแหงมรรควา
เปนทัสสนะ มีประเภทอยางนี้วา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้ โดยชอบ
คือตามความเปนจริง.
บทวา วิมุตฺโต มีวินิจฉัยวา วิมุติมี ๒ อยาง คือ ความหลุดพน
แหงจิต ๑ พระนิพพาน ๑ พระอรหันต ชื่อวา ผูหลุดพนแลวแมดวย
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ความหลุดพนแหงจิต เพราะความมีจิตของทานหลุดพนแลวจากกิเลสทั้ง
ปวง ชื่อวา หลุดพนแลวแมในพระนิพพาน เพราะความที่ทานมีจิต
นอมไปสูพระนิพพาน ดวยเหตุนั้น พระอรหันตทานจึงเรียกวา ผูหลุด
พนแลวเพราะรูโดยชอบ.
บทวา ปริฺาตนฺตสฺส ความวา ที่ตั้งแหงความสําคัญ (ผิด)
นั้นอันพระอรหันตกําหนดรูแลวดวยปริญญาทั้ง ๓ ฉะนั้น พระอรหันต
นั้นจึงไมสําคัญที่ตั้งนั้น อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา พระอรหันตยอมไม
สําคัญความสําคัญ (ผิด) นั้น. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
สวนวาระ ๓ เปนตนวา ขยา ราคสฺส ดังนี้ ทานกลาวไวแลว
ในนิพพานวาระ วาระเหลานั้น ก็ควรใหพิสดารแมในวาระวาดวยปฐวี
เปนตน. ก็ปริญญาตวาระนี้ ก็ควรใหพิสดารแมในนิพพานวาระ. ก็
บัณฑิตเมื่อจะใหความพิสดาร พึงประกอบคําวา ปริฺาตนฺตสฺส ดวย
ทุก ๆ บท แลวพึงประกอบความอีกวา ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา
ดังนี้ ในบทนอกจากนั้นก็นัยนี้. ก็เทศนาทานยอไววา คําที่กลาวแลวใน
บทเดียว ก็เปนอันกลาวแลวในทุก ๆ บทแท.
ก็ในบทวา ขยา ราคสฺส วีตราคฺตา นี้ ความวา เพราะเหตุที่
นักบวชนอกศาสนาเปนผูปราศจากความกําหนัดในกาม (แต) ไมใช
เพราะหมดราคะ สวนพระอรหันต ชื่อวา เปนผูปราศจากความกําหนัด
ในกาม เพราะความสิ้นราคะ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา
ขยา ราคสฺส วีตราคฺติตา ดังนี้. แมในโทสะและโมหะก็มีนัยนี้.
เหมือนอยางวา แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราตถาคตกลาววา
ปริฺาต ตสฺส ดังนี้ ยอมไดความวา พระอรหันตนั้นยอมไมสําคัญ
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วัตถุนั้นหรือความสําคัญนั้น เพราะทานไดกําหนดรูแลวฉันใด แมในที่นี้
ก็ฉันนั้น พระอรหันตนั้นบัณฑิตเห็นวา ยอมไมสําคัญวัตถุนั้น หรือ
ยอมไมสําคัญความสําคัญ (ผิด) นั้น เพราะทานหมดราคะแลว.
ก็ในบรรดาวาระเหลานั้น วาระนี้วา ปริฺาต ตสฺส นี้ ทาน
กลาวไวเพื่อแสดงความบริบูรณแหงมรรคภาวนา. วาระนอกนี้ พึงเห็นวา
ทานกลาวไวเพื่อแสดงความบริบูรณแหงการกระทําใหแจงซึ่งผล.
อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตยอมไมสําคัญดวยเหตุ ๒ ประการ
เพราะความที่วัตถุทานกําหนดไดแลว และเพราะอกุศลมูลทานถอนขึ้น
ไดแลว ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงแสดงการกําหนดรูวัตถุของ
พระอรหันตนั้นดวยวาระแหงปริญญา และแสดงการถอนขึ้นซึ่งอกุศลมูล
ดวยวาระนอกนี้ ฉะนี้แล.
ในบรรดาวาระเหลานั้น พึงทราบความแปลกกันในวาระ ๓ ขอ
ขางปลายดังตอไปนี้. พระอรหันตนั้น ทานเห็นโทษในความกําหนัดใน
วาระทั้ง ๓ นั้นแลว พิจารณาเห็นทุกขอยู เปนผูหลุดพนแลวดวยอัปปณิหิตวิโมกข ยอมมีราคะปราศจากไป เพราะความสิ้นไปแหงราคะ. ทาน
เห็นโทษในโทสะ พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนผูหลุดพน
แลวดวยอนิมิตตวิโมกข ยอมเปนผูมีโทสะปราศไป เพราะความสิ้นโทสะ.
ทานเห็นโทษในโมหะ พิจารณาโดยความเปนอนัตตาอยู หลุดพนแลว
ดวยสุญญตวิโมกข ยอมเปนผูปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ.
หากมีคําถามวา เมื่อเปนเชนนั้น บุคคลคนเดียวยอมหลุดพนดวย
วิโมกข ๓ (คราวเดียวกัน) ไมได เพราะฉะนั้น ไมควรกลาว ๒ วาระ
ไว.
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พึงตอบวา ขอนั้นหาเปนเชนนั้นไม.
เพราะเหตุไร?
เพราะวายังมิไดกําหนดแนนอน.
ความจริงพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไมแนนอนวา โยป โส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อรห ดังนี้ แตหาตรัสไววา ยอมเปนผูหลุดพนดวย
อัปปณิหิตวิโมกข หรือหลุดพนดวยวิโมกขนอกนี้ ดังนี้ไม. ฉะนั้น สิ่ง
ใดยอมสมควรแกพระอรหันต สิ่งนัน้ ทั้งหมดควรกลาวแท ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อวาโดยไมแปลกกัน พระอรหันตทุกรูป เมื่อกิเลสมี
ราคะเปนตนสิ้นไป ทานก็เรียกวา ผูม ีราคะไปปราศ เพราะราคะสิ้นไป
เหตุที่ทานกําหนดรูวิปริณามทุกข. ทานเรียกวาผูปราศจากโทสะ เพราะ
โทสะสิ้นไป เหตุที่ทานกําหนดรูทุกขในทุกข ชื่อวาผูปราศจากโมหะ
เพราะโมหะสิ้นไป เหตุที่ทานกําหนดรูสังขารทุกข.
อีกอยางหนึ่ง ทานชื่อวาปราศจากราคะ เพราะราคะสิ้นไป เหตุที่
ทานกําหนดรูอิฏฐารมณ ชื่อวาปราศจากโทสะ เพราะโทสะสิ้นไป เหตุที่
ทานกําหนดรูอนิฏฐารมณ ชื่อวาปราศจากโมหะ เพราะโมหะสิ้นไป
เหตุที่ทานกําหนดรูมัชฌัตตารมณ.
อีกอยางหนึ่ง ทานชื่อวาปราศจากราคะ เพราะราคะสิ้นไป เหตุที่
ทานถอนราคานุสัยในสุขเวทนาเสียได ชื่อวาปราศจากโทสะและปราศจาก
โมหะ ทานถอนปฏิฆานุสัยและโมหานุสัยในทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนา
เสียได ฉะนี้แล ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความตาง
กันนั้น จึงตรัสวา ขยา ราคสฺส วีตราตฺตา ฯเปฯ ขยา โมหสฺส
วีตโมหตฺตา ดังนี้.
จบกถาวาดวยนัยที่ ๓-๔-๕-๖ ดวยอํานาจพระขีณาสพ.
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อธิบายคําวา ตถาคต
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความเปนไปของพระขีณาสพ
ในวัตถุธาตุทั้งหลายมีปฐวีเปนตน อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความ
เปนไปของพระองคเอง จึงตรัสคําเปนตนวา ตถาคโตป ภิกฺขเว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา ตถาคโต มีวินิจฉัยดังนี้ พระผูมี
พระภาคเจา ทานเรียกวา ตถาคต ดวยเหตุ ๘ อยางคือ (๑) เรียกวา
ตถาคต เพราะอรรถวา เสด็จมาแลวอยางนั้น (๒) เรียกวา ตถาคต
เพราะอรรถวา เสด็จไปแลวอยางนั้น, (๓) เรียกวา ตถาคต เพราะอรรถ
วา เสด็จมาสูลักษณะอันแท, (๔) เรียกวา ตถาคต เพราะอรรถวา ตรัสรู
พรอมเฉพาะซึ่งธรรมอันแทตามเปนจริง, (๕) เรียกวา ตถาคต เพราะ
ทรงเห็นแทจริง, (๖) เรียกวา ตถาคต เพราะตรัสวาจาจริง, (๗)
เรียกวา ตถาคต เพราะทรงทําจริง, (๘) เรียกวา ตถาคต เพราะอรรถวา
ครอบงํา.
ตถาคตผูเสด็จมาแลวอยางนี้
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะอรรถ
วา เสด็จมาแลว อยางนั้น อยางไร?
ตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ทรงถึงการขวนขวาย
เสด็จมาเพื่อประโยชนเกือ้ กูลแกชาวโลกทั้งปวงโดยประการใด เหมือน
อยางวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ๑ ทรงพระนามวา
สิขี ๑ ทรงพระนามวา เวสสภู ๑ ทรงพระนามวา กกุสันธะ ๑ ทรง
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พระนามวา โกนาคมนะ ๑ ทรงพระนามวา กัสสปะ ๑ เสด็จมาเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกชาวโลกฉันใด (พระผูมีพระภาคเจาของเรานี้ ก็
เสด็จมาเพื่อประโยชนสขุ แกชาวโลกฉันนั้นเหมือนกัน).
ทานกลาวอธิบายไวอยางไร.
ทานกลาวอธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น เสด็จมา
ดวยอภินิหารใด พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาดวย
อภินิหารนั้นเหมือนกัน.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ทรงบําเพ็ญทานบารมี
ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ไดทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐
ทัศนี้ คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ทั้งไดทรง
บําเพ็ญมหาบริจาค ๕ อยางเหลานี้ คือ ทรงบริจาคอวัยวะ ดวงพระเนตร
พระราชทรัพย ราชสมบัติ โอรสและมเหสี ทรงบําเพ็ญบุพพประโยค
บุพพจริยา การสอนธรรม และญาตัตถจริยา เปนตน มาจนถึงที่สุดดวย
พุทธจริยาฉันใด พระผูม ีพระภาคเจาแมของเรา ก็เสด็จมาฉันนั้น
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ฯลฯ พระผู
มีพระภาคเจาทรงพระนานวา กัสสปะ เสด็จมาบําเพ็ญเพิ่มพูนสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมี
องค ๘ ฉันใด แมพระผูม ีพระภาคเจาของเราทั้งหลายก็เสด็จมาฉันนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลวโดยประการนั้น อยางนี้ เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงพระนามวา พระตถาคต.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 107

พระมุนีทั้งหลายมีวิปสสีพุทธเจาเปนตน ไดเสด็จมา
ถึงความเปนพระสัพพัญูในโลกนี้ โดยประการใด
แมพระศากยมุนีก็เสด็จมาโดยประการนั้น ดวยเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาผูมีจักษุ ทานจึงเรียกวา
พระตถาคต ดังนี้แล.
พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จมาแลว โดยประการนั้น ดังพรรณนามา
อยางนี้ ฉะนั้น จึงทรงพระนามวา พระตถาคต.
ตถาคตผูเสด็จไปแลวอยางนั้น
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงไดนามวา ตถาคต เพราะเสด็จ
ไปแลว อยางนั้น อยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนานวา กัสสปะ ประสูติไดครูเดียวก็เสด็จ
ดําเนินไปไดฉันใด พระผูมีพระภาคเจาของเราก็เสด็จดําเนินไปไดฉันนั้น
ก็พระผูม ีพระภาคเจาของเรานั้น เสด็จดําเนินไปไดอยางไร ?
(อยางนี้คือ) ประสูติไดครูเดียว ประทับยืนอยูบนพื้นปฐพี ดวย
พระบาทอันเรียบเสมอ ผินพระพักตรตรงตอทิศอุดร ยางพระบาทดําเนิน
ไปได ๗ กาว เหมือนอยางที่พระองคตรัสไววา อานนท พระโพธิสัตว
ประสูติไดครูเดียว ประทับยืนบนปฐพีอยูดวยพระบาทอันเรียบเสมอ
ผินพระพักตรตอทิศอุดร ยางพระบาทดําเนินไปได ๗ กาว โดยมี
เทวดากั้นเศวตฉัตรติดตามไป ทรงตรวจดูรอบทิศ เปลงอาสภิวาจาวา
เราเปนผูเลิศ เปนผูเจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก ชาตินี้เปน
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ชาติสุดทาย บัดนี้ ภพใหมไมมีอีกแลว ดังนี้
ก็การเสด็จไปนั้นของพระองคนั้น เปนอยางนั้น ไมผิดจากนั้น
โดยเปนบุพพนิมิตแหงการบรรลุคุณวิเศษอยางมากมาย.
ก็ขอทีพ่ ระองคประสูติไดครูหนึ่ง และประทับยืนอยูบนพื้นปฐพี
ดวยพระบาทอันเรียบเสมอนี้นั้น เปนบุพพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท ๔.
ขอที่พระองคหันพระพักตรไปทางทิศอุดรนั้น เปนบุพพนิมิตแหง
ความที่พระองคเปนผูขามพนโลกทั้งหมด.
การยางพระบาทดําเนินได ๗ กาว เปนบุพพนิมิตแหงการไดรัตนะ
คือโพชฌงค ๗ ประการ.
การยกจามร ที่กลาวไวในบทวา จามรมีดามเปนทองผานไปดังนี้
ขึ้น เปนบุพพนิมิตแหงการย่ํายีพวกเดียรถียทั้งหมด.
การที่ทรงเศวตฉัตร เปนบุพพนิมิตแหงการไดเศวตฉัตรอันประเสริฐวิเศษ ปราศจากมลทิน คือการหลุดพนดวยอํานาจความเปนพระ
อรหันต.
การที่ทรงตรวจดูไปทั่วทิศนั้น เปนบุพพนิมิตแหงการไดญาณอัน
ประเสริฐ คือพระสัพพัญุตญาณ.
การที่ทรงเปลงอาสภิวาจา เปนบุพพนิมิตแหงการประกาศธรรมจักร
อันประเสริฐไมมีใครคัดคานได.
แมพระผูมีพระภาคเจานี้เสด็จไปโดยประการนั้น และการเสด็จไป
ของพระองคนั้น เปนอยางนั้น ไมผิดจากนั้น โดยเปนบุพพนิมิตแหงการได
บรรลุคุณวิเศษมากมาย. ดวยเหตุนั้น ทานพระโบราณาจารยจึงกลาวไววา:-
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พระโคดมนั้นนพอประสูติแลวครูเดียวเทานั้น ก็
เหยียบพื้นพสุธาดวยพระบาทอันเรียบเสมอแลว
เสด็จดําเนินไปได ๗ กาว เหมือนโคผูนําฝูงเดินนํา
หนาฝูงโคไปฉะนั้น และหมูเทวดาทั้งหลาย ก็ไดกาง
กัน้ เศวตฉัตรถวายพระโคดมนั้น ครัน้ ยางพระบาท
ไปได ๗ กาวแลว ทรงตรวจดูทั่วทุกทิศอยางสม่ํา
เสมอโดยรอบ ไดเปลงพระสุรเสียงอันประกอบดวย
องค ๘ เหมือนพญาราชสีหยืนอยูบนยอดภูเขาเปลง
สีหนาทฉะนั้น ดังนี้.
พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จไปแลวโดยประการนั้น
ดังพรรณนามาอยางนี้ ฉะนั้นพระองคจึงทรงพระนาม
วา ตถาคต.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ เปนฉันใด พระผูม-ี
พระภาคเจาของเราแมนี้ก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน คือพระองคทรงละ
กามฉันทดวยเนกขัมมะเสด็จไปแลว, ทรงละพยาบาทดวยความไมพยาบาท
ทรงละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา ทรงละอุทธจัจกุกกุจจะดวยความไม
ฟุงซาน ทรงละวิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรมเสด็จไปแลว. ทรงทําลาย
อวิชชาดวยญาณเสด็จไปแลว, ทรงบรรเทาความไมยินดีดวยความปราโมทย
ทรงเพิกถอนเครื่องกั้นคือนิวรณดวยปฐมฌาน ยังความมืดคือวิตก
วิจารใหสงบระงับดวยทุติยฌาน ทรงสํารอกปติดวยตติยฌาน ทรงละสุข
และทุกขดวยจตุตถฌาน ทรงลวงพนรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา และนานัตตสัญญาดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ทรงลวงพนอากาสานัญจายตน-
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สัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ทรงลวงพนวิญญาณัญจายตนสัญญาดวย
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ทรงลวงพนอากิญจัญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเสด็จไปแลว,
ทรงละนิจจสัญญาดวย
อนิจจานุปสสนาญาณ ทรงละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสสนาญาณ ทรง
ละอัตตคสัญญาดวยอนัตตานุปสสนาญาณ ทรงละความเพลิดเพลินดวย
นิพพิทานุปสสนาญาณ ทรงละราคะดวยวิราคานุปสสนาญาณ ทรงละ
สมุทัยดวยนิโรธานุปสสนาญาณ ทรงละการถือมั่นดวยปฏินิสัคคานุปสสนา
ญาณ ทรงละฆนสัญญาดวยขยานุปสสนาญาณ ทรงละการประมวลมา
ดวยวยานุปสสนาญาณ ทรงละธุวสัญญาดวยวิปริณามานุปสสนาญาณ ทรง
ละนิมิตตสัญญาดวยอนิมิตทานุปสสนาญาณ ทรงละความปรารถนาดวย
อัปปณิหิตานุปสสนาญาณ ทรงละอภินิเวสดวยสุญญมานุปสสนาญาณ ทรง
ละการยึดถือโดยเปนสาระดวยอธิปญญาธัมมวิปสสนาญาณ ทรงละการ
ยึดมั่นเพราะความหลงดวยยถาภูตญาณทัสสนญาณ ทรงละความยึดถือดวย
ความอาลัยดวยอาทีนวานุปสสนาญาณ ทรงละการไมพิจารณาดวย
ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ทรงละการยึดมั่นดวยอํานาจสังโยชนดวยวิวัฏฏานุปสสนาญาณ ทรงหักรานกิเลสในปจจุบันดวยโสดาปตติมรรค ทรงละ
กิเลสอยางหยาบดวยสกทาคามิมรรค ทรงเพิกถอนกิเลสซึ่งยังเหลืออยู
เล็กนอยดวยอนาคามิมรรค ทรงตัดขาดกิเลสทุกอยางดวยอรหัตตมรรค
เสด็จไปแลว. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวอยางนั้น ดวยอาการ
ดังพรรณนามาอยางนี้ ฉะนั้น จึงทรงพระนามวา ตถาคต.
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ตถาคตผูเสด็จมาสูลักษณะอันแทจริง
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคต เพระเสด็จ
มาสูลักษณะอันแทจริงนั้น อยางไร?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา เสด็จมาแลว คือถึงโดยไมผิด
ไดแกบรรลุโดยลําดับ ซึ่งลักษณะแหงปฐวีธาตุวาเปนความเขมแข็ง
อยางถูกตองไมผิด ซึ่งลักษณะแหงอาโปธาตุวาเปนเครื่องไหล ลักษณะ
แหงเตโชธาตุวาเปนของรอน ลักษณะแหงวาโยธาตุวาเคลื่อนไหว
ลักษณะอากาสธาตุวาถูกตองไมได ลักษณะแหงวิญญาณธาตุวาเปนเครื่องรู
ลักษณะแหงรูปวาการยอยยับไป ลักษณะแหงเวทนาวาการเสวยอารมณ
ลักษณะสัญญาวาความจําได ลักษณะแหงสังขารวาเปนเครื่องปรุงแตง
ลักษณะแหงวิญญาณวาความรูแจง ลักษณะของวิตกวาการยกจิตขึ้นสู
อารมณ ลักษณะของวิจารวาการเคลาอารมณ ลักษณะปติวาการแผซาน
ไป ลักษณะแหงสุขวาความยินดี ลักษณะแหงจิตเอกัคคตาวาความไม
ฟุงซาน ลักษณะแหงผัสสะวาการถูกตอง ลักษณะของสัทธินทรียวาการ
นอมใจเชื่อ ลักษณะของวิริยินทรียวาการประคองจิต ลักษณะของสตินทรียวาความปรากฏชัด ลักษณะแหงสมาธินทรียวาความที่จิตไมฟุงซาน
ลักษณะของปญญินทรียว าการที่จิตรูชัด ลักษณะของสัทธาพละวาความที่
จิตไมหวั่นไหวในเพราะสิ่งไมควรเชื่อ ลักษณะของวิริยพละวาความที่จิต
ไมหวั่นไหวในเพราะความเกียจคราน ลักษณะแหงสติพละวาความที่จิต
ไมหวั่นไหวในเพราะความหลงลืมสติ ลักษณะแหงสมาธิพละวาความที่จิต
ไมหวั่นไหวในเพราะอุทธัจจะ ลักษณะแหงปญญาพละวาความที่จิตไม
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หวั่นไหวในเพราะอวิชชา ลักษณะของสติสัมโพชฌงควาความปรากฏชัด
ลักษณะแหงธรรมวิจยสัมโพชฌงควาการพิจารณา ลักษณะของวิริยสัมโพชฌงควาการประคองจิตไว ลักษณะของปติสัมโพชฌงควาการแผ
จิตไป ลักษณะของปสสัทธิสัมโพชฌงควาการสงบจิต ลักษณะของสมาธิ
สัมโพชฌงควาความไมฟุงซานของจิต ลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค
วาการพิจารณา ลักษณะของสัมมาทิฏฐิวาการเห็น ลักษณะของสัมมาสังกัปปะวาการยกจิตขึ้น ลักษณะของสัมมาวาจาวาการกําหนดจิต ลักษณะ
ของสัมมากัมมันตะวาความขยันหมั่นเพียร ลักษณะของสัมมาอาชีวะวา
ความผองแผวของจิต ลักษณะของสัมมาวายามะวาการประคองจิต
ลักษณะของสัมมาสติวาความปรากฏชัด ลักษณะของสัมมาสมาธิวาการที่
จิตไมฟุงซาน ลักษณะของอวิชชาวาความไมรู ลักษณะของสังขารวา
เจตนา ลักษณะของวิญญาณวาความรูชัด ลักษณะของนามวาการนอม
จิตไป ลักษณะของรูปวาความยอยยับไป ลักษณะของอายตนะ ๖ วา
บอเกิด ลักษณะของผัสสะวาการถูกตอง ลักษณะของเวทนาวาการ
เสวยอารมณ ลักษณะของตัณหาวาเหตุแหงทุกข ลักษณะของอุปาทานวา
ความยึดถือ ลักษณะของภพวาการประมวลไว ลักษณะของชาติวา
การเกิด ลักษณะของชราวาความแก ลักษณะของมรณะวาจุติ ลักษณะ
ของธาตุวาความวางเปลา ลักษณะของอายตนะวาบอเกิด ลักษณะของ
สติปฏฐานวาความปรากฏชัด ลักษณะของสัมมัปปธานวาการตั้งความเพียร
ลักษณะของอิทธิบาทวาความสําเร็จ ลักษณะของอินทรียวาความเปนใหญ
ลักษณะของพละวาการไมหวั่นไหว
ลักษณะของโพชฌงควาธรรม
เครื่องนําสัตวออกจากทุกข ลักษณะของมรรควาเปนเหตุใหถึงความ
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ดับทุกข ลักษณะของสัจจะวาความจริง ลักษณะของสมถะวาความไม
ฟุงซาน ลักษณะของวิปสสนาวาพิจารณาเห็น ลักษณะของสมถะและ
วิปสสนาวามีกิจอยางเดียวกัน
ลักษณะของสิ่งที่เปนคูกันวาไมละกัน
ลักษณะของศีลวิสุทธิวาการระวังรักษา ลักษณะของจิตตวิสุทธิวาความ
ไมฟุงซาน ลักษณะของทิฏฐิวิสุทธิวาการเห็น ลักษณะของญาณใน
ธรรมเปนที่สิ้นไปวาสมุจเฉท ลักษณะของญาณในธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นวา
ความสงบ ลักษณะของฉันทะวามูลเหตุ ลักษณะของมนสิการวาความขยัน
หมั่นเพียร ลักษณะของผัสสะวาที่รวม ลักษณะของเวทนาวาที่ประชุม
ลักษณะของสมาธิวาธรรมที่เปนประธาน ลักษณะของสติวาความเปนไหญ
ลักษณะของปญญาวาสูงกวาธรรมทั้งหมด
ลักษณะของวิมุติวาแกน
ลักษณะของนิพพานที่หยั่งลงสูอมตะวาที่สิ้นสุด พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จมาถึง คือถึง ไดแกบรรลุซึ่งลักษณะที่เปนจริงอยางนี้ อยางแทจริง
คือไมผิด ฉะนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ตถาคต.
พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จมาถึง ลักษณะอันแทจริงอยางนี้ ฉะนั้น
จึงทรงพระนามวา ตถาคต.
ตถาคตผูตรัสรูธรรมที่แทจริง
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
ตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรมที่แทจริงตามความเปนจริงอยางไร ?
ตอบวา ทีช่ ื่อวาธรรมที่จริงแท ไดแกอริยสัจ ๔. เหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้
เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น. อริยสัจ ๔ อะไรบาง ?
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่วา นี้ทุกข นั่นเปนของจริงแท ไมแปรผัน
ไมเปนอยางอื่น ดังนี้เปนตน. ความพิสดาร (นักศึกษาพึงตรวจดูเอาเอง).
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอริยสัจ ๔ เหลานั้น
เพราะเหตุนั้น จึงไดรับขนานพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะ
อริยสัจทั้งหลายที่จริงแท.
แทจริง คต ศัพท ในคําวา ตถาคโต นี้ มีความหมา วา "ตรัสรู
พรอมเฉพาะ."
อีกอยางหนึ่ง สภาวะที่ชราและมรณะเกิดมีเพราะมีชาติเปนปจจัย
เปนสภาวะที่แทจริง ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น ฯลฯ สภาวะที่สังขาร
ทั้งหลายเกิดมีเพราะมีอวิชชาเปนปจจัย เปนสภาวะที่จริงแท ไมแปรผัน
ไมเปนอยางอื่น.
อนึ่ง สภาวะที่อวิชชาเปนปจจัยแหง (ใหเกิด) สังขารทั้งหลาย
สภาวะที่สังขารทั้งหลายเปนปจจัยแหง (ใหเกิด) วิญญาณ ฯลฯ สภาวะ
ที่ชาติเปนปจจัยแหง (ใหเกิด) ชราและมรณะเปนสภาวะที่จริงแท ไม
แปรผัน ไมเปนอยางอื่น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งสภาวะนั้นทั้งหมด แม
เพราะเหตุนั้น จึงไดรับขนานนามวา ตถาคต.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูพรอม
เฉพาะซึ่งธรรมที่จริงแทตามความเปนจริง ดวยประการดังพรรณนามา
ฉะนี้.
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ตถาคตผูปกติเห็นอารมณที่จริงแท
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรง
มีปกติเห็นอารมณที่จริงแทอยางไร ?
ตอบวา อารมณใดที่ชื่อวา รูปารมณ (อารมณคือรูป) ซึ่งมา
ปรากฏในจักษุทวารของสัตวทั้งหลาย ไมมีปริมาณ มีอยูทั้งในโลกกับทั้ง
เทวโลก ฯลฯ ในหมูสัตวกับทั้งเทวดาและมนุษย (และ) ในโลกธาตุ
ไมมีปริมาณ (กําหนดนับไมได) อารมณนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
รู คือทรงเห็นโดยอาการทั้งหมด.
อารมณนั้นพระผูมีพระภาคเจานั้นทรงรูและทรงเห็นอยูอยางนี้
จําแนกออกไปตามชื่อเปนอเนก ตามวาระ ๑๓ วาระ (และ) ตามนัย
๕๒ นัย โดยนัยมีอาทิวา รูป คือรูปายตนะนั้นเปนไฉน ? รูปใดที่
อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนรูปที่มีวรรณะ (สี) มองเห็นได ถูกตองได
เปนรูปสีเขียว เปนรูปสีเหลือง (นี้แหละเรียกวารูป) ดวยอํานาจเปนรูป
ที่นาปรารถนา และไมนาปรารถนาเปนตนบาง ดวยอํานาจที่จะไดใน
รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ไดทราบ และธรรมารมณที่ไดรูแจงบาง ยอมเปนของจริงแททีเดียว ไมมีแปรผัน. ในบรรดา
อารมณมีเสียงเปนตน ที่มาปรากฏในโสตทวารเปนตนก็นัยนี้. สมจริงดวย
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อารมณใดที่โลกกับทั้งเทวโลก ฯลฯ ทีห่ มูสัตวกับทัง้ เทวดาและมนุษย
ไดเห็น ไดสดับ ไดทราบ ไดรูแจง ไดบรรลุ ไดแสวงหา ไดคิด
คน ตถาคตรูอารมณ ตถาคตรูอยางแทจริงซึ่งอารมณนั้น อารมณนั้น
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ตถาคตรู อารมณนั้นปรากฏแลวในตถาคต.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมีปกติ
เห็นอารมณที่แทจริง ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ในบทวา ตถาคโต นั้น นักศึกษาพึงทราบการใชบทวา ตถาคโต
ลงในความหมายวา ผูมีปกติเห็นอารมณที่จริงแท
ตถาคตผูมีปกติตรัสวาทะที่จริงแท
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมี
ปกติตรัสวาทะที่จริงแท อยางไร ?
ตอบวา การที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก
(บัลลังกที่มารไมสามารถทําใหพายแพได, บัลลังกของผูชนะ) ภายใต
ควงไมโพธิ์ ทรงบั่นเศียรมารทั้ง ๓ แลวตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ดี การที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ระหวางนางรังทั้งคูในตอนกลางคืนก็ดี
ตลอดระยะเวลา ๔๕ ป ในระหวางนี้ (ชวงหลังตรัสรูและกอนปรินิพพาน) คือในระยะเวลาครั้งปฐมโพธิกาลบาง ครั้งมัชฌิมโพธิกาล
บาง ครั้งปจฉิมโพธิกาลบาง พระพุทธพจนใดที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว จะเปนสุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละก็ตาม พระพุทธพจนนั้น
ทั้งหมดอัน วิญูชนกลาวตําหนิไมไดทั้งโดยอรรถ (ความหมาย, เนื้อหา
สาระ) ทั้งโดยพยัญชนะ (ตัวหนังสือ) ไมขาดไมเกิน บริบรู ณดวย
อาการทุกอยาง ย่ํายีความเมาดวยราคะ ย่ํายีความเมาดวยโทสะและโมหะ
ความผิดพลาดในพระพุทธพจนนั้นแมเพียงปลายขนทรายก็ไมมีดี ทั้ง
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หมดนั้นเปนของจริงแท ไมแปรผัน ราวกับประทับตราดวยพระราชลัญจกรอันเดียวกัน ราวกับวาดวงดวยทะนานเดียวกัน และราวกับวาชั่ง
ดวยตาชั่งคันเดียวกันฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาววา การที่พระตถาคตตรัสรู
พรอมเฉพาะซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนกลางคืนก็ดี การ
ที่พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในตอนกลางคืน
ก็ดี การที่พระตถาคตตรัสสนทนาชี้แจงรนระหวางนี้ก็ดี ทั้งหมดนั้น
เปนของจริงแท ไมเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้น จึงไดรับขนานพระนามวา ตถาคต.
แทจริง คต ศัพท ในคําวา ตถาคโต นี้ มีความหมายเทากับ
คทะ (ตรัส, พูด).
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมีปกติ
ตรัสวาทะที่จริงแท ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
อนึ่ง การกลาว ชือ่ วา อาคทะ อธิบายวา ไดแกคําพูด. การ
ตรัสของพระตถาคตนั้นจริงแท คือไมวิปริต เพราะเหตุนั้น จึงไดรับ
ขนานพระนามวา ตถาคต เพราะแปลง ท อักษรใหเปน ต อักษร
และนักศึกษาพึงทราบบทสําเร็จรูปในความหมายนี้ดังพรรณนามาฉะนี้.
ตถาคต - ผูมีปกติทําจริง
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรง
เปนผูมีปกติทําจริงอยางไร ?
ตอบวา ก็กายกรรมของพระผูมีภาคเจายอมคลอยตามวจีกรรม ทั้ง
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วจีกรรมก็คลอยตามกายกรรม เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจามีปกติ
ตรัสอยางใด สิ่งทรงมีปกติทําอยางนั้น และมีปกติทําอยางใด ก็ทรงมีปกติ
ตรัสอยางนั้น อธิบายวา วจีกรรมของพระผูมีพระภาคเจานั้นผูทรงเปน
อยางนี้ เปนฉันใด แมกายกรรมก็เปนไปฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรง
พระนามวา ตถาคต.
ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตมีปกติพูดอยางใด ก็มีปกติทําอยางนั้น มีปกติทําอยางใด ก็มี
ปกติพูดอยางนั้น เพราะเหตุที่มีปกติพูดอยางใด จึงมีปกติทําอยางนั้น
มีปกติทําอยางใด จึงมีปกติพูดอยางนั้น ฉะนัน้ จึงไดรับขนาดพระ
นามวา ตถาคต.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเปนผูมีปกติ
ทําจริงดังพรรณนามาฉะนี้.
ตถาคต - ผูครอบงํา
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมาย
ความวา ครอบงําอยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจายอมครอบงํา (มีอํานาจเหนือ )
ในเบื้องในตั้งแตภวัคคพรหมลงมา ในเบื้องลางตั้งแตอเวจีมหานรกขึ้น
ไป ในดานขวางยอมครอบงํา (มีอํานาจเหนือ) สรรพสัตวในโลกธาตุ
อัน หาปริมาณมิไดดวยศีลบาง สมาธิบาง ปญญาบาง วิมุติบาง วิมุตติญาณทัสสนะบาง การชั่งหรือการกําหนดวัด (พระคุณมีศีลเปนตน)
ของพระผูมีพระภาคเจานั้นไมมี พระองคมีพระคุณอันใคร ๆ ชั่งไมได
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กะประมาณไมได ไมมีใครยิ่งไปกวา เปนราชาของราชา เปนเทวดาของ
เทวดา เปนทาวสักกะเหนือทาวสักกะทั้งหลาย เปนพรหมเหนือพรหม
ทั้งหลาย.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูครอบงํา (แต) ไมมีใครครอบงําได เปนผูเห็นอยาง
ถองแท เปนผูแผอํานาจไดในโลกกับทั้งเทวโลก ฯลฯ ในหมูส ัตว
กับทั้งเทวดาและมนุษย. เพราะเหตุนั้น จึงไดรับขนานพระนามวา
ตถาคต. ในบทวา ตถาคต นั้น พึงทราบบทสําเร็จรูปอยางนี้.
สิ่งที่เปนเหมือนโอสถ ชื่อวา อคทะ. ก็โอสถนั้นคืออะไร ? คือ
การยักยายเทศนา (ตามอุปนิสัยของผูฟง) และการเพิ่มพูนแหงบุญ. ก็
เพราะโอสถนั่น พระผูมพี ระภาคเจานั่นจึงเปนหมอที่มีอานุภาพมาก ทรง
ครอบงําผูที่ยึดถือลัทธิอ่นื ทั้งหมดและโลกกับทั้งเทวโลก เหมือนกับปราบงู
(พิษ) ดวยทิพโอสถฉะนั้น. โอสถในการครอบงําโลกทั้งหมด ของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น อันสําเร็จมาจากการยักยายเทศนา และสําเร็จมา
จากบุญเปนของจริงแท ไมแปรผัน เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา พระผูม-ี
พระภาคเจาไดรับขนานพระนามวา ตถาคต เพราะแปลง ท อักษร
เปน ต อักษร ดวยประการดังกลาวมานี้. พระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนานวา ตถาคต เพราะหมายความวาครอบงํา ดังพรรณนามาฉะนี้.
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ตถาคต - ผูถ ึงดวยความจริงแท
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
หมายความวา ทรง (เขา) ถึงดวยความจริงแทบาง ทรง ( เขา)
ถึงความจริงแทบาง. บทวา คโต หมายความวา หยั่งถึง พนแลว
บรรลุแลว ดําเนินไปถึงแลว. ในคําเหลานั้นพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้:พระผูมพี ระภาคเจาทรงถึงแลว คือหยั่งถึงแลวซึ่งโลกทั้งหมด
ดวยความจริงแท คือตีรณปริญญา เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา
ตถาคต.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงถึงแลว คือพนแลวซึ่งเหตุเกิดของโลกดวย
ความจริงแท คือปหานปริญญา เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา ตถาคต.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงถึงแลว คือบรรลุแลวซึ่งความดับของ
โลกดวยความจริงแท คือการกระทําใหแจง เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระ
นามวา ตถาคต.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงถึงแลว คือ ดําเนินไปถึงแลวซึ่งความจริง
แท คือขอปฏิบัติอันเปนเหตุใหถึงความดับโลก เพราะเหตุนั้นจึงทรง
พระนามวา ตถาคต.
เพราะเหตุนั้น คําใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย โลกอันตถาคตตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ตถาคตหลุดพนไป
แลวจากโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดของโลกอันตถาคตตรัสรู
พรอมเฉพาะแลว ตลาดตละเหตุเกิดของโลกไดแลว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความดับโลกอันตถาคตตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ตถาคตทํา
ใหแจงความดับโลกไดแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอปฏิบัติซึ่งเปน
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เหตุใหถึงความดับโบกอันตถาคตตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ตถาคตเจริญ
ขอปฏิบัติซึ่งเปนเหตุใหถึงความดับโลกไดแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใด (มีอยู) แกโลกกับทั้งเทวโลก สิ่งนั้นทั้งหมดอันตถาคตตรัสรู
พรอมเฉพาะแลว เพราะฉะนั้น จึงไดรับขนานพระนามวา ตถาคต
ความหมายแหงคํานั้นนักศึกษาพึงทราบแมอยางนี้.
และแมถอยคําดังวามานี้ ก็เปนเพียงมุขกถาในการแสดงถึงภาวะ
ที่พระตถาคตเปนผูเขาถึงความจริงแทเทานั้น. ก็พระตถาคตเทานั้นพึง
พรรณนาภาวะที่พระตถาคตเปนผูเขาถึงความจริงไดโดยอาการทุกอยาง.
อธิบาย อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
สวนใน ๒ บทวา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ พึงทราบอธิบายดังตอ
ไปนี้:อันดับแรก พระผูมีพระภาคเจาพึงทราบวา เปนพระอรหันต
ดวยเหตุเหลานี้คือ
๑. เพราะทรงไกล (จากกิเลส )
๒. เพราะทรงกําจัด ขาศึกทั้งหลาย
๓. เพราะทรงหักซี่กํา (แหงสังสารจักร) ทัง้ หลาย
๔. เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน
๕. เพราะไมมีความลับในการทําบาป
สวนที่ชื่อวา สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบ
และดวยพระองคเอง ความยอในที่นี้มีเทานี้ . แตบททั้ง ๒ (คือ อรห
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สมฺนาสมฺพุทโฺ ธ) นี้ พระพุทธโฆษาจารยไดอธิบายไวแลวโดยพิสดารใน
การพรรณนาพุทธานุสสติในวิสุทธิมรรค.
ปริญญาตวาระ
ก็ในบทวา ปริฺาตนฺต ตถาคตสฺส นี้ พึงทราบอธิบายวา วัตถุ
(ซึ่งเปนที่ตั้งแหง) การสําคัญยึดถือนั้น พระตถาคตกําหนดรูแลว ดังนี้
ก็ได. วัตถุนนั้ ชื่อวา ตถาคตกําหนดรูแลว คือมีวาระอันพระองคทรงรู
อยางรอบตอบแลว มีที่สดุ อันพระองคทรงรูอยางรอบคอบแลว อธิบายวา
ทรงรอมรูอยางไมมีอะไรเหลือ.
อันที่จริง พระพุทธเจาทั้งหลายกับเหลาพระสาวกไมมีความแตกตาง
กันในการละกิเลสดวยมรรคนั้น ๆ ก็จริง ถึงกระนั้นก็ยังมีความแตกตาง
กัน อยูในเรือ่ งปริญญา (ความรอบรู) เพราะวา เหลาพระสาวกพิจารณา
ธาตุ ๔ เพียงบางสวนเทานั้นก็บรรลุนพิ พานได แตสําหรับพระพุทธเจา
ทั้งหลาย สังขารแมมีประมาณนอย ที่ยังมิไดเห็น ยังมิไดไตรตรอง
ยังมิไดพิจารณา ยังมิไดทําใหแจงดวยพระญาณ ยอมไมมี.
สวนวาระวาดวยนิพพาน คือวาระมีอาทิวา นันทิ (ความเพลิดเพลิน) เปนมูลรากของทุกข นี้ใด ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไวแลว วาระนั้น
ควรขยายความใหพิสดารแมในวาระวาดวยปฐวีธาตุ เปนตน วาระนี้เปน
วาระวาดวยสิ่งที่ทรงกําหนดรู และเมื่อจะขยายความใหพิสดารออกไป วาระ
ที่วา ปริ
ฺ าตนฺต ตถาคตสฺส ควรประกอบเขากับบททุกบท (ทั้ง)
คําวา นันทิ เปนมูลรากของทุกข เปนตน ก็ควรประกอบเขามาอีก สวน
เทศนา พระผูมีพระภาคเจาทรงยอไวดวยทรงสําคัญวา วัตถุ (ซึ่ง
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เปนที่ตั้งแหงการสําคัญยึดถือ) เปนอันกลาวไวในทุกบททีเดียว.
แกบท นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูล
อนึ่ง ในบทวา นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูล เปนตน พึงทราบอธิบาย
ดังตอไปนี้ :บทวา นนฺทิ ไดแกตัณหาครั้งแรก. บทวา ทุกขฺ  ไดแกเบญจขันธ ทวา มูล ไดแกรากเหงา. บทวา อิติ วิทิตฺวา ความวา
เพราะทราบนันทิ (ความเพลิดเพลิน, ยินดี ) ในภพครั้งแรกนั้นอยาง
นี้วา เปนมูลรากของทุกขนี้. บทวา ภวา ไดแกเพราะกรรมภพ.
บทวา ชาติ ไดแกวิบากขันธ (ขันธที่เปนวิบาก คือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ). แทจริง วิบากขันธเหลานั้น เพราะเหตุที่เกิด ฉะนั้น
จึงตรัสเรียกวา ชาติ. อีกอยางหนึ่ง เทศนาน พระผูมีพระภาคเจา
แสดงไวโดยยกถึงชาติ (การเกิดของวิบากขันธ) เปนหัวขอ. แมเมื่อ
เปนอยางนี้จึงควรประกอบเขากับคํานี้วา อิติ วิทิตวฺ า. ก็ในคํานี้ มีอธิบาย
ดังนี้วา ก็เพราะทราบอยางนี้วา เพราะกรรมภพ (เจตนาที่ทํากรรม)
จึงมีอุปปตติภพ. บทวา ภูตสฺส แปลวา ของสัตว. บทวา ชรามรณ
แปลวา ชราและมรณะ. มีคําอธิบายอยางนี้วา ก็เพราะทราบอยางนี้วา
ชราและมรณะยอมมีแกขันธของสัตวผูเกิดมาแลว เพราะอุปปตติภพนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งโดยอปราชิตบัลลังก ณ โคนตนโพธิ์
ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทใด จึงไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ เพราะทรง
แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้น เมื่อจะทรงแสดงเหตุแหงความไมมีแหง
ความสําคัญยึดถือทั้งหลาย จึงทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นแล ซึ่งมีสังเขป
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(การยนยอ) ๔ สังเขป มีสนธิ ๓ สนธิ มีอัทธา (กาล) ๓ อัทธา
มีอาการ ๒๐.
อธิบายปฏิจจสมุปบาท
ถามวา ก็ปฏิจจสมุปปบาททั้งหมดนั่น ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยคําเพียงเทานี้อยางไร ?
ตอบวา ก็ในคําวา นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูล นี้ มีอธิบายวา ศัพทวา
นนฺทิ นี้เปนสังเขปที่ ๑ ทุกขเปนสังเขปที่ ๒ เพราะพระบาลีวา
ทุกฺขสฺส ภพเปนสังเขปที่ ๓ เพราะพระบาลีวา ภวา ชาติ ชาติ
ชราและมรณะเปนสังเขปที่ ๔. พึงทราบสังเขป ๔ ดวยคําเพียงเทานี้ดัง
พรรณนามาฉะนี้. (บทวา สังเขป) อธิบายวา ไดแกสวนทั้งหลาย.
ระหวางตัณหากับทุกข เปนสนธิที่ ๑ ระหวางทุกขกับภพเปน
สนธิที่ ๒ ระหวางภพกับชาติเปนสนธิที่ ๓ พึงทราบสนธิ ๓ ระหวาง
สังเขป ๔ ซึ่งเหมือนกับระหวางนิ้วมือทั้ง ๔ ดังพรรณนามาฉะนี้.
ในปฏิจจสมุปบาทนั้น นันทิเปนอตีตัทธา (กาลที่เปนอดีต)
ชาติ ชรา และมรณะ เปนอนาคตัทธา. (กาลที่เปนอนาคต ) ทุกขและ
ภพ เปนปจจุปนนัทธา (กาลที่เปนปจจุบัน ) พึงทราบอัทธา ๓ ดัง
พรรณนามาฉะนี้แล.
อนึ่ง ในอตีตัทธา ในบรรดาอาการ ๕ ดวยคําวา นันทิ ตัณหา
จึงมาแลวหนึ่ง แมตัณหานั้น จะยังไมมา ( อาการ ๔ คือ) อวิชชา
สังขาร อุปาทาน และภพก็เปนอันจัดเขาแลวทีเดียว ดวยลักษณะที่เปน
ปจจัย. อนึ่ง ดวยคําวา ชาติ ชรา และมรณะ เพราะเหตุที่อธิบายไววา
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ขันธเหลาใดมีชาติ ชราและมรณะนั้น ขันธเหลานั้นพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวแลวทีเดียวในอนาคตัทธา จึงเปนอันรวมเอาวิญญาณ นามรูป
สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนาเขาไวดวยเชนกัน.
ในกรรมภพซึ่งเปนภพแรกมีธรรม ๕ ประการนี้คือ โมหะ ไดแก
อวิชชา การประมวลมา ไดแกสังขาร ความใคร ไดแกตัณหา
การเขาไปยึดถือ ไดแกอปุ าทาน เจตนา ไดแกภพ เปนปจจัยของ
ปฏิสนธิในปจจุปนนัทธา ในเพราะกรรมภพซึ่งเปนภพแรก.
ในปจจุปนนัทธามีธรรม ๕ ประการนี้คือ ปฏิสนธิ คือวิญญาณ
สิ่งที่กาวลงคือนามรูป ปสาทรูปคืออายตนะ. อาการที่ถูกตองคือผัสสะ
อาการที่เสวยอารมณคือเวทนา เปนปจจัยของกรรมที่ทําไวกอน ใน
เพราะอุปปตติภพในปจจุปนนัทธา.
แตเพราะในปจจุปนนัทธา อายตนะทั้งหลายเจริญไดที่แลวจึงมี
ธรรม ๕ ประการเหลานี้คือ โมหะคืออวิชชา การประมวลมาคือสังขาร
ความใครคือตัณหา การเขาไปยึดถือคืออุปาทาน เจตนาคือกรรมภพ
เปนปจจัยของปฏิสนธิในอนาคตัทธา ในเพราะกรรมภพในปจจุปนนัทธา.
ในอนาคตัทธามีธรรม ๕ ประการนี้คือ ปฏิสนธิคือวิญญาณ สิ่งที่
กาวลง (เกิดขึ้น) คือนามรูป ปสาทรูปคืออายตนะ อาการที่ถูกตอง
คือผัสสะ อาการที่เสวยอารมณคือเวทนา เปนปจจัยของกรรมที่ทําไว
แลวในปจจุปนนัทธา ในเพราะอุปปตติภพในอนาคตัทธา.
พึงทราบอาการ ๒๐ เหลานี้ ในปฏิจจสมุปบาทนี้ ซึง่ มีลักษณะ
ดังแสดงไวแลวอยางนี้ ดวยประการฉะนั้นแล.
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ปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีสังเขป ๔ มีสนธิ ๓ มีอัทธา ๓ (และ) มี
อาการ ๒๐ แมทั้งหมดพึงทราบวา ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลวดวยพระดํารัสเพียงเทานี้วา เพราะทราบอยางนี้วา นันทิ
(ความเพลิดเพลิน. ยินดี) เปนรากเหงาของทุกข จึงทราบตอไปวา
เพราะภพจึงมีชาติ สัตวที่เกิดมาแลวยอมมีชราและมรณะ ดวยประการ
ดังพรรณนามาฉะนี้.
แกบท ขยา วิราคา ปฏินสฺสคฺคา
บัดนี้ ขาพเจาจักกระทําการพรรณนาไปตามลําดับบท ในบทนี้วา
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว ฯเปฯ อภิสมฺพุทฺโธติ วทามิ แลวสรุปขอความ
ดวยบทโยชนา.
บทวา ตสฺมา ติห มีอธิบายวา ไดแก ตสฺมา (เพราะเหตุนั้น )
นั่นเอง. (เพราะวา) ติ อักษร และ ห อักษร เปนนิบาต. คําวา
สพฺพโส นัน่ เปนคํากลาวไมมีสวนเหลือ. บทวา ตณฺหาน ไดแกตัณหา
ทั้งหมดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา นันทิ. บทวา ขยา
แปลวา เพราะความสิ้นไปโดยเด็ดขาดดวยโลกุตตรมรรค. คําวา วิราคะ.
(สํารอก) เปนตน เปนไวพจนของคําวา ขยะ (ความสิ้นไป).
อธิบายวา ตัณหาเหลาใดในรูปแลว ตัณหาเหลานั้นยอมเปนอันสํารอก
แลวบาง ดับแลวบาง สละทิ้งแลวบาง สลัดคืนบาง. อีกอยางหนึ่ง คําวา
ขยา นั้น เปนคําใชทวีไปแกกิจของมรรคทั้ง ๔. เพราะเหตุนั้น จึงควร
อธิบายประกอบความวา เพราะสํารอกไดดวยมรรคที่ ๑ (โสดาปตติมรรค)
มรรคที่ ๒ (สกทาคามิมรรค) เพราะสละทิ้งไดดวยมรรคที่ ๓ (อนา-
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คามิมรรค ) เพราะสละคืน (เด็ดขาด ) ดวยมรรคที่ ๔ (อรหัตตมรรค).
อีกอยางหนึ่ง พึงทําอธิบายประกอบความในพระดํารัสตอนนี้ (อีก)
อยางนี้วา ปุถุชนพึงหมายรูปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุดวยตัณหาเหลาใด
เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาเหลานั้น ปุถชุ นพึงสําคัญซึ่งปฐวีธาตุดวยตัณหา
เหลาใด เพราะสํารอกเสียไดซึ่งตัณหาเหลานั้น ปุถุชนพึงสําคัญในปฐวี
ธาตุดวยตัณหาเหลาใด เพราะดับตัณหาเหลานั้นเสียได ปุถุชนพึงสําคัญ
จากปฐวีธาตุดวยตัณหาเหลาใด เพราะสละทิ้งซึ่งตัณหาเหลานั้นเสียได
ปุถุชนพึงสําคัญวา ปฐวีธาตุของเราดวยตัณหาเหลาใด เพราะสละคืนตัณหา
เหลานั้นเสียได อีกอยางหนึ่ง ปุถุชนพึงสําคัญปฐวีธาตุดวยตัณหาเหลาใด
เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาเหลานั้น ฯ ลฯ ปุถุชนพึงยินดีปฐวีธาตุดวย
ตัณหาเหลาใด เพราะสละคืนตัณหาเหลานั้นเสียได. (ความทั้งสองนี้ )
ไมมีอะไรที่ขัดแยงกัน.
บทวา อนุตฺตร คือเวนจากบุคคลผูยิ่งกวา ไดแกประเสริฐกวา
คนอื่นทั้งหมด.
ความหมายของคําวา "โพธิ"
บทวา สมฺมาสมฺโพธึ แปลวา การตรัสรูโดยชอบและดวยพระ
องคเอง อีกอยางหนึ่ง (หมายความวา) การตรัสรูที่บัณฑิตสรรเสริญ
และดี. บทวา โพธิ หมายถึง ตนไมบาง มรรคบาง สัพพัญุตญาณ
บาง นิพพานบาง. อธิบายวา ตนไม เรียกวา โพธิ (เชน) ในอาคตสถานที่วา โพธิรุกฺขมูเล ปมาภิสมฺพุทฺโธ (แปลวา แรกตรัสรู
ณ โคนตนโพธิ์ ) และวา อนฺตรา จ โพธึ อนฺตรา จ คย
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(แปลวา ระหวางตนโพธิ์กับตําบลคยา). มรรคเรียกวา โพธิ (เชน)
ในอาคตสถานที่วา จตุมคฺเคสุ าณ (แปลวา ญาณในมรรค ๔)
สัพพัญุตญาณเรียกวา โพธิ (เชน) โนอาคตสถานที่วา ปปฺโปติ
โพธิ วรภูมิ เมธโส (แปลวา พระผูมีปญญาอันประเสริฐจอมปราชญ
ทรงบรรลุพระโพธิญาณ). นิพพานเรียกวา โพธิ (เชน) ในอาคตสถานที่วา ปตฺวาน โพธึ อมต อสงฺขต (แปลวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบรรลุโพธิอันเปนอมตะไมถูกปจจัยปรุงแตง). แตในที่นี้ ประสงค
เอาอรหัตมรรคญาณของพระผูมีพระภาคเจา. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาว
วา ประสงคเอาสัพพัญุตญาณ ดังนี้บาง.
ถามวา อรหัตตมรรคของพระสาวกทั้งหลายจัดเปนโพธิญาณอันยอด
เยี่ยมหรือไม ?
ตอบวา ไมจัด.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะใหคุณไมไดทุกอยาง.
เปนความจริง บรรดาพระสาวกเหลานั้น อรหัตตมรรคของบางทานใหได
เฉพาะอรหัตตผลเทานั้น. ของบางทานใหวิชชา ๓ ของบางทานให
อภิญญา ๖ ของบางทานใหปฏิสัมภิทา ๔ ของบางทานใหสาวกบารมีญาณ.
แมของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ก็ใหเฉพาะปจเจกโพธิญาณเทานั้น สวน
อรหัตตมรรคของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมใหคุณสมบัติทุกอยาง เปรียบ
เหมือนการอภิเษก (ในราชสมบัติ) ของพระราชายอมใหความเปนใหญ
ในโลกทั้งหมด เพราะฉะนั้น โพธิญาณของใคร ๆ อื่นจึงไมจัดวายอด
เยี่ยม.
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บทวา อภิสมสฺพุทฺโธ หมายความวา รูยิ่งแลว คือ แทงตลอด
แลว อธิบายวา ถึงแลว คือบรรลุแลว. บทวา อิติ วทามิ ความวา
เราตถาคตยอมกลาว คือบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงาย ดวยประการฉะนี้. ในคํานั้นมีอธิบายขยายความดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมตถาคต ฯลฯ ยอมไมสําคัญปฐวีธาตุ ฯลฯ
ยอมไมยินดีปฐวีธาตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะทราบอยางนี้วา
นันทิ (ความเพลิดเพลิน, ยินดี) เปนรากเหงาของทุกข เพราะภพ
จึงมีชาติ สัตวที่เกิดมาแลวมีชราและมรณะ.
อิติ อักษร ในบทวา อิติ วิทิตวฺ า (ที่มา) ในคําวา นนฺทิ ทุกฺขสฺส
มูล ฯเปฯ ชรา มรณนฺติ อิติ วิทิตฺวา นั้น มีความวา การณะ
(เปนเหตุ) เพราะเหตุนั้น จึงมีอธิบายวา เพราะรูแจง คือเพราะแทง
ตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้.
พึงทราบเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดหนอย. เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงรู
แจงปฏิจจสมุปบาทนี้อยางนี้ จึงทรงละตัณหาที่ตรัสไววา นันทิ นั้นได
แมทุกประการ และเพราะตัณหาเหลานั้นสิ้นไปทั้งหมด พระตถาคตจึง
ไดตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะฉะนั้น
ตถาคตจึงกลาววา พระตถาคตยอมไมสําคัญปฐวีธาตุ ฯลฯ ไมยินดี
ปฐวีธาตุ อธิบายวา เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะอยางนี้ ตถาคตจึงกลาววา
พระตถาคตไมสําคัญ ไมยินดี (ซึ่งปฐวีธาตุ).
อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงรูแจงปฏิจจสมุปบาทโดย
นัยมีอาทิวา นันทิเปนรากเหงาของทุกข จึงทรงถึงความสิ้นไปแหงตัณหา
โดยประการทั้งปวง ฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจึงกลาววา พระ-
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ตถาคตไดตรัสรูพรอมเฉพาะ ฯลฯ เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาโดย
ประการทั้งปวง เพราะไดตรัสรูพรอมเฉพาะอยางนี้ พระตถาคตจึงไม
สําคัญปฐวีธาตุ ฯลฯ ไมยินดี. ก็ในทีใ่ ด ๆ พระผูม ีพระภาคเจาไม
ไดตรัส ยสฺมา (เพราะเหตุใด) ไว ตรัสไวแต ตสฺมา (เพราะเหตุ
นั้น) ในที่นนั้ ๆ ตองนํา ยสฺมา มาประกอบเขาดวย. วิธีนี้เปนวิธีที่ยุติ
กันแลวในทางศาสนา. ในทุกบทก็มนี ัยอยางเดียวกันนี้.
เหตุที่พระไมชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจา
บทวา อิทมโวจ ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงแสดงพระสัพพัญุตญาณอันลึกซึ้งอยางยิ่ง มีการหยั่งถึง ไมพึง
ไดดวยปญญาของคนเหลาอื่น (ปญญาคนอื่นหยั่งรูไมถึง) จึงทรง
ประดับดวยวาระของปุถุชน ๑ วาระ ดวยวาระของเสขบุคคล ๑ วาระ
ดวยวาระของพระขีณาสพ ๔ วาระ (และ) ดวยวาระของพระตถาคต
๒ วาระ รวมเปนประดับดวยวาระใหญ (สําคัญ) ๘ วาระ และ
ในวาระ (ใหญ) แตละวาระทรงประดับดวยวาระในระหวาง (วาระ
ยอย) ๒๔ วาระ มีวาระวาดวยปฐวีธาตุเปนตน แลวในตรัสพระสูตร
ทั้งหมด ซึ่งเริ่มตนแตตอนจบคําเริ่มตนจนกระทั้งถึงคําวา ยาว อภิสมฺพุทฺโธ วทามิ ดวยปริยัตจิ ํานวน ๒ ภาณวาร.
ก็แล พระผูมีพระภาคเจาแมจะตรัสพระสูตรนี้อันประกอบดวยนัย
อันวิจิต และความวิลาสแหงเทศนาดวยพระสุรเสียงดุจเสียงพรม ซึ่ง
ไพเราะดุจเสียงของนกการเวก (และ) เปนเชนกับไดทรงราดรดหทัย
ของชนดวยน้ําอมฤต เพราะระรื่นหูอยูอยางนี้ (ภิกษุเหลานั้นก็ยังมิได
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ชื่นชมพระภาษิต).
บทวา น เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุ ความวา ภิกษุ
๕๐๐ รูปเหลานั้นมิไดอนุโมทนาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานี้เลย.
ถามวา เพราะเหตุไร?
ตอบวา เพราะไมเขาใจ. วากันวา ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจเนื้อหา
ของสูตรนี้ ฉะนั้นจึงไมชื่นชม. จริงอยู ในสมัยนั้นพระสูตรนั่นแมจะ
ประกอบดวยนัยอันวิจิตร และความวิลาสแหงเทศนาอยางนี้ สําหรับ
ภิกษุเหลานั้นไดเปนเหมือนคนที่เขาเอาผืนผาหนา ๆ ผูกปากไวแลวเอาของ
กินที่ถูกใจมาวางตรงหนา (ไมสามารถจะกินได) ฉะนั้น.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีมาถึง ๔ อสงไขย แลวไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณก็เพื่อสอนคนอื่นใหเขาใจธรรมที่
พระองคทรงแสดงมิใชหรือ ไฉนพระองคจึงทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลา
นั้น โดยที่ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจ ( เนื้อหา) เลา?
ตอบวา คําตอบนี้ ทานกลาวไวแลวในการวิจารณบทตั้งของสูตร
นี้วา พระผูม ีพระภาคเจาทรงเริ่มเทศนาไวอยางนี้วา สพฺพธมฺมมูลปริยาย ก็เพื่อหักรานมานะ (ของภิกษุเหลานั้น) ฉะนั้น ในที่นี้ จึงไมมี
อะไรที่ตองกลาวซ้ําอีก.
ก็แล ครั้นไดฟงสูตรนี้ที่พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดง เพื่อหักราน
มานะอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นจึงคิดกันวา ไดยินวา ปุถุชนมี (มิจฉา ทิฏฐิ) ทิฏฐิเปนแนวดําเนิน ยอมหมายรูปฐวีนั้นนั่นแล ฝายพระเสขะ
พระอรหันต และพระตถาคตยอมทราบอยางแนชัดวา สิ่งนี้คืออะไร สิ่ง
นี้เปนอยางไร ดังนี้ เปนผูหมดมานะ เหมือนอสรพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแลว
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ฉะนั้น ดวยระลึกไดวา เมื่อกอนพวกเรายอมรูทั่วถึงพระดํารัสอยางใด
อยางหนึ่งที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางเร็วพลันทีเดียว แตมาบัดนี้
กลับไมรูไมเห็นที่สุดหรือเงื่อนแหงมูลปริยายสุตรนี้เลย นาอัศจรรยจริง
พระพุทธเจาทั้งหลายทรง (มีพระปญญา) ที่ใคร ๆ ประมาณไมได
ทรง (มีพระปญญาที่ใคร ๆ ชั่งไมได) ดังนี้แลวไดพากันไปสูที่บํารุง
พระพุทธเจา และไปฟงธรรมโดยเคารพ.
ภิกษุ ๕๐๐ รูปไดบรรลุอรหัตตผล
ก็แลสมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายนั่งประชุมกันในธรรมสภาสนทนากันถึง
เรื่องนี้วา นาอัศจรรยจริง อานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย พราหมณ
บรรพชิตเหลานั้นมัวเมาแลวดวยความเมาในมานะ ยังถูกทําใหหมดมานะ
ไดดวยมูลปริยายเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา. แตบัดนี้ ภิกษุเหลานั้น
ยังพูดคุยกันคางอยู. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระ
คันธกุฎีไปประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ปูลาดไวในธรรมสภา ดวยปาฏิหาริยที่เหมาะสมกับขณะนั้น แลวไดตรัสกับภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ. ภิกษุเหลานั้นไดทูลบอกเนื้อ
ความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน เราตถาคต
ก็ไดทําภิกษุเหลานี้ซึ่งเที่ยวลําพองอยูดวยมานะใหหมดมานะแลว
เหมือนกัน. จากนั้น เพราะเกิดเรื่องนี้เปนเหตุ พระผูมีพระภาณจา
จึงทรงนําอดีตนิพานนี้มาเลาวา:ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พราหมณทิศาปาโมกขคนหนึ่ง
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อาศัยอยูในเมืองพาราณสี เรียนจบไตรเพทพรอมทั้งนิฆัณฑุศาสตร และ
เกฏภศาสตร และประเภทอักษรสมัยมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เปนผูชํานาญ
ในคัมภีรไวยากรณ และมหาปุริสลักษณะ ในคัมภีรโลกายัติ. พราหมณ
นั้นไดสอนมนตใหมาณพ ๕๐๐ คน. พวกมาณพที่เปนคนฉลาดยอมเรียน
ไดมาก จําไดเร็ว และแมยํา มนตที่มาณพเหลานั้นเรียนแลวไมเลอะ
เลือนเลย. แมพราหมณนั้นก็มิไดหวงแหนวิชาเปนเหมือนเทน้ําลงไปใน
หมอใหนาณพเหลานั้นเรียนศิลปะจนหมดแลว ไดกลาวกะมาณพเหลานั้น
ดังนี้วา ศิลปะนี้เพียงเทานี้ ก็เปนประโยชนทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา.
มาณพเหลานั้นก็เกิดมานะขึ้นมาวา อาจารยของพวกเรายอมรูสิ่งใด แม
พวกเราก็รูสิ่งนั้น บัดนีแ้ มพวกเราก็เปนอาจารยไดแลว ตั้งแตนั้นมาก็
ขาดความเคารพทอดทิ้งวัตรในอาจารยอยู. อาจารยทราบแลวคิดวา เรา
จักทําการขมมานะของมาณพเหลานั้น. วันหนึ่ง ทานอาจารยไดกลาวกะ
มาณพเหลานั้นผูมายังสถานที่บํารุงไหวแลวนั่งอยูวา พอคุณทั้งหลายเอย
อาจารยจักถามปญหากะพวกพอ (สักขอหนึ่ง) พวกพอจะสามารถกลาว
แกไดไหม ? มาณพเหลานั้นก็พากันรีบเรียนอยางคนทีเมาการศึกษาวา
ถามเลย ทานอาจารย ถามเลย ทานอาจารย. อาจารยจึงกลาววา
กาลยอมกินสรรพสัตวกับทั้งตัวมันเอง แตวาสัตวใด
เลา ที่กินกาล ไดเผาไหมตัณหาที่เผาไหมสัตวไป
ดวยได ?
แลวกลาวตอไปวา พอคุณทั้งหลาย พวกพอจงแกปญหานี้ซิ.
มาณพเหลานั้นคิดแลวแตไมรู (คําตออบ) จึงไดพากันนิ่งเงียบ.
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อาจารยจึงกลาววา เอาละพอทั้งหลาย วันนี้กลับไปกอน พรุงนี้คอย
(มา) กลาวแก ดังนี้แลวสงมาณพเหลานั้นกลับไป. มาณพเหลานั้น
(จากอาจารยมาแลว) จับกลุมกัน ๑๐ คนบาง ๒๐ คนบาง (พิจารณา
ปญหา) ก็ยังมองไมเห็นเบื้องตน ไมเห็นเบื้องปลายแหงปญหานั้น. พวก
เขาจึงไดพากันมาบอกอาจารยวา พวกผมไมเขาใจความหมายของปญหา
นี้เลย. เพื่อตองการขมมาณพเหลานั้น อาจารยจึงไดกลาวคาถานี้วา
ศีรษะของคนจํานวนมากมีผมดกและใหญอยูบนคอ
ในเขาเหลานี้ใครเลาเปนผูมีหู.
คาถา (นี้ ) มีอธิบายวา ศีรษะของคนจํานวนมากปรากฏอยู และ
ศีรษะเหลานั้นทั้งหมดก็มีผม ทั้งหมดเปนศีรษะใหญตั้งอยูบนคอ แตวา
มือเอื้อมไมถึง เชนเดียวกับผลตาล (ที่มือเอื้อมไมถึง) ฉะนั้น ศีรษะ
เหลานั้นกับศีรษะเหลานี้ ไมมีความแตกตางกัน. แตในที่นี้ อาจารยกลาว
วา โกจิเทว กณฺณวา ดังนี้ หมายเอาตนเอง. บทวา กณฺณวา แปลวา
ผูมีปญญา. ก็ใครกันเลาที่ไมมีรูหู?
มาณพเหลานั้นไดฟงคาถานั้นแลว เปนผูเกอเขิน คอตก (นั่ง )
กมหนานิ่งเอานิ้วมือขีดดิน. ลําดับนั้น อาจารยเห็นวามาณพเหลานั้นมีความ
ละอายใจ แลวจึงกลาววา พอคุณทั้งหลาย พวกพอจงเรียนเอาปญหาเถิด
ดังนี้แลว ไดแกปญหา (ใหมาณพเหลานั้นฟง).
บทวา กาล ไดแกกาลมีอาทิอยางนี้คือ เวลากอนอาหารบาง
เวลาหลังอาหารบาง. คําวา ภูตานิ นั่น เปนชื่อเรียกสัตว. กาลหาได
เคี้ยวกินเนื้อและหนังเปนตนของสัตวทั้งหลายไม. ที่แทแลกลับทําใหอายุ
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วรรณะ และพละของสัตวเหลานั้นสิ้นไป ย่ํายีความเปนหนุมความเปน
สาว ทําความเปนผูไมมีโรคใหพินาศไป จึงเรียกวา กิน คือเคี้ยวกิน.
บทวา สพฺพาเนว สหตฺตนา ความวา และกาลเมื่อกินอยูอยาง
นั้น ยอมไมเวนอะไร ๆ ยอมกินทั้งหมดทีเดียว และใชวาจะกินแตสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น ที่แทแลยังกินตัวมันเองไปพรอมกับตัวมันเอง ( อีก)
ดวย (คือ) เวลากอนอาหาร ( ผานไป) จะมาเปนเวลาหลังอาหาร
(อีก) ไมได. ในเวลาหลังอาหารเปนตนก็มีนัยแบบนี้.
บทวา โย จ กาลฆโส ภูโต นั่น เปนชื่อเรียกพระขีณาสพ.
ก็พระขีณาสพนั้นเรียกวา ผูกินกาล เพราะทานกินปฏิสนธิกาลในภพตอ
ไปจนหมดสิ้นแลวดํารงอยู.
บทวา สภูตปจนึ ปจิ ความวา ตัณหานี้ใดยอมเผาสัตวทั้งหลาย
ในอบายทั้งหลาย พระขีณาสพนั้นเผาตัณหานั้นดวยไฟคือญาณ ไดแกทํา
ใหเปนเถาถานไปแลว. เพราะเหตุนั้นจึงกลาววา ภูตปจนึ ปจิ (แปลวา
เผาตัณหาที่เผาสัตว). (ในคําวา ปจนึ) บาลีเปน ปชฺชนึ ก็มี. หมาย
ความวา ใหเกิด คือใหบงั เกิด.
ลําดับนัน้ มาณพเหลานั้น. เห็นเนื้อความของปญหาปรากฏชัดความ
คําแกของอาจารยเหมือนคนเห็นทีเรียบและที่ขรุขระในตอนกลางคืนดวย
แสงสวางของประทีปพันดวง จึงคิดวา บัดนี้พวกเราจักอยูรวมกับอาจารย
จนตลอดชีวิต ขึ้นชื่อวา อาจารยแลว เปนผูยงิ่ ใหญ ก็พวกเราเกิด
ความถือตัววา ไดศึกษามามากจึงไมรูความหมายของคาถาแมเพียง ๔ บาท
ขจัดมานะไดแลว (หันกลับ) มาทําวัตรปฏิบัติแกอาจารยเหมือนเมื่อ
กอนแลว ไดเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 136

ในสมัยนั้นเราตถาคตไดเปนอาจารย ภิกษุเหลานี้ไดเปนมาณพ แมในกาล
กอน ตถาคตก็ไดทําภิกษุเหลานี้ซึ่งมีมานะจัดทองเที่ยวไปอยูอยางนี้ให
หมดมานะ ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุเหลานั้นไดฟงชาดกนี้แลวคิดไดวา แมเมื่อกอนพวกเราก็ถูก
มานะครอบงําแลว จึงขจัดมานะออกใหยิ่งขึ้นไปอีกได เปนผูมุงหนา
(ปฏิบัติ ) กรรมฐานที่เปนอุปการะแกตน. ตอมาคราวหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทถึงเมืองไพศาลี แลวประทับ อยูที
โคตมกเจดีย ทรงทราบวาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้นมีญาณแกกลาแลว จึง
ตรัสโคตมกสูตรนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตยอมแสดงธรรมเพื่อ
ความรูยิ่ง ไมใชแสดงเพื่อความไมรูยิ่ง เราตถาคตแสดงธรรมมีเหตุ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรม
ไมมีปาฏิหาริย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตนั้นแสดงธรรมเพื่อความรู
ยิ่ง ฯลฯ ไหใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย โอวาทจึงเปนสิ่งที่ควรทําตาม
อนุสาสนีเปนสิ่งที่ควรทําตาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลเธอทั้งหลาย อยา
เพิ่งยินดี อยาเพิ่งเอิบอิ่มใจ อยาเพิ่งโสมนัสใจวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสรูอยางถูกตองดวยพระองคเอง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวดีแลว พระสงฆ (สาวกของพระผูมีพระภาคเจา) ปฏิบัติดแี ลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้ ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวยากรณนี้อยู หมื่นโลกธาตุก็ไดหวั่นไหวแลว.
ก็ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้นไดสดับพระสูตรนี้แลว ไดบรรลุเปน
พระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาจบ (พระสูตร) นั้นเอง.
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เทศนานี้ไดจบลงในที่นั้นดวยอาการอยางนี้แล.
จบอรรถกถามูลปริยายสูตร ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย ชือ่ ปปญจสูทนี.
จบสูตรที่ ๑
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๒. สัพพาสวสังวรสูตร
[ ๑๐ ] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจา เสด็จประทับ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายะ ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปริยายวาดวย
การสังวรอาสวะทั้งปวงแกพวกเธอ พวกเธอจงพึง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมพี ระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา.
[๑๑] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวความสิ้นอาสวะไว สําหรับภิกษุผูรูอยู เห็นอยู เราไมกลาวความสิ้น
อาสวะไวสําหรับภิกษุผูไมรูไมเห็น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นอาสวะ
จะมีไดแกภิกษุผูรูอะไร เห็นอะไร ? ความสิ้นอาสวะจะมีไดแกภิกษุผูรูเห็น
โยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
มนสิการโดยไมแยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเจริญ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว เธอยอม
ละเสียได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย (๑) อาสนะที่จะพึงละไดเพราะการ
เห็นก็มี (๒) ที่จะพึงไดเพราะการสังวรก็มี ( ๓ ) ที่จะพึงละได
เพราะเสพเฉพาะก็มี (๔) ที่จะพึงละไดเพราะความอดกลั้นก็มี
๑

๑. ในอรรถกถา เรียกสัพพาสวสูตร.
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(๕) ที่จะพึงละไดเพราะเวนรอบก็มี (๖) ที่จะพึงละไดเพราะบรรเทาก็มี (๗) ที่จะพึงละไดเพราะอบรมก็ม.ี
(๑) อาสวะที่ละไดเพราะการเห็น
[๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละได
เพราะการเห็น? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมได
เห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับแนะนํา
ในธรรมของพระอริยะ. ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ
ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมรูธรรมอันตนควรมนสิการ.
เมื่อเขาไมรูธรรมที่ควรมนสิการ ไมรธู รรมที่ไมควรมนสิการ ยอมมนสิการ
ธรรมที่ไมควรมนสิการ ไมมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ไมควรมนสิการ ที่ปุถชุ นมนสิการอยู
เปนไฉน ? เมื่อปุถุชนมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี
อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ ธรรม
เหลานี้ไมควรมนสิการ ซึ่งเขามนสิการอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรมนสิการ ที่ปุถุชนไมมนสิการอยู
เปนไฉน. เมื่อปุถุชนมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี
อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมสิ้นไป
ธรรมเหลานี้ ควรมนสิการ ซึ่งเขาไมมนสิการอยู อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญแกปุถุชนนั้น เพราะมนสิการธรรม
ที่ไมควรมนสิการ และเพราะไมมนสิการธรรมทีค่ วรมนสิการ.
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ปุถชุ นนั้นมนสิการโดยไมแยบคายอยางนี้วา เราไดมีแลวในอดีตกาลอันยืดยาวนาน หรือหนอ หรือเราไมไดมีแลวในอดีตกาลอันยืดยาว
นาน ในอดีตกาลอันยืดยาวนาน เราไดเปนอะไรหนอ ในอดีตกาลอัน
ยืดยาวนาน เราไดเปนอยางไรหนอ ในอดีตกาลอันยืดยาวนาน เราได
เปนอะไรแลวจึงเปนอะไรหนอ ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน เราจักเปน
หรือหนอ ในอนาคตกาลอันยืดยาวหาน เราจักไมเปน ในอนาคตกาล
อันยืดยาวนาน เราจักเปนอะไรหนอ ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน เรา
จักเปนอยางไรหนอ ในอนาคตกาลอันยืดยาวนาน เราจักเปนอะไรแลว
จึงจักเปนอะไรหนอ หรือวา ปรารภกาลปจจุบันอันยืดยาวนาน ในบัดนี้
มีความสงสัยขึ้นภายในวา เรามีอยูหรือ หรือเราไมมี เราเปนอะไรหนอ
เราเปนอยางไรหนอ สัตวนี้มาแตไหนหนอ และจักไปไหน?
เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไมแยบคายอยางนี้ บรรดาทิฏฐิ ๖ ทิฏฐิ
อยางใดอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้น. ทิฏฐิโดยจริงโดยแท ยอมเกิดขึ้นแกปุถุชน
นั้นวา อัตตาของเรามีอยู หรือวา อัตตาของเราไมมีอยู หรือวา เรายอม
รูอัตตาดวยตนเอง หรือวา เรายอมรูสภาพมิใชอัตตาดวยตนเอง หรือวา
เรายอมรูอัตตาดวยสภาพมิใชตน. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิยอมเกิดมีแกปุถุชน
นั้นอยางนี้วา อัตตาของเรานี้ไดเปนผู (บงการ ) เสวย ยอมเสวยวิบาก
ของกรรมทั้งดีทั้งชั่วในอารมณนั้น ๆ ก็อัตตาของเรานี้เปนของเที่ยง ยั่งยืน
ติดตอ ไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักตัง้ อยูอยางนั้นเสมอดวยสิ่งยั่งยืนแท.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เรากลาววา ทิฏฐิ ชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ
เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ สิ่งที่ประกอบสัตวไวคือ
ทิฏฐิ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววาปุถุชนผูไมไดสดับ ผูประกอบ
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ดวยทิฏฐิสังโยชน ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส ยอมไมพนจากทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูสดับ ผูเห็นพระอริยเจาทั้ง
หลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับแนะนําดวยดีในธรรมของ
พระอริยเจา ผูเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนํา
ดวยดีในธรรมของสัตบุรุษ ยอมรูธรรมที่ควรมนสิการ และไมควรมนสิการ. เมื่ออริยสาวกนั้นรูธรรมที่ควรมนสิการ และไมควรมนสิการ ยอม
ไมมนสิการธรรมที่ไมควรมนสิการ และมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ไมควรมนสิการเหลาไหน ทีอ่ ริยสาวก
ไมมนสิการ ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย (คือ ) เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรม
เหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไมเกิด ยอม
เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ ธรรมเหลานั้นที่ไมควรมนสิการ ซึ่ง
อริยสาวกไมมนสิการ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรมนสิการเหลาไหน ทีอ่ ริยสาวก
มนสิการอยู ? คือ เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี
ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเสื่อมสิ้นไป ธรรมเหลานี้ที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกมนสิการอยู.
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด จะไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว จะเสื่อมสิ้น
ไป เพราะอริยสาวกนั้น ไมมนสิการธรรมที่ไมควรมนสิการ และเพราะ
มนสิการธรรมที่ควรมนสิการ.
อริยสาวกนั้น ยอมมนสิการโดยแยบคายวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข
นี้ความดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถือความคับทุกข เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการ
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อยูโดยแยบคายอยางนี้ สังโยชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสยอมเปนอันเธอละได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรา
ตถาคตกลาววาจะพึงละได เพราะการเห็น.
(๒) อาสวะที่ละได เพราะการสังวร
[๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละไดเพราะ
การสังวร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คือภิกษุในพระธรรนวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมแลวดวยควานสํารวมในจักขุนทรียอยู. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความเรารอนอัน กระทําความคับแคนเหลาใด
พึงเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูไมสํารวมจักขุนทรีย อาสวะและความเรารอน
อันกระทําความคับแคน เหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูสํารวมจัก ขุนทรีย
อยูอยางนี้.
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยความสํารวมใน
โสตินทรียอยู . . .
ภิกษุพิจารณาโดแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยความสํารวมใน
ฆานินทรียอยู . . .
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยความสํารวมใน
ชิวหินทรียอยู . . .
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยความสํารวมใน
กายินทรียอยู . . .
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยความสํารวมใน
มนินทรียอยู. . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ก็อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับ
แคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุผูไมสํารวมในมนินทรียอยู อาสวะและ
ความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูสํารวม
ในมนินทรียอ ยูอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เราตถาคต
กลาววา จะพึงละไดเพราะการสังวร.
(๓) อาสวะที่ละไดเพราะการพิจารณา
[ ๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละได
เพราะการพิจารณาเสพ ? คือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย
นี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพจีวรเพียงเพื่อกําจัดหนาว รอน สัมผัส
แหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลือ้ ยคลาน เพียงเพื่อจะปกปดอวัยวะ
ที่ใหความละอายกําเริบ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพบิณฑบาตมิใชเพื่อ
จะเลน มิใชเพื่อมัวเมา มิใชเพื่อประดับ มิใชเพือ่ ตบแตง เพียงเพื่อให
กายนี้ดํารงอยู เพื่อใหเปนไป เพื่อกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแก
พรหมจรรย ดวยคิดวา จะกําจัดเวทนาเกาเสียดวย จะไมใหเวทนาใหม
เกิดขึ้นดวย ความเปนไป ความไมมีโทษ และความอยูสบายดวย จักมี
แกเรา ฉะนี้. พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพเสนาสนะ เพียงเพื่อกําจัด
หนาว รอน สัมผัส แหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแตฤดู เพื่อรื่นรมยในการหลีกออกเรนอยู
พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพบริขาร คือยาอันเปนปจจัยแกคนไข เพียง
เพื่อกําจัดเวทนาที่เกิดแตอาพาธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลว เพื่อความเปนผูไมมี
อาพาธเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะและความเรารอน อันกระทําความ
คับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นผูไมพิจารณาเสพปจจัยอันใด
อันหนึ่ง อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอม
ไมมีแกภิกษุผูพิจารณาเสพอยูอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้
เราตถาคตกลาววา จะพึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ.
(๔) อาสวะทีล่ ะไดเพราะความกดกลั้น
[๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะ
ความอดกลั้น ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแลว เปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย สัมผัสแหง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เปนผูมีชาติของผูอดกลั้นตอ
ถอยคําที่ผูอื่นกลาวชั่ว รายแรง ตอเวทนาที่มีอยูในตัว ซึ่งบังเกิดขึ้น
เปนทุกข หนา แข็ง กลา ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ชอบใจ อาจพราชีวิต
เสียได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะและความเรารอน อันกระทําความ
คับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นผูไมอดกลั้นอยู อาสวะและความ
เรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูอดกลั้น
อยูอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานั้น เราตถาคตกลาววา จะพึง
ละไดเพราะความอดกลั้น.
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(๕) อาสวะที่ละไดเพราะการเวน
[๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละไดเพราะ
ความเวนรอบ ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรนวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแลวหลีกหนีชางที่ดุราย มาที่ดุราย โคที่ดุราย สุนัขที่ดุราย
งู หลักตอ สถานที่มีหนาม บอ เหว ที่เต็มดวยของไมสะอาด โสโครก.
เพื่อนพรหมจรรย ผูเปนวิญูชนทั้งหลาย พึงกําหนดลงซึ่งบุคคลผูนั่ง
ณ ที่มิใชอาสนะเห็นปานใด ผูเที่ยวไปในที่มิใชโคจรเห็นปานใด ผูคบ
มิตรที่ลามกเห็นปานใด ในสถานทั้งหลายอันลามก. ภิกษุนั้นพิจารณา
โดยแยบคายแลว เวนที่มิใชอาสวะนั้น ที่มิใชโคจรนั้น และมิตรผูลามก
เหลานั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จริงอยู อาสวะและความเรารอน อัน
กระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูไมเวนสถาน
หรือบุคคลอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเรารอน อันกระทําความอับ
แคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุ ผูเวนรอบอยูอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อาสวะเหลานี้ เราตถาคตกลาววา จะพึงละไดเพราะความเวนรอบ.
(๖) อาสวะที่ละไดเพราะการบรรเทา
[๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละได
เพราะความบรรเทา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมอดกลัน้ ยอมละ ยอมบรรเทากามวิตก
ที่เกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอม
บรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ยอม
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อดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ
ใหถึงความไมมี ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทาวิหิงสาวิตกที่เกิด
ขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทา
ธรรมที่เปนบาปอกุศลที่บังเกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความเรารอน อันกระทําความคับแคน
เหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูไมบรรเทาธรรมอันใดอันหนึ่ง
อาสวะและความเรารอน อันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแก
ภิกษุผูบรรเทาอยูอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานั้น เราตถาคต
กลาววา จะพึงละไดเพราะความบรรเทา.
(๗) อาสวะที่ละไดเพราะการอบรม
[๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละได
เพราะอบรม ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแลว เจริญสติสัมโพชณงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในความสลัดออก เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค...
เจริญวิริยสัมโพชฌงค. . .เจริญปติสัมโพชฌงค . . .เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค. . .เจริญสมาธิสัมโพชณงค.. .เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสลัดออก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความเรารอน อันกระทําความคับแคน
เหลาใด พึงเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูไมอบรมธรรมอันใดอันหนึ่ง อาสวะ
และความเรารอน อันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น
ผูอบรมอยูอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เราตถาคตกลาววา
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จะพึงละไดเพราะอบรม.
[๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุวา อาสวะเหลาใด อัน
ภิกษุใดจะพึงละไดเพราะการเห็น อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุนั้นละได
แลวเพราะการเห็น อาสวะเหลาใด อันภิกษุใดจะพึงละไดเพราะการสังวร
อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะการสังวร อาสวะเหลาใด
อันภิกษุจะพึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุ
นั้นละไดแลวเพราะการพิจารณาเสพ อาสวะเหลาใด อันภิกษุใดจะพึง
ละไดเพราะความอดกลั้น อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะ
ความอดกลั้น อาสวะเหลาใด อันภิกษุใดจะพึงละไดเพราะความเวนรอบ
อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะความเวนรอบ อาสวะ
เหลาใด อันภิกษุใดจะพึงละไดเพราะความบรรเทา อาสวะเหลานั้น
เปนอันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะความบรรเทา อาสวะเหลาใด อันภิกษุ
ใดจะพึงละไดเพราะการอบรม อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุนั้นละไดแลว
เพราะการอบรม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูสํารวม
ดวยความสังวรในอาสวะทั้งปวงอยู ตัดตัณหาไดแลว ยังสังโยชนใหปราศ
ไปแลว ไดทําที่สุดทุกขเพราะความตรัสรู ดวยการเห็นและการละมานะ
โดยชอบ.
พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสสังวรปริยายนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม
ยินดีภาษิตของพระผูมีภาคพระเจา ฉะนี้แล.
จบ สัพพาสวสังวรสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสัพพาสวสังวรสูตร
อธิบายที่มาของคําวา สาวัตถี
[๑๐] สัพพาเสวสูตรเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
ฯลฯ กรุงสาวัตถี.
ในสัพพาสวสังวรสูตรนั้น มีอรรถกถาแกตามลําดับบท ดังตอไปนี้.
นักอักษรศาสตรวิจารณกันไวอยางนี้กอนวา คําวา สาวตฺถี คือพระนคร
อันเปนสถานที่อยูของฤาษี ชื่อ สวัตละ เหมือนคําวา กากนฺที มากนฺที
ฉะนั้น. สวนพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไววา วัตถุเครื่องอุปโภค
และบริโภคของมนุษยทุกอยางมีอยูในเมืองนี้ ฉะนั้น เมืองนี้จึงชื่อวา
สาวัตถี. ในเมื่อเอาคําวา "สุตฺถ" มารวมไวดวย จึงชื่อวา สาวัตถี
เพราะอาศัยเหตุที่วา เมื่อถูกเขาถามวา มีของอะไรอยูบาง ก็ตอบวา มี
ครบทุกอยาง.
เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอยางมารวมกัน อยูในเมือง
สาวัตถีตลอดเวลา ฉะนัน้ ทานมุงเอาความสมบูรณ
ดวยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอยางจึงเรียก (เมืองนัน้ )
วา สาวัตถี. นี้เปนเมืองของชาวโกศล นาชื่นชม
นารินรมย นาเพลิดเพลินเจริญใจ อึกทึกไปดวย
เสียง ๑๐ ประการ เปนเมืองอูขาวอูน้ํา. เปนเมือง
ถึงความเจริญไพบูลย มัง่ คั่ง กวางขวาง นาชื่นชม
และอุดมสมบูรณ เหมือนเทพบุรีชื่อ อาลกมันทา.
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ในเมืองสาวัตถีนั้น.
ในบทวา เชตวเน อธิบายวา พระราชกุมารทรงพระนามวา
"เชตะ" เพราะทรงรบชนะขาศึกของพระองค หรือเพราะประสูตูใน
เวลาที่พระชนกทรงมีชัยตอขาศึกของพระองค. อีกอยางหนึ่ง ทรงพระ
นามวา "เชตะ" เพราะพระนามอยางนี้ พระชนกชนนีทรงตั้งใหเพื่อ
ความเปนสิริมงคล. พระอุทยานของพระราชกุมารพระนามวา เชตะ
ชื่อวา เชตวัน. เพราะพระอุทยานเชตวันนั้น อันพระราชกุมารทรง
พระนามวา "เชตะ" นัน้ ทรงปลูกสรางทะนุบํารุงใหเจริญงอกงาม
ทั้งพระองคก็ทรงเปนเจาของพระอุทยานั้นดวย ฉะนั้นจึงเรียกวา เชตวัน. ในพระวิหารเชตวันนั้น.
ในบทวา อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม นี้ มีอธิบายวา คฤหบดีนั้น
ชื่อวา "สุทตั ตะ" โดยเปนชื่อที่บิดามารดาตั้งให แตมาไดชื่อวา
อนาถปณฑิกะ โดยเหตุที่ไดใหอาหารแกคนอนาถาทั้งหลายเปนประจํา
เพราะเปนผูมั่งคั่งดวยสมบัติทุกอยาง และเพราะปราศจากความตระหนี่
ทั้งเพียบพรอมดวยคุณธรรมมีความกรุณาเปนตน. สัตวทั้งหลายโดยเฉพาะ
บรรพชิตยอมยินดีในสวนนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อาราม. อธิบายวา
สัตวทั้งหลายมาแตที่ตาง ๆ กัน ยอมยินดี เพลิดเพลิน อยูอ ยางสบาย
เพราะสวนนั้นงามไปดวยไมดอกไมผล เปนตน สมบูรณไปดวยองคประกอบแหงเสนาสนะ ๕ ประการมีไมไกลไมใกล ( โคจรคาม) เกินไปนัก.
อีกประการหนึ่ง ชื่อวา อาราม เพราะดึงดูดสัตวผูไปถึงสถานที่นั้นไว
ภายในบริเวณของตนนั้นเอง แลวใหเพลิดเพลินไปดวยสมบัติมีประการ
ดังกลาวแลว. ความจริง อารามนั้น อนาถปณฑิกคฤหบดีไดมอบถวาย
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สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยการบริจาคทรัพยถึง ๕๔ โกฏิ คือ
บริจาคซื้อที่ดินจากพระหัตถของพระราชกุมารทรงพระนามวา "เชตะ"
ดวยการเอาเงิน ๑๘ โกฏิ ปู ( เต็มบริเวณพื้นที่) บริจาคเปนคากอสราง
เสนาสนะตาง ๆ ๑๘ โกฏิ บริจาคเปนคาทําการฉลองพระวิหารอีก ๑๘ โกฏิ
ฉะนั้นจึงไดชื่อวา อารามของอนาถปณฑิกะ. ในอารามของอนาปณฑิกคฤหบดีนั้น คําวา เชตวเน ในคําวา เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม นั้น เปนคําระบุถึงเจาของคนแรก. คําวา อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม เปนคําระบุถึงเจาของคนหลัง.
ถามวา จะมีประโยชนอะไรในการระบุถึงเจาของทั้ง ๒ นั้น
ตอบวา มีประโยชนคือจะทําใหเปนเยี่ยงอยางของผูตองการบุญ
จริงอยู ในขอนั้น ทานพระอานนทเมื่อจะแสดงวา ผูตองการบุญ
ทั้งหลายยอมทําบุญเพราะกิตติศัพทของทานทั้ง ๒ นั้นวา พระราชกุมาร
พระนามวาเชตะนั้นทรงบริจาคทรัพย ๑๘ โกฏิ ที่พระองคไดมาดวยการ
ขายสถานที่ในการสรางซุมประตูและปราสาท และทรงบริจาคตนไมซึ่ง
มีคาหลายโกฏิ (สวน) อนาถปณฑิกคฤหบดีไดบริจาคทรัพย ๕๔ โกฏิ
ดังนี้แลว ชักชวนชนผูตองการบุญเหลาอื่นใหถือชนทั้ง ๒ นั้นเปนแบบ
อยาง.
อธิบายคําวา อาสวะ
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสพระสูตรนี้วา
สพฺพาสวสวรปริยาย โว ภิกฺขเว ดังนี้ ?
ตอบวา เพื่อทรงแสดงถึงขอปฏิบัติเพื่อความสิ้นอาสวะ เริ่มตน
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ตั้งแตการชําระอุปกิเลสแกภิกษุเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพาสวสวรปริยาย ความวา เปน
เหตุสํารวม คือวา เปนเหตุใหระมัดระวังอาสวะทุกอยาง อธิบายวา
เปนเหตุใหอาสวะเหลานี้ที่ภิกษุระวังปกปดแลว ยอมถึงความสิ้นไป กลาว
คือ ความดับไปโดยไมเกิดขึ้น (อีก) คือ อันภิกษุยอมละได ไดแกยอม
ไมเปนไป. ในบทวา อาสวาน นั้น ที่ชื่อวา อาสวะ เพราะอรรถวา
ไหลไป ทานอธิบายวา อาสวะเหลานั้นยอมไหลไป คือไหลออกทางจักษุบาง
ฯลฯ ทางใจบาง ดังนี้ . อีกอยางหนึ่ง อาสวะเหลานั้น เมื่อวาโดยธรรม
ยอมไหลไปจนถึงโคตรภู. เมื่อวาโดยโอกาสโลก ยอมไหลไปจนถึงภวัคคพรหม. เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อาสวะ. อธิบายวา อาสวะเหลานั้นทํา
ธรรมเหลานั้นและโอกาสนั้นไวภายใน (อํานาจ) แลวเปนไป. จริงอยู
อา อักษรนี้มีความหมายวา ทําไวในภายใน. ที่ชอื่ วา อาสวะ. เพราะ
เปนเหมือนของหมักดอง มีน้ําเมาเปนตน โดยความหมายวา หมักอยูนาน
ดังนี้บาง. ความจริง ในทางโลก น้าํ เมาที่หมักไวนาน เขาก็เรียกวา
อาสวะ ดังนี้. ก็ถาน้ําเมาเปนตนเรียกวา อาสวะ ได เพราะความหมายวา
หมักไวนานไซร กิเลสเหลานี้ก็ควรจะเปนเชนนั้นเหมือนกัน. สมจริงดัง
ที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนของอวิชชา ไมปรากฏ (คือไม
ปรากฏวา) ในกาลกอนแตนี้ มิไดมีอวิชชา ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ทีช่ ื่อวา
อาสวะ เพราะอรรถวา ไหลไป คือไหลออกไปสูสังสารทุกข ตอไป
ดังนี้บาง. ก็คําอธิบาย คําแรก ๆ ในรูปวิเคราะหเหลานี้ ยอมใชในที่ที่
กิเลสทั้งหลายมาโดยชื่อวา อาสวะ (สวน) คําอธิบายคําหลังใชในกรรม
ก็ได. ก็ไมใชเพียงแตกรรมกิเลสอยางเดียวเทานั้น ที่เปนอาสวะ โดยที่
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แทแล แมอปุ ทวะนานัปการ ก็ชื่อวา อาสวะได ( เหมือนกัน). ความจริง
ในพระสูตรทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายซึ่งเปนมูลเหตุใหกอการทะเลาะวิวาทก็
มาโดยชื่อวา อาสวะ ในคํานี้วา จุนทะ เราไมแสดงธรรมเพื่อการสังวร
ระวังเหลาอาสวะอันเปนไปในทิฏฐธรรมเทานั้น ดังนี้ . กรรมอันเปนไป
ในภูมิ ๓ และเหลาอกุศลธรรมที่เหลือทั้งหลาย ก็ชื่อวาอาสวะในคํานี้วา
อาสวะทั้งหลายของเราที่เปนเหตุใหเขาถึงความเปน
เทพหรือคนธรรพ ที่เหาะเหินได และเปนเหตุใหเรา
พึงไปสูความเปนยักษ ความเปนมนุษย และพึงไป
สูอัณฑชกําเนิด สิน้ ไปแลว อันเราขจัดแลว ทําให
พินาศแลว ดังนี้.
การเขาไปวารายผูอื่น ความเดือนรอน การฆา และการจองจํา
เปนตน และอุปทวะนานัปการที่เปนเหตุใหสัตวเสวยทุกขในอบาย ก็ชอื่
วา อาสวะ. (เชน ) ในประโยคนี้วา ( เราตถาคตจะแสดงธรรม ) เพื่อ
ระมัดระวังอาสวะอันเปนไปในทิฏฐธรรม (และ) เพื่อบําบัดอาสวะอัน
เปนไปในสัมปรายภพ ดังนี้. ก็ในทีใ่ ดอาสวะเหลานี้นั้นมาโดยประการใด
ในที่นั้นก็พึงทราบโดยประการนั้น. ก็ในพระวินัย อาสวะทั้งหลายเหลานี้
มีมาแลว ๒ อยาง เชนในประโยควา ( เราตถาคตจะแสดงธรรม) เพื่อ
ปองกันอาสวะอันเปนไปในทิฏฐธรรม เพื่อบําบัดอาสวะอันเปนไปใน
สัมปรายภพ ดังนี้กอน. ในสฬายตนวรรค มีมาแลว ๓ อยาง ( เชนใน
ประโยค) วา ผูมีอายุ อาสวะเหลานี้มี ๓ อยาง คือกามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ ดังนี้. ในสุตตันตปฎกแหงอื่น และพระอภิธรรมปฎก อาสวะ
๓ เหลานั้นนั่นแล รวมกับทิฏฐาสวะเขาดวยมีมาแลวเปน ๔ อยาง
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วาโดยบรรยายที่จําแนกอาสวะทั้งหลายมีมา ๕ อยาง คือ ภิกษุทั้งหลาย
อาสวะซึ่งเปนเหตุยังสัตวใหเขาถึงนรกก็มีอยู อาสวะซึ่งเปนเหตุใหสัตวไป
สูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มีอยู อาสวะซึ่งเปนเหตุใหสัตวไปสูวิสัยแหงเปรต
ก็มีอยู อาสวะซึ่งเปนเหตุใหสัตวไปสูมนุษยโลกก็มีอยู และอาสวะอันเปน
เหตุยังสัตวใหไปสูเทวโลกก็มี. ในฉักกนิบาต อาสวะมีมา ๖ อยาง โดยนัย
เปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย อาสวะที่ตองละดวยสังวรมีอยู. สวนในสูตรนี้
อาสวะ ๖ เหลานั้นนั่นแล พรอมดวยอาสวะที่ตองละดวยทัสสนะ มีมา
(รวม) เปน ๗ อรรถพจน และประเภท (แหงอาสวะ) ในบทวา
อาสวะ มีเพียงเทานี้กอน.
อธิบายสังวร
สวนในบทวา สังวร มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ทีช่ ื่อวา สังวร
เพราะอรรถวา สังวร อธิบายวา ปด คือหาม ไดแกไมใหเปนไป. สมจริง
ดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต
อนุญาตใหภิกษุผูตองการพักผอนในกลางวัน ตองปดประตูเสียกอนแลวจึง
พักผอนดังนี้. พระอาจารยกลาว สังวร ดวยอรรถวา ปดในคําเปนตนวา
ตถาคต เรากลาวสติวาเปนเครื่องหามกระแส กระแส
เหลานั้นบุคคลยอมปดกั้นไดดวยปญญา ดังนี้.
สังวรนัน้ มี ๕ อยางคือ สีลสังวร สติสังวร ญาณสังวร ขันติสังวร วิริยสังวร. บรรดาสังวรเหลานั้น สังวรที่ตรัสไววา ภิกษุประกอบ
ดวยปาฏิโมกขสังวรนี้ นีช้ ื่อวาสีลสังวร. ความจริงปาฏิโมกขศีลทาน
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กลาววา สังวร ในที่น.ี้ สังวรในคําเปนตนวา ภิกษุยอมถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย ชื่อวา สติสังวร. ก็สติ ทานกลาววา สังวร ในที่นี้.
สังวรทีต่ รัสไววา เราตถาคตกลาวญาณวาเปนเครื่องกั้นกระแส
กระแสเหลานั้นบุคคลยอมปดกั้นไดดวยปญญา นี้ชื่อวาญาณสังวร. ก็ใน
ที่นี้ทานกลาวญาณวา สังวร ดวยอรรถวาปดไวได ดวยบทวา ปถียเร.
ขันติสังวรและวิริยสังวรมาในสูตรนี้โดยนัยเปนตนวา ภิกษุเปนผูอดทน
ตอความหนาว ฯลฯ ไมยอมใหวิตกซึ่งเกิดขึ้นครอบงําได ดังนี้. ก็พึง
ทราบความที่ขันติและวิริยะ ชื่อวา สังวร เพราะทานสงเคราะหดวยอุเทศ
นี้วา สพฺพาสวสวรปริยาย นี.้
อีกอยางหนึ่ง สังวรแมทั้ง ๕ อยางนี้ ก็มาในสูตรนี้เหมือนกัน.
บรรดาสังวรทั้ง ๕ อยางนั้น ขันติสังวรและวิริยสังวรทานกลาวไวกอน
แลวทีเดียว. ก็สังวรที่ตรัสไววา ภิกษุนั้นพิจารณาที่อันมิใชอาสนะนั้นและ
อโคจรนั้นโดยแยบตายแลว นีช้ ื่อวาสีลสังวรในที่นี้. สังวรที่ตรัสไววา
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว สํารวมระวังจักขุนทรียดังนี้ นี้ชื่อวาสติ
สังวร. การพิจารณาดวยญาณในธรรมทั้งปวง ชื่อวา ญาณสังวร. สวน
การเห็น การสองเสพ การเจริญ ก็ชอื่ วา ญาณสังวร ดวยศัพทที่ทานมิได
ถือเอา. ที่ชอื่ วาปริยาย เพราะเปนเหตุเครื่องกําหนดแหงธรรมทั้งหลาย
อธิบายวา ธรรมทั้งหลายยอมถึงการเกิดขึ้นหรือดับไป. คําใดที่ควรกลาว
ในคํานี้วา สพฺพาสวสวรปริยาย คํานั้นทานกลาวอธิบายไวดวยคํามี
ประมาณเพียงเทานี้.
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อธิบายญาณทัสสนะ
[๑๑] บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ชานโต อห เปนตนดังตอ
ไปนี้. บทวา ชานโต คือรูอยู. บทวา ปสฺสโต คือเห็นอยู. บทแม
ทั้งสองมีเนื้อความอยางเดียวกัน พยัญชนะเทานั้นที่ตางกัน. เมื่อเปนเชน
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาแสดงถึงบุคคล โดยมุงถึงลักษณะของญาณดวย
บทวา ชานโต. ความจริง ญาณมีความรูเปนลักษณะ. ทรงแสดงบุคคล
โดยมุงถึงอํานาจของญาณดวยบทวา ปสฺสโต. ความจริง ญาณมีอํานาจ
ในการเห็น. บุคคลผูพรัง่ พรอมดวยญาณ ยอมเห็นธรรมที่พระพุทธเจา
ทรงเปดเผยไวดวยญาณนั้นแล เปรียบเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปดวยจักษุ
ฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง เพื่อใหโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น อโยนิโสมนสิการ
จะไมเกิดขึ้นแกผูเห็นอยู เหมือนจะไมเกิดขึ้นแกผูรูอยูฉะนั้น สารสําคัญ
ในคําทั้ง ๒ นี้มีเพียงเทานี้. สวนอาจารยบางพวกกลาวเยิ่นเยอไวมาก.
ขอความเหลานั้นไมเหมาะในอรรถนี้.
บทวา อาสวาน ขย ความวา การละอาสวะ คือการเกิดความสิ้น
ไปโดยไมมีเหลือ ไดแกอาการคือการสิ้นไป หมายความวาภาวะคือการ
ไมมีแหงอาสวะทั้งหลาย. ขยะ ศัพทนี้แล มีความหมายวาสิ้นอาสวะ
ทั้งในสูตรนี้ และทั้งในประโยคเปนตนวา อาสวาน ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ. สวนในสูตรอื่น แมมรรค-ผล-นิพพาน ทานเรียกวาธรรมเปน
ที่สิ้นไปแหงอาสวะ. จริงอยางนั้น มรรคทานเรียกวา ธรรมเปนที่สิ้น
อาสวะ (เชน) ในประโยคเปนตนวา
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ในเพราะการสิ้นไปแหงอาสวะของพระเสขบุคคล
ผูกําลังศึกษา ผูดําเนินตามทางสายตรง (คือมรรค
มีองค ๘) ญาณ (สัมมาทิฏฐิ) ยอมเกิดกอน
ตอแตนั้น อรหัตตผลจึงมีในลําดับตอไป ดังนี้.
ผล ทานกลาววา ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ (เชน) ในประโยคเปนตนวา
บุคคลเปนสมณะไดเพราะการในรูปแหงอาสวะ. นิพพานทานกลาววา
ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ (เชน) ในประโยคเปนตนวา
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคลผูตามเห็นโทษ
ของผูอ ื่น ผูมีปกติเพงโทษเปนนิจนั้น เขายอมอยู
หางไกลจากธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ ดังนี้.
บทวา โน อชานโต น อปสฺสโต ความวา ก็ผูใดไมรูอยูไมเห็นอยู
เราตถาคตไมกลาวการสิ้นไปแหงอาสวะของบุคคลนั้น. ชนเหลาใด กลาว
ถึงความบริสุทธิ์ดวยสังวรเปนตน แมของบุคคลผูไมรูไมเห็น ชนเหลานั้น
เปนอันทานคัดคานดวยบทวา โน ชานโต โน ปสฺสโต นี้. อีกอยางหนึ่ง
ดวย ๒ บทแรก (ชานโต ปสิสโต) เปนอันพระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสอุบายไวแลว, ดวย ๒ บทหลังนี้ (โน อชานโต อปสฺสโต) เปน
อันพระองคไดตรัสการปฏิเสธอุบายไวแลว เพราะฉะนั้น ในที่นี้ ญาณ
เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวาเปนธรรมเครื่องปดกันอาสวะ
ทั้งหลายโดยสังเขป.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะทรงแสดงธรรม
ที่เมื่อภิกษุรูอยูจึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย จึงทรงเริ่มปุจฉาวา
กิฺจิ ภิกขฺ เว ชานโต ดังนี้. ในบทวา กิฺจิ ภิกขเว ชานโต นัน้
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ความรูมีหลายอยาง ความจริงภิกษุลางรูปผูมีชาติฉลาดยอมรูวิธีทํากลด
ลางรูปยอมรูวิธีทําจีวรเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อภิกษุนั้นดํารงอยูใน
ขอวัตรกระทํากรรมเชนนี้อยู ความรูเชนนั้นไมควรจะกลาววา ไมเปน
ปทัฏฐานของมรรคและผล. สวนภิกษุใดบวชในศาสนาแลวรูวิธีทําเวชกรรมเปนตน เมื่อภิกษุนั้นรูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญขึ้นทีเดียว.
เพราะฉะนั้น เมื่อภิกษุรูเห็นธรรมใด ความสิ้นอาสวะจึงเกิดมีได เมื่อ
จะทรงแสดงธรรมนั้นนั่นแล พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา โยนิโส จ
มนสิการ อโยนิโส จ มนสิการ ดังนี.้
โยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการทั้ง ๒ อยางนั้น ที่ชื่อวา โยนิโส
มนสิการ ไดแกการทําไวในใจโดยถูกอุบาย=การทําไวในใจโดยถูกทาง
=การนึก=การนอมนึก=การผูกใจ=การใฝใจ=การทําไวในใจ ซึ่งจิตใน
อนิจจลักษณะเปนตน โดยนัยเปนตนวา ไมเที่ยง หรือโดยสัจจานุโลมิกญาณ นี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ ทีช่ ื่อวา อโยนิโสมนสิการ ไดแก
การทําไวในใจโดยไมถูกอุบาย ไดแกการทําไวในใจโดยไมถกู ทาง คือ
การทําไวในใจโดยไมแยบคาย=การทําไวในใจโดยผิดทาง ในสิ่งที่ไมเที่ยง
วาเที่ยง ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข ในสิ่งที่ไมใชอัตตาวาเปนอัตตา หรือ
คือการนึก=การนอมนึก=การผูกใจ=การใฝใจ=การทําไวในใจซึ่งจิตโดย
การกลับกันกับสัจจะ นี้เรียกวาอโยนิโสมนสิการ ความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ยอมมีแกภิกษุผูรูอยู เพื่อยังโยนิโสมนสิการใหเกิดขึ้น และ
แกภิกษุผูเห็นอยู โดยประการที่อโยนิโสมนสิการจะไมเกิดขึ้น ดังที่
พรรณนามานี้.
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บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงขอยุติแหงเนื้อความนี้ พระผูมพี ระภาคเจา
จึงตรัสวา อโยนิโส ภิกฺขเว ฯเปฯ ปหียฺยนฺติ.
ถามวา ดวยคําวา อโยนิโส ภิกฺขเว ฯเปฯ ปหียนฺติ นั้น ทาน
กลาวอธิบายไวอยางไร.
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา เพราะอาสวะทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น
แกภิกษุผูใสใจโดยไมแยบคาย เมื่อภิกษุใสใจโดยแยบคาย เธอยอมละ
อาสวะทั้งหลายได เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเขาใจวา ความในรูปแหง
อาสวะทั้งหลาย ยอมมีแกภิกษุผูรูอยู เพื่อยังโยนิโสมนสิการใหเกิดขึ้น
และแกภิกษุผูเห็นอยู โดยประการที่อโยนิโสมนสิการจะไมเกิดขึ้น ดัง
ที่พรรณนามาน. ในขอนี้มีการพิจารณาโดยสังเขปเพียงเทานี้กอน สวน
ความพิสดารมีดังตอไปนี้. พระสูตรทัง้ สิ้นขางหนามีความเกี่ยวเนื่องกันกับ
ดวย ๒ บทนี้ คือ โยนิโส อโยนิโส กอน. ความจริง พระสูตรทั้งหมด
ขางหนา ทานกลาวไวดวยอํานาจวัฏฏะและวิวัฏฏะ. ก็วฏั ฏะมีการไมใสใจ
โดยแยบคายเปนมูลราก. วิวัฏฏะมีการใสใจโดยแยบคายเปนมูลราก. คือ
อยางไร ? อธิบายวา การใสใจโดยไมแยบคายเมื่อเจริญขึ้นยอมใหธรรม
๒ อยาง คือ อวิชชา และภวตัณหาบริบูรณ. ก็เมื่อมีอวิชชา สังขาร
ทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นเพราะมีอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ กองทุกขจึงมีการ
เกิดขึ้น. เมือ่ มีตัณหา อุปาทานก็เกิดมี เพราะมีตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
กองทุกขจึงมีการเกิดขึ้น. ฉะนั้น บุคคลผูมากดวยการไมใสใจโดยแยบคาย
อยางนี้ ยอมเวียนวายตายเกิดอยูในภพกําเนิด คติ ฐิติ และ สัตตาวาส
อยูร่ําไป เปรียบเหมือนเรือซึ่งถูกแรงลมพัดทําใหโคลง และเปรียบเหมือน
ฝูงโคซึ่งตกลงไปในแมน้ําไหลวน และเหมือนโคพลิพัทที่เขาเทียมรถไว
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ฉะนั้น. วัฏฏะมีการไมใสใจโดยแยบคายเปนมูลรากดังวามานี้กอน.
สวนการใสใจโดยแยบคาย เมื่อเจริญขึ้นยอมทํามรรคมีองค ๘ มี
สัมมาทิฏฐิเปนขอแรกใหบริบูรณ เพราะพระบาลีวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูสมบูรณดวยการใสใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ได คือ เธอก็จักเจริญ
อริยมรรคมีองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองค ๘. ดวยบทวา
ยา จ สมฺมาทิฏิ สา วิชชา นี้ บัณฑิตพึงทราบวิวัฏฏะซึ่งมีการใสใจ
โดยแยบคายเปนมูลรากอยางนี้วา เพราะอวิชชาเกิดขึ้น และอวิชชาดับไป
ความดับแหงสังขารจึงเกิดมีแกภิกษุนั้น ฯลฯ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. พระสูตรทั้งหมดขางหนามีความ
เกี่ยวเนื่องกันดวยบททั้ง ๒ นี้ดังกลาวมานี้. ก็ในสูตรนี้ที่เกี่ยวเนื่องกัน
อยางนี้ เพราะเหตุที่แสดงการละอาสวะไวกอนแลว จะกลาวการเกิดขึ้น
ทีหลังไมเหมาะ เนื่องจากวาอาสวะที่ละไดแลวยอมไมเกิดขึ้นอีก แตที่ถูก
( คือกลาว) การละอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว (ตางหาก ) ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อโยนิโส ภิกขฺ เว มนสิกโรโต เปนตน
แมโดยยอนอุทเทศ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยนิโส มนสิกโรโต
ความวา ผูยังการใสใจโดยไมแยบคายมีประการดังกลาวแลวใหเกิดขึ้น.
ในบทวา อุปฺปนฺนา เจว อาสวา อุปปฺ ชฺชนฺติ นี้ ความวา เมื่อภิกษุ
ไดปจจัยมีจีวรเปนตน ซึ่งตนไมเคยไดมากอน หรือไดวัตถุอันนาพอใจ
อยางใดอยางหนึ่งของอุปฏฐาก สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกแลว ไม
ใสใจโดยแยบคายซึ่งปจจัยหรือวัตถุนั้นวา งาม เปนสุข ก็หรือเมื่อภิกษุ
ไมใสใจโดยแยบคายซึ่งอารมณอยางอื่น ๆ ซึ่งตนไมเคยไคเสวยมากอน
โดยประการใดประการหนึ่ง อาสวะเหลาใดยอมเกิดขึ้น. อาสวะเหลานั้น

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 160

ซึ่งยังไมเกิดขึ้น พึงทราบวายอมเกิดขึ้น ดังนี้. ความจริง อาสวะทั้งหลาย
ที่ชื่อวา ไมเกิดขึ้นในสังสารวัฏซึ่งมีที่สุดแหงเบื้องตนที่ใครตามไปไมรู
แลวโดยประการอื่น ยอมไมมี. อาสวะทั้งหลายของภิกษุใดในกาลกอนไม
เกิดขึ้นในวัตถุหรือในอารมณที่ตนไมเคยไดเสวยมากอนโดยความบริสุทธิ์
ตามปกติหรือดวยอํานาจการอุทเทศ ปริปุจฉา ปริยัติ นวกรรม และ
โยนิโสมนสิการ อยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมเกิดขึ้นโดยฉับพลันดวย
ปจจัยเชนนั้น ในภายหลัง อาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นพึงทราบวา ยัง
ไม (เคย) เกิดขึ้นแลว ยอมเกิดขึ้นดังนี้. สวนอาสวะทั้งหลายซึ่งกําลัง
เกิดขึ้นบอย ๆ ในวัตถุและในอารมณเหลานั้นนั่นแล ทานเรียกวา เกิดขึ้น
แลว ยอมเจริญ. ขึ้นชื่อวา ความเจริญแหงอาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้น
ครั้งแรกโดยประการอื่นจากนี้ หามีไมเลย.
ในบทวา โยนิโส จ โข ภิกขฺ เว นี้ ความวา อาสวะทั้งหลาย
ของภิกษุใด ยอมไมเกิดขึ้น โดยความบริสุทธิ์ ตามปกติ หรือโดยเหตุ
มีอุทเทศ และปริปุจฉาเปนตน เหมือนไมเกิดขึ้นแกทานมหากัสสปะ
และนางภัททกาปลานี ภิกษุนั้นยอมรูแจงชัดวา อาสวะทั้งหลายของเรา
ยังไมถึงการเพิกถอนดวยมรรคหรือหนอ อยูกระนั้นเลย เราจะปฏิบัติเพื่อ
เพิกถอนอาสวะเหลานั้น. ตอแตนั้น เธอยอมเพิกถอนอาสวะทั้งหมดนั้น
ดวยมรรคภาวนา อาสวะทั้งหลายเหลานั้นของเธอทานกลาววา ที่ยังไม
เกิดยอมไมเกิดขึ้น. สวนภิกษุใด มีสติอยูหางไกล อาสวะทั้งหลายยอม
เกิดขึ้นโดยเร็วพลัน เพราะความหลงลืมแหงสติ ตอแตนั้น เธอนั้นก็ถึง
ความสังเวช เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย ยอมเพิกถอนอาสวะเหลานั้น
ได อาสวะซึ่งเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นเรียกวา อันเธอยอมละได เหมือน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 161

พระมหาติสสคุตตเถระผู อยูในมัณฑลาราม.
ไดยินวา ทานเริ่มอุทเทศในวิหารนั้นนั่นเอง ครั้งนั้น กิเลสก็
เกิดขึ้นแกทานผูเที่ยวบิณฑบาตในหมูบานเพราะอารมณอันเปนวิสภาคกัน.
ทานขมอารมณนั้นดวยวิปสสนาแลวกลับไปวิหาร. อารมณนั้นไดปรากฏ
แกทานแมในความฝน. ทานเกิดความสังเวชขึ้นวา กิเลสนี้เจริญขึ้นแลว
ยอมเปนเรื่องทําเราใหตกไปในอบาย ดังนี้แลว อําลาอาจารยแลวออก
จากวิหารไปเรียนอสุภกัมมัฏฐาน ซึง่ เปนปฎิปกษตอราคะในสํานักของ
พระมหาสังฆรักขิตเถระ เขาไปสูระหวางพุมไม ลาดผาบังสุกุลรองนั่ง
ตัดเสียซึ่งราคะอันประกอบดวยกามคุณ ๕ ดวยอนาคามิมรรค ลุกขึ้นแลว
ไหวอาจารย ในวันรุงขึ้นไดบรรลุอุทเทสมรรค. ก็อาสวะทั้งหลายเหลาใด
กําลังเปนไปยังไมเกิดขึ้น ขึ้นชื่อวา การละอาสวะทั้งหลายเหลานั้น ดวย
ขอปฏิบัติยอมไมมี.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาบทนี้วา อุปฺปนฺนา จ
อาสวา ปหิยฺยนฺติ ดังนี้แลว ทรงขยายเทศนาใหพิสดาร เพื่อจะทรง
ชี้แจงเหตุแหงการละ ซึ่งอาสวะที่ละได แมอยางอื่นโดยประการตาง ๆ
จึงตรัสคําเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย อาสวะที่พึงละดวย ทัสสนะ มีอยู ดังนี้
สมกับที่พระองคเปนพระธรรมราชา ผูฉลาดในประเภทแหงเทศนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสฺสนา ปหาตพฺพา ความวา พึงละดวย
ทัสสนะ ในทุกบทก็นัยนี.้
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พรรณนาอาสวธรรมที่พงึ ละดวยทัสสนะ
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะทรงจะกระทําใหแจงซึ่ง
บทเหลานั้นโดยลําดับ จึงทรงตั้งปญหาวา ภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน
ที่ควรละดวยทัสสนะ ดังนี้แลว ทรงเริ่มเทศนาอันเปนปุคคลาธิฏฐานวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมีไดสดับในธรรมวินัยนี้ โดยนัยดังกลาวแลว
ในอรรถกถามูลปริยายสูตร. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนสิกรณีเย
ธมฺเม นปฺปชานาติ ความวา ยอมไมรูจักธรรมทีค่ วรนอมนึก คือที่ควร
นํามาพิจารณา. บทวา อนนสิกรณีเย ความวา ยอมไมรูจักธรรมที่ตรง
กันขาม ในบทที่เหลือก็นัยนี้. ก็เพราะการกําหนดโดยธรรมวา ธรรม
เหลานี้ควรใสใจ ธรรมเหลานี้ ไมควรใสใจ ดังนี้ ไมมี แตการกําหนด
โดยอาการมีอยู คือธรรมทั้งหลายที่ภิกษุใสใจอยูโดยอาการใด จึงเปน
ปทัฏฐานแหงการยังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม ภิกษุไมควรทํา การใสใจ
ธรรมเหลานั้นโดยอาการนั้น ธรรมทั้งหลายที่ภิกษุใสใจโดยอาการใด
จึงเปนปทัฏฐานแหงการนั่งเกิดขึ้นแหงกุศลธรรม ธรรมเหลานี้ภิกษุควร
ใสใจโดยอาการนั้น ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา
ยสฺส ภิกขฺ เว ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน วา กามาสโว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส ความวา อาสวะเหลาใดของ
ปุถุชนผูมิไดสดับแลวนั้น. บทวา นนสิกโรโต ความวา ผูระลึก คือ
นํามาพิจารณา. วา ศัพท ในบทวา อุปฺปนฺโน วา กามสโว นี้ มี
สมุจจยะเปนอรรถ หาไดมีวิกัปเปนอรรถไม. ฉะนั้น พึงเห็นเนื้อความ
ในที่นี้วา กามาสวะ ทีย่ ังไมเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้น กามาสวะที่เกิดขึ้นแลว
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ยอมเจริญ เหมือนเมื่อพระองคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ไมมีเทาก็ตาม มี ๒ เทาก็ตาม มีประมาณเทาใด ฯลฯ ตถาคตกลาว
รอยเทาชางวาเปนยอดแหงสัตวทั้งหลายเหลานั้น ดังนี้ ยอมไดความวา
สัตวไมมีเทาและสัตว ๒ เทา. และเหมือนเมื่อพระองคตรัสวา เพื่อความ
ดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลายผูเกิดมาแลวบาง เพื่ออนุเคราะหสัตวผูเปนสัมภเวสีบาง ยอมไดความวา ภูตและสัมภเวสี และเหมือนเนื้อพระองค
ตรัสวา จากไฟบาง จากน้ําบาง จากการขาดความสามัคคีบาง ยอมได
ความวา จากไฟ จากน้าํ และจากการขาดความสามัคคี ดังนี้ . แมใน
บทนี้วา ยสฺส ภิกฺขเว ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน วา กามาสโว
ก็พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา อนุปฺปนฺโน จ กามาสโว อุปฺปชฺชติ
อุปฺปนฺโน จ กามาสโว ปวทฺฒติ (กามาสวะที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น
และกามาสวะที่เกิดขึ้นแลวยอมเจริญ ). ในบทที่เหลือก็อยางนี้เหมือนกัน.
บรรดาอาสวะเหลานั้น ความกําหนัดอันประกอบดวยกามคุณ ๕ ชื่อวา
กามาสวะ. ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปภพ และความพอ
ใจในฌานซึ่งประกอบดวยสัสสตทิฏฐิ และ อุจเฉททิฏฐิ ชื่อวา ภวาสวะ.
แมทิฏฐาสวะ. ยอมรวมลงในภวาสวะเหมือนกันดวยอาการอยางนี้. ความ
ไมรูในสัจจะทั้ง ชื่ออวิชชาสวะ. บรรดาอาสวะเหลานั้น กามาสวะ
ซึ่งยังไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเจริญแกผูที่ยินดีคือใสใจในกามคุณ.
ภวาสวะที่ยังไมเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเจริญแกผูที่ยินดี
ชอบใจคือใสใจในมหัคคตธรรม. อวิชชาสวะที่ยังไมเกิดยอมเกิด ที่เกิด
แลวก็ยอมเจริญแกผูที่ใสใจในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ โดยธรรมเปน
ปทัฏฐานแหงวิปลลาส ๔ พึงทราบเนื้อความดังกลาวมาอยางนี้. ธรรม
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ฝายขาวควรใหพิสดารโดยความเปนขาศึกกับธรรมตามนัยที่กลาวแลว.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
อาสวะไว ๓ เทานั้น?
ตอบวา เพราะเปนขาศึกตอวิโมกข.
ความจริง กามาสวะเปนปฏิปกษตออัปปณิหิตวิโมกข. ภวาสวะ
และอวิชชาสวะนอกนี้ เปนปฏิปกษตออนิมิตตวิโมกข และสุญญตวิโมกข
ฉะนั้น พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้วา
เหลาชนผูใหอาสวะทั้ง ๓ เหลานี้เกิดขึ้น ยอมเปนผูไมมีสวนแหงวิโมกขทั้ง ๓
เหลานั้น ชนที่ไมใหอาสวะเหลานี้เกิดขึ้น ยอมเปนผูมีสวนแหงวิโมกข
ทั้ง ๓ ดังนี้ จึงตรัสวิโมกขไว ๓ เทานั้น. คํานี้วา อีกอยางหนึ่ง แม
ทิฏฐาสวะก็เปนอันพระองคตรัสไวแลวในอาสวกถานี้เหมือนกัน ดังนี้ เปน
อันพรรณนาไวแลว. บทวา ตสฺส อมนสิกรณียาน ธมฺมาน มนสิการา
ความวา เพราะเหตุแหงการใสใจ อธิบายวา เพราะเหตุที่ใสใจซึ่งธรรม
เหลานั้น. แมในบทที่ ๒ ก็นัยนี.้ คําวา อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอมเกิดขึ้น และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ ดังนี้ นี้เปน
คํากลาวย้ําโดยไมเเตกตางกันแหงอาสวะทั้งหลายที่กลาวแลวในหนหลัง.
ปุถุชนนี้ใด ผูมิไดสดับอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว เพื่อ
ทรงชี้แจงอาสวะที่พึงละดวยเทศนาอันเปนปุคคลาธิฏฐาน เพราะเหตุ
ที่ปุถุชนนั้นเปนที่ตั้งแมแหงอาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตนที่มีการ
ใสใจโดยอุบายไมแยบคาย เปนปจจัยซึ่งตรัสไวโดยเปนสามัญธรรมดา
อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุใสใจโดยอุบายไมแยบคาย
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ฉะนั้น ครั้นทรงแสดงอาสวะ
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แมเหลานั้นโดยบุคคลนั้นนั่นแล ดวยคําเพียงเทานี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรง
แสดงอาสวะที่พึงละดวยทัสสนะ จึงตรัสคําเปนตนวา โส เอว อโยนิโส
มนสิกโรติ อโหสึ นุ โข อห ดังนี้ . ก็ในสูตรนี้ เมื่อจะทรงแสดง
แมทิฏฐาสวะดวยยกวิจิกิจฉาขึ้นเปนประธาน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
เริ่มเทศนานี้. เนื้อความแหงคํานั้นวา อาสวะโดยนัยที่ตรัสแลวอยางนี้
ยอมเกิดขึ้นแกผูใด ผูนั้นชื่อวาเปนปุถุชน ก็ปุถชุ นนี้ใด พระองคตรัสไว
โดยนัยเปนตนวา อสฺสุตวฺ า ดังนี้ ปุถุชนนั้นยอมใสใจโดยไมแยบคาย
คือโดยไมถูกอุบาย ไดแกไมถูกทาง.
ถามวา ใสใจอยางไร ?
ตอบวา คือยอมใสใจวา เราไดมีแลวหรือหนอ ฯลฯ สัตวจักไปไหน
ดังนี้.
ถามวา ทานอธิบายไวอยางไร ?
ตอบวา ทานอธิบายไววา บุคคลนั้นยอมใสใจโดยไมแยบคาย โดย
ประการที่เขามีวิจิกิจฉาทั้ง ๑๖ อยาง ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดย
นัยวา อห อโหสึ นุ โข ดังนี้ เกิดขึ้น. บรรดาขอกังขาเหลานั้น
ขอกังขาวา อโหสึ นุโข น นุโข (เราไดมีแลวหรือหนอหรือไมไดมี
แลว) ความวา ปุถุชน สงสัยความมีและความไมมีแหงอัตตาในอดีตเพราะ
อาศัยอาการคือ สัสสตทิฏฐิและอาการที่เกิดขึ้นลอย ๆ คําวา ก การณ
(เหตุไร ?) ไมจําเปนตองกลาว ( เพราะ) พาลปุถชุ นมีพฤติกรรม
คุมดีคุมรายเหมือนคนบา. อีกอยางหนึ่ง อโยนิโสมนสิการนั้นเองเปนเหตุ
ในเรื่องนี้.
ถามวา อะไรเปนเหตุแหงอโยนิโสมนสิการอยางนี้.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 166

ตอบวา ความเปนปุถุชนนั่นเองหรือกิจอันมีการไมเห็นพระอริยเจา
ทั้งหลายเปนตนเปนเหตุ.
ถามวา ก็แมปถุ ุชนยอมใสใจโดยแยบคาย (มีโยนิโสมนสิการ
เหมือนกัน) มิใชหรือ หรือใครเลากลาวอยางนี้วา ปุถชุ นไมทําไวในใจ
โดยแยบคาย (ไมมีโยนิโสมนสิการ). ความเปนปุถุชนไมเปนเหตุสําคัญ
ในขอนั้น กรรมคือการฟงธรรมและความมีกัลยาณมิตรเปนตน (ตางหาก)
เปนเหตุสําคัญในขอนี้. ความจริง ตามปกติของตน สัตวมีปลาและเนื้อ
เปนตนไมไดมีกลิ่นหอม แตกลายเปนสัตวมีกลิ่นหอมได เพราะมีเครื่อง
ปรุงแตงเปนปจจัย.
บทวา กึ นุ โข อโหสึ ความวา ปุถุชนอาศัยชาติ ( กําเนิด)
เพศและการอุบัติจึงสงสัยวา เราไดเปนกษัตริยแลวหรือหนอแล ไดเปน
บรรดาพราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย
อยางใดอยางหนึ่งแลวหรือหนอแล.
บทวา กถ นุโข ความวา ปุถุชน ไดอาศัยอาการแหงทรวดทรง
จึงสงสัยวา เราไดเปนคนสูงแลวหรือหนอ ไดเปนคนเตี้ย คนขาว คนดํา
คนมีขนาดพอดี คนที่ไมไดขนาดแลวหรือหนอแล. สวนอาจารยบางพวก
ยอมกลาววา ปุถชุ นอาศัยเหตุการเนรมิตของพระอิศวรเปนตน แลวสงสัย
โดยเหตุวา เราไดมีแลวเพราะเหตุอะไรหนอแล.
บทวา กึ หุตฺวา กึ อโหสึ ความวา ปุถุชนอาศัยชาติ (กําเนิด)
เปนตน ยอมสงสัยความสืบตอของตนวา เราเปนกษัตริยแลวจึงไดมาเปน
๑

๑. ปาฐะ เปน โกว เอวมาห มนสิกโรตีติ แตฉบับพมาเปน โก วา เอวมาห น มนสิกโรตีติ

เห็นวาจะถูกตองดีกวา จึงไดแปลตามฉบับพมา.
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พราหมณหรือหนอแล. ฯลฯ เปนเทวดาแลวจึงไดมาเปนมนุษยหรือ
หนอแล. คําวา อทฺธาน ในทุก ๆ บท เปนคําที่ระบุถึงกาลเวลา.
บทวา ภวิสฺสามิ นุโข น นุโข ความวา ยอมสงสัยความที่ตน
จะมีหรือจะไมมีในอนาคตเพราะอาศัยอาการแหงสัสสตทิฏฐิ และอาการ
อุจเฉททิฏฐิ. คําที่เหลือในสูตรนี้มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.
บทวา เอตรหิ วา ปจฺจุปฺปนฺน อทฺธาน ความวา หรือยึดปจจุบัน
กาล แมทั้งหมดมีปฏิสนธิเปนตน มีจุติเปนที่สุดในปจจุบัน.
บทวา อชฺฒตฺต กถกถี โหติ ความวา ปุถชุ นยอมเปนผูมีความ
สงสัยในขันธทั้งหลายของตน. สงสัยอยางไร๑ ? สงสัยความที่ตนมีอยูวา
เรามีอยูหรือหนอแล.
ถามวา ก็ขอ นี้ถูกแลวหรือ?
ตอบวา ในคําวา ถูกหรือไมถูก นี้ จะมีความคิด (กังขา) ไป
ทําไม เออก็ในเรื่องนี้ มีเรื่องดังตอไปนี้เปนอุทาหรณ. ไดยนิ วา ลูก
ของแมเล็กโกนหัว (สวน) ลูกของแมใหญไมไดโกนหัว พอลูกของแม
ใหญนั้นหลับ ญาติทั้งหลายจึงชวยกันโกนหัว. ลูกแมใหญนนั้ พอตื่นขึ้น
ก็คิดวา เราเปนลูกของแมเล็กหรือหนอ. ความสงสัยที่วา เรามีอยูหรือ
หนอแล ก็เปนอยางนี้แหละ.
บทวา โน นุ โขสฺมิ ไดแกปุถชุ นยอมสงสัยความที่ตนไมมี.
แมในขอนั้น มีเรื่องดังตอไปนี้เปนอุทาหรณ. ไดยินวา คนจับปลา
คนหนึ่งคิดเห็นขาของตนซึ่งเย็นเพราะแชอยูในน้ํานานวาเปนปลา จึงไดตี
อีกคนหนึ่งเฝานาอยูใกลปาชารูสึกกลัวจึงนอนขดตัว. เขาตื่นขึ้นมาคิดวา
๑. ฉ. กินฺติ สทฺโท นตฺถิ.
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เขาของตนเปนยักษ ๒ ตน จึงไดตี. เขายอมมีความสงสัยวา หรือวาเรา
ไมมี (ไมใชตัวเรา) ดังนี้.
บทวา กึ นุโข ไดแกเขาเปนกษัตริย (แต) สงสัยความเปน
กษัตริยของตน. ในบทที่เหลือก็นัยนี้. สวนผูเกิดเปนเทวดา ชื่อวาไมรู
ความเปนเทพยอมไมมี แมเทวดานั้นก็ยอมมีความสงสัยความเปนเทวดานั้น
โดยนัยเปนตนวา เรามีรปู หรือไมมีรูปหนอ.
หากมีคําถามวา กษัตริยเปนตนไมรูความเปนกษัตริยเปนตนเพราะ
เหตุอะไร?
พึงตอบวา ความอุบัติในตระกูลนั้นๆ ของกษัตริยเปนตนเหลานั้น
ไมประจักษ. แมคฤหัสถทั้งหลาย มีพราหมณโปฏฐลิตะเปนตน ก็มี
ความสําคัญตัวเองวา เปนบรรพชิต แมบรรพชิตก็มีความสําคัญตัวเองวา
เปนคฤหัสถ โดยนัยเปนตนวา กรรมของเรากําเริบแลวหนอ อนึ่ง แม
มนุษยทั้งหลายยอมมีความสําคัญในคนวาเปนสมมติเทพ เหมือนพระราชา.
คําวา กถ นุ โขสฺมิ นี้ มีนัยดังกลาวแลวนั้นแล. ก็ในบทวา
กถ นุ โขสฺมิ นี้ มีอธิบายวา ปุถุชนเมื่อยึดถือวา ในภายในมีแตชีวะ
ลวน ๆ ดังนี้ แลวอาศัยอาการแหงทรวดทรงของชีวะนั้น สงสัยอยูวา
เราเปนคนสูงหรือหนอแล หรือวา เรามีรูปรางเตี้ย ๔ สวน ๖ สวน
๘ สวน ๑๖ สวนเปนตน ประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ พึงทราบวา
สงสัยวา เราเปนอยางไรหนอแล. ขึ้นชื่อวาบุคคลผูไมรูสรีรสัณฐานอัน
เปนปจจุบันไมมีเลย.
บทวา กุโต อาคโต โส กุหึ คามี ภวิสฺสติ ไดแกสงสัยที่มาและ
ที่ไปของอัตภาพ.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวิจิกิจฉา ๖ อยาง ดังพรรณนา
มาฉะนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงทิฏฐาสวะใด โดยหัวขอคือวิจิกิจฉานี้
พระองคไดทรงเริ่มเทศนาน เมื่อจะทรงแสดงทิฏฐาสวะนั้น จึงตรัสคํา
เปนตนวา ตสฺส เอว อโยนิโส มนสิ โรโต ฉนฺน ทิฏฐีน ดังนี้ .
มีคําอธิบายไววา วิจิกิจฉานี้ ยอมบังเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นโดยประการใด
บรรดาทิฏฐิ ๖ อยางใดอยางหนึ่ง ยอมบังเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นนั่นเอง
ผูไมใสใจโดยแยบคาย มีความลังเลสงสัยโดยประการนั้น เพราะอโยนิโส
มนสิการ ถึงความเปนสภาพมีกําลัง. วา ศัพท ในทุก ๆ บทนั้นเปน
วิกัปปตถะ. อธิบายวา ทิฏฐิยอมเกิดขึ้นอยางนี้บาง อยางนี้บาง. ก็
สัสสตทิฏฐิในบทวา อัตตาของเรามีอยูนี้ ยอมยึดถือวา อัตตาของตนมีอยู
ในกาลทุกเมื่อ.
บทวา สจฺจโต เถตโต ความวา โดยจริงและโดยแท. อธิบายวา
โดยการยึดถืออยางมั่นดวยดีวา อยางนี้เทานั้นจริง. สวนทิฏฐินี้วา อัตตา
ของเราไมมี ชื่อวาอุจเฉททิฏฐิ เพราะถือวาสัตวที่มีอยูขาดสูญในภพนั้นๆ.
อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิแมขอแรกชื่อวา สัสสตทิฏฐิ เพราะยึดถือวา
มีอยูในกาลทั้ง ๓. ทิฏฐิที่ยึดถืออยูวา สิ่งที่เปนปจจุบันเทานั้นมีอยู ชื่อวา
อุจเฉททิฏฐิ. อนึ่ง ทิฏฐิขอ หลังชื่อวา อุจเฉททิฏฐิ เพราะยึดถือในอดีต
และอนาคตวาไมมี เหมือนทิฏฐิของบุคคลผูยึดถือทิฏฐิวา การบูชา
ทั้งหลายมีเถาเปนที่สุด ฉะนั้น (สวน) ทิฏฐิที่ยดึ ถือในอดีตเทานั้นวา
ไมมี ชื่อวา สัสสตทิฏฐิ ดุจทิฏฐิของสัตวผูเกิดขึ้นลอย ๆ เทานั้น.
บทวา อตฺตนา ว อตฺตาน สฺชานามิ ความวา เมื่อปุถุชน
ยึดถือขันธทั้งหลายโดยมีสัญญาขันธเปนประธานวา นั่นอัตตา แลว
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หมายรูขันธที่เหลือดวยสัญญา ยอมมีความเขาใจวา เรายอมหมายรูอัตตานี้
ดวยอัตตานี้.
บทวา อตฺตนาว อตฺตาน ความวา เมื่อปุถุชนยึดถือสัญญาขันธ
นั้นแลวาเปนอัตตา และยึดถือขันธ นอกนี้วาเปนอนัตตา แลวหมายรู
ขันธ เหลานั้นดวยสัญญา ยอมมีความเขาใจอยางนี้วา (เราหมายรู
อนัตตาดวยอัตตา).
บทวา อนตฺตนาว อตฺตาน ความวา เมื่อปุถุชนยึดถือสัญญาขันธวา
อนัตตา และยึดถือขันธ ๔ นอกนี้วาอัตตา แลวหมายรูขันธ ๔ เหลานั้น.
ดวยสัญญา ยอมมีความเขาใจอยางนี้วา (เราหมายรูอัตตาดวยยอนัตตา ).
ทิฏฐิทุกอยาง (ดังกลาวมา) จัดเปนสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิทั้งนั้น.
อาการทั้งหลายมีอาทิวา วโท วเทยฺโย เปนอาการของการยึดมั่น
ดวยสัสสตทิฏฐินั้นเอง. ใน ๒ คํานั้นพึงทราบวินิจฉัยดงนี้. ที่ชื่อวา วโท
เพราะอรรถวา ผูบงการ อธิบายวา ผูทําวจีกรรม. ทีช่ ื่อวา เวเทยฺโย
เพราะอรรถวา รู อธิบายวา ทั้งรูทั้งเสวย.
ถามวา เสวยซึ่งอะไร ?
ตอบวา เสวยผลของกรรมดีและกรรมชั่วในภพนั้น ๆ.
บทวา ตตฺร ตตฺร ความวา ในกําเนิด คติ ฐิติ นิวาส และนิกาย
หรือในอารมณนั้น ๆ.
บทวา นิจฺโจ คือเวนจากการบังเกิดขึ้นและการเสื่อมไป.
บทวา ธุโว คือมั่นคง ไดแกเปนสาระ.
บทวา สสฺสโต คือมีอยูตลอดกาลทั้งปวง.
บทวา อวิปริณามธมฺโม ความวา มีการไมละความเปนปกติของตน
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เปนธรรมดา คือยอมไมถึงความเปนประการตาง ๆ เหมือนกิง้ กาฉะนั้น.
บทวา สสฺสติสม ความวา พระจันทร พระอาทิตย สมุทร
มหาปฐพี และภูเขา ทานเรียกวา สัสสติ (สิ่งที่เที่ยง ) ตามโวหารของ
ชาวโลก. เสมอดวยสิ่งที่เที่ยงทั้งหลาย ชื่อวาสัสสติสมะ. ทิฏฐิอยางนี้
ยอมมีแกบุคคลผูยึดถือวา สิ่งที่เที่ยงทั้งหลายยอมตั้งอยูตราบใด อัตตานี้
ก็จักตั้งอยูเหมือนอยางนั้นตราบนั้น.
บทวา อิท ในคําวา อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิคติ ดังนี้ เปนตน
เปนคําชี้แจงคําที่จะพึงกลาวในบัดนี้อยางชัดเจน. ก็บทวา อิท นี้ ทาน
กลาวไวโดยความเกี่ยวเนื่องกับทิฏฐิคตะ หากลาวไวโดยความเกี่ยวเนื่อง
กับทิฏฐิไม. ก็ในที่นี้ทิฏฐินั้นเอง ชื่อทิฏฐิคตะเหมือนคูถคตะ อีกอยาง
หนึ่ง การดําเนินไปในทิฏฐิ ชื่อทิฏฐิคตะ. ทัสสนะนี้เพราะเหตุที่หยั่งลง
ในภายในแหงทิฏฐิ ๖๒ ฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฏฐิคตะ. อีกอยางหนึ่ง การ
ดําเนินไปของทิฏฐิก็ชื่อวา ทิฏฐิคตะ. คําวา อตฺถิเม อตฺตา เปนตนนี้
สักวาเปนเครื่องดําเนินไปแหงทิฏฐิ. อธิบายวา อัตตา หรือใคร ๆ
ที่เที่ยงไมมีในที่นี้. อนึ่ง ทิฏฐินี้นั้น ชื่อวา รกชัฏ เพราะอรรถวา
ปราบไดยาก ชื่อวากันดาร เพราะอรรถวา ขามไดยาก และเพราะอรรถวา
มีภัยเฉพาะหนา เหมือนความกันดารเพราะทุพภิกขภัย และเพราะสัตวราย
เปนตนฉะนั้น. ทิฏฐินั้น ชื่อวาเปนขาศึก เพราะอรรถวา เปนเครื่อง
เสียดแทง หรือเพราะอรรถวา เปนเครื่องขัดสัมมาทิฏฐิ. ชื่อวาดิ้นรนไป
ตาง ๆ เพราะอรรถวา ดิน้ รนผิดรูป เพราะบางคราวยึดถือสัสสตทิฏฐิ
บางคราวยึดถืออุจเฉททิฏฐิ. ชื่อวาสังโยชน เพราะอรรถวา เปนเครื่อง
ผูก. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทิฏิคหน ฯเปฯ ทิฏิสโยชน ดังนี้.
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บัดนี้ เมื่อจะแสดงอรรถคือการผูกนั้นนั่นแลของสังโยชน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา ทิฏ ิสโยชนสยุตฺโต ดังนี้, ขอนั้นมี
เนื้อความสังเขปตอไปนี้วา ปุถชุ นผูประกอบดวยทิฏฐิสังโยชนนี้ ยอม
ไมพนจากชาติเปนตนเหลานี้. อีกอยางหนึ่ง ไมจําเปนตองพูดมาก (คือ
กลาววา) เขายอมไมพนไปจากวัฏฏทุกขทั้งหมดก็ได.
พระผูมพี ระภาคเจาครั้นทรงแสดงทิฏฐาสวะซึ่งมี ๖ ประเภท ดัง
พรรณนามาฉะนี้แลว เพราะเหตุที่สีลัพพตปรามาส พระองคทรงแสดง
ไวดวยสามารถกามาสวะเปนตนนั้นนั่นแหละ ความจริง สมณพราหมณ
ทั้งหลาย ภายนอกจากพระพุทธศาสนานี้ ถูกอวิชชาครอบงํายอมพากัน
ยึดถือศีลและพรต เพื่อความสุขในกามและเพื่อความสุขในภพ และความ
บริสุทธิ์ในภพ ฉะนั้น ครั้นไมทรงแสดงสีลัพพตปรามาสนั้น (ซ้ําอีก)
หรือไมทรงแสดงสีลัพพตปปรามาสนั้น (อีก) เพราะสีลัพพตปรามาสนั้น
พระองคทรงถือเอาดวยศัพทวา ทิฏฐิแลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงบุคคล
ผูละอาสวะอันจะพึงละดวยทัสสนะนั้น แลวแสดงวิธีการละอาสวะเหลานั้น
หรือเพื่อทรงแสดงการับงเกิดขึ้นเเหงอาสวะเหลานั้นของปุถุชนผูไมไดใสใจ
โดยแยบคาย แลวจึงทรงแสดงวิธีการละของบุคคลผูผิดตรงกันขามนั้น
ในบัดนี้จึงตรัสคําวา สุตวา จ โข ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน. เนื้อความของ
คํานั้นบัณฑิตพึงทราบโดยนัยแหงคําที่ทรงแสดงไวแลวในหนหลัง จนถึง
บาลีประเทศวา โส อิท ทุกฺข ดังนี้ และโดยบุคคลที่ตรงกันขามจาก
บุคคลที่กลาวมาแลว. ก็บุคคลนี้พึงทราบวา เปนอริยสาวกผูไดสดับ เปน
ผูฉลาดในอริยธรรมและถูกแนะนําดวยดีในอริยธรรมโดยปจนีกนัย คือ
โดยความเปนขาศึกตอบุคคลผูไมรูและไมไดถูกแนะนําในอริยธรรมโดย
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อาการทั้งปวง. อีกอยางหนึ่งแล บุคคลนี้พึงทราบวา เปนอริยสาวกดวย
อรรถอันสมควรแกเหตุนั้น ตั้งแตวิปสสนาที่ถึงยอดจนถึงโคตรภู.
ก็ในขอวา โส อิท ทุกฺขนฺติ โยนิโส มนสิกโรติ ดังนี้เปนตนนี้
มีการบรรยายความใหชัดเจนดังตอไปนี้. อริยสาวกผูเจริญกัมมัฏฐานใน
สัจจะ ๔ นั้น ในชั้นแรกทีเดียว ตองเรียนกัมมัฏฐานประกอบดวยสัจจะ๔
ในสํานักของอาจารยอยางนี้วา ขันธที่เปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา เปนทุกข
เพราะโทษคือตัณหา ตัณหาชื่อวาเปนบอเกิดแหงทุกข ความไมเปนไป
แหงทุกขและทุกขสมุทัยทั้ง ๒ ชื่อวานิโรธ ทางใหถึงความดับชื่อวามรรค
ดังนี้แลว โดยสมัยตอมา เธอกาวขึ้นสูทางแหงวิปสสนา ยอมใสใจถึง
ขันธอันเปนไปในภูมิ ๓ เหลานั้นโดยแยบคายวา สิ่งนี้เปนทุกข คือ ยอม
รําพึง และพิจารณาเห็นแจงโดยอุบาย คือโดยถูกทาง. ก็ในทีน่ ี้ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวิปสสนาโดยยกมนสิการเปนสําคัญทีเดียว จนถึงโสดาปตติมรรค. พระโยคาวจรยอมใสใจโดยแยบคายวา ก็ตัณหานี้ใดเปน
สมุฏฐาน คือเปนเหตุใหเกิดทุกขนั้นแหละ ตัณหานี้นั้นชื่อวาสมุทัย.
พระโยคาวจรยอมใสใจโดยแยบคายวา ก็เพราะทุกขนี้ดวยทั้งสมุทัยนี้ดวย
ครั้นมาถึงฐานะนี้แลวยอมดับไป คือไมเปนไป ฉะนั้น ฐานะนี้จึงชื่อวา
นิพพาน นีแ้ ลชื่อทุกขนิโรธ. พระโยคาวจรยอมใสใจโดยแยบคายถึงมรรค
มีองค ๘ อันเปนเหตุใหถึงนิโรธวา นี้คือปฏิปทาใหถึงความดับทุกข
คือยอมพิจารณาและยอมเห็นแจงโดยอุบาย คือโดยถูกทาง. ในขอนั้น
มีอุบาย (กําหนด) ดังนี้ :ชื่อวาความยึดมั่นยอมมีในวัฏฏะ หามีในวิวัฏฏะไม. ฉะนั้น พระ
โยคาวจรกําหนดภูตรูป ๔ ในสันตติของตนโดยนัยเปนตนวา ปฐวีธาตุ
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อาโปธาตุ นี้มีอยูในกายนี้ ดังนี้ และกําหนดอุปาทายรูปตามทํานองแหง
ภูตรูปนั้นแลวกําหนดวา นี้เปนรูปขันธ ดังนี้ เมื่อกําหนดรูปขันธนั้น
ก็ยอมกําหนดธรรม คือจิตและเจตสิก อันมีรูปขันธนั้นเปนอารมณเกิด
ขึ้นแลว วา ธรรม ๔ ประการนี้เปนอรูปขันธ ตอแตนั้นยอมกําหนด
วาขันธ ๔ เบญจขันธเหลานี้เปนทุกข ก็เบญจขันธเหลานั้น โดยสังเขป
มี ๒ สวนเทานั้น คือนามและรูป และนามรูปนี้มีเหตุปจจัยเกิดขึ้น
พระโยคาวจรยอมกําหนดเหตุและปจจัยของนามรูปนั้น มีอวิชชา ภพ
ตัณหา กรรมและอาหารเปนตนวา นี้เปนปจจัย. ตอแตนั้นพระโยคาวจร
กําหนดกิจและลักษณะของตนตามความเปนจริงของปจจัย และธรรมซึ่ง
อาศัยปจจัยเกิดขึ้นเหลานั้นแลวยกขึ้นสูอนิจจลักษณะวา ธรรมเหลานั้นไมมี
แลวเกิดมีขึ้น. ยกขึ้นสูทกุ ขลักษณะวา ธรรมเหลาเปนทุกข เพราะ
ความที่ถูกความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบีบคั้น. ยกขึ้นสูอันตตลักษณะวา
ธรรมเหลานี้ชื่อวาเปนอนัตตา เพราะไมเปนไปในอํานาจ. พระโยคาวจร
ครั้นยกธรรมเหลานั้นขึ้นสูไตรลักษณอยางนี้แลวใหวิปสสนาเปนไปโดยลําดับ
ยอมบรรลุโสดาปตติมรรคได. ในขณะนั้นเธอยอมแทงตลอดสัจจะทั้ง ๔
ดวยการแทงตลอดดวยญาณดวงเดียวเทานั้น ยอมตรัสรูดวยอาการตรัสรู
ดวยญาณควงเดียว ยอมแทงตลอดทุกขดวยการแทงตลอดโดยการกําหนดรู
ยอมแทงตลอดสมุทัยดวยการแทงตลอดโดยการละ ยอมแทงตลอดนิโรธดวย
การแทงตลอดโดยการทําใหแจง ยอมแทงตลอดมรรคดวยการแทงตลอด
โดยการเจริญ. อนึ่ง เธอยอมตรัสรูทุกขดวยการตรัสรูโดยการกําหนดรู
ฯลฯ ยอมตรัสรูมรรคดวยการตรัสรูโดยการเจริญ หาใชตรัสรูสัจจะ
อีกขอหนึ่งดวยญาณอีกญาณหนึ่งไม. ความจริง พระโยคาวจรนี้ ยอม
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แทงตลอดและยอมตรัสรูนิโรธสัจจะโดยความเปนอารมณ และสัจจะ
ที่เหลือโดยความเปนกิจดวยญาณดวงเดียวเทานั้น. ก็ในสมัยนั้นเธอยอม
ไมมีความคิดอยางนี้วา เรายอมกําหนดรูทุกข ดังนี้ หรือ ฯลฯ หรือวา
เรายอมยังมรรคใหเจริญ ดังนี้. อีกอยางหนึ่งแล เมื่อเธอทําใหแจงซึ่งนิโรธ
ดวยสามารถแหงปฏิเวธ โดยทําใหเปนอารมณอยูนั่นแหละ ญาณนั้นชื่อวา
ยอมทําหนาที่กําหนดรูทุกขบาง ทําหนาที่ละสมุทัยบาง และทําหนาที่เจริญ
มรรดบาง. เมื่อเธอใสใจโดยแยบคายโดยอุบายอยางนี้ เธอยอมละ
สังโยชนได ๓ อยาง คือ สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ วิจิกิจฉามีวัตถุ ๘
สีลัพพตปรามาส เพราะลูบคลําศีลและพรตวา ความบริสุทธิ์มีไดเพราะศีล
ความบริสุทธิ์มีไดเพราะพรต. บรรดาอาสวะทั้ง ๔ เหลานั้น สักกายทิฏฐิ
สีลัพพตปรามาสทานสงเคราะหดวยทิฏฐาสวะ คือเปนทั้งอาสวะเปน
ทั้งสังโยชน วิจิกิจฉาเปนสังโยชนอยางเดียว ไมเปนอาสวะ. แตชื่อวา
เปนอาสวะเพราะนับเนื่องในบาลีนี้วา ทสฺสนา ปหาตพฺพา อาสวา ดังนี้
เหตุนั้น ธรรนเหลานี้ จึงเรียกวา ปหาตัพพธรรม. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงสักกายทิฏฐิเปนตนเหลานี้วา เปนอาสวะที่ชื่อวา ทัสสนปหาตัพพธรรม จึงไดตรัสไว. อีกอยางหนึ่ง สักกายทิฏฐินี้ใด ที่ทาน
จําแนกไวโดยสรูปนั้นแลอยางนี้วา บรรดาทิฏฐิ ๖ อยาง ทิฏฐิอยางใด
อยางหนึ่ง เกิดขึ้น ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาสักกายทิฏฐินั้น
จึงตรัสวา อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ดังนี้ . ก็เพราะสักกายทิฏฐินั้น พระ
โยคาวจรยอมละไดพรอมกับวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสที่เกิดรวมกันและ
มีความหมายอยางเดียวกันดวยการละ. ความจริง เมื่อพระโยคาวจรละ
ทิฏฐาสวะไดแลว กามาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ในจิตที่เปนทิฏฐิสัมปยุต
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๔ ดวง ซึ่งเกิดรวมกับทิฏฐาสวะนั้น พระโยคาวจรยอมละไดเชนเดียวกัน.
สวนภวาสวะซึ่งเกิดขึ้นไดดวยสามารถแหงความสําเร็จความปรารถนาของ
นาคและครุฑเปนตน ในจิตซึ่งเปนทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวงชื่อวาธรรม ที่
มีความหมายอยางเดียวกันดวยการละ อาสวะทั้ง ๓ ที่เหลืออยางนี้ คือ
อวิชชาสวะที่สัมปยุตดวยภวาสวะนี้ก็ดี อวิชชาสวะอันเปนตัวทําใหบังเกิด
อกุศลกรรมมีปาณาติบาตเปนตนในโทมนัสจิต ๒ ดวงก็ดี อวิชชาสวะ
ซึ่งสัมปยุตดวยวิจิกิจฉาจิตเชนเดียวกันก็ดี พระโยคารจรยอมละไดโดย
ประการทั้งปวง. เพราะฉะนั้น ทานจึงทํานิทเทศเปนพหุวจนะไวฉะนี้แล.
ในที่นี้เนื้อความพึงทราบดังวามานี้. คําอธิบายของทานพระโบราณาจารย
ก็เชนนี้.
บทวา ทสฺสนา ปหาตพฺพา ความวา โสดาปตติมรรค ชื่อวา
ทัสสนะ อธิบายวา อาสวะเหลานั้น อันทัสสนะนั้นพึงละ.
ถามวา เพราะเหตุไร โสดาปตติมรรคจึงชื่อวา ทัสสนะ ?
ตอบวา เพราะเห็นพระนิพพานครั้งแรก.
ถามวา โคตรภูญาณยอมเห็นกอนกวามิใชหรือ ?
ตอบวา โคตรภูญาณยอมไมเห็นเลยก็ไมใช. แตวา โคตรภูญาณนั้น
ครั้นเห็นแลวจะทํากิจที่ควรกระทําไมได เพราะละสังโยชนไมได ฉะนั้น
จึงไมควรกลาววา ยอมเห็น ดังนี้. ก็ในเรื่องนี้มีบุรุษชาวบานแมไดเห็น
พระราชาในที่บางแหงแลวถวายเครื่องบรรณาการกลาวอยูวา แมในวันนี้
เราก็ไมไดพบพระราชา เพราะความสําเร็จกิจตนมองไมเห็นเปนตัวอยาง.
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(๒) อาสวะที่ละไดเพราะสังวร
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอาสวะอันจะพึงไดดวยทัสสนะ
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงอาสวะอันพระโยคาวจรพึงละดวยสังวรซึ่ง
ทรงแสดงไขไวในลําดับตอไป จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่
พระโยคาวจรพึงละดวยสังวร ดังนี้. ในบททั้งปวงพึงทราบการสัมพันธ
กันอยางนี้. ก็เบื้องหนาแตนี้ ขาพเจาจักพรรณนาเพียงเนื้อความเทานั้น.
ถามวา ก็ขึ้นชื่อวา อาสวะที่พระโยคาวจรพึงละไมไดดวยกิจ ๒
อยางเหลานี้คือ ดวยทัสสนะและดวยภาวนาไมมีมิใชหรือ ? เมื่อเปนเชน
นั้น เพราะเหตุไร พระผูม ีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอาสวะที่พระโยคาวจร
พึงละดวยกิจมีสังวรเปนตนไวแผนกหนึ่งเลา.
ตอบวา เพราะอาสวะทั้งหลายที่พระโยคาวจรขมไวไดในสวน
เบื้องตนดวยกิจมีการสังวรเปนตน ยอมถึงการเพิกถอนดวยมรรค ๔
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงการละอาสวะเหลานี้ในสวน
เบื้องตนแหงมรรคเหลานั้นดวยการขมไวดวยอาการ ๕ อยาง จึงตรัส
อยางนี้. ฉะนั้น โสดาปตติมรรคขอแรกที่พระองคตรัสไวแลวนี้ใด
และมรรค ๓ ซึ่งพระองคจักตรัสโดยชื่อวาภาวนาในบัดนี้ กถาวาดวย
อาสวะที่พึงละเพราะสังวรเปนตนนี้ บัณฑิตพึงทราบวา เปนบุพพภาคปฏิปทาของโสดาปตติมรรค และของมรรคทั้ง ๓ เหลานั้นแมทั้งหมด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ คือ ในศาสนานี้. บทวา ปฏิสงฺขา
แปลวา พิจารณาแลว. สงฺขา ศัพท ในบทวา ปฏิสงฺขา นั้น ยอมใช
ในญาณ โกฏฐาสะ บัญญัติและการนับ. อธิบายวา สงฺขา ศัพท ใช
ในญาณ (ดุจ) ในประโยคเปนตนวา พิจารณาแลวจึงเสพปจจัยอยาง
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หนึ่ง ใชในโกฏฐาสะ (ดุจ) ในประโยคเปนตนวา สวนแหงธรรมเครื่อง
เนิ่นชามีสัญญาเปนเหตุ ยอมฟุงไป. ใชในบัญญัติ (ดุจ ) ในประโยค
เปนตนวา การบัญญัติเปนชื่อของธรรมทั้งหลายเหลานั้น ๆ. ใชในการ
นับ (ดุจ) ในประโยคเปนตนวา การนับไมใชทําไดโดยงายเลย. สวน
ในที่นี้พึงเห็นความหมายวาใชในญาณ.
ความจริง บทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ความวา พิจารณา คือ
ทราบ ไดแกเห็นเฉพาะ โดยอุบาย คือโดยถูกทาง. ก็ในที่นี้ การพิจารณา
โทษในอสังวร พึงทราบวา การพิจารณาโดยแยบคาย. ก็การพิจารณา
โทษในอสังวรนี้นั้น พึงทราบโดยนัยแหงอาทิตตปริยายสูตรเปนตนวา
ภิกษุทั้งหลาย จักขุนทรียที่ภิกษุทะลวงแลวดวยหลาวเหล็กอันรอนโชน
รุงโรจนโชติชวง ยังประเสริฐกวา สวนการถือเอานิมิตโดยอนุพยัญชนะ
ในรูปที่จะพึงรูดวยจักษุไมประเสริฐเลย.
ในบทวา จกฺขุนฺทริยสวรสวุโต วิหรติ นี้ มีอธิบายวา อินทรีย
คือจักษุ ชื่อจักขุนทรีย ที่ชอื่ วา สังวร เพราะกั้นไว อธิบายวา เพราะ
ปด คือกั้นไวได. คําวา สังวรนี้ เปนชื่อของสติ. การสํารวมในอินทรีย
คือจักษุ ชื่อวาการสํารวมจักขุนทรีย ดุจประโยคเปนตนวา กาที่ทาน้ํา
เตาในบอน้ํา กระบือในปา.
ในบทวา จกฺขุนฺทฺรยิ สวรสวุโต วิหรติ นั้น การสํารวมหรือการไม
สํารวมในจักขุนทรีย ยอมไมมีแมก็จริง ถึงอยางนั้น สติ หรือความหลง
ลืมสติ ยอมไมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุประสาท. อีกอยางหนึ่ง ในกาลใด
รูปารมณมาสูคลองจักษุ ในกาลนั้น เมื่อภวังคจิตเกิดขึ้น ๒ ครั้งแลวดับไป
มโนธาตุฝายกิริยาเกิดขึ้นใหกิจแหงอาวัชชนะสําเร็จแลวดับไป ตอแตนั้น
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จักขุวิญญาณเกิดขึ้นใหทัสสนกิจสําเร็จแลวดับไป ตอแตนั้น มโนธาตุฝาย
วิบากเกิดขึ้นใหสัมปฎิฉันนกิจสําเร็จแลวดับไป ตอแตนั้น มโนวิญญาณธาตุอันเปนอเหตุกวิบากเกิดขึ้นใหสันตีรณกิจสําเร็จแลวดับไป ตอแตนั้น
มโนวิญญาณธาตุอันเปนอเหตุกฝายกิริยาเกิดขึ้นใหโวฏฐัพพนกิจสําเร็จแลว
ดับไป. ในลําดับนั้น ชวนจิตยอมแลนไป. อนึ่ง ในบทวา จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโต วิหรติ นั้น การสํารวมหรือการไมสํารวมยอมไมมีในสมัยแหง
ภวังคจิต ทั้งในสมัยแหงอาวัชชนจิต เปนตน สมัยใดสมัยหนึ่ง การสํารวม
หรือการไมสํารวมยอมไมมีเชนเดียวกัน. แตในขณะแหงชวนจิต ถาโทษ
เครื่องทุศีล ความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมรู ความไมอดทน หรือความ
เกียจครานเกิดขึ้นไซร นีเ้ ปนการไมสังวร. ความไมสํารวมนั้น แมเปน
อยางนี้ ทานก็เรียกวาความไมสํารวมในจักขุนทรีย.
ถามวา เพราะเหตุไร?
ตอบวา เพราะเมื่อมีการไมสํารวมในจักขุนทรียนั้น. ทวารก็ดี
ภวังคจิตก็ดี วิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนก็ดี ยอมเปนอันพระโยคาวจรไมคุม
ครองแลว.
เปรียบเหมือนอะไร ?
เปรียบเหมือนเมื่อประตูทั้ง ๔ ดานในพระนครอันบุคคลไมคุมครอง
แลว ภายในเรือนซุมประตูและหองเปนตนอันบุคคลคุมครองดีแลวแมก็จริง
ถึงอยางนั้น สิ่งของทุกอยางในพระนครเปนอันไมไดรักษาไมไดคุมครองเลย.
เพราะโจรทั้งหลายเขาไปทางประตูพระนครพึงลักสิ่งที่ตนปรารถนาไดฉันใด
เมื่อโทษเครื่องทุศีลบังเกิดขึ้นในชวนจิต เมื่อมีการไมสํารวมในชวนจิตนั้น
ทวารก็ดี ภวังคจิตก็ดี วิถีจิตมีอาวัชชนจิตเปนตนก็ดี เปนอันภิกษุไม
คุมครองฉันนั้นนั่นแล.
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แตเมื่อศีลเปนตนเกิดขึ้นในชวนจิตนั้น ทวารก็ดี ภวังคจิตก็ดี วิถีจิต
มีอาวัชชนจิตเปนตนก็ดี ยอมเปนอันภิกษุคุมครองดีแลว. เปรียบเหมือน
อะไร ? เปรียบเหมือนเมื่อประตูพระนครอันบุคคลคุมครองดีแลว ภายใน
เรือนเปนตน อันบุคคลคุมครองไมดีแมก็จริง ถึงอยางนั้น สิ่งของทุกอยาง
ภายในพระนครเปนอันบุคคลรักษาดีแลว. เพราะเมื่อปดประตูพระนครแลว
โจรทั้งหลายก็เขาไปไมไดฉันใด
เมื่อศีลเปนตนบังเกิดขึ้นในชวนจิต
ทวารก็ดี ภวังคจิตก็ดี วิถีจิตมีอาวัชชนจิตเปนตนก็ดี เปนอันภิกษุคุมครอง
ดีแลวฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น สังวรแมที่เกิดขึ้นในขณะแหงชวนจิต ทานเรียกวา การสํารวมในจักขุนทรีย. ก็ในที่นี้ สติสังวรนี้พึงทราบ
วา พระองคทรงประสงคเอาแลว. บุคคลผูสํารวมแลวดวยการสํารวม
จักขุนทรีย ชือ่ วา จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโต ผูเขาถึงแลวดวยการสํารวมจักขุนทรีย. จริงอยางนั้น คําใดที่ทานกลาวไวในวิภังคแหงบทวา ปาฏิโมกฺขสรสวุโต นี้วา ภิกษุผูเขาถึง ฯลฯ ประกอบแลวดวยการสํารวมปาฏิโมกข
นี้ คํานั้นบัณฑิตพึงรวมเขาเปนอันเดียวกันแลวทราบโดยเนื้อความอยางนี้
วา ภิกษุเปนผูสํารวมดวยการสํารวมจักขุนทรีย. อีกอยางหนึ่ง ทีช่ ื่อวา
ผูสํารวมแลว เพราะอรรถวา สังวรระวัง อธิบายวา กั้น คือปด. ภิกษุผู
สังวรระวังในจักขึ้นทรีย คือผูมีจักขึ้นทรียอันระวังรักษาแลว อธิบายวา
กั้น คือปด บานประตูคือสติที่รูกันวาการสํารวมทางจักขุนทรียในจักษุ
ทวาร เหมือนคนปดบานประตูที่ประตูเรือนฉะนั้น. ก็ในขอนี้ เนื้อความนี้
เทานั้นดีกวา. จริงอยางนั้น เนื้อความนี้นั้นแลยอมปรากฏใน ๒ บทนี้วา
ผูไมสํารวมระวังจักขุนทรียอยู และวา ผูสํารวมระวังจักขุนทรียอยู ดังนี้แล.
บทวา วิหรติ ความวา ผูสํารวมระวังทางจักขุนทรียอยางนี้อยู
ดวยการอยูดวยอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง.
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ในบทวา ยฺหิสฺส เปนตน พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา เมื่อ
ภิกษุนั้นไมสํารวมระวังจักขุนทรียใด คือไมกั้นไมปดการระวังทางจักขุนทรียอยู. อีกอยางหนึ่งอาเทศ เย อักษร เปน ย ก็ได สวน หิ อักษร
เปนปทปูรณะ ความวา เย อสฺส.
บทวา อุปฺปชฺเชยฺยุ แปลวา พึงบังเกิดขึ้น.
บทวา อาสวา วิฆาฏปริฬาหา ไดแกอาสวะ ๔ และความเรารอน
เพราะกิเลสหรือความเรารอนเพราะวิบากอันทําความคับแคนเหลาอื่น.
ความจริงกามาสวะยอมบังเกิดขึ้นแกภิกษุผูชอบใจเพลิดเพลินใจซึ่งอิฏฐารมณอันมาปรากฏในจักษุทวารดวยอํานาจความชอบใจในกาม ภวาสวะ
ยอมบังเกิด แกภิกษุผูยินดีดวยความปรารถนาในภพวา เราจักไดสมบัติ
เชนนี้ในสุคติภพแมอื่น ทิฏฐาสวะยอมบังเกิดขึ้นแกภิกษุผูยึดถือวาเปน
สัตวหรือวาของสัตว ความไมรูซึ่งบังเกิดพรอมกับอาสวะทั้งหมดนั้นแหละ
ชื่อวาอวิชชาสวะ อาสวะ ๔ ยอมบังเกิดขึ้นอยางวามานี้. แมกิเลสทั้งหลาย
เหลาอื่นซึ่งสัมปยุตดวยอาสวะเหลานั้น ความเรารอนอัน กระทําความคับแคน
หรือวิบากในภพตอไปของกิเลสเหลานั้นเหลาใด แทจริง กิเลสเปนตน
แมเหลานั้น ทานกลาววา พึงเกิดขึ้นแกภิกษุผูไมสํารวมอยูเหมือนกัน.
บทวา เอวส เต ความวา ดวยอุบายนี้ อาสวะเหลานั้นนั่นแหละ
หามีแกภิกษุนั้นผูสํารวมอยูอยางนี้ไม อธิบายวา ไมใชมีโดยประการอื่น.
ในบทเปนตนวา ปฏิสงฺขา โยนิโส โสตินฺทฺริยสวรสวุโต ก็นัย
(เดียวกัน) นี.้ ขอวา อิเม วุจฺจนฺติ อาสวา สวรา ปหาตพฺพา
ความวา อาสวะเหลานั้นเพราะแยกในทวารทั้ง ๖ เปนทวารละ ๔ อาสวะ
จึงรวมเปนอาสวะ ๒๔ เรากลาววา พระโยคาวจรควรละเสียดวยสังวร.
ก็ในที่นี้ สติสังวรนั้นแล พึงทราบวา สังวรในทุก ๆ บทนั่นแล.
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(๓) อาสวะที่ละไดเพราะการพิจารณา
[๑๔] คําที่จะพึงกลาว ในบทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร
เปนตน ทั้งหมด ทานกลาวไวแลวในสีลกถา ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค
นั้นแล.
บทวา ยฺหิสฺส ความวา อาสวะและความเรารอนอันทําความ
คับแคนใจ ( พึงเกิดขึ้น) แกภิกษุ ( ผูไมพิจารณาแลวเสพ ) ปจจัย
หรือบรรดาจีวรบิณฑบาตเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา อปฏิเสวโต ความวา ผูไม ( พิจารณา) โดยแยบคาย
แลวเสพอยางนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล ก็ในที่นี้ พึงทราบการ
บังเกิดขึ้นแหงกามาสวะของภิกษุผูปรารถนาจีวรเปนตนที่คนไมได หรือผู
ยินดีจีวรเปนตนที่ตนไดแลวอยางเดียว. พึงทราบการบังเกิดขึ้นแหงภวาสวะ
ของภิกษุผูยินดีดวยความปรารถนาในภพวา เราจักไดสมบัติเชนนี้ ใน
สัมปตติภพ คือสุคติภพแมอื่น พึงทราบการบังเกิดขึ้นแหงทิฏฐาสวะของ
ภิกษุผูตั้งความสําคัญในคนวา เราจะได ดังนี้ หรือวา สิ่งนี้จักเปนของเรา
ดังนี้ . กอวิชชาสวะเกิดพรอมกับอาสวะทั้งปวง พึงทราบการบังเกิดขึ้นแหง
อาสวะทั้ง ๔ อยางดังวามานี้แล. สวนความเรารอนเพราะวิบาก พึงทราบ
แมโดยการบังเกิดขึ้นแหงเวทนาใหม. ขอวา อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
อาสวา ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา ความวา อาสวะเหลานี้มี ๑๖ อยาง
เพราะแยกอาสวะในปจจัยแตละปจจัย ( มีจีวรเปนตน) เปนปจจัยละ
๔ อาสวะ. อาสวะเหลานี้เรากลาววา พระโยคาวจรพึงละไดดวยการ
พิจารณาแลวเสพ กลาวคือการสํารวมดวยญาณนี้ ฉะนี้แล.
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(๔) อาสวะที่ละไดดวยความอดกลั้น
[๑๕] ขอวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ขโม โหติ สีตสฺส ความวา
ภิกษุพิจารณาโดยอุบายถูกทางแลวยอมเปนผูทนตอความหนาว คือ
ยอมอดทนอดกลั้นความหนาว จะสั่นสะทานเพราะความหนาวแมเพียงเล็ก
นอย เหมือนบุรุษผูไมมีความกลาหาญก็หาไม ทานไมยอมละทิ้งกัมมัฏฐาน. อีกอยางหนึ่งแล ทานถูกความหนาวจัดสัมผัสก็ไมสั่นสะทาน ยอมใสใจเฉพาะกัมมัฏฐานเหมือนพระโลมสนาคเถระฉะนั้น. ไดยินวา พระ
เถระอยูในเรือนบําเพ็ญเพียรในถ้ําปยังคุ ณ เจติยบรรพต พิจารณาโลกันตริยนรกที่ตงั้ อยูในระหวาง (ทวีป) ในสมัยหิมะตก ไมยอมละทิ้ง
กัมมัฏฐานเลย ใหเวลาผานไปในกลางแจง. แมในฤดูรอนเปนตน ก็พึง
ทราบการอธิบายขยายความอยางนี้. ความจริง ภิกษุใดยอมอดกลั้นความ
รอนแมมีประมาณยิ่งไดอยางเดียว ภิกษุนั้นบัณฑิตพึงทราบวา เปนผูอดทน
ตอความรอนไดเหมือนพระเถระนั้นนั่นแล. ไดยนิ วา ในเวลาหลังภัตตาหารในฤดูคินหันต พระเถระนั่งอยูภายนอกที่จงกรม. เมื่อทานใสใจถึง
กัมมัฏฐานเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร. ทีนั้น อันเตวาสิกจึงเรียนทานวา
ทานผูเจริญ นิมนตทานนั่งในที่นี้เถิด โอกาสนี้เย็นสบาย. พระเถระกลาว
วา เราจะไมนั่งในที่นั้นหรอกเพราะกลัวความรอน ผูมีอายุ ดังนี้ แลวนั่ง
พิจารณาอเวจีมหานรก. ก็ในที่นี้ความเรารอนเพราะไฟพึงทราบวา อุณฺห.
ก็เรื่องนั้นทานกลาวไวดวยอํานาจความเรารอนอันเกิดจากพระอาทิตย. ก็
ภิกษุใดแมเมื่อไมไดภัตหรือน้ําดื่มเพียง ๒-๓ มื้อแลว พิจารณาการเกิด
ขึ้นในเปตวิสัยของตนในสงสารอันมีที่สุดเบื้องตนที่ตามไปไมรูแลว ไม
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หวั่นไหว ไมละทิ้งกัมมัฏฐานและถูกสัมผัสแหงเหลือบยุงและแดดแมมี
ประมาณยิ่งถูกตอง ก็พิจารณาการเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานไมหวั่นไหว
ไมละทิ้งกัมมัฏฐานเลย และแมจะถูกสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลานถูกตอง
ก็พิจารณาถึงอัตภาพในกาลกอน ซึ่งกลิ้งเกลือกอยูหลายวาระที่ปากของ
ราชสีหและเสือโครงเปนตน ในสงสารที่มีที่สุดเบื้องตนที่ตามไปไมรูแลว
ไมหวั่นไหวไมละทิ้งกัมมัฏฐานเหมือนพระปธานิยเถระ ภิกษุนั้นพึง
ทราบวาเปนผูอดทนตอความหิว ฯลฯ สัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลานเปนตน.
ไดยินวา งูพิษตัวหนึ่งไดกัดพระเถระผูกําลังฟงอริยวังสสูตร ในเรือน
ทําความเพียรชื่อกรรณิการในมหาวิหารชื่อขัณฑเวละ. พระเถระแมรู
แลวมีจิตเลื่อมใสนั่งฟงธรรมตามปกติ. กําลังพิษไดแรงกลาขึ้น (ตาม
ลําดับ). พระเถระไดพิจารณาถึงศีลเริ่มตนแตมณฑลอุปสมบทแลวเกิด
ปติขึ้นวา เรามีศีลบริสุทธิ์. พรอมกับการบังเกิดขึ้นแหงปติ พิษไดแลน
กลับเขาแผนดินไป. พระเถระไดเอกัคคตาจิตในที่นั้นนั่นเองเจริญวิปสสนา
แลวบรรลุพระอรหัต. ก็ภิกษุใดฟงคําพูดหยาบคาย และคําพูดอันสหรคต
ดวยอันเติมวัตถุ ซึ่งมาจากที่ไกลเพราะเปนคําพูดที่หยาบคายแลว พิจารณา
ถึงคุณของขันติ ไมหวั่นไหวดวยอํานาจการดาตอบเหมือนพระทีฆภาณกอภัยเถระ. ภิกษุนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบวา เปนผูอดทนตอถอยคําหยาบ
ซึ่งมาแตไกลได. ไดยินวา พระเถระกลาวมหาอริยวังสปฏิปทาเพื่อความ
เปนผูยินดีในการเจริญสันโดษดวยปจจัย. ชาวบานทั้งหมดตางพากันมา.
มหาสักการะจึงไดเกิดมีแกพระเถระ พระมหาเถระบางรูปอดกลั้นสักการะ
นั้นไมไดจึงดาโดยนัยเปนตนวา พระทีฆภาณกะกอความวุนวายขึ้นตลอด
คืน ดวยกลาววาเราจะกลาวอริยวงศ. ก็พระเถระทั้ง ๒ รูป (เวลาเดิน
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ทาง) กลับไปสูวิหารของตน ๆ และไดเดินรวมทางเดียวกันไปสิ้นหนทาง
ประมาณคาวุตหนึ่ง. พระเถระนั้นก็ไดดาพระทีฆภาณกเถระแมทุก ๆ
คาวุต. ครั้นแลว พระทีฆภาณกเถระยืนอยูในที่ที่หนทางของวิหารทั้ง ๒
แยกกัน ไหวพระเถระนั้นแลวกลาววา ทานผูเจริญ นี้เปนทางของทาน
ดังนี้. พระเถระนั้นเดินจากไปทําเหมือนไมไดยิน. ฝายพระทีฆภาณกเถระ
ไปถึงวิหารลางเทาแลวนั่งลง. อันเตวาสิกจึงไดกลาวกะทานวา
ทานผูเจริญ อะไรกัน ทําไมทานจึงไมกลาวอะไร ๆ กะพระเถระ
นั้นซึ่งดาบริภาษทานทุก ๆ คาวุต. พระเถระตอบวา
อาวุโส ความอดทนเปนหนาที่ของเรา ความไมอดทนหาใชเปน
หนาที่ของเราไม เราเองไม ( เคย ) เห็นการพลาดจากกัมมัฏฐาน ( ของ
เรา) แมในเพราะการยกเทาขางหนึ่ง. ในที่นี้ควรทราบวา ถอยคํานั้น
แหละชื่อวาถูกตองตามทํานองคลองธรรม.
เวทนารางกาย ชื่อวาเปนทุกข เพราะอรรถวา เปนเหตุใหถึงทุกข
ชื่อวาหนา เพราะอรรถวา หนา แนน ชื่อวาแข็ง เพราะอรรถวา หยาบ
ชื่อวากลา เพราะอรรถวา คม ชื่อวาไมนายินดี เพราะเวนจากความยินดี
ชื่อวาไมนาชอบใจ เพราะอรรถวา ไมเปนที่เจริญใจ ชื่อวาเปนเครื่องครา
ชีวิตได ภิกษุใดอดกลั้นเวทนานั้นได คือไมหวั่นไหว ไดแกดํารงอยู
ตามปกติ เหมือนพระปธานิยเถระผูอยูที่จิตลดาบรรพต ภิกษุนี้พึงทราบวา
เปนผูมีปกติอดกลั้นสิ่งตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้น ฯลฯ.
ไดยินวา เมื่อพระเถระยืนบําเพ็ญเพียรอยูตลอดคืน ลมในตองก็เกิด
ขึ้น. ทานไมสามารถจะอดกลั้นลมนัน้ ไดจึงไดบิดไปบิดมา. พระเถระผู
๑

๑. ปาฐะวา ทุกฺขาวหนฏเน พมาเปน พหลตฺเถน เห็นวาเหมาะจึงแปลแบบพมา.
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ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งยืนอยูขางที่จงกรม จึงกลาวกะทาน
วา อาวุโส ธรรมดาบรรพชิตเปนผูมีปกติอดกลั้น ดังนี้. พระเถระนั้น
รับวา ดีละ ผูเจริญ ดังนี้แลว ไดนอน ( สงบนิ่ง ) ไมไหวติง.
ลมไดแลนเสียดหัวใจไปจนถึงนาภี. พระเถระขมเวทนาเจริญวิปสสนาเพียง
ชั่วครูก็ไดเปนพระอนาคามีแลวปรินิพพาน ฉะนี้แล.
บทวา ยฺหิสฺส ความวา ( อาสวะทั้งหลายยอมเกิด ) แกภิกษุ
นั้นผูอดกลั้นความหนาวเปนตนอยางใดอยางหนึ่งไมได.
บทวา อนธิวาสยโต ความวา ผูอดกลั้นไวไมได คือทนไวไมได.
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล. ก็ในเรื่องนี้พึงทราบการบังเกิดขึ้นแหง
อาสวะอยางนี้. กามาสวะยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูถูกความหนาวถูกตองแลว
ปรารถนาความอบอุน. ในบททั้งปวงก็นัยนี้. อธิบายวา ภวาสวะยอมมี
แกภิกษุผูปรารถนาภพวา ความหนาวหรือความอบอุนของเราในสัมปตติภพยอมไมมีดังนี้ ความยึดถือวา ความหนาว ความอบอุน ยอมมีแกเรา
ดังนี้ ชื่อวาทิฏฐาสวะ อาสวะซึ่งสัมปยุตดวยอาสวะทั้งปวง ชื่อวาอวิชชาสวะ. บทวา อิเม วุจฺจนฺติ ฯลฯ อธิวาสนา ปหาตพฺพา ความวา
อาสวะเหลานี้มีมากมาย เพราะแยกเปนอยางละ ๔ ดวยสามารถแหงธรรม
มีความหนาวเปนตน แตละอยางพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ควรละเสียดวย
การอดกลั้น กลาวคือขันติสังวร. ก็ในที่นี้ เพราะขันตินี้ยอมอดกลั้นธรรม
มีความหนาวเปนตนได คือยกใหอยูเหนือตนทีเดียว ไดแกไมใชวา
จะอดกลั้นไวไมไดแลวสลัดทิ้งเสีย ฉะนั้น ขันตินี้พึงทราบวา อธิวาสนา.
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( ๕ ) อาสวะที่ละไดเพราะการเวน
[๑๖] ขอวา ปฏิสงฺขา โยนิโส จณฺฑ หตฺถึ ปริวชฺเชติ
ความวา ภิกษุไมพึงยืนอยูในที่ใกลชางตัวดุราย ดวยคิดวา เราเปนสมณะ
ดังนี้ เพราะวาทั้งความตายทั้งความทุกขปางตายซึ่งมีชางนั้นเปนเหตุพึงมี
ได. ภิกษุพิจารณาโดยอุบายคือโดยถูกทางอยางนี้แลว ยอมเวน คือถอยหนี
ชางตัวดุราย. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.
บทวา จณฺฑ คือตัวที่ดุราย อธิบายวา รายกาจ.
บทวา ขาณุ ไดแกตอไมตะเคียนเปนตน.
บทวา กณฺฏกฏาน ความวา สถานที่มีหนาม อธิบายวา โอกาส
ซึ่งมีหนามอยูจํานวนมาก.
บทวา โสพฺภ ไดแกสถานที่ที่มีตลิ่งชันทั่วไปหมด (บอ).
บทวา ปปาต ไดแกสถานที่ที่มีตลิ่งชันเพียงขางเดียว ( เหว ).
บทวา จนฺทนิก ไดแกสถานที่เปนที่ทั้งของสกปรกมีน้ําที่เปนเดน
เปนตน (บอน้ําครํา).
บทวา โอฬิคลฺล ไดแกโอกาสอันเปนที่รวมแหงเปอกตมเปนตน
เหลานั้น. สถานที่นั้นเปนสถานที่ที่เรี่ยราดดวยของไมสะอาดแมมีประมาณ
ถึงหัวเขา. ก็สถานที่เหลานั้นแมทั้ง ๒ แหงเปนสถานชั่วรายคลายมี
อมนุษย  ฉะนั้น สถานที่เหลานั้นควรเวนเสีย. ก็อาสนะอันไมสมควร ชื่อวา
อนาสนะ.
ในบทวา อนาสเน นี้ โดยเนื้อความ อนาสนะนั้นพึงทราบวาไดแก
อาสนะซอนอยูในที่ลับมีทัพพสัมภาระที่ไมแนนอน. ก็ที่เที่ยวไปอันไม
สมควร ชื่ออโคจร แมในบทวา อโคจเร นี้. ทีอ่ โคจรนั้นมี ๕ อยาง
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โดยแยกประเภทเปนหญิงแพศยาเปนตน.
บทวา ปาปเก มิตฺเต ไดแกมิตรปฏิรูป หรือมิตรผูชั่วชา คือผู
ทุศีล.
บทวา ภชนฺต แปลวา เสพอยู.
บทวา วิฺู สพฺรหฺมจารี ความวา เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ผูเปนบัณฑิต คือผูสมบูรณดวยความรู. คํานี้ เปนชื่อของภิกษุทั้งหลาย.
เพราะวาภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติธรรมอันเสมอดวยพรหมนี้ ดวยคิดวา
เราจะเปนผูมีกรรมรวมกัน และเรียนอุเทศรวมกัน และมีความเปนผูมี
สิกขาเสมอกัน ฉะนั้น ภิกษุเหลานั้นทานจึงเรียกวาสพรหมจารี.
บทวา ปาปเกสุ าเนสุ ความวา ในสถานที่ทั้งหลายที่ลามก.
บทวา โอกปฺเปยฺยุ ความวา พึงเชื่อไค คือพึงนอมใจเธอไดวา
ทานผูมีอายุนี้ไดกระทําหรือจักกระทําแน ดังนี้.
บทวา ยฺหิสฺส ความวา เมื่อภิกษุนั้นไมเวนบรรดาอันตรายมี
ชางเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวนั่นแหละ. ก็ในที่นี้
พึงทราบการบังเกิดขึ้นแหงอาสวะอยางนี้. กามาสวะยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผู
ประสบทุกขซึ่งมีชางเปนตนเปนเหตุแลวปรารถนาความสุขอยู. ภวาสวะ
ยอมเกิดมีแกภิกษุผูปรารถนาภพวา ทุกขเชนนี้ของเราไมมีในสัมปตติภพ
คือในสุคติภพ. การยึดถือวา ชางจะเหยียบเรา มาจะเหยียบเรา ดังนี้ ชื่อวา
ทิฏฐาสวะ. อาสวะที่สัมปยุตดวยอกุศลธรรมทุกอยาง ชื่อวาอวิชชาสวะ.
ขอวา อิเม วุจฺจนฺติ ฯลฯ ปริวชฺชนา ปหาตพฺพา ความวา
อาสวะมีมากอยาง เพราะแยกอาสวะเหลานี้ออกเปนอยางละ ๔ ดวย
อํานาจอันตรายมีชางเปนตนแตละอยาง พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
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ตรัสวา พระโยคาวจรพึงละเสียดวยการเวน กลาวคือสีลสังวรนี้.
(๖) อาสวะที่ละไดเพราะการบรรเทา
[๑๗] ขอวา ปฏิสงฺขา โยนิโส อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ
ความวา พระโยคาวจรพิจารณาเห็นโทษในกามวิตกโดยแยบคาย โดย
นัยเปนตนวา วิตกนี้เปนอกุศลแมเพราะเหตุนี้ วิตกนี้มีโทษแมเพราะเหตุ
นี้ และวิตกนั้นแลยอมเปนไปแมเพื่อความเบียดเบียนตนเอง ดังนี้แลว
ยับยั้งไวไมไดซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้น ไดแกบังเกิดขึ้นแลวในอารมณนั้น ๆ
อธิบายวา ยกจิตขึ้นเสียแลวใหกามวิตกหยุดอยูไมได หรือไมใหกามวิตก
หยุดอยูภายในได.
ถามวา ภิกษุเมื่อยับยังไวไมไดจะทําอยางไร ?
ตอบวา ยอมละ. คือทิ้งวิตกนั้นเสีย.
ถามวา ภิกษุจะละทิ้งวิตกเหมือนคนเอาตะกราตักหยากเยื่อทิ้งหรือ ?
ตอบวา หามิได.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมบรรเทา คือถอน ไดแกแทง หมายความวา
นําออกไปซึ่งกามวิตกนั้น.
ถามวา แทงเหมือนกับบุคคลเอาปฏักแทงโคพลิพัทหรือ ?
ตอบวา หาใชเชนนัน้ ไม. โดยทีแ่ ทแลวจะทํากามวิตกนั้นใหยอยยับ
ไป คือทํากามวิตกนั้นใหปราศจากไป ไดแกทํากามวิตกนั้น (ใหเปน )
โดยที่มันไมเหลืออยูแมในภายในของภิกษุนั้น โดยที่สุดแมเพียงในภวังคจิต
(ก็ไมมี).
ถามวา ภิกษุจะทําวิตกนั้น ใหเปนอยางนั้น ไดอยางไร ?
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ตอบวา ยอมยังกามวิตกนั้นใหถึงความไมมี คือยอมใหถึงความ
ไมมีทีละนอย ๆ มีอธิบายวา ยอมทําโดยประการที่วิตกเปนอันเธอขมไว
ไดอยางดีดวยวิกขัมภนปหาน. ในพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกก็นัยนี้
เชนกัน.
ก็ในวิภังคทานกลาวไววา ในบทวา กามวิตกฺโก นี้ วิตกที่ปฏิสังยุตดวยกาม คือความดําริผิด ชื่อกามวิตก. ในทีอ่ ื่น ๆ ก็นัยนี.้
บทวา อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ความวา เกิดแลว คืออุบัติแลว อธิบาย
วา พอแตสักวาเกิดขึ้นแลวเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุบรรเทาอกุศล
วิตกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นคราวเดียวไดแลว ในวาระที่ ๒ ถึงเธอจะไมไดเพง
เล็ง เธอก็ยอ มบรรเทาอกุศลวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ๆ แม ๗ ครั้งได
ทีเดียว.
บทวา ปาปเก อกุสเล ความวา ที่ชื่อวาชั่วชา เพราะอรรถวา
ลามก ทีช่ ื่อวาอกุศล เพราะความเปนกรรมที่ทําดวยความไมฉลาด.
บทวา ธมฺเม ไดแกกามวิตกเปนตนเหลานั้นนั่นเอง อีกอยางหนึ่ง
ไดแกมหาวิตก ๙ อยางแมทั้งหมด. บรรดามหาวิตก ๙ อยางเหลานั้น
๓ อยางกลาวไวแลว. วิตกที่เหลืออีก ๖ เหลานี้ ไดแกวิตกถึงญาติ
วิตกถึงชนบท วิตกถึงเทวดา วิตกที่ประกอบดวยความเปนผูเอ็นดูตอผู
อื่น วิตกทีป่ ฏิสังยุตดวยลาภสักการะและเกียรติยศ และวิตกที่ปริสังยุต
ดวยสิ่งอื่น.
บทวา ยฺหิสฺส ความวา อาสวะและความเรารอนเพราะความ
คับแคนใจ พึงเกิดขึ้นแกภิกษุผูบรรเทาไมไดซึ่งวิตกอยางใดอยางหนึ่ง
ในบรรดาวิตกเหลานั้น. คําที่เหลื่อมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
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ก็ในที่นี้ กามาสวะนั้นแลคือกามวิตก อาสวะซึ่งแปลกออกไปจาก
กามวิตกนั้น ชื่อวาภวาสวะ. อาสวะที่สันปยุตดวยภวาสวะนั้นแล ชื่อทิฏฐาสวะ. ความไมรูในวิตกทั้งมวล ชื่ออวิชชาสวะ. พึงทราบแมการบังเกิดขึ้น
แหงอาสวะเหลานี้ ดวยประการดังพรรณนามาน . ขอวา อิเม วุจฺจนฺติ
ฯลฯ วิโนทนา ปหาตพฺพา ความวา อาสวะ ประการดังกลาวแลวดวย
อํานาจกามวิตกเปนตนเหลานี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ภิกษุจะพึงละไดดวยการบรรเทา กลาวคือวิริยสังวรซึ่งสหรคตดวยการ
พิจารณาโทษในวิตกนั้น ๆ นี้.
( ๗ ) อาสวะที่ละไดเพราะการอบรม
[๑๘] ขอวา ปฏิสงฺขา โยนิโส สติสนฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ
ความวา ภิกษุพิจารณาเห็นโทษแหงการไมอบรมและอานิสงสแหงการ
อบรมโดยอุบายคือโดยถูกทางแลวควรเจริญสติสัมโพชฌงค. ในบททั้งปวง
ก็นัยนี้. ก็เนอธิการแหงโพชฌงคนี้ โพชฌงคทเี่ ปนโลกุตตระเทานั้นที่
เกิดขึ้น เพราะไดบรรลุมรรค ๓ ขางตน พระผูมพี ระภาคเจาทรงประสงคเอาแลวในที่นี้แมโดยแท ถึงอยางนั้น เพือ่ ความไมหลงงมงายใน
โพชฌงคทั้งหลายของเหลาภิกษุผูทําความเพียรเปนครั้งแรก ขาพเจาจัก
พรรณนาโดยนัยแหงโพชฌงคเหลานั้นโดยปะปนกันไปทั้งฝายโลกิยะและ
ฝายโลกุตตระ. แตในที่นี้ขาพเจาจะละนัยที่เปนโลกิยะเสีย แลวถือเอา
เฉพาะนัยฝายโลกุตตระเทานั้น. ในอธิการแหงโพชฌงคนั้น บัณฑิตพึง
ทราบวินิจฉัยบทขางตนทั้ง ๗ ซึ่งทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา สติสมฺโพชฺฌงฺค กอน โดยเนื้อความโดยลักษณะเปนตน โดยลําดับและโดยไมหยอน
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ไมยิ่ง. ในโพชฌงค ๗ นั้น พึงทราบวินิจฉัยในสติสัมโพชฌงคกอน. ที่
ชื่อวาสติ เพราะอรรถวา เปนเครื่องระลึก. ก็สตินี้นั้นมีการปรากฏเปน
ลักษณะหรือมีการเสนอแนะเปนลักษณะ. สนจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
มหาบพิตร ขุนคลังของพระราชายอมกราบทูลถึงทรัพยสมบัติของพระราชา
วา ขาแตมหาราช เงินมีเทานี้ ทองมีเทานี้ สมบัติมีเทานี้ ดังนี้ฉันใด
มหาบพิตร สติก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อเกิดขึ้น ยอมเสนอแหงธรรม
ทั้งหลายที่เปนกุศล อกุศลมีโทษ ไมมีโทษ เลวประณีต ดํา ขาว และมีสวน
เปนปฏิปกษกัน. ความพิสดารวาสติปฏฐานมี ๔ เหลานี้. สตินั้นมีการเสนอ
แนะเปนกิจ. ก็ลักษณะของสตินั้น พระเถระกลาวไวดวยอํานาจกิจแท. อีก
อยางหนึ่ง สตินั้นมีการไมหลงเปนกิจ. มีภาวะมุงหนาตออารมณเปนเครื่อง
ปรากฏ. องคแหงธรรมเครื่องตรัสรูคือสติ ชื่อสติสัมโพชฌงค.
ในบทวา โพชฺฌงฺโค นั้น มีวเิ คราะหวา องคแหงการตรัสรู
หรือแหงธรรมเครื่องตรัสรู ฉะนั้น จึงชื่อวาโพชฌงค. ทานกลาวอธิบาย
ไวอยางไร ? (ทานกลาวอธิบายไววา) ธรรมสามัคคีนี้คือ สติ ธัมมวิจยะ
วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ซึ่งเปนปฏิปกษตออุปทวะมากมาย
มีความหดหู ความฟุงซาน ความหยุด ความประมวลมา กามสุขัลลิกานุโยค
อัตตกิลมถามุโยค ความยึดมั่นวาขาดสูญและเที่ยงแทซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะ
แหงมรรคทั้งฝายโลกิยะและโลกุตตระที่เปนเหตุตรัสรูแหงพระอริยสาวก
ทานเรียกวา โพธิ เพราะทําอธิบายดังที่กลาวมานี้.
บทวา พุชฺฌติ ความวา ยอมตื่นจากความหลับดวยอํานาจกิเลส
ที่นอนเนื่องอยู อธิบายวา ยอมแทงตลอดอริยสัจทั้ง ๔ หรือทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพานนั้นเอง. เหมือนอยางที่พระองคตรัสไววา เจริญโพชฌงค
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๗ แลวยอมตรัสรูเฉพาะซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันยอดเยี่ยม. ที่ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองคของปญญาเครื่องตรัสรู กลาวคือธรรมสามัคคีนั้นเอง
เปรียบเหมือนองคฌานและองคมรรคเปนตนฉะนั้น.
ก็อริยสาวกนี้ใด ยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคีนี้มีประการดังกลาวแลว
เพราะทําอธิบายดังวามานี้ อริยสาวกนั้นทานจึงเรียกวา โพธิ (ผูตรัสรู )
ที่ชื่อวาโพชฌงคแมเพราะเปนองคประกอบของพระอริยสาวกผูตรัสรูนั้น
ประดุจองคประกอบแหงเสนาและองคประกอบแหงรถฉะนั้น. ดวยเหตุ
นั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาววา อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวาโพชฌงค
เพราะเปนองคประกอบของบุคคลผูตรัสรู. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบเนื้อ
ความแมโดยนัยแหงปฏิสัมภิทามรรคเปนตนวา
ถามวา ในบท โพชฺฌงฺคา นี้ ทีช่ ื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวา
กระไร?
ตอบวา ที่ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมเปนไปเพื่อการตรัสรู.
ทีช่ ื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมตรัสรู.
ทีช่ ื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมตรัสรูต าม
ทีช่ ื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมตรัสรูเ ฉพาะ.
ทีช่ ื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา รูพรอม.
พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถและโดยลักษณะเปนตนของโพชฌงคขอ
แรกขอเดียวกอนอยางนี้วา โพชฌงคอันประเสริฐ คือดี ชื่อวาสัมโพชฌงค เมื่อเปนเชนนี้ สัมโพชฌงคคือสติ ชื่อวาสติสัมโพชฌงค ซึ่ง
สติสัมโพชฌงคนั้น.
ก็พึงทราบวินิจฉัยในโพชฌงคขอที่ ๒ เปนตน ดังตอไปนี้:-
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ที่ชื่อวา ธัมมวิจยะ. เพราะอรรถวา เลือกเฟนสัจจธรรมทั้ง ๔
ประการ.
ธัมมวิจยะ นั้น มีการเลือกเฟนเปนลักษณะ มีการใหความสวาง
เปนกิจ มีความไมหลงงมงายเปนเครื่องปรากฏ.
ที่ชื่อวา วิริยะ เพราะความเปนสภาวะที่แกลวกลา และเพราะให
ธรรมดําเนินไปโดยถูกวิธ.ี วิริยะนั้นมีการประดับประคองจิตเปนลักษณะ
มีการอุปถัมภจิตเปนกิจ มีความไมทอแทแหงจิตเปนเครื่องปรากฏ.
ที่ชื่อวา ปติ เพราะอรรถวา เอิบอิ่ม. ปตินั้นมีการแผไปเปน
ลักษณะ หรือมีความยินดีเปนลักษณะ มีการเอิบอิ่มของกายและจิตเปนกิจ
มีการฟูขึ้นแหงกายและจิตนั้นเปนเครื่องปรากฏ.
ที่ชื่อวา ปสสัทธิ เพราะสงบความกระวนกระวายทางกายและจิต.
ปสสัทธินั้นมีการเขาไปสงบเปนลักษณะ มีการย่ํายีความกระวนกระวาย
ทางกายและจิตเปนกิจ มีความเยือกเย็นอันเกิดจากความไมดิ้นรนแหงกาย
และจิตเปนเครื่องปรากฏ.
ที่ซึ่งวา สมาธิ เพราะตั้งมั่น. สมาธินั้นมีความไมฟุงซานเปน
ลักษณะ หรือมีการไมแสไปในอารมณเปนลักษณะ มีการประมวลมาซึ่งจิต
และเจตสิกเปนกิจ มีความตั้งมั่นแหงจิตเปนเครื่องปรากฏ.
ที่ชื่อวา อุเบกขา เพราะวางเฉย. อุเบกขานั้นมีการพิจารณาเปน
ลักษณะ หรือมีการเปนไปโดยสม่ําเสมอเปนลักษณะ มีการหักหามความ
หยอนและยิ่งแหงจิตเปนกิจ หรือมีการตัดขาดการตกไปเปนฝกฝายเปนกิจ
มีการวางตนเปนกลางเปนเครื่องปรากฏ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั้นแล. พึงทราบวินิจฉัยแมแหงบทที่เหลือทั้งโดยอรรถและโดยลักษณะ
เปนตนอยางนี้แล.
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ก็ในคําวา กมโต นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :สติสัมโพชฌงค พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวกอน เพราะสติสัมโพชฌงคนั้นเปนอุปการะแกโพชฌงคที่เหลือทั้งหมด เพราะพระบาลีวา ภิกษุ
ทั้งหลายก็เราตถาคตกลาวสตินั้นแลวามีประโยชนแกธรรมทั้งปวง ดังนี้ .
เบื้องหนาแตนั้น ประโยชนในการกลาวโพชฌงคที่เหลือไวกอนไวหลัง
ไดกลาวไวแลวในสุตตะนั้นเอง โดยนัยเปนตนวา เธอมีสติอยูอยางนั้น
เลือกเฟนธรรมนั้นดวยปญญา ดังนี้. ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยแมโดยลําดับ
ดังกลาวมานี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อนูนาธิกโต ดังตอไปนี้ :ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูม พี ระภาคเจาจึงตรัสโพชฌงคไว
เพียง ๗ ประการเทานั้นไมขาดไมเกิน?
ตอบวา เพราะเปนปฎิปกษตอความหดหูและความฟุงซาน และ
เพราะประโยชนแกโพชฌงคทุกขอ. อธิบายวา ในอธิการแหงโพชฌงค
นี้ โพชฌงค ๓ ขอ เปนปฎิปกษตอความหดหู. เหมือนอยางที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใดแลจิตเปนธรรมชาติหดหู
ในสมัยนั้นเปนเวลาเหมาะที่จะเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เหมาะที่จะเจริญวิริยสัมโพชณงค เหมาะ
ที่จะเจริญปติสัมโพชฌงค ดังนี้ .
โพชฌงค ๓ ขอ เปนปฎิปกษตอความฟุงซาน. เหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา

๑

๑. ปาฐะวา ตถาคโต แตฉบับพมาเปน ตถา สโต จึงแปลตามพมาเพราะเห็นวาเหมาะกวา.
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ก็ในสมัยใด จิตเปนธรรมชาติฟุงซาน ในสมัยนั้นเปนเวลาเหมาะ
ที่จะเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เหมาะที่จะเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เหมาะที่
จะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ดังนี้ . ก็ในบรรดาโพชฌงคเหลานี้ สติสัมโพชฌงคเปนเอกใหสําเร็จประโยชนแกโพชฌงคทุกขอ. เหมือนอยาง
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย ก็เรากลาวสติแลวามีประโยชนแกโพชฌงคทุกขอ
ดังนี้ บาลีวา สพฺพตฺถก ดังนี้ก็มี. บาลีทั้ง ๒ (นั้น) ความหมายก็
คือวา จําตองปรารถนาในโพชฌงคทุกขอ (เหมือนกัน). พึงทราบวินิจฉัย
ในโพชฌงคนี้แมโดยไมขาดไมเกินอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
โพชฌงคไว ๗ ประการเทานั้นไมขาดไมเกิน เพราะ ๓ ขอเปนปฎิปกษ
ตอความหดหู, ๓ ขอเปนปฎิปกษตอความฟุงซาน, และเพราะสติเปน
ประโยชนแกโพชฌงคทุกขออยางนี้.
บัณฑิตครั้นทราบอรรถวรรณนาของบททั้ง ๗ ที่กลาวโดยนัยเปนตน
วา สติสมฺโพชฺฌงฺค อยางนี้กอนแลว บัดนี้ พึงทราบอรรถวรรณนา
อยางนี้ ในประโยคเปนตนวา ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต ดังนี้ (ตอไป).
บทวา ภาเวติ ความวา ยอมใหเจริญ อธิบายวา ยอมใหเกิด
ขึ้น คือใหบังเกิดขึ้นเฉพาะในจิตสันดานของตนบอย ๆ.
บทวา วิเวกนิสฺสิต คืออาศัยวิเวก. ความสงัด ชื่อวาวิเวก. วิเวกนั้น
มี ๕ อยางคือ ตทังควิเวก วิกขันภนวิเวก สมุจเฉพวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก และนิสสรณวิเวก ความที่วิเวกนั้นเปนตาง ๆ กัน พึงทราบ
โดยนัยที่ทานกลาวไวในคํานี้วา อริยธมฺเม อวินีโต ดังนี้ . ความจริง
วิเวกนี้นั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา วินยั ในบทวา อริยธมฺเม
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อวินีโต นั้น. ในวิเวกทั้ง ๕ อยางนี้ดังกลาวมานี้ พึงทราบความดังนี้วา:บทวา วิเวกนิสฺสิต ความวา เจริญสติสัมโพชฌงค อาศัยตทังควิเวก
อาศัยสมุจเฉทวิเวก อาศัยนิสสรณวิเวก. จริงอยางนั้น พระโยคาวจรผู
ตามประกอบการเจริญโพชฌงคนี้ ในขณะแหงวิปสสนา ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคซึ่งอาศัยตทังควิเวกโดยกิจ อันอาศัยนิสสรณวิเวกโดยอัธยาศัย
แตในกาลแหงมรรคยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยสมุจเฉทวิเวกโดยกิจ
และอาศัยนิสสรณวิเวกโดยอารมณ. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา อาศัยวิเวก
ทั้ง ๔ อยางดังนี้บาง. เพราะวาอาจารยเหลานั้นไมยกโพชฌงคขึ้นมา
เฉพาะในขณะแหงวิปสสนาที่มีกําลัง และในขณะแหงมรรคและผลอยาง
เดียวเทานั้น แตแมในกสิณฌาน อานาปานสติกัมมัฏฐาน และในพรหมวิหารฌานซึ่งเปนบาทของวิปสสนาก็ยกขึ้นนาดวย ทั้งพระอรรถกถาจารย
ทั้งหลายก็ไมไดคัดคาน. เพราะฉะนั้น ตามมติของอาจารยเหลานั้นควร
กลาววา พระโยคาวจรยอมเจริญสติสัมโพชฌงคที่อาศัยวิกขัมภนวิเวกโดย
กิจอยางเดียว ในขณะที่เปนไปแหงฌานเหลานั้น. และทานกลาววาในขณะ
แหงวิปสสนา พระโยคาวจรยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยนิสสรณวิเวก
โดยอัธยาศัย ดังนี้ฉันใด พระโยคาวจรยอมเจริญสติสัมโพชฌงคแมอันอาศัย
ปฏิปสสัทธิวิเวกก็ฉันนั้น. ในสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิราคะเปนตนก็นัยนี้ง
ความจริง ธรรมมีวิราคะเปนตนก็มีวิเวกเปนอรรถทั้งนั้น. ก็ในธรรมทั้ง
หลายมีราคะเปนตนนี้ โวสสัคคะอยางเดียวที่แบงออกเปน ๒ อยางคือ
การปลอยวางโดยการสละ (ปริจจาคโวสสัคคะ) ๑. การปลอยวางโดยการ
แลนไป (ปกขันทนโวสสัคคะ) ๑. บรรดาการปลอยวางทั้ง ๒ อยางนั้น
๑

๑. ปาฐะเปน เอว แตตามฉบับพมาเปน เอว เห็นวาเหมาะ จึงแปลตามฉบับพมา.
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การละกิเลสดวยสามารถตทังคปหานในขณะแหงวิปสสนาและดวยสมุจเฉทปหานในขณะแหงมรรค ชื่อวาการปลอยวางโดยการสละ. สวนการ
แลนไปสูพระนิพพานโดยการนอมไปสูพระนิพพานนั้นในขณะแหงวิปสสนา
ชื่อวาการสละโดยการแลนไป แตในขณะแหงมรรคการแลนไปสูพระ
นิพพานจะมีไดดวยสามารถแหงการทําใหเปนอารมณ. แมโวสสัคคะทั้งคู
นั้นยอมเหมาะสมในนัยแหงอรรถกถาอันเจือดวยโลกิยะและโลกุตตระนี้.
จริงอยางนั้น สติสัมโพชฌงคนี้ยอมสละกิเลสและยอมแลนไปสูพระนิพพาน
โดยประการตามที่กลาวแลว. ก็ดวยถอยคําทั้งสิ้นนี้วา โวสฺสคฺคปริณามึ
นี้ มีคําอธิบายที่ทานกลาวไววา กําลังนอมไป และนอมไปแลว คือจะงอม
และงอมแลว เพื่อการปลอยวาง ดังนี้. อธิบายวา ภิกษุนี้ผูประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งการเจริญโพชฌงค ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคนั้น โดยที่สติสัมโพชฌงคจะงอม และงอมแลว เพื่อการปลอยวางโดยการสละกิเลส
และเพื่อการปลอยวางโดยการแลนไปสูพระนิพพาน ฉะนี้แล. ในโพชฌงคที่เหลือก็นัยนี้.
แตวาในที่นี้ นิพพานนั้นเอง ทานกลาววา วิเวก เพราะสงัดจาก
สังขตธรรมทั้งปวงทานกลาววา วิราคะ เพราะภาวะแหงสังขตธรรมทั้งหมด
คลายกําหนัดแลว และทานกลาววา นิโรธ เพราะภาวะคือความดับแหง
สังขตธรรมทั้งหลาย. ก็มรรคนั้นแลมีปกตินอมไปเพื่อการสละ ฉะนั้น พระ
โยคาวจรยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก เพราะกระทําวิเวกใหเปน
อารมณแลวเปนไป. พระโยคาวจรยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยนิโรธ
ก็อยางนั้น. พระโยคาวจร ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันงอมแลว คืองอม
รอบโดยภาวะคือการสละ และโดยภาวะคือการแลนไปสูพระนิพพาน
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โดยการถอนกิเลสไดเด็ดขาด เพราะเกิดขึ้นในขณะแหงอริยมรรคนั้นแล.
พึงเห็นเนื้อความดังกลาวมานี้. ในโพชฌงคที่เหลือก็นัยนี้.
บทวา ยฺหิสฺส ความวา อาสวะทั้งหลายและความเรารอนอัน
ทําความคับแคนใจทั้งหลายยอมมีแกภิกษุผูไมเจริญในบรรดาโพชฌงค
ทั้งหลายเหลานั้นขอใดขอหนึ่ง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล. ก็ในการ
บังเกิดขึ้นแหงอาสวะในสูตรนี้พึงทราบนัยดังนี้ อาสวะทั้ง ๓ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะเหลาใดพึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่ภิกษุไมได
อบรมโพชฌงคซึ่งสัมปยุตดวยมรรคเบื้องปลายเหลานี้ อาสวะเหลานั้น
ยอมไมมีแกภิกษุนั้นผูเจริญโพชฌงคเหลานั้น ดังนี้. ขอวา อิเม วุจฺจนฺติ
ฯ ล ฯ ภาวนา ปหาตพฺพา ความวา อาสวะทั้ง ๓ เหลานี้พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อันภิกษุพึงละเสียดวยการเจริญโพชฌงคซึ่ง
สัมปยุตดวยมรรค ๓ นี.้
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงชมเชยภิกษุผูละอาสวะไดดวย
อาการ ๗ เหลานี้ และเมื่อจะทรงแสดงอานิสงสในการละอาสวะของภิกษุ
นั้น และเมื่อจะใหเกิดความขวนขวายแกสัตวทั้งหลาย โดยการละอาสวะ
ดวยเหตุเหลานี้นั่นเอง จึงตรัสวา ยโต โข ภิกฺขเว ฯลฯ อนฺตมกาสิ
ทุกฺขสฺส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น โต อักษร ในคําวา ยโต โข ใชในฉัฏฐีวิภัตติ อธิบายวา เทากับ ยสฺส โข (ของกาลใดแล ) ดังนี้. สวนพระ
โบราณาจารยทั้งหลายยอมพรรณนาวา เทากับ ยมฺหิ กาเล (ในกาล
ใด) ดังนี้. ขอวา เย อาสวา ทสฺสนา ปหาตพฺพา ความวา อาสวะ
ทั้งหลายเหลาใดที่ภิกษุละไดแลวดวยทัสสนะ อาสวะทั้งหลายเหลานั้นเปน
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อันภิกษุนั้นละไดแลวดวยทัสสนะนั้นแล และเธอยอมมีความสําคัญ ใน
อาสวะที่ยังละไมไดนั้นแลวา อันตนละไดแลวก็หามิได. ในบททั้งปวง
มีความพิสดารอยางนี้.
บทวา สพฺพาสวสวรสวุโต ความวา เบ็นผูปดแลวดวยการปด
อาสวะทุกอยาง. อีกอยางหนึ่ง เปนผูปดแลวดวยเครื่องปดซึ่งอาสวะทุก
อยาง..
บทวา อจฺเฉชฺชิ ตณฺห ความวาตัดแลว หรือถอนขึ้นไดแลว
ซึ่งตัณหาหมดทุกอยาง.
บทวา วิวตฺตยิ สโยชน ความวา ยอมหมุนกลับซึ่งสังโยชน
แมทั้ง ๑๐ คือทําใหหมดมลทิน.
บทวา สมฺมา คือโดยเหตุ ไดแกโดยกาล.
บทวา มานาภิสมยา ความวา เพราะบรรลุดวยการเห็น และเพราะ
บรรลุดวยการละมานะ. ความจริง อรหัตตมรรคยอมเห็นแจงมานะดวย
อํานาจกิจ. นี้เปนการบรรลุดวยการเห็นของภิกษุนั้น. ก็อรหัตตมรรค
อันภิกษุเห็นแลวดวยทัสสนะนั้นอันเธอยอมละไดในขณะนั้นนั่นเอง เหมือน
การกลับไดชีวิตของสัตวผูถูกงูพิษกัดฉะนั้น. นี้เปนการบรรลุโดยการละ
ของภิกษุนั้น.
บทวา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส ความวา ที่สุด ๔ อยางนี้ คือ
ที่สุดคือเขตแดนอันมีในที่สุด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ปลาย
ประคดเอวเกาแลว หรือยอดของเขียวสดเหี่ยวแลว และที่สุดที่เลวทราม
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนที่สุดแหง
ชีวิต และที่สุดคือสวนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา สักกายะ
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(ทิฏฐิ) ก็เปนที่สุดอันหนึ่ง และทีส่ ุดของการนับ ที่พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา นี้เปนที่สุดแหงทุกข เพราะนับปจจัยทุกอยาง
ในบรรดาทีส่ ุดทั้ง ๔ อยางนั้น ภิกษุไดกระทําที่สุดขอที่ ๔ โนนแหง
วัฏฏทุกขทั้งปวงได เพราะความที่แหงมานะอันตนเห็นและละไดดวย
อรหัตตมรรคอยางนี้. อธิบายวา เธอไดทําการขาดตอน คือทําไหหมดไป
ไดแกทําทุกขใหเหลืออยูเพียงรางกายชาติสุดทาย.
บทวา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ความวา ภิกษุเหลานั้นมีใจเปน
ของตน คือมีใจยินดี หรือเปนผูมีใจอันสัมปยุตดวยปติและโสมนัส.
บทวา ภควโต ภาสิต อภินนฺทุ ความวา ภิกษุทั้งหลายรับดวย
เศียรเกลาแลวทูลชมเชยพระพุทธภาษิต คือพระพุทธดํารัสที่ตรัสดีแลว
ไดแกที่ทรงปราศรัยแลว มีการทําที่สุดทุกขเปนปริโยสานวา พระผูม ี
พระภาคเจาตรัสซึ่งคํานี้อยางนี้ พระสุคตเจาตรัสคํานี้อยางนี้ ดังนี้.
คําที่เหลืออันใดที่ขาพเจามิไดกลาวไวในที่นี้ ขาพเจาจะไมกลาว
คํานั้นซ้ําอีก เพราะกลาวไวกอนแลว และเพราะเขาใจไดงาย เพราะฉะนั้น
ผูศึกษาพึงพิจารณาคําทั้งหมดตามลําดับที่ โดยทํานองแหงคําที่กลาว
แลวเทอญ.
จบ อรรถกถาแหงสัพพาสวสังวรสูตร
จบ สูตรที่ ๒
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๓. ธรรมทายาทสูตร
(๒๐) ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระพุทธพจนแลว.
(๒๑) พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงเปนธรรมทายาท อยาเปนอามิสทายาทของเราตถาคตเลย เรา
ตถาคตมีความอนุเคราะหในเธอทั้งหลายอยูวา ทําอยางไรหนอ ? สาวก
ทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาท ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายจะพึงเปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาท
ของเราตถาคต ขอที่เธอทั้งหลายเปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาท
ของเราตถาคตนั้น จะพึงเปนเหตุใหถูกวิญูชนติเตียนเอาไดวา สาวก
ทั้งหลายของพระศาสดาพากันเปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาทอยู
ถึงเราตถาคตก็คงถูกวิญูชนติเตียนไดวา สาวกของพระศาสดาเปน
อามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาทอยู ดังนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตถา
เธอทั้งหลายพึงเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาทของเราตถาคตไซร
แมเธอทั้งหลายจะไมพึงถูกวิญูชนติเตียนวา สาวกทั้งหลายของพระ
ศาสดาเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาทอยู. ถึงเราตถาคตก็คงไมถูก
วิญูชนติเตียนวา สาวกทั้งหลายของพระศาสดาเปนธรรมทายาท ไมเปน
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อามิสทายาทอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลาย
จงเปนธรรมทายาทของเราตถาคตเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย เรา
ตถาคตมีความอนุเคราะหในเธอทั้งหลายอยูวา ทําอยางไรหนอ? สาวก
ทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาท.
ธรรมทายาทและอามิสทายาท
(๒๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตฉันเสร็จแลว หามภัตรแลว
เสร็จบริบูรณแลว อิ่มแลว เพียงพอแกความตองการแลว แตบณ
ิ ฑบาต
ของเราตถาคตยังมีเหลืออยู มีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดา. เวลานั้น ภิกษุ
๒ รูป ถูกความหิวและความออนเพลียครอบงําแลว หิวโหยมาก พากันมา
เราพึงกลาวกะเธอทั้งหลายนั้นอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต
ฉันเสร็จแลว หามภัตรแลว เสร็จบริบูรณแลว อิ่มแลว เพียงพอ
แกความตองการแลว แตบิณฑบาตนี้ของเราตถาคตยังมีเหลืออยู มีอันจะ
ตองทิ้งเปนธรรมดา ถาเธอทั้งหลายประสงคจะฉันก็จงฉันเถิด ถาเธอ
ทั้งหลายไมประสงคจะฉันก็อยาฉัน เราจักทิ้งเสียในที่ที่ปราศจากของ
เขียวสด หรือจักเทเสียในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ณ บัดนี้.
ภิกษุผูเปนธรรมทายาท
บรรดาภิกษุ ๒ รูป รูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาค
เจาเสวยเสร็จแลว หามภัตรแลว เสร็จบริบูรณแลว ทรงอิ่มแลว พอพระ
ประสงคแลว ก็บิณฑบาตของพระผูมีพระภาคเจานี้ยังมีเหลืออยู มีอันจะ
ตองทิ้งเปนธรรมดา ถาเราทั้งหลายจักไมฉัน พระผูมีพระภาคเจาก็จัก
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ทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของเขียวสด หรือจักทรงเทเสียในน้ําที่ไมมีตัวสัตว
ณ บัดนี้ แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของเราตถาคตเถิด อยาเปนอามิสทายาท
เลย ก็บิณฑบาตนี้เปนอามิสทายาทอยางหนึ่ง อยากระนั้นเลย เราจะไม
ฉันบิณฑบาตนี้ จะปลอยวันคืนนั้นใหลวงไปอยางนี้ ทั้งที่ยังมีความหิว
และความออนเพลียอยูนั้นแหละ.
ภิกษุผูเปนอามิสทายาท
สวนภิกษุรูปที่ ๒ มีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเสวย
เสร็จแลว หามภัตรแลว เสร็จบริบูรณแลว ทรงอิ่มแลว พอพระ
ประสงคแลว ก็บิณฑบาตของพระผูมีพระภาคเจานี้ ยิง่ มีเหลืออยู
มีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดา ถาเราทั้งหลายไมฉัน พระผูมีพระภาคเจาจัก
ทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของเขียวสด หรือจักทรงเทเสียในน้ําที่ไมมีตัวสัตว
ณ บัดนี้ อยากระนั้นเลย เราควรฉันบิณฑบาตนี้ บรรเทาความหิว
และความออนเพลีย แลวปลอยวันคืนนั้นใหลวงไปอยางนี้. เธอจึงฉัน
บิณฑบาตนั้น บรรเทาความหิวและความออนเพลีย แลวปลอยวันคืนนั้น
ใหลวงไปอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น แมจะฉันบิณฑบาตนั้น บรรเทา
ความหิวและความออนเพลีย แลวปลอยวันคืนนั้นใหลวงไปอยางนี้ก็จริง
ถึงอยางนั้น ภิกษุรูปแรกโนนแหละ ของเราตถาคตเปนผูควรบูชา ควร
สรรเสริญมากกวา. ขอนัน้ เพราะเหตุอะไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลายเพราะ
ขอนั้นจักเปนไปเพื่อความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา เลี้ยงงาย ปรารภ
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ความเพียร แกภิกษุนั้น สิ้นกาลนาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแล เธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของเราตถาคต อยาเปน
อามิสทายาทเลย เราตถาคตมีความอนุเคราะหในเธอทั้งหลายวา ทํา
อยางไรหนอ สาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเปนธรรมทายาท ไมเปน
อามิสทายาท พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว พระ
สุคตเจาครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระ
วิหาร.
พระสารีบุตรอธิบาย
(๒๓) ครั้งนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปไมนาน
ทานพระสารีบุตรเถระ จึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรเถระวา ขอรับ ดังนี้.
ทานพระสารีบุตรเถระไดกลาวคํานี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อ
พระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัดแลว สาวกทั้งหลายยอมไมศึกษาความ
สงัดวาม ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ? ก็แล เมื่อพระศาสดา
ประทับอยูอยางผูสงัดแลว สาวกทั้งหลายยอมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุ
มีประมาณเทาไรหนอแล?
ภิกษุเหลานั้นเรียนวา อาวุโส แมผมทั้งหลายก็มาแตที่ไกล เพื่อ
จะทราบเนื้อความแหงภาษิตขอนี้ ในสํานักทานพระสารีบุตรเถระ ขอ
โอกาสเถิดครับ เนื้อความแหงภาษิตขอนี้คงแจมแจงเฉพาะทานพระ
สารีบุตรเถระองคเดียว ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอทานพระสารีบุตรเถระ
แลว จักทรงจําไว. ทานพระสารีบตุ รเถระจึงกลาววา ดูกอนทานผูมี-
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อายุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงตั้งใจฟงใหดี ผมจักกลาว.
ภิกษุเหลานั้นตอบรับคําทานพระสารีบุตรเถระวา อยางนั้นขอรับ.
อามิสทายาทถูกตําหนิดวยเหตุ ๓ สถาน
(๒๔) ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง
หลาย เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัดแลว สาวกทัง้ หลายยอมไม
ศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เมือ่ พระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัดแลว สาวกทั้งหลายในพระ
ธรรมวินัยนี้ ไมศึกษาความสงัดตาม คือไมละธรรมทั้งหลายที่พระ
ศาสดาตรัสใหละ เปนผูมักมาก (ดวยปจจัยลาภ) และเปนผูยอหยอน
ตกอยูในอํานาจนิวรณ ๕ ทอดธุระในความสงัด. ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง
หลาย บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูเถระเปนผูอันวิญูชนพึงติเตียนได
ดวยเหตุ ๓ สถาน คือ ภิกษุผูเถระทั้งหลายเปนผูอันวิญูชนพึงติเตียน
ไดดวยเหตุสถานที่ ๑ นีว้ า เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัดแลว
พระสาวกทั้งหลายไมศึกษาความสงัดตาม ภิกษุผูเถระทั้งหลายเปนผูอัน
วิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสถานที่ ๒ นี้วา (สาวกทั้งหลาย ) ไม
ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสใหละ และภิกษุผูเถระทั้งหลาย เปนผู
อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสถานที่ ๓ นี้วา สาวกทั้งหลายเปนผู
มักมาก (ดวยปจจัยลาภ ) ยอหยอน ตกอยูในอํานาจนิวรณ ๕ ทอดทิ้ง
ธุระในความสงัด. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระเปนผูอันวิญูชนติเตียนไดดวยเหตุ ๓ สถานเหลานี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูปานกลาง
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ฯลฯ ภิกษุ ฯลฯ ภิกษุผูยังใหมทั้งหลายเปนผูอันวิญูชนติเตียน
ไดดวยเหตุ ๓ สถาน คือ ภิกษุผูยังใหมทั้งหลายเปนผูอันวิญูชนพึง
ติเตียนไดดวยเหตุสถานที่ ๑ นี้วา เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัด
แลว สาวกทั้งหลายไมศึกษาความสงัดตาม ภิกษุผูยังใหมทั้งหลาย อัน
วิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสถานที่ ๒ นี้วา (สาวกทั้งหลาย) ไมละ
ธรรมที่พระศาสดาตรัสใหละ และภิกษุผูยังใหมทั้งหลายเปนผูอัน
วิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสถานที่ ๓ นี้วา สาวกทั้งหลายเปนผูมักมาก
ดวย (ปจจัยลาภ) และเปนผูยอหยอน ตกอยูในนิวรณ ๕ ทอดทิ้งธุระ
ในความสงัด. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูยงั ใหมเปนผูอันวิญูชน
พึงติเตียนไดดวยเหตุ ๓ สถานเหลานี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัด
แลว สาวกทั้งหลายชื่อวาไมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
ธรรมทายาทไดรับสรรเสริญดวยเหตุ ๒ สถาน
(๒๕) ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู
อยางผูสงัดแลว สาวกทั้งหลายยอมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ? ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยาง
ผูสงัดแลว สาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ ยอมศึกษาความสงัดตาม
คือ (สาวกทั้งหลาย) ยอมละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสใหละ
ไมเปนผูมักมาก (ดวยปจจัย ดวยลาภ) ไมเปนผูยอหยอน ไมตกอยูใน
อํานาจนิวรณ ๕ มีใจนอมไปในความสงัด.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูเถระ อัน
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วิญูชนพึงสรรเสริญดวยเหตุ ๓ สถาน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูอันวิญูชน
พึงสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๑ นี้วา เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยาง
ผูสงัดแลว สาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตาม ภิกษุผูเถระเปนผูอัน
วิญูชนพึงสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๒ นี้วา สาวกทั้งหลายยอมละธรรม
ทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสใหละ ภิกษุผูเถระทั้งหลายเปนผูอันวิญูชน
พึงสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๓ นี้วา สาวกทั้งหลายไมเปนผูมักมาก ไม
เปนผูยอหยอน ไมตกอยูในอํานาจนิวรณ ๕ มีใจนอมไปในความสงัด.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผเู ถระเปนผูอันวิญูชนพึงสรรเสริญ
ดวยเหตุ ๓ สถานเหลานี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุทั้งหลายผู
ปานกลาง ฯลฯ ภิกษุทั้งหลายผูยังใหม เปนผูอนั วิญูชนพึงสรรเสริญ
ดวยเหตุ ๓ สถาน คือ ภิกษุผูยังใหมทั้งหลายเปนผูอันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๑ นี้วา เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัดแลว
สาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตาม ภิกษุผูยังใหมทั้งหลายเปนผูอันวิญูชน
พึงสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๒ นี้วา (สาวกทั้งหลาย) ละธรรม
ทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสใหละ และภิกษุผูใหมทั้งหลายเปนผูอันวิญูชน
พึงสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๓ นี้วา สาวกทัง้ หลายไมเปนผูมักมาก
( ดวยปจจัยลาภ ) ไมตกอยูในอํานาจนิวรณ ๕ มีใจนอมไปในความสงัด.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูยังใหม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย
เหตุ ๓ สถานเหลานี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาประทับอยูอยางผูสงัด
แลว สาวกทั้งหลายชื่อวาศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
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มัชฌิมาปฏิปทา
[๒๖] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาธรรมดังกลาวแลวนั้น
โลภะ และ โทสะ เปนธรรมลามก แตมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อละโลภะ
และโทสะ มีอยู เปนธรรมทําใหเกิดดวงตา ทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไป
เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพือ่ พระนิพพาน. ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทานั้น ที่เปนธรรมทําใหมีดวงตา
ทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อพระนิพพาน คืออะไร ? คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้เอง ไดแกความ
เห็นชอบ ความดําริชอบ การเจรจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพ
ชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ. ดูกอน
ทานผมีอายุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทานี้นั้นแล เปนธรรมทําใหเกิดดวงตา
ทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อควานสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อพระนิพพาน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาธรรมดังกลาวแลวนั้น ความโกรธ
และความผูกโกรธ เปนธรรมลามก . . .ความริษยา และความตระหนี่
เปนธรรมลามก . . . มายาและความโออวด เปนธรรมลามก . . .ความหัวดื้อ
และความแขงดี เปนธรรมลามก . . . ความถือตัวและความดูหมิ่น เปน
ธรรมลามก . . . ความเมาและความเลินเลอ เปนความลามก แตมัชฌิมา
ปฏิปทาเพื่อละความเมาและความเลินเลอมีอยู เปนธรรมทําใหเกิดดวงตา
ทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อพระนิพพาน. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทานั้น เปน
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ธรรมทําใหเกิดดวงตา ทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพพาน คืออะไร คืออริยมรรค
มีองค ๘ นีแ้ ล ไดแกความเห็นชอบ ความดําริชอบ การเจรจาชอบ
การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความ
ตั้งใจชอบ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทานี้แล เปนธรรม
ทําใหเกิดดวงตา ทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพือ่ พระนิพพาน.
ทานพระสารีบุตรไดกลาวภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชม
ยินดีภาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะนั้นแล.
จบ ธรรมทายาทสูตร ที่ ๔
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อรรถกถาธรรมทายาทสูตร
เหตุเกิดพระสูตร
[๒๐] ธรรมทายาทสูตรมีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต. ก็เพราะ
เหตุที่ธรรมทายาทสูตรนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นแสดงตามที่มีเรื่อง
เกิดขึ้น ฉะนั้น ขาพเจา (พระอรรถกถาจารย) จักแสดงเหตุเกิดพระสูตร
นั้นแลว จึงจะกระทําการขยายความพระสูตรนั้นไปตามลําดับบท.
ถามวา ก็ธรรมทายาทสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นแสดง
เพราะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลา ?
ตอบวา เรื่องลาภสักการะ.
ดังไดสดับมาวา ลาภสักการะเปนอันมากเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา โดยที่ไดทรงสั่งสมทานบารมีใหบริบูรณแลวดัง ๔ อสงไขยเปนความจริง (เพราะ) พระบารมีทุกขอเปนเหมือนมาจับกลุม (ตกลง
กัน) วา จักใหผลในอัตภาพเดียวกันนี้แหละ ดังนี้แลวใหบังเกิดเปน
หวงน้ําใหญคือลาภสักการะ ประดุจมหาเมฆที่จับกลุมกันเปนคู ๆ กอตัว
ขึ้นในทุกทิศแลว ( ตกลงมา ) ใหบังเกิดเปนหวงน้ําใหญฉะนั้น.
ประชาชนตางวรรณะมีกษัตริยและพราหมณเปนตนมีมือถือขาว น้ํา
ยาน ผา พวงดอกไม ของหอม และเครื่องไลทาเปนตนมาจากที่นั้นๆ
( ที่ตาง ๆ กัน ) แลวพากันถามหาพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจา
ประทับอยูที่ไหน ? พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหน ? พระผูเปน
เทพของเทพ พระผูเปนนระผูอาจหาญ พระผูเปนบุรุษประดุจราชสีห
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ประทับอยูที่ไหน ?
ประชาชนเหลานั้นแมใชเกวียนตั้งหลายรอยเลมบรรทุกปจจัยมา เมื่อ
ยังไมไดโอกาสเขาเฝาก็จะจอดเกวียนคอยเรียงรายติดกันโดยรอบ กินเนื้อ
ที่เปนคาวุต เชนอันธกวินทพราหมณเปนตน เปนตัวอยาง. รายละเอียด
ทั้งหมด นักศึกษาจะพึงทราบได ตามนัยที่มาแลวในขันธกะ (หมวด )
และในสูตรนั้น.
และพระผูมีพระภาคเจามีลาภสักการะเกิดขึ้นมากฉันใด พระภิกษุ
สงฆก็มีฉันนั้นเหมือนกันแล. ขอนี้สมดวยคําอางที่พระอานนทเถระกลาว
ไวดังนี้วา ก็ในสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันมหาชนถวาย
สักการะแสดงความเคารพนับถือบูชานอบนอม ( และ ) ทรงไดรับจีวร
บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารอยูเปนประจํา ฝายภิกษุ
สงฆแล ( ก็เชนกัน) คือ เปนผูอนั มหาชนถวายสักการะ ฯ ล ฯ
(และ) ไดรบั ...............บริขารอยูประจํา.
พระผูมีพระภาคเองก็ตรัสไวเหมือนกันวา ดูกอนจุนทะ หมูหรือ
คณะที่อุบัติขึ้นโนโลกในบัดนี้ มีอยูจํานวนเทาใด (บรรดาหมูหรือคณะ
เหลานั้น ) หมูหรือคณะอื่นแมแตหมูหนึ่ง ตถาคตก็ยังมองไมเห็นเลยที่จะ
ไดรับลาภอันเลิศและยศอันเลิศเหมือนกับหมูภิกษุ นะจุนทะ ลาภสักการะ
นี้นั้นที่เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ รวมกันแลวเปนของ
ประมาณไมได เหมือนน้ําของแมน้ําใหญ ๒ สายที่ไหลมารวมเปนสายเดียว
กันก็เปนของประมาณไมไดฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลายไดกลายเปนผูหนักในปจจัย ติดในปจจัย หมกมุน
ในปจจัย ตามลําดับ แมเมื่อเวลาหลังภัตร ( หลังฉันอาหารแลว ) เมื่อ
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ประชาชนนําไทยธรรม มีน้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน มาถวาย
ภิกษุเหลานั้นครั้นเคาะระฆังแลว ก็สงเสียงเอ็ดอึงวา ถวายแกอาจารยของ
อาตมานะ ถวายแกอุปชฌายของอาตมานะ และพฤติกรรมนั้นของภิกษุเหลา
นั้นก็ไดปรากฏ (ลวงรู) ถึงพระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงเกิดธรรมสังเวชวา ชางไมเหมาะเอาเสียเลย แลวทรง
ดําริวา ตถาคตไมสามารถจะบัญญัติสิกขาบท (หาม) วา ปจจัยเปนของ
ไมสมควร เนื่องจากการบําเพ็ญสมณธรรมของกุลบุตรทั้งหลายตองอาศัย
ปจจัย แตเอาเถอะตถาคตจักแสดงธรรมทายาทปฏิปทา ( ขอปฏิบัติของผู
เปนธรรมทายาท) ซึ่งก็จักเปนเหมือนการบัญญัติสิกขาบทแหงกุลบุตร
ทั้งหลายผูใครตอการศึกษา และจักเปนเหมือนกระจกสําหรับสองดูไดทั่ว
ตัวที่ติดตั้งไวที่ประตูเมือง.
อธิบายวา ประชาชน ๔ วรรณะ เห็นเงา (รูป) ของตนใน
กระจกสําหรับสองดูไดทั่วตัวซึ่งติดตั้งไวที่ประตูเมือง ยอมขจัดโทษ (สิ่ง
ที่ทําใหหมดความสวยงาม ) แลวกลับกลายเปนผูไมมีโทษฉันใด กุลบุตร
ทั้งหลาย ผูใครตอการศึกษาก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ) ประสงคจะ
ประดับประดาตนดวยเครื่องประดับคือความเพียร มานอมนึกถึงเทศนาซึ่ง
อุปมาดวยกระจกสองดูไดทั่วตัว แลวตางพากันละเวนอามิสทายาทปฏิปทา
หันมาบําเพ็ญธรรมทายาทปฏิปทา ก็จัก ( สามารถ ) ทําชาติชรามรณะให
สิ้นสุดไปไดโดยฉับพลันทีเดียว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้ไว
ก็เพราะมีเรื่องอยางนี้เกิดขึ้น.
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ธรรมทายาท และอามิสทายาท
ในพระสูตรนั้น พระดํารัสที่วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงเปนธรรมทายาทของตถาคตเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย ดังนี้ มีคํา
อธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเปนทายาทแหงธรรมของ
ตถาคตเถิด อยาเปนทายาทแหงอามิสเลย คือ ธรรมะของตถาคตอันใด
ขอเธอทั้งหลายจงเปนผูรับไวซึ่งธรรมะอันนั้นเถิด สวนตถาคตมีอามิสใด
แล ของเธอทั้งหลายอยารับซึ่งอามิสนั้นเลย.
ในพระดํารัสนั้น แมธรรมก็มอี ยู ๒ อยาง คือ นิปปริยายธรรม
(ธรรมโดยตรง) ๑ ปริยายธรรม (ธรรมโดยออม) ๑ ฝายอามิสก็มี
อยู ๒ อยาง (เชนกัน) คือ นิปปริยายอามิส (อามิสโดยตรง) ๑
ปริยายอามิส (อามิสโดยออม) ๑.
ทั้งธรรมและอามิสนั้น มีอธิบายเปนอยางไร ?
มีอธิบายวา โลกุตตรธรรมทั้ง ๙ อยางซึ่งแยกประเภทเปนมรรค
(๔) ผล (๔) และนิพพาน (๑) ชื่อวา นิปปริยายธรรม คือธรรมที่
ผูปฏิบัติใหบังเกิด (กับตนไดโดยตรง) ทีเดียว ไมใชเปนธรรมโดย
ปริยาย (โดยออม) คือ โดยเหตุหรือโดยเลสอะไร. สวยกุศลที่อิงอาศัย
วิวัฏฏะ (นิพพาน) นี้ เชนคนบางคนในโลกนี้ปรารถนาอยูซึ่งวิวัฏฏะ
จึงใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําการบูชาพระรัตนตรัยดวย
สักการะทั้งหลายมีเครื่องหอมและพวงดอกไมเปนตน ฟงธรรม (และ)
แสดงธรรม ทําฌานและสมาบัติใหบังเกิด เขาทําอยูยางนี้ ยอมได
นิปปริยายธรรม คืออมตนิพพานโดยลําดับ. ก็ธรรมดังวามานี้แหละ
ซื่อวาปริยายธรรม.
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ปจจัย ๔ จีวรเปนตนก็ทํานองนั้น ชื่อวานิปปริยายอามิสแททีเดียว
ไมใชเปนอามิสเพราะปริยายอยางอื่น หรือเพราะเลสอยางอื่นเลย สวน
กุศลที่นําไปสูวัฏฏะ (ภพ ๓) นี้ เชนคนบางคนในโลกนี้ปรารถนาวัฏฏะ
มุงหมายภพที่มีสมบัติ (พรอมมูล) จึงใหทาน ฯ ล ฯ ทําสมาบัติให
บังเกิด เขาทําอยูอยางนี้ ยอมไดเทวสมบัติมนุษยสมบัติโดยลําดับ กุศล
ดังวามานี้ ชือ่ วาปริยายอามิส.
ในเรื่องธรรมและอามิสนั้น ( มีอธิบายเพิ่มเติมอีกวา) แมนิปปริยายธรรมก็ชอื่ วาเปนธรรมของพระผูมีพระภาคเจา เนื่องจากวาเพราะ
ธรรมนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนไว ภิกษุทงั้ หลายจึงไดบรรลุมรรค
ผล และนิพพาน ขอนี้สมดวยคําอางที่มีกลาวไวดังนี้วา พราหมณ
ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงยังมรรคที่ยังไมอุบัติใหอุบัติขึ้น ทรงยัง
มรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ฯ ล ฯ สวนพระสาวกทั้งหลายในบัดนี้มา
ทีหลังดําเนินไปตามมรรค ( ที่พระผูมพี ระภาคเจาใหอุบัติแลว ) อยู ดังนี้
และวา ดูกอ นอาวุโส พระผูมีพระภาคเจานั้น เมื่อ ( ทรงมีพระประสงค)
จะทรงทราบก็ทราบได เมื่อทรง (มีพระประสงค ) จะเห็นก็เห็นได
พระองคทรงมีพระจักษุ ทรงมีพระญาณ ทรงมีธรรม ทรงเปนพรหม
ทรงเปนผูบอกกลาว ทรงเปนผูนอมนําไปสูประโยชน ทรงประทาน
อมตะ ทรงเปนธรรมสามี เปนพระตถาคต.
แมปริยายธรรมก็ชื่อวาเปนของพระผูมีพระภาคเจาโดยแท เนื่อง
จากวาเปนเพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนไว สาวกทั้งหลายจึงรูอยาง
นี้วา คนผูป รารถนาวิวัฏฏะแลวใหทาน ฯลฯ ทําสมาบัติใหบังเกิด
ไดนิพพานอันเปนอมตะโดยลําดับ.
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ฝายนิปปริยายอามิสก็ชื่อวาเปนของพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน.
เนื่องจากวาเปนเพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวนั่นเอง ภิกษุ
ทั้งหลายจึงไดจีวรอันประณีต เพราะทรง (ปรารภ) เรื่องหมอชีวก
เปนตัวอยาง พระผูมีพระภาคเจาเองก็ตรัสไวเปนหลักฐานดังนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาตคหบดีจีวร (จีวรที่คหบดีถวาย) ภิกษุรูป
ใดปรารถนา (จะสมาทานหรือครองผาบังสุกุลเปนวัตร) ก็จงเปนผูถือ
ครองผาบังสุกุลเปนวัตรไปเถิด ภิกษุรปู ใดปรารถนาคหบดีจีวร ก็จงยินดี
คหบดีจีวรไปเถิด ภิกษุทั้งหลาย แตวาตถาคตสรรเสริญความสันโดษ
ดวยจีวรตามได นะ.
อนึ่ง ในกาลกอน ภิกษุทั้งหลายยังไมไดบิณฑบาตอัน ประณีต จึง
ไดสรรเสริญคําขาวที่แสวงหาดวยลําแขงโดยการเที่ยวไปตามลําดับตรอก
เทานั้น เปนเพราะพระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยูในกรุงราชคฤหได
ทรงอนุญาตไวเองอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาตสังฆภัตร
อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโบสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร ภิกษุเหลานั้นไดโภชนะอันประณีต เสนาสนะก็ทํานองเดียวกัน
แมในกาลกอน ภิกษุทั้งหลายไดอาศัยอยูตามที่ตาง ๆ อาทิตามเงื้อมเขาที่ไม
ไดตกแตง และตามควงไม (รมไม) เปนเพราะพระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตไวเอง อยางนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาต
เสนาสนะ ๕ ชนิด ภิกษุเหลานั้นจึงไดเสนาสนะเหลานั้นคือ วิหาร เพิง
ปราสาทมียอด ปราสาทไมมียอด เรือนโลน และถ้ํา.
อนึ่ง ในกาลกอน ภิกษุท้งั หลายไดใชสมอดองดวยน้ํามูตรทําเปน
ยา เปนเพราะพระผูมีพระภาคเจานั่นแหละที่ทรงอนุญาตไวโดยนัยมีอาทิ
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อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาตเภสัช ๕ ชนิด คือ เนยใส
เนยขึ้น น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ภิกษุเหลานั้นจึงไดเภสัชนานาชนิด.
ถึงปริยายอามิสก็ชื่อวาเปนของพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน เนื่อง
จากวาเปนเพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสอนไว สาวกทั้งหลายจึงรู
อยางนี้วา คนที่ปรารถนาภพที่มีสมบัติ (พรอมมูล) ใหทาน สมาทาน
ศีล ฯลฯ ทําสมาบัติใหบังเกิดแลว ยอมไดปริยายอามิสคือทิพยสมบัติ
มนุษยสมบัติโดยลําดับ.
เพราะเหตุที่ทั้งนิปปริยายธรรม ทั้งปริยายธรรม ทั้งนิปปริยายอามิส
ทั้งปริยายอามิส ชื่อวาเปนของพระผูมีพระภาคเจาทั้งนั้น ฉะนั้น เมื่อจะ
ทรงแสดงภาวะที่พระองคทรงเปนเจาของทั้งในธรรมและอามิสนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาท
ของตถาคตเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย อธิบายวา ธรรมทั้ง ๒ อยางซึ่ง
เปนของตถาคตอันใด ขอเธอทั้งหลายจงเปนทายาทแหงธรรมนั้นเถิด
สวนอามิสนั้นใด ซึ่งเปนของตถาคตเหมือนกัน ขอเธอทั้งหลายจงอยา
เปนทายาทแหงอามิสนั้นเลย คือ ขอเธอทั้งหลายจงเปนเจาของแตเฉพาะ
สวนแหงธรรมเทานั้นเถิด อยาเปนเจาของสวนแหงอามิสเลย ดวยวา
ภิกษุรูปใดบวชในศาสนาของพระชินเจา มีปจจัยเปนยอดเยี่ยม คือเห็นแก
ปจจัย ๔ ซึ่งเปนเหตุเกิดตัณหา ทอดทิ้งธุระในการปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมอยู ภิกษุรูปนีช้ อื่ วาอามิสทายาท ขอเธอทั้งหลายจงอยาเปนเชน
นั้นเลย สวนภิกษุรูปใดอาศัยคุณธรรมมีความเปนผูมักนอยเปนตนใน
ปจจัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวใหพิจารณาอยางละเอียดกอน
แลวจึงเสพ (บริโภค) มีขอปฏิบัติยอดเยี่ยมเห็นเอง ( ดํารงอยู ) ใน
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อริยวงศ ๔ ภิกษุรูปนี้ชื่อวาธรรมทายาท ขอเธอทั้งหลายจงเปนเชนนั้น
เถิด.
ตถาคตอนุเคราะหสาวก
บัดนี้ ก็ชนเหลาใดไดมีความวิตกดังนี้วา ในอนาคตกาลจักมีหรือ
ไมหนอ พระผูมีพระภาคเจาผูไมทรงประสงคใหพระสาวกทั้งหลายได
ลาภจึงตรัสอยางนี้ เพื่อจะทรงแสดงแกชนเหลานั้นวา พระตถาคตเจา
ประสงคจะใหพระสาวกทั้งหลายไดลาภอันประณีตยิ่ง ( กวานี้ ) จึงกลาว
อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส วา อตฺถิ เม ตุเมฺหสุ ฯ ล ฯ ใน
อามิสทายาทา ดังนี้ (เราตถาคตมีความอนุเคราะหในเธอทั้งหลาย ฯ ล ฯ
ไมเปนอามิสทายาท).
พระพุทธดํารัสนั้นมีอรรถาธิบายดังนี้วา ตถาคตมีความอนุเคราะห
ความเอ็นดู ความมุงหวัง เกื้อกูล ในเธอทั้งหลายวา ดวยเหตุอะไรหนอ
ดวยอุบายอะไรหนอ พระสาวกทั้งหลายจึงจะเปนธรรมทายาท เปนเจาของ
สวนแหงธรรม ไมเปนอามิสทายาท.
อนึ่ง ทานอธิบายไวดังนี้วา ไดยินวา พระผูม ีพระภาคเจาทรง
เห็นนักบวชหลายรอยจําพวก เปนตนวาภิกษุภิกษุณีและนางสิกขมานาใน
อดีตกาล (ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคกอน) มีหลักฐานปรากฏ
มาโดยนัยวา แมสังฆาฏิของกบิลภิกษุก็ถูกไฟลุกไหม ดังนี้เปนตน และ
นักบวชในศาสนาของพระองคเองเชนพระเทวทัตเปนตน ซึ่งเปนผูเห็น
แกอามิสถลําเขาไปในอามิส (ตายแลวไปบังเกิดในอบายภูมิ จนเต็ม
อบายภูมิ) แตทรงเห็นพระสาวกผูหนักในธรรมมีพระสารีบุตร พระ
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มหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะ เปนตน กลับไดบรรลุคุณมี
อภิญญาและปฏิสัมภิทาเปนอาทิ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปรารถนาใหพระสาวกเหลานั้นหลุดพนอยางสิ้นเชิงไปจากอบายภูมิและ
ไดบรรลุคุณธรรมทั้งหมดจึงตรัสวา อตฺถิ เม ตุเมฺหสุ อนุกมฺปา
กินฺติ เม สาวกา ธมฺมทายาทา ภเวยฺย โน อามิสทายาทา
(ตถาคตมีความอนุเคราะหในเธอทั้งหลาย ทําอยางไรหนอ สาวกของ
ตถาคตจึงจะเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาท) ดังนี้.
ก็ภิกษุผเู ห็นแกปจจัย ยอมสิ้นเดชอับแสงระหวางบริษัท ๔ คลายกับ
กหาปณะเกและเถาถานไฟที่ดับแลวฉะนั้น (สวน) ภิกษุผูมีจิตหวนกลับ
จากปจจัยนั้น เปนผูหนักในธรรม ประพฤติครอบงําอามิสอยูเปนนิตย ยอม
มีเดช ( สงาราศี ) คลายกับราชสีหฉ ะนั้น เพราะเหตุนั้นเอง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา อตฺถิ เม ฯ เป ฯ โน อามิสทายาทา
ดังนี้ ( เราตถาคคมี ฯลฯ อยาเปนอามิสทายาท ).
ครั้นทรงชี้แจงใหเขาใจวา พระพุทธดํารัสนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอเธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของตถาคตเถิด อยาเปนอามิสทายาท
เลย ตถาคตปรารถนาใหเหลาพระสาวกไดลาภที่ประณีตกวา ตรัส
ไวแลวดวยความอนุเคราะห หาใชไมตองการใหพระสาวกไดลาภไม
อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงโทษในเพราะไมยอมทําตามพระโอวาทนี้ ใน
บัดนี้จึงตรัสวา ตุเมฺห จ เม ภิกฺขเว ฯ เปฯ โน ธมฺมทายาทา
ดังนี้ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตถาเธอทั้งหลาย ฯลฯ ไมพึงเปนธรรม
ทายาทของตถาคตไซร).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตุเมฺหป เตน อาทิสฺสา ภเวยฺยาถ
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มีความวา แมพวกเธอก็จะพึงถูกรังเกียจโดยความเปนอามิสทายาทนั้น หา
ถูกรังเกียจโดยความเปนธรรมทายาทไม มีคําอธิบายวา เธอทั้งหลายพึง
ถูกเหยียดหยาม คือถูกกระทํา ไดแกกําหนดไวตางหาก (ถูกกันไว
ตางหาก ) หมายความวา ถูกวิญูชนติเตียน.
ติเตียนวาอยางไร ?
ติเตียนวา เหลาสาวกของพระศาสดาเปนอามิสทายาทอยู หาเปน
ธรรมทายาทอยูไม.
บทวา อหมฺป เตน อาทิสฺโส ภเวยฺย ความวา ถึงเรา
ตถาคตก็จะพึงถูกตําหนิได โดยที่ทาํ ใหเธอทั้งหลายเปนอามิสทายาทนั้น
หาถูกตําหนิโดยที่เธอทั้งหลายเปนธรรมทายาทไม.
ถูกตําหนิวาอยางไร ?
ถูกตําหนิวา เหลาสาวกของพระศาสดาอยูอยางเปนอามิสทายาท หา
อยูอยางเปนธรรมทายาทไม.
คําตําหนินี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวก็เพื่อทําใหภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นกลายเปนคนออนโยนอยางยิ่งทีเดียว.
ก็ในพระพุทธดํารัสตอนนี้มีอธิบายดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาเธอทั้งหลายจักลุมหลงในอามิสทองเที่ยวไป ในเพราะความลุมหลง
อามิสของพวกเธอนั้น วิญูชนทัง้ หลายก็จักพากันติเตียนตถาคตวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญู (รูทุกสิ่ง) ไฉนจึงไมสามารถ
ทําเหลาสาวกของพระองคใหเปนธรรมทายาท ไมใหเปนอามิสทายาท
ไดเลา เปรียบเหมือน (เมื่อ) ชาวโลกเห็นพระมีมรรยาทไมเหมาะสม
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ยอมติเตียนถึงอาจารยและอุปชฌายวา ทานเหลานี้เปนสัทธิวิหาริกของ
ใคร ? เปนอันเตวาสิกของใคร อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือน (ผูใหญ)
เห็นเด็กชายหรือเด็กหญิงที่มีตระกูล เปนคนไมดีมีความประพฤติเสียหาย
ยอมติเตียนถึงบิดามารดาวา เด็กพวกนี้เปนลูกชายลูกสาวของใคร ฉันใด
วิญูชนทั้งหลายก็จักติเตียนตถาคต. ฉันนั้นเหมือนกัน คือ จักติเตียนวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญู ไฉนจึงไมทรงสามารถทําเหลา
สาวกของพระองคใหเปนธรรมทายาท ไมใหเปนอามิสทายาทไดเลา ?
ครั้นทรงแสดงโทษในการไมยอมทําตามพระพุทธโอวาทนี้อยางนี้
แลว เมื่อจะทรงแสดงอานิสงสในการยอมทําตาม พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ตุเมฺห จ เม ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหมฺป เตน อาทิสฺโส น ภเวยฺย
ความวา อุปมาเสมือนวาชาวโลกเห็นพวกภิกษุหนุมประพฤติวัตรบริบูรณ
ถึงพรอมดวยอุเทศและปริปุจฉา (การเรียนและการสอบถาม) มี
อากัปปกิริยาเหมาะสมเหมือนหนึ่งพระเถระรอยพรรษา จึงถามวา ทาน
เหลานี้เปนสัทธิวิหาริกของใคร เปนอันเตวาสิกของใคร? เมื่อมีคน
บอกวา ของอาจารยและอุปชฌายรูปโนนก็จะพากันสรรเสริญวา พระเถระ
ชางอาจสามารถตักเตือนพร่ําสอน อาจารยและอุปชฌายยอมไมถูกตําหนิ
ไมถูกติเตียนฉันใด แมเราตถาคต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ โดยความ
ที่เธอทั้งหลายเปนธรรมทายาทนั้น ไมใชโดยความที่เธอทั้งหลายเปน
อามิสทายาท ชาวโลกก็จะพากันถามวา สาวกของใครกันนะปฏิบัตินาลกปฏิปทา ปฏิบัติตุวฏกปฏิปทา ปฏิบัติจันทูปมปฏิปทา ปฏิบัติรถวินีตปฏิปทา ปฏิบัติมหาโคสิงคสาลปฏิปทา ปฏิบัตมิ หาสุญญตาปฏิปทา เปน
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พยานในอริยวงศ ซึ่งมีความสันโดษในปจจัย ๔ และภาวนาเปนที่มา
ยินดี มีใจหลีกออกหางจากความกําหนัดในปจจัยอยูไป เปรียบเหมือน
ดวงจันทรที่พนจากเมฆหมอก เมื่อมีคนบอกวา สาวกของพระสมณโคดม
ก็จะพากันสรรเสริญวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญูแทหนอ
ไดทรงสามารถแทหนอ ที่จะทรงแนะนําเหลาสาวกใหละทิ้งอามิสทายาท
ปฏิปทาแลวหันมาบําเพ็ญขอปฏิบัติของผูเปนธรรมทายาท พระองคยอม
ไมถูกวิญูชนทั้งหลายตําหนิติเตียนอยางนี้แล นักศึกษาทราบคําอธิบาย
ในบทนี้อยางนี้ รายละเอียดที่ยังเหลือ พึงทราบโดยนัยที่ตรงกันขามจาก
นัยที่กลาวแลวในกัณหปกษ ( ฝายที่ไมดี ).
ปวารณา ๔
ครั้นทรงแสดงอานิสงสในการยอมทําตามพระโอวาทนี้อยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงมอบพระโอวาทนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ตสฺมาติห เม ภิกขฺ เว ฯ เป ฯ โน อามิสทายาทา ดังนี้.
[๒๒] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงมอบพระพุทธโอวาทนี้อยางนี้
แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงชมเชยเหลาภิกษุผูบําเพ็ญขอปฏิบัติของผูเปนธรรมทายาทนั้น จึงมีพุทธดํารัสมีอาทิวา อิธาห ภิกฺขเว ดังนี้.
จริงอยู ภิกษุทั้งหลายพอไดฟงคําตรัสชมของพระผูมีพระภาคเจา
แลว ตางยอมพากันปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้นทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ นี้ เปนบทนิบาต.
บทวา ภุตฺตาวี แปลวา เสวยแลวเสร็จ อธิบายวา ทรงกระทํา
ภัตตกิจแลว.
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บทวา ปวาริโต แปลวา (พระผูมีพระภาคเจา ) ทรงหามภัตร
แลวดวยการปวารณา (การหาม) เมื่อพอแกความตองการแลว อธิบาย
วา เสวยจนพอแกความตองการแลว จึงทรงหามโภชนะหรือทรงอิ่มแลว.
อธิบายวา ปวารณา ( การยอนใหตักเตือน การยอมใหขอ การ
หาม). มี ๔ อยาง คือ ปวารณาของภิกษุผูอยูจําพรรษาแลว ๑ ปวารณา
ดวยปจจัย ๑ ปวารณาทั้งที่มีของอยูพรอม ๑ ปวารณาเมื่อพอแกความ
ตองการแลว ๑.
ในบรรดาปวารณา ๔ นั้น ปวารณานี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราผูตถาคตอนุญาตใหภิกษุอยูจําพรรษาแลวปวารณากันได ยอมให
ตักเตือนโดยเหตุ ๓ สถาน ดังนี้ ชือ่ วาปวารณาของภิกษุผูอยูจําพรรษา
แลว.
ปวารณานี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะปวารณา
(ยอมใหขอ) สงฆดวยเภสัชตลอด ๔ เดือน และปวารณานี้คือ ปวารณา
ยกเวน ปวารณาซ้ําอีก ยกเวนปวารณาเปนนิตย ชื่อวาปวารณาดวย
ปจจัย.
ปวารณานี้คือ ภิกษุชื่อวา (หามภัตร ) แลว คือ การฉัน
ปรากฏอยู ๑ โภชนะปรากฏอยู ๑ คนอยูในหัตถบาส ๑ นอมของ
เขาไป ๑ การหามปรากฏ ๑ ภิกษุนชี้ ื่อวา หามภัตรแลว ชื่อวาปวารณา
ทั้งที่มีของพรอม.
ปวารณานี้คือ ทายกเลี้ยงภิกษุสงฆใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียะ
(ของเคี้ยว ) และ โภชนียะ (ของฉัน) ดวยมือของตน (จน ) ให
บอกหาม (ภัตร ) ชื่อวาปวารณาเมื่อพอแกความตองการ.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 224

ปวารณาเมื่อพอแกความตองการนี้ ทานประสงคเอาแลวในที่นี้
ดวยเหตุนั้น จึงไดกลาวไววา:บทวา ปวาริโต แปลวา (พระผูมีพระภาคเจา) ทรงหามภัตร
แลวดวยการปวารณาเมื่อพอแกความตองการแลว.
บทวา ปริปุณฺโณ แปลวา ทรงบริบูรณแลวดวยโภชนะ.
บทวา ปริโยสิโต แปลวา มีโภชนะอันพระองคใหสิ้นสุดแลว
(ฉันเสร็จแลว). (ในบทวา ปริโยสิโต นี้) พึงเห็นวาทานลบบทหลัง
(โภชโน) ออกเสีย อธิบายวา เราตถาคตพึงฉันไดเทาใด ก็ฉันเทานั้น
กิริยาคือการฉันของเราตถาคตสิ้นสุดลงแลว .
บทวา สุหิโต แปลวา ทรงอิ่มแลว อีกอยางหนึ่งหมายความวา
ทรงสําราญแลว เพราะไมมีทุกขคือความหิว.
บทวา ยาวทตฺโถ ความวา ความตองการดวยโภชนะของตถาคต
มีอยูเทาใด ความตองการนั้นทั้งหมดตถาคตไดบรรลุ (ถึงที่สดุ ) แลว.
ก็ในคําเหลานี้ (คือคําวา ภุตฺตาวี ปวาริโต ปริปุณฺโณ ปริโยสิโต
สุหิโต ยาวทตฺโถ) ๓ คําหลังมีความหมายเทากับ ๓ คําแรก อธิบาย
วา ภิกษุผูมโี ภชนะอันตนใหสิ้นสุดแลว ชื่อวามีโภชนะอันตนฉันแลว
ภิกษุผูอิ่มแลว ชื่อวาหามภัตรแลวดวยการหามเมื่อพอแกความตองการ
แลว ภิกษุผูเพียงพอแกความตองการแลว ชื่อวาบริบูรณแลว อีกอยางหนึ่ง
๓ คําแรกมีความหมายเทากับ ๓ คําหลัง. อธิบายวา เพราะเหตุที่ภิกษุฉัน
เสร็จ ฉะนั้น จึงชื่อวามีโภชนะอันคนใหสิ้นสุดแลว เพราะเหตุที่ภิกษุ
หามภัตรแลว ฉะนั้น จึงชื่อวาอิ่มแลว เพราะเหตุที่ภิกษุบริบูรณแลว
ฉะนั้น จึงชื่อวาพอแกความตองการ ดวยเหตุดงั กลาวมานี้ผูศึกษาพึงทราบ
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เถิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนด (ความหมายของ ) คําทุกคํานั้น
ไวแลว จึงตรัสไว.
บทวา สิยา ใชในอรรถวา เปนสวนหนึ่ง ๆ และในอรรถวา
คาดหมาย.
ใชในอรรถวา เปนสวนหนึ่ง ๆคือ ( ในประโยคที่วา ) ปวีธาตุ
สิยา อชฺฌตฺติกา สิยา พาหิรา ( ปฐวีธาตุที่เปนภายในก็มี ทีเ่ ปน
ภายนอกก็มี).
ใชในอรรถวา คาดหมาย คือ (ในประโยคที่วา) สิยา อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺติวีติกฺกโม (คงจะมีภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ลวงละเมิดอาบัติ )
ในที่นี้ ใชไดทั้งสองความหมาย.
บิณฑบาตมากเกินนั้นเอง ชื่อวาเปนของเหลือเพื่อเปนธรรมดา และ
ธรรมดาก็จะตองทิ้งไป. อธิบายวา ทั้งเปนของเหลือเฟอ ทั้งเปนของจะ
ตองทิ้ง จึงไมตองทําอะไรอยางอื่น.
บทนิบาตวา อถ คือ ตมฺหิ โยค กาเล (แปลวา ในกาลนัน้ ).
บทวา ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรตา ความวา อันความหิวและความ
ออนกําลังครอบงําแลว คือประทุษรายแลว ไดแกติดตามแลว.
ในบรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางเหลาแมหิวมาตั้ง ๘ วันบาง ๑๐
วันบางก็ยังไมออนกําลัง ยังสามารถขมความหิวไวได แตภิกษุ ( ๒ รูป)
นี้ไมเปนเชนนั้น เพื่อแสดงเหตุผลดังกลาวมาแลวนี้ พระผูมพี ระภาคเจา
จึงตรัสไวทั้งสองอยาง ( ทั้งความหิวและความออนกําลัง ).
บทวา ตฺยาห ตัดบท เปน เต อห ( แปลวา เราตถาคตกะ
ภิกษุ ๒ รูปนัน้ ).
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คําจํากัดความที่ที่ปราศจากของสดเขียว
บทวา สเจ อากงฺขถ ความวา ถาเธอทั้งสองปรารถนาไซร
บทวา อปฺปหริเต แปลวา ปราศจากของเขียวสดที่งอกขึ้นแลว
อธิบายวา ในที่ที่ไมมีหญาซึ่งธรรมดาจะตองตายไปเพราะถูกกอนขาวที่ตก
ลงไปทับ ในที่ที่แมจะทิ้งบิณฑบาตไปเปนเลมเกวียน หญาทั้งหลายก็
ไมตายหมด ที่นั้นจะไมมีหญาเลยก็ตาม มีหญามากก็ตาม ยอมเปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดถึงแลวดวยบทวา อปฺปหริเต นั้น ก็บท
วา อิปฺปหริเต นั่น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อไมใหภิกษุละเมิด
ภูตคามสิกขาบท.
บทวา อปฺปาณเก แปลวา ไมมสี ัตวเล็ก คือในน้ําจํานวนมาก
ซึ่งปราศจากสัตวเล็กที่จะตองตาย เพราะถูกกอนขาวที่ตกลงไป เปนความ
จริง เมื่อน้ํานอยคละเคลา ดวยการใสขาวลงไปเทานั้น พวกสัตวเล็ก ๆ
จึงจะตาย ( แต ) ในสถานที่ทั้งหลายมีสระใหญเปนตน พวกสัตวเล็ก ๆ
จะไมตาย เพื่ออนุรักษสัตวมีชีวิตดังกลาวมานี้แล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไวอยางนี้.
บทวา โอปลาเปสฺสามิ แปลวา จักทิ้ง ความวา จักใหจมลง
บทวา ตตฺเรกสฺส ความวา ในบรรดาภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่ง
(ไดมีความคิดอยางนี้วา. . . ) แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาภิกษุ
รูปนั้น คือรูปที่ตั้งใจฟงธรรมเทศนาน แลวนอมนึกถึงบอย ๆ
ความหมายของวุตฺตศัพท
ในคําวา วุตฺต โข ปเนต มีอธิบายวา วุตฺต ศัพทนี้ (ใชใน
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ความหมายตาง ๆ กัน) คือ :๑. ใชในควานหมายวา ปลงผม บาง (เชน) ในประโยค
เปนตนวา มาณพหนุมชื่อวา กาปติกะ โกนหัวแลว.
๒. ใชในความหมายวา เพาะปลูก บาง (เชน ) ในประโยค
เปนตน วา พืชที่งอกในสรทกาลปลูกลงไปในไรนาแลวยอมงอกขึ้น ฉันใด.
๓. ใชในความหมายวา กลาว บาง (เชน) ในประโยคเปนตน
วา คํานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสไวแลว.
แตในทีน่ ี้ นักศึกษาพึงเห็นวาใชในควานหมายวา กลาว. ก็คําวา
วุตฺต โข ปเนต นั้นมีอธิบายดังนี้วา กถิต โข ปเนต แปลวา
(แตพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ ไวแลวนะวา. . . ).
บทวา อามิสฺตร ความวา อามิสคือปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง
บรรดาอามิสคือปจจัย ๔ อธิบายวา อามิสคือปจจัยอยางหนึ่ง.
บทวา ยทิท เปนนิบาต ( และ ) มีรูปเปนเชนนั้นนั่นแหละ
ในทุกลิงค วิภัตติ และทุกวจนะ นักศึกษาพึงใชใหถูกความหมาย ในลิงค
วิภัตติและวจนะนั้น ๆ. แตวาในที่นี้ บทวา ยทิท นั้น มีความหมายเทา
โย เอโส. นีคําอธิบายไววา ชื่อวาบิณฑบาต นั่นใด บิณฑบาตนี้เปน
อามิสอยางหนึ่ง.
บทวา ยนฺนูนาห ไดแก สาธุ วตาห (แปลวา ดีละหนอ
เรา. . . ).
บทวา เอว ความวา แมปลอยวันคืน (ใหลว งไป ) เหมือน
อยางที่บุคคลปลอยขณะนี้ใหลวงไปอยูในบัดนี้.
บทวา วีตินาเมยฺย แปลวา พึง. . . ใหสิ้นไป คือ พึงใหลวง
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เลยไป.
บทวา โส ต ปณฺฑปาต ความวา ภิกษุนั้นไมฉันบิณฑบาต
นั้น แบบทีช่ าวโลกพรอมทั้งเทวโลกพึงรับไวดวยเศียรเกลาที่เหลือจากที่
พระสุคต (เสวย ) หวังอยูซึ่งความเปนธรรมทายาท พิจารณาถึงขอ
อุปมาดวยบุคคลที่ถูกไฟไหมศีรษะแลว พึงปลอยใหคืนและวันนั้นลวงไป
อยางนั้น ดวยความหิวและความออนกําลังนั้นเอง.
บิณฑบาตที่ไมควรฉัน ๕ อยาง
ก็ในวาระนี้วา อถ ทุติยสิส มีความยอดังตอไปนี้ ถาภิกษุนั้นเมื่อ
จะคิดวา ดีละ เรา ฯลฯ พึงยังคืนและวันใหลวงไป ก็พึงคิดอยางนี้ดวยวา
การที่บรรพชิตจะแสวงหาบิณฑบาตในหมูบานที่เกลื่อนกลนดวยสัตวรายคือ
เบญจกามคุณเปนการยากลําบาก เชนเดียวกับการแสวงหาเภสัชในปาซึ่ง
ชุกชุมไปดวยสัตวราย แตวาบิณฑบาตนี้พนโดยสิ้นเชิงจากโทษในการ
แสวงหาดังวามานี้ และเปนบิณฑบาตที่เปนเดนของพระสุคต เพราะฉะนั้น
จึงเปนเหมือนขัตติยกุมารผูอุภโตสุชาต ( มีพระราชสมภพดีแลวจากทั้ง
สองฝาย คือฝายพระชนกและฝายพระชนนี ).
อนึ่ง บิณฑบาตเปนของภิกษุไมควรฉัน เพราะเหตุ ๕ ประการ
เหลาใดคือ.
๑. เปนของไมควรฉัน เพราะบุคคล ( ผูถวาย ) มีขอนาตําหนิ
คือเปนบิณฑบาตของบุคคลอลัชชี.
๒. เปนของไมควรฉัน เพราะบิณฑบาตมีการเกิดขึ้นไมบริสุทธิ์ คือ
เกิดขึ้นมาจากการแนะนําของนางภิกษุณี และจากการสรรเสริญคุณที่ไมมี
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จริง (ในตน).
๓. เปนของไมควรฉันเพื่อเปนการอนุเคราะหเจาของ คือภิกษุ
เจาของบิณฑบาตก็กําลังหิว.
๔. (แม ) ภิกษุเจาของบิณฑบาตนั้นจะอิ่มแลว แตบิณฑบาต
ก็ยังเปนของไมควรฉัน เพื่อเปนการอนุเคราะหอันเตวาสิกเปนตนของทาน
นั่นเอง ( เนื่องจาก) อันเตวาสิกหรือคนอื่น ๆ ที่อาศัยบิณฑบาตนั้น
ยังหิวอยู.
๕. แมคนเหลานั้นจะอิ่มหนําสําราญแลว แตวาบิณฑบาทก็ยังเปน
ของไมควรฉันเพราะความไมมีศรัทธา คือ ภิกษุเจาของบิณฑบาตยัง
ไมมีศรัทธา.
บิณฑบาตนี้ก็พนแลวโดยสิ้นเชิงจากเหตุ ๕ ประการเหลานั้น
ความจริงแลว พระผูมพี ระภาคเจาทรงเปนยอดของลัชชีบุคคลทั้งหลาย
บิณฑบาตมีความเถิดขึ้นโดยบริสุทธิ์ และพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงอิ่ม
หนําสําราญแลว ทั้งบุคคลอื่นที่หวังเฉพาะเจาะจงในบิณฑบาตก็ไมมี คน
เหลาใดเปนผูมีศรัทธาในโลก พระผูมีพระภาคเจาก็เปนยอดของคนเหลา
นั้น ดังนี้ และภิกษุนั้นครั้นคิดอยางนี้แลว จึงฉันบิณฑบาตนั้นแลว
ฯลฯ ปลอยใหคืนและวันลวงไป.
ดวยเหตุผลดังกลาวมาเพียงเทานี้ แมภิกษุใดไมฉัน (บิณฑบาต
ที่เปนเดนพระสุคต) แตบําเพ็ญสมณธรรม ภิกษุนนั้ ชื่อวาไมฉันบิณฑบาต
ที่ควรฉันทีเดียว สวนภิกษุใดฉันแลว (บําเพ็ญสมณธรรม) ภิกษุนั้น
ชื่อวาฉันบิณฑบาตที่ควรฉันโดยแท.
ความแปลกกันในบิณฑบาตไมมี แตมีความแปลกกันอยูใ นบุคคล

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 230

เพราะฉะนั้น เมื่อจะแสดงความแปลกกันนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา กิจฺ าป โส ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิฺจาป เปนนิบาต ใชในความหมายวา
ยอมรับ และใชในความหมายวา สรรเสริญ.
ถามวา ยอมรับซึ่งอะไร ?
ตอบวา ซึ่งการฉันอันไมมีโทษนั้นของภิกษุนั้น.
ถามวา สรรเสริญซึง่ อะไร ?
ตอบวา ซึ่งการฉันแลวบําเพ็ญสมณธรรม.
มีคํากลาวอธิบายไวดังนี้วา ถาภิกษุรูปนั้นฉันบิณฑบาตที่ควรฉัน
แลวบําเพ็ญกิจที่ควรบําเพ็ญไซร ขอวาโดยที่แทแลวภิกษุรูปแรกโนน
แหละของเราตถาคต ความวา ภิกษุรูปแรกผูปฏิเสธบิณฑบาตนั้นแลว
บําเพ็ญสมณธรรมโนนนัน่ แลของตถาคต ดูเหมือนจะเปนผูแกลวกลา
กวาในบรรดาสาวก ๒ รูป ของตถาคตซึ่งเปนผูแกลวกลา และดูเหมือน
จะเปนบัณฑิตกวาในบรรดาสาวก ๒ รูปผูเปนบัณฑิตของเราตถาคต ชื่อวา
เปนผูนาบูชากวาและนาสรรเสริญกวา มีคําอธิบายไววา นาบูชาและนา
สรรเสริญยิ่งกวาภิกษุรูปที่ ๒.
เหตุที่นาบูชากวาและนาสรรเสริญกวา
บัดนี้ เมื่อจะยกเหตุ ( การณะ ) ขึ้นมาขยายความนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสคําวา ต กิสฺส เหตุ ดังนี้เปนตน.
คํานั้นมีอธิบาย (เพิม่ เติม) วา ในขอนั้น เธอทั้งหลายคงมี
(ขอกังขา) วา เพราะเหตุไร ภิกษุนนั้ จึงเปนผูนาบูชากวานาสรรเสริญ
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กวาของพระผูมีพระภาคเจา ?
คําตอบก็คือ ตฺหิ ตสฺส ความวา เพราะการหามบิณฑบาต
นั้นจักเปนไปเพื่อความมักนอย ฯลฯ เพื่อความปรารภความเพียรสิ้นกาล
นานสําหรับภิกษุนั้น.
จักเปนไปอยางไร?
คือภิกษุนั้น ถาสมัยตอมาจักเกิดความมักได ความปรารถนาลามก
หรือความมักมากในปจจัยทั้งหลายขึ้น ลําดับนั้น ภิกษุ (รูปอื่น) พิจารณา
เห็นอยูอยางนั้นจักกันเธอไวดวยตาขอ คือการหามบิณฑบาตนี้วา นี่แนทาน
ทานปฏิเสธบิณฑบาตแมที่เปนเตนของพระสุคต แลวก็ยังเกิดความ
ปรารถนาเชนนี้ขึ้นจนได นี่เปนนัยในการหามความไมขัดเกลากิเลสที่
เกิดขึ้นแลว เมื่อเปนเชนนี้ การปฏิเสธบิณฑบาตนั้นจักเปนไปเพื่อความ
มักนอย ความสันโดษ (และ) ความขัดเกลากิเลสสําหรับเธอกอน.
ในคําวา สุภรตาย ( เพื่อความเปนผูเลี้ยงงาย) นี้ มีการพรรณนา
ดังตอไปนี้ :ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเลี้ยงยากบํารุงยากทั้งแกตนเอง
ทั้งแกอุปฏฐาก ( สวน ) บางรูปเปนผูเลี้ยงงายบํารุงงายทั้งแกตนเอง
ทั้งแกอุปฏฐาก.
เปนอยางไร ?
อธิบายวา ภิกษุรูปใดไดอาหารที่เปรี้ยวเปนตนแลวยังแสวงหา
อาหารอื่น มีอาหารที่มีรสไมเปรี้ยวเปนตน ทิ้งสิ่งของที่ไดในเรือนของ
คนหนึ่งไวในเรือนของอีกคนหนึ่ง เที่ยวจาริกไปจนหมดเวลา (บิณฑบาต)
แลวมีบาตรเปลากลับเขาวัดนอน ภิกษุรูปนี้จัดวาเปนผูเลี้ยงยากสําหรับ
ตนเอง สวนภิกษุรูปใดแมทายกจะถวายขาวสาลีเนื้อและขาวสุกเปนตน
จนเต็มบาตรแลวก็ยังแสดงสีหนาบึ้งตึงและความไมพอใจ ยิง่ ไปกวานั้น
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เมื่อจะดูแคลนบิณฑบาตนั้นตอหนาคนเหลานั้นวา พวกทานถวายของ
อะไร ดังนี้ จึงใหแกอนุปสัมบันมีสามเณรและคฤหัสถ (อื่น) เปนตนไป
(เปนการประชด) ภิกษุรูปนี้จัดวาเปนผูเลี้ยงยากสําหรับผูอุปฏฐาก
ทั้งหลาย พวกชาวบานเห็นเธอเขาก็จะพากันหลีก ( หลบหนา ) เสียแต
ไกลทีเดียว ดวยนึกตําหนิวา พระเลีย้ งยาก พวกเราไมสามารถจะเลี้ยงดู
ทานไดหรอก.
สวนภิกษุใด ไดอาหารอยางใดอยางหนึ่งจะเปนของชนิดดีหรือ
ชนิดเลวก็ตาม มีจิตสันโดษฉันอาหารนั้นแลวกลับวัดไปทํางานของตน
(ตอไป) ภิกษุรูปนี้จัดวาเปนผูเลี้ยงงายสําหรับตน. และภิกษุรปู ใดไม
ดูหมิ่นทานของคนอื่นจะนอยหรือมากจะดีหรือเลวก็ตาม มีจติ ยินดีสีหนา
ยิ้มแยมแจมใส ฉันตอหนาคนเหลานั้นแลวจึงคอยไป ภิกษุรูปนีจ้ ัดวาเปน
ผูเลี้ยงงายสําหรับผูอุปฏฐาก พวกชาวบานครั้นเห็นพระรูปนั้นแลวตางก็
พากันดีใจอยางยิ่งยวดวา พระคุณเจาของพวกเราเปนผูเลี้ยงงาย สันโดษ
แมดวยอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ พวกเราจักเลี้ยงดูทาน ครั้นตกลงแลว ก็พา
กันบํารุงเลี้ยงดู. ในพฤติกรรมนั้น ถาสมัยตอมาเธอจักเกิดควานคิดขึ้นใน
ทํานองจะเปนผูเลี้ยงยากทั้งแกตนเองหรืออุปฏฐากทั้งหลายไซร ครานั้น
ภิกษุรูปอื่นพิจารณาเห็นอยางนี้ก็จักชวยกันเธอไวดวยตาขอคือการปฎิเสธ
บิณฑบาตนี้วา นี่แนทาน ทานปฏิเสธบิณฑบาตที่เปนเดนของพระสุคต
แลว ยังนาเกิดความคิดเชนนี้ขึ้นจนได. เมื่อเปนอยางนี้การปฏิเสธ
บิณฑบาตก็จักเปนไปเพื่อความเปนผูเลี้ยงงายสําหรับเธอ.
อนึ่ง ถาเธอจักเกิดความเกียจครานขึ้น ภิกษุรปู อื่นก็จักชวยกันไว
ดวยตาขอนั้นเหมือนกันวา นี่แนทาน ทานปฏิเสธบิณฑบาตที่เปนตน
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ของพระสุคตแลว คราวนั้นแมจะถูกความหิวและความออนกําลังครอบงํา
ก็ยังบําเพ็ญสมณธรรมได ( ไฉน) วันนี้จึงหันมาหาความเกียจคราน
เสียเลา เมือ่ เปนอยางนี้ การปฏิเสธบิณฑบาตจักเปนไปเพื่อการปรารภ
ความเพียรสําหรับเธอ การปฏิเสธบิณฑบาตนี้ของภิกษุนั้นจักเปนไปเพื่อ
ความมักนอยฯลฯ เพื่อการปรารภความเพียรตลอดกาลนานดังกลาวมานี้.
คุณ ๕ ประการ
คุณ ๕ นี้ (ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลากิเลส
ความเปนผูเลี้ยงงาย และการปรารภความเพียร ) ของภิกษุนั้นบริบูรณ
อยางนี้แลวก็จักชวยใหกถาวัตถุ ๑๐ บริบูรณอยางไร?
อธิบายวา ในจํานวนคุณธรรมทั่ง ๕ นั้น กถาวัตถุ ๓ ประการ
คือความเปนผูมักนอย ความสันโดษ และการปรารภความเพียรที่มาใน
พระบาลีนี้นั้นแล รวมกันเขาไดกับสัลเลขธรรม. เพราะวาสัลเลขธรรมนี้
เปนชื่อของกถาวัตถุเหมือนกันทุกขอ สมดวยพระดํารัสที่พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไววา ดูกอนอานนท ก็แลกถานี้นนั้ เปนเครื่องขัดเกลากิเลส
อยางยิ่ง สะดวกแกการเปดเผยจิต ( ออกจากกิเลส) เปนไปพรอมเพื่อ
นิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ (การสํารอกกิเลส ) เพือ่ นิโรธะ
( การดับกิเลส) เพื่ออุปสมะ ( การสงบระงับกิเลส) เพื่ออภิญญา
(ปญญาอันยิ่ง ) เพื่อสัมโพธะ ( การตรัสสู) เพื่อพระนิพพาน ความดับ
สนิทแหงกิเลส กถานี้นั้นคืออะไร ? ไดแก อัปปจฉกถา (กถาวาดวย
ควานมักนอย ).
ความพิสดารเปนดังวามานี้ คุณ ๕ ประการบริบูรณก็จกั ชวยให
กถาวัตถุ ๑๐ บริบรู ณไดอยางนี้.
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กถาวัตถุ ๑๐ บริบรู ณก็จักชวยใหสิกขา ๓ บริบูรณ.
อยางไร ?
อธิบายวา ในกถาวัตถุทั้ง ๑๐ นั้น กถา ๔ นี้คือ อัปปจฉกถา
( กถาวาดวยความมักนอย) สันโตสกถา (กถาวาดวยความสันโดษ)
อสังสัคคกถา (กถาวาดวยความไมระคนดวยหมูคณะ) สีลกถา ( กถา
วาดวยเรื่องศีล ) สงเคราะหเขาในอธิสีลสิกขาเทานั้น กถา ๓ นี้ ปวิเวกกถา
( กถาวาดวยความสงัด ) วิริยารัมภกถา ( กถาวาดวยการปรารภความ
เพียร ) สมาธิกถา ( กถาวาดวยเรื่องสมาธิ ) สงเคราะหเขาในอธิจิตตสิกขา กถา ๓ นี้คือ ปญญากถา (กถาวาดวยเรื่องปญญา) วิมุตติกถา
( กถาวาดวยเรื่องวิมุติ ) วิมุตติญาณทัสสนกถา ( กถาวาดวยเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ) สงเคราะหเขาในอธิปญญาสิกขา กถาวัตถุ ๑๐ บริบูรณ
จักชวยใหสิกขา ๓ บริบูรณอยางนี้. สิกขา ๓ บริบูรณจักชวยใหกองแหง
อเสกขธรรม ๔ อยางบริบูรณ.
อยางไร ?
อธิบายวา อธิสลี สิกขาบริบูรณก็จะเปนหมวดศีลที่เปนอเสกขะ
ทีเดียว อธิจิตตสิกขาบริบูรณก็จะเปนหนวดสมาธิที่เปนอเสกขะ อธิปญญาสิกขาบริบูรณก็จะเปนหมวดแหงปญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะที่เปน
อเสกขะทีเดียว รวมความวา สิกขา ๓ บริบรู ณจักชวยใหหมวดแหง
อเสกขธรรม ๕ บริบูรณอยางนี้. ( และ ) หมวดแหงอเสกขธรรม ๕
บริบูรณก็จักชวยใหอมตนิพพานบริบูรณ. เปรียบเหมือนเมฆกอนมหึมา
กลั่นตัวเปนน้ําฝนตกกระหน่ําลงบนยอดเขาไหลลงมาเต็มซอกเขา ลําธาร
ละหาน. ซอกเขา ลําธาร ละหานเหลานั้นเต็มแลว ก็ไหลบาออกมาเต็ม
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หนอง หนองเต็มแลว ก็ไหลบาออกมาเต็มบึง บึงเต็มแลว ถึงไหลบาออกมา
เต็มแมน้ํานอย ( แคว ) แมน้ํานอย ( แคว ) เต็มแลว ก็ไหลบาออกมาเต็ม
แมน้ําใหญ แมน้ําใหญเต็มแลว ก็ไหลบาออกมาเต็มสมุทรสาครฉันใด
คุณ ๕ ขอนี้ของภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ บริบูรณแลวก็จักชวยให
คุณธรรมเริ่มตั้งแตกถาวัตถุ ๑๐ จนกระทั่งถึงอมตนิพพานใหบริบูรณ
ภิกษุนี้ปฏิบัติปฎิปทาแหงธรรมทายาทแลวจักไดเปนธรรมทายาทอยางยอด
เยี่ยม ดวยประการดังกลาวมานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นประโยชน
อยางนี้แลจึงไดตรัสไววา ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ ตสฺส ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน
ดังนี้เปนตน (แปลวา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ? เพราะขอนั้นจักเปนไป
เพื่อ . . .สําหรับภิกษุนั้นนะภิกษุทั้งหลาย).
พระผูม ีพระภาคเจาครั้นทรงยกเหตุที่ทําใหภิกษุนั้นเปนผูนาบูชา
และนาสรรเสริญกวาขึ้นมาอธิบายประกอบอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรง
สําทับภิกษุเหลานั้นเพื่อใหเปนอยางนั้น จึงตรัสวา ตสฺมาติห เม ภิกฺขเว
ดังนี้ เปนตน.
ตรัสไววาอยางไร ?
ตรัสไววา เพราะเหตุที่ภิกษุผูฉันบิณฑบาตนั้นแลว บําเพ็ญสมณธรรม เปนผูเหินหางจากคุณธรรมที่เปนรากเหงา ๕ ประการเหลานี้ สวน
ภิกษุผูไมฉันแลวบําเพ็ญ จะเปนผูมีสวนแหงคุณธรรมเหลานั้น ฉะนั้นแล
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปน ฯ ล ฯ ของเรา อยาเปนอามิสทายาท.
บทวา อิหมโวจ ภควา ความวา พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัส
คํานี้คือ อุปเทศแหงพระสูตรวา ตั้งแตทายนิทาน จนกระทั่งถึงอยาเปน
อามิสทายาท.
๑

๑. ปาฐะเปน นิพฺพานปริโยสานโต ฉบับพมาเปน นิทานปริโยสานโต แปลตามฉบับพมา.
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บทวา อิท วตฺวาน สุคโต ความวา และครั้นตรัสอุปเทศ
แหงพระสูตรนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาจึงไดรับการถวายพระนามวา
พระสุคตนั้นแหละ เพราะทรงดําเนินไปดวยปฏิปทาอันงาม.
บทวา อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ความวา เสด็จลุกขึ้นจาก
บวรพุทธอาสนที่มีผูปูลาดถวายไวแลวก็เสด็จเขาไปสูวิหาร คือมหาคันธกุฎี
ของพระองค.
เหตุที่พระพุทธเจาเสด็จกลับกอน
ถามวา ในเมื่อบริษัทยังไมแยกยายกันกลับเลย เพราะเหตุไร
(พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสนเขาไปสูวิหารเลา) ?
ตอบวา เพื่อจะทรงยกยองพระธรรม ไดสดับมาวา พระพุทธเจา
ทั้งหลายเมื่อจะเสด็จเขาไปสูวิหารในเมื่อเทศนายังไมทันจบ ก็จะเสด็จเขาไป
ดวยเหตุ ๒ ประการ คือเพื่อจะทรงยกยองบุคคล ๑ เพื่อจะทรงยกยอง
พระธรรม ๑.
เมื่อเสด็จเขาไปเพื่อทรงยกยองบุคคล จะทรงดําริอยางนี้วา เหลาภิกษุ
ผูรับเอาธรรมเรียนเอาอุทเทศนี้ ที่เราตถาคตแสดงโดยยอแลว แตยังไมได
จําแนกใหพิสดาร จักพากันเขาไปเรียนถามพระอานนทหรือไมก็พระมหากัจจายนะ เธอทั้งสองนั้นก็จักอธิบายสอดคลองกับญาณของเราตถาคต
จากนั้นเหลาภิกษุผูรับเอาธรรม จักกลับมาถามเราตถาคตอีก เราตถาคตก็
จักชมเธอทั้งสองนั้น แกเหลาภิกษุผูรับเอาธรรมนั้นอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อานนทอธิบายดีแลว กัจจายนะ ก็อธิบายดีแลว ความขอนี้แม
พวกเธอทั้งหลายจะพึงมาถามเราตถาคตไซร เราตถาคตก็จักอธิบายความ
๑. ปาฐะเปน กจฺฉาเนน เห็นวาควรจะเปน กจฺจายเนน จึงไดแปลอยางนั้น.
๑
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ขอนั้นแบบเดียวกันนั้นแหละ จากนั้นภิกษุทั้งหลายก็จักเกิดความเคารพ
ในเธอทั้งสองแลวพากันเขาไปหา. แมเธอทั้งสองก็จักแนะนําภิกษุทั้งหลาย
ไวในอรรถและธรรม ภิกษุเหลานั้นอันเธอทั้งสองนั้นแนะนําแลวก็จักพา
กัน บําเพ็ญสิกขา ๓ กระทําที่สุดทุกขได.
เมื่อจะเสด็จเขาไปเพื่อยกยองพระธรรม จะทรงพระดําริเหมือนที่ได
ทรงพระดําริในที่นั้นนั่นเองวา เมื่อเราตถาคตเขาไปสูวิหารแลว พระสารีบุตรนั่งอยูในทามกลางบริษัทนี้นั้นแล จักแสดงธรรมตําหนิอามิสทายาท
และยกยองธรรมทายาทนั้นเหมือนกัน เทศนานี้ที่เราทั้งสองแสดงแลว อยาง
นี้ตามมติที่เปนไปในแนวเดียวกัน จักเปนเทศนาที่เลิศและหนัก (มีความ
สําคัญ ) เฉกเชนฉัตรหิน จักเปนเหมือนเรือที่จอดอยูที่ทาแลว เพราะหมาย
ความวาขามโอฆะ ๔ ได และจักเปนเหมือนรถเทียมดวยมาอาชาไนย
๔ ตัว เพราะหมายความวาเปนเหตุใหไปสูสวรรค.
อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระราชาทรงออกพระราชบัญญัติในที่ประชุมวา คนที่ทําความผิดอยางนี้ตองถูกปรับสินไหมเทานี้ แลวเสด็จลุกจาก
พระราชอาสนขึ้นสูปราสาท เสนาบดีที่นั่งอยูในที่นั้นนั่นแลจะรักษาการณ
ใหเปนไปตามพระบัญญัตินั้นฉันใด เทศนาที่เราแสดงแลวก็ฉันนั้นเหมือน
กัน สารีบตุ รนั่งอยูในที่ประชุมนี้นนั่ แหละจักแสดงยกยอง. เทศนาที่
ตถาคตกับสารีบุตรแสดงแลวตามมติของเราทั้งสองจักรุงเรื่องมีกําลัง ดุจ
พระอาทิตยยามเที่ยงวันฉะนั้น.
เพื่อทรงยกยองธรรมในที่นี้อยางนี้ พระผูมพี ระภาคเจาจึงเสด็จลุก
ขึ้นจากพุทธอาสนเขาไปสูวิหาร.
อนึ่ง ในฐานะเชนนี้พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหายพระ
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องคไปบนพุทธอาสนที่ประทับนั่งนั่นเอง เสด็จเขาไปสูวิหารดวยการเสด็จ
ไปดวยอํานาจจิต เพราะถาพระผูมีพระภาคเจาจะพึงเสด็จไปดวยการไป
ดวยพระกายไซร บริษัททั้งหมด (ที่ประชุมอยูในที่นั้น) ก็คงจะพากัน
แวดลอมพระผูมีพระภาคเจาไว. บริษัท (ที่ประชุมกันอยู ) นั้นแตกกลุม
กันชั่วคราวแลวก็ยากที่จะมาชุมนุมกันไดอีก ( เพราะฉะนั้น ) พระผูมี
พระภาคเจาจึงเสด็จเขาไปดวยการเสด็จไปดวยอํานาจจิตนั่นเอง ( หายตัว
ไป ).
พระสารีบุตรเถระแสดงธรรม
[ ๒๓ ] ก็แล ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไป ( สูวิหาร )
ดวยอาการอยางนั้นแลว ทานพระสารีบุตร ( นั่ง ) อยู ณ ที่นั้นแล ประสงค
จะยกยองธรรมนั้นใหสอดคลองกับพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจา
จึงไดกลาวคํานี้ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อายสฺมา เปนคําเรียกคนที่รัก.
คําวา สาริปุตฺโต เปนนามของพระเถระนั้น ก็แล นามนั้นไดมา
จากขางฝายมารดา มิใชไดมาจากขางฝายบิดา เพราะพระเถระนั้นเปน
บุตรของพราหมณีชื่อรูปสารี ฉะนั้น จึงชื่อวา สารีบุตร.
คําวา อจิรปกฺกนฺตสฺส แปลวา เพิ่งหลีกไปไดไมนาน.
ก็ในคําวา อาวุโส ภิกฺขเว นี้ มีวินิจฉัยดังนี้. พระผูมพี ระ
ภาคเจาทั้งหลายเมื่อจะทรงเรียกสาวก ( ของพระองค ) ก็จะทรงเรียกวา
ภิกฺขเว (ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ) ฝายสาวกทั้งหลายคิดวา เราทั้งหลายจง
อยาเสมอกับพระพุทธเจาทั้งหลายเลย ดังนี้แลว (เมื่อจะรองทักกัน)
ก็กลาววา อาวุโส (แปลวา ดูกอนผูมีอายุ ) กอนแลว จึงกลาววา
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ภิกฺขเว (ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย) ทีหลัง. อนึ่ง ภิกษุสงฆที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายตรัสเรียกแลวก็จะทูลรับวา ภทนฺเต ( พระเจาขา) สงฆที่
พระสาวกทั้งหลายเรียกจะตอบรับวา อาวุโส (ดูกอ นผูมีอายุ).
คําวา กิตฺตาวตา ในบทวา กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส นี้
เปนคําแสดงความกําหนด แปลวา ดวยเหตุเทาไร ? นุ อักษรใชใน
อรรถแหงคําถาม. โข อักษรเปนเพียงนิบาต.
บทวา สตฺถุ ปวิวติ ฺตสฺส วิหรโต ความวา เมื่อพระศาสดา
ประทับอยูดวยวิเวก ๓ คือ กายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก.
บทวา วิเวกนฺนานุสิกฺขนฺติ ความวา ไมศึกษาตามซึ่งวิเวกทั้ง ๓
แมแตวิเวกขอใดขอหนึ่ง.
บทวา อามิสทายาทาว โหนฺติ ความวา ทานพระสารีบุตร
ถามเนื้อความนี้กะภิกษุทั้งหลาย. แมในสุกกปกษ ( ฝายที่ด)ี ก็นัยนี.้
เมื่อพระเถระกลาวอยางนี้แลว ภิกษุทั้งหลายประสงคจะสดับเนื้อความนั้น
จึงไดกลาววา ทูรโตป โข ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูรโตป ความวา จากภายนอกแวน
แควนบาง จากภายนอกชนบทบาง อธิบายวา จากที่ไกลนับไดหลาย
รอยโยชนบาง.
บทวา สนฺติเก แปลวา ในที่ใกล.
บทวา อฺาตุ แปลวา เพื่อรู คือเพื่อเขาใจ.
บทวา อายสฺมนฺตเยว สาริปุตฺต ปฏิภาตุ ความวา จงเปนหนาที่
สวนของทานพระสารีบตุ รเถิด อธิบายวา ขอใหทานพระสารีบุตรชวย
แจกแจง ( ขยายความ ) ใหเปนสวนของตนดวยเถิด.
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ในขอนีม้ ีอธิบายดังตอไปนี้วา การขยายความเปนหนาที่ของทาน
พระสารีบุตร สวนการฟงเปนหนาที่ของพวกกระผม คําอธิบายอยางนี้
สมกับลักษณะของศัพท. สวนอาจารยบางพวกกลาววา บทวา ปฏิภาตุ
คือ ทิสฺสตุ ( จงแสดง ). อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา อุปฏาตุ
(จงปรากฏ).
บทวา ธาเรสฺสนฺติ (จักทรงจําไว) ไดแกจักเรียน.
ลําดับนั้น พระเถระประสงคจะแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น จึงกลาวคําวา เตนหิ ดังนี้เปนตน.
ในคําวา เตนหิ นั้น มีอธิบายวา บทวา เตน เปนตติยาวิภัตติ.
หิ อักษร เปนนิบาต. มีคําอธิบายวา เพราะเหตุที่ทานทั้งหลายประสงค
จะฟงและบอกกลาวใหเปนภาระของผม ฉะนั้น ขอทานทั้งหลายจงฟงเถิด.
เหลาภิกษุรับรองคําพูดของพระเถระแลว. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เอวมาวุโส ฯ เป ฯ ปจฺจสฺโสสุ ดังนี้.
[๒๔] ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรเมื่อจะแสดงเนื้อความที่พระ
ผูมีพระภาคเจาผูทรงตําหนิความเปนอามิสทายาท ตรัสไวแลวโดยอาการ
อยางเดียวกันนั้นเองวา แมเธอทั้งหลายก็จะพึงถูกตําหนิ โดยความเปน
อามิสทายาทนั้น ดังนี้ โดยอาการ ๓ อยางแกภิกษุเหลานั้น จึงไดกลาว
คํานี้วา อิธาวุโส ฯ เป ฯ สาวกา วิเวก นานุสิกขฺ นฺติ.
ดวยคําเพียงเทานี้ พระเถระไดกลาวไวแลววา พระผูมพี ระภาคเจา
เมื่อทรงตําหนิปฏิปทาของผูเปนอามิสทายาทอันใด แมทานทั้งหลายก็จะพึง
ถูกตําหนิดวยปฏิปทาของผูเปนอามิสทายาทนั้น. และพระเถระไดถามก็จะถาม
ใดดวยตนเองวา กิตฺตาวตา นุโข ฯ เป ฯ นานุสิกฺขนฺติ. ความหมายแหง
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คําถามนั้นแบบพิสดารเปนอันพระเถระไดแจกแจงไวดีแลว.
ก็แตวา ความหมายนั้นมิไดพาดพิงถึงวาพระผูมีพระภาคเจาจะตอง
ถูกตําหนิดวยเลย. เพราะพระพุทธดํารัสที่ตรัสไวแลววา อหมฺป เตน
อาทิสฺโส ภวิสฺสานิ (แมเราตถาคตก็จักถูกตําหนิดวยความเปนอามิส
ทายาทนั้นดวย) เปนพระดํารัสที่ถูกตองแลวของพระผูมีพระภาคเจา
เอง ซึ่งทรงประสงคจะสงเคราะหสาวก ไมใชเปนถอยคําของพระสาวก.
แมในฝายที่ดี (สุกกปกษ) ก็นยั นี้. ในตอนนี้มีโยชนา (การประกอบความ) ลําดับแหงอนุสนธิเทานี้กอน.
สวนการขยายความในเรื่องนี้ ดังตอไปนี้:บทวา อิธ แปลวา ในศาสนานี้.
บทวา สตฺถุ ปวิวิตฺตสฺส ความวา เมื่อพระศาสดาผูทรงสงัด
แลวอยางแทจริงดวยวิเวก ๓.
บทวา วิเวก นานุสิกฺขนฺติ ความวา ไมตามศึกษา คือไมบําเพ็ญ
ใหบริบูรณซงึ่ กายวิเวก. ก็ถาวาพระเถระจะพึงกลาวหมายถึงวิเวกทั้ง ๓ ไซร
คําถามก็คงไมมีเปนพิเศษ เพราะวาวิเวกในคําวา วิเวก นานุสกิ ฺขนฺติ
นี้เปนฝายแหงคําพยากรณอยูแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงแสดงกายวิเวกดวย
บทนี้วา (วิเวก นานุสิกขฺ นฺติ) แสดงจิตติวิเวกดวยบทวา เยสฺจ
ธมฺมาน และแสดงอุปธิวิเวกดวยวา พาหุลฺลิกา ดังนี้เปนตน . ในตอน
นี้พึงทราบความโดยยอดังพรรณนามาฉะนี้.
ดวยบทวา เยสฺจ ธมฺมาน พระเถระกลาวหมายเอาอกุศลธรรม
มีโลภะเปนตน ซึ่งจะกลาวถึงขางหนาโดยนัยเปนตนวา ดูกอนอาวุโส
บรรดาอกุศลธรรมเหลานั้น โลภะเปนบาป.
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บทวา นปฺปชหนฺติ ไดแกไมละทิ้ง อธิบายวา ไมบําเพ็ญให
บริบูรณซึ่งจิตตวิเวก.
บทวา พาหุลฺลิกา แปลวา ปฏิบตั ิเพื่อความเปนผูหมกมุน ดวย
ปจจัยมีจีวรเปนตน. ภิกษุเหลานั้นชื่อวา สาถลิกา เพราะนับถือศาสนา
แบบยอหยอน.
ในบทวา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา นี้ มีอธิบายวา นิวรณ ๕
เรียกวา โอกกมนะ เพราะเปนเหตุใหตกต่ํา ภิกษุเหลานั้น นับวาเปน
แนวหนา (นํา ) ดวยการทํานิวรณ ๕ ใหบริบูรณนั้น.
บทวา ปวิเวเก คือในอุปธิวิเวก ไดแกนนิพพาน.
บทวา นิกฺขิตฺตธุรา ความวา มีธุระอันปลงลงแลว คือไมทําการ
เริ่มความเพียรเพื่อบรรลุนพิ พานนั้น. ดวยคําเพียงเทานี้เปนอันทานกลาว
ไวแลววา ไมบําเพ็ญอุปธิวิเวกใหบริบูรณ. พระสารีบุตรเถระครั้นกลาว
โดยไมจํากัดแนนอนดวยคํามีประมาณเทานี้แลว บัดนี้ เมื่อจะจํากัดเทศนา
ใหแนนอน จึงกลาวคําวา ตตฺราวุโส ดังนี้เปนตน.
ถามวา เพราะเหตุไร ? เมื่อพระเถระกลาวไมจํากัดแนนอนลง
ไปอยางนี้วา สาวกทั้งหลาย ( ยอมถูกตําหนิ) โดยเหตุ ๓ สถาน
ภิกษุเหลานั้นยอมพากันบนวา เรื่องนั้นพระเถระพูดวา คนอื่นไมไดวา
พวกเรา แตเมื่อพระเถระกลาวกําหนดแนนอนลงไปอยางนี้วา เถรา
(สาวกที่เปนพระเถระ) นวา ( สาวกที่เปนนวกะ) มชฺฌมิ า ( สาวกที่มี
พรรษาปานกลาง) ภิกษุเหลานั้นพากันทําความเอื้อเฟอวา เรื่องนี้พระ
เถระวาพวกเรา.
ตอบวา อุปมาเหมือนเมื่อเหลาราชอํามาตยแมจะบอกวาประชาชน
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ตองชวยกันทําความสะอาดถนนในเมือง ตางพากันสงสัยอยูวา ใครกันนะ
ตองทําความสะอาด แลวไม (มีใคร ) ลงมือทําความสะอาด ตอเมื่อ
ตีกลองบาวประกาศวา ประชาชนตองทําความสะอาดประเรือนของตน ๆ
ชาวเมืองทั้งหมดตางก็จะชวยทําความสะอาด และประดับประดาใหสวยงาม
โดยใชเวลาเพียงชั่วครูฉันใด อุปไมยก็พึงทราบฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺร ไดแก เตสุ โยค สาวเกสุ
(บรรดาสาวกเหลานั้น).
ภิกษุทั้งหลายที่ถูกเรียกวาเปนพระเถระ เพราะหมายเอาผูมีพรรษา
๑๐ ขึ้นไป.
ฐานศัพทใชในความหมายตาง ๆ
บทวา ตีหิ าเนหิ ไดแกโดยเหตุ ๓ อยาง
ก็ฐานศัพทนี้ ใชในอรรถวา ตําแหนง (อิสฺสริย) เปาหมาย
= ที่ตั้งอยู, ที่ดํารงอยู, (ฐิติ) ขณะ และเหตุ (การณ) (มีตัวอยางดัง
ตอไปนี้):ฐานศัพท ใชในอรรถวา ตําแหนง (เชน) ในประโยคเปนตน
วา ก็ทาวสักกะจอมเทพนี้ทํากรรมอะไรไวจึงไดรับตําแหนงนี้.
ฐานศัพท ใชในอรรถวา เปาหมาย (เชน) ในประโยคเปน
ตนวา เปนผูฉลาดในเปาหมาย เปนผูยิงทันสายฟา (ยิงไมขาดระยะ).
ฐานศัพท ใชในอรรถวา ขณะ (เชน) ในประโยคเปนตนวา
ก็คํานี้แจมแจงเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาโดยขณะ (โดยฉับพลัน).
ฐานศัพท ใชในอรรถวา เหตุ (เชน) ในประโยคเปนตนวา
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รูจักเหตุที่เปนไปไดโดยความเปนไปได.
แตในที่นี้ ใชโนอรรถวา เหตุ เทานั้น. อธิบายวา เหตุเรียกวา
ฐานะเพราะเปนที่ตั้งอยูแหงผล โดยมีความเปนไปเกี่ยวเนื่องกันกับผลนั้น.
ดวยเหตุขอที่ ๑ นี้ พระเถระยอมแสดงวา บทวา คารยฺหา ในคําวา
เถรา ภิกฺขู คารยฺหา นี้ แปลวา พึงถูกตําหนิ. พระเถระทั้งหลายจะตอง
ถูกนินทาอยางนี้วา ชื่อวาเปนพระเถระแลว ยังไมเขาไปสูเสนาสนะ อัน
เปนแนวไพร คืออันสงัดในปา ไมยอมละทิ้งเสนาสนะใกลบาน เที่ยว
คลุกคลีดวยหมูคณะอยู ไมบําเพ็ญกายวิเวกเลย, ในเวลาที่เปนภิกษุนวกะ
และมัชฌิมะ ทานเหลานี้ (ประพฤติ) เปนเชนไรมาแลว? คือพระ
เถระทั้งหลายยอมไดรับคํานินทานี้นะ ทานผูมีอายุทั้งหลาย.
แมในบทวา ทุติเยน (ดวยเหตุขอที่ ๒) นี้ พระเถระทั้งหลายจะ
ตองถูกนินทาอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ถึงจะเปนพระเถระ แตกไ็ มยอมละ
ธรรม มีความโลภเปนตนที่พระศาสดาตรัสใหละ นั่งในที่สมควรสวน
ขางหนึ่ง ก็ไมไดความแนวแนสงบนิ่งแหงจิตแมเพียงชั่วลัดนิ้วมือ ในเวลา
ที่เปนภิกษุนวกะและมัชฌิมะ ทานเหลานี้ (ประพฤติ) เปนเชนไรมา
แลว ? คือพระเถระทั้งหลายยอมไดรับคํานินทานี้นะ ทานผูมีอายุทั้งหลาย.
ควรทําการประกอบความดังพรรณนามาอยางนี้.
แมในบทวา ตติเยน (ดวยเหตุขอที่ ๓) นี้ พระเถระยอมแสดง
วา อาวุโส พระเถระทั้งหลายจะตองถูกนินทอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ ถึง
จะเปนพระเถระ แตก็ไมยังอัตภาพใหเปนไปดวยปจจัยตามมีตามได ยังมัว
ประดับประดาตกแตงจีวร บาตร เสนาสนะ และรางกายที่เปอยเนาอยู
ไมยอมบําเพ็ญอุปธิวิเวก ในเวลาที่เปนภิกษุนวกะและมัชฌิมะ ทานเหลานี้
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เปนเชนไรมาแลว ? คือพระเถระทั้งหลายยอมไดรับคํานินทานี้นะ ทานผูมี
อายุทั้งหลาย. นักศึกษาพึงทราบการประกอบความดังพรรณนามานี้.
ในวาระเปนมัชฌิมภิกษุและนวกภิกษุก็นัยนี้.
สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :ภิกษุทั้งหลายที่ชื่อวา มัชฌิมะ พระเถระกลาวหมายเอาภิกษุที่มี
พรรษา ๕ พรรษา จนกระทั่งถึงภิกษุมีพรรษาครบ ๙ พรรษา ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลายที่ชื่อวานวะ พระเถระกลาววา ไดแกภิกษุที่มีพรรษา ๕
ลงมา ดังนี้. เหมือนอยางวา เวลาเปนพระเถระนั้น ทานกลาววา
ภิกษุทั้งหลายที่เปนเถระ ในเวลาที่เปนนวกภิกษุและมัชฌิมภิกษุไดเปน
เชนไรมาแลวฉันใด ในเวลานี้ก็ฉันนั้น คือภิกษุผูปานกลางและผูใหม
พึงประกอบอธิบายวา ในกาลเปนภิกษุใหมไดเปนเชนไรมาแลว ในกาล
เปนพระเถระจักเปนเชนไร ในกาลเปนมัชฌิมภิกษุและเปนพระเถระจัก
เปนเชนไร. และความหมายในสุกกปกษ (ฝายดี) ก็พึงทราบตามนัย
อันตรงขามจากที่กลาวมาแลวในกัณหปกษ (ฝายไมดี ) นี.้ สวนในที่
นี้มีความยอ ดังตอไปนี้ :[๒๕] อีกอยางหนึ่ง พระเถระทั้งหลายยอมเปนผูควรสรรเสริญ คือ
ยอมไดรับการสรรเสริญดวยเหตุสถานที่ ๑ นี้วา ภิกษุเหลานี้แมจะเปน
พระเถระ แตก็ยังอยูในเสนาสนะที่เปนแนวไพรในปาที่อยูหางไกลกันเปน
โยชน แมถึงเวลาที่ควรจะเขาไปใกลเสนาสนะใกลบานก็ไมเขาไป ถึงจะมี
รางกายชราอยางนี้ ก็ยังสูปรารภความเพียร ทําใหผูถวายปจจัยเกิดความ
เลื่อมใส ในกาลที่เปนนวกภิกษุและมัชฌิมภิกษุไดเปนเชนไรมาแลว ดังนี้,
ทานเหลานั้นยอมละอกุศลธรรมมีโลภะเปนตน บําเพ็ญจิตตวิเวกอยูให
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บริบูรณ.
ดวยเหตุสถานที่ ๒ นี้ ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระยอมเปนผูควร
สรรเสริญ คือยอมไดรับการสรรเสริญวา ภิกษุนถี้ ึงจะเปนพระเถระผูใหญ
วัยเชนนี้ เปนเวลาควรจะนั่งใหสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกหอมลอมได
แลว ฉันเสร็จแลวก็ยังเขา (หองบําเพ็ญธรรม ) ตอนเย็นจึงคอยออกมา
เขาไปตอนเย็นแลวตอนเชาจึงคอยออกมา กระทําบริกรรมกสิณใหสมาบัติ
เกิด บรรลุมรรคผล บําเพ็ญจิตตวิเวกใหบริบูรณโดยประการทั้งปวง.
ดวยเหตุสถานที่ ๓ นี้ พระเถระยอมเปนผูควรสรรเสริญ คือยอม
ไดรับการสรรเสริญวา ในกาลที่พระเถระควร (ใช) จีวรเบาซึ่งมีสัมผัส
สบาย เชนผาธรรมดาผาทําดวยเปลือกไมและผาแพรเปนตน พระมหาเถระ
นี้ก็ยังนุงหมผาบังสุกุล. ทานนับถือศาสนาอยางเครงครัดปราศจากนิวรณ
เขาผลสมาบัติ บําเพ็ญอุปธิวิเวกใหบริบูรณอยู (ในบัดนี้ยังปฏิบัติไดถึง
ขนาดนี้ ) ในกาลที่เปนนวกภิกษุและมัชฌิมภิกษุไดเปน ( ปฏิบัติ )
เชนไรมาแลว. ในวาระที่เปนมัชฌิมภิกษุก็มีนัยนี้.
[๒๖] ถามวา ในบทวา ตตฺราวุโส มีอนุสนธิ (การสืบตอ
ของเรื่อง ) เปนอยางไร ?
ตอบวา พระสารีบตุ รเถระเมื่อตําหนิปฏิปทาของผูเปนอามิสทายาท
ดวยอาการ ๙ อยาง ( และ) ยกยองปฏิปทาของผูเปนธรรมทายาทดวย
อาการ ๙ อยาง ยังเทศนาใหจบลงดวยอาการ ๑๘ อยางนี้แลว เพื่อจะ
แสดงถึงธรรมที่ควรละที่ทานไดกลาวไวอยางนี้วา พระศาสดาตรัสการ
ละธรรมเหลาใดไว ธรรมเหลานั้นภิกษุยังละไมได แกภิกษุเหลานั้น
โดยสรุปวาไดแกธรรมเหลานี้นั้น จึงไดกลาวคํานี้ไววา ตตฺราวุโส
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โลโภ จ ดังนี้เปนตน นีค้ ืออนุสนธิ (ในสองบทนั้น). อีกอยางหนึ่ง
ธรรมทั้งหลาย ทานไดกลาวไวโดยออมแลวในตอนตนนั่นแล. สวน
อามิสก็ไดกลาวไวแลวทั้งโดยออมทั้งโดยตรง.
บัดนี้ เพื่อจะกลาวธรรมโดยตรง คือโลกุตตรมรรค พระเถระจึง
ไดกลาวคํานี้ไว และในคํานี้ก็มีอนุสนธิดังตอไปนี้ :บทวา ตตฺร เปนบทแสดงถึงเทศนาที่ผานมาแลว. มีคําอธิบายวา
ในเทศนาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตนวา เมือ่ พระศาสดา
ทรงอยูอยางสงัด เหลาพระสาวกกลับไมศึกษาตาม ซึ่งวิเวก ( การอยู
อยางสงัด). ดวยคําวา โลภะเปนบาปธรรมและโทสะก็เปนบาปธรรม
พระเถระยอมแสดงวา ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้เปนบาป คือต่ําชา ฉะนั้น
ธรรมเหลานี้จึงตองละเสีย.
ในบรรดาโลภะและโทสะทั้ง ๒ นั้น โลภะมีลักษณะอยากได โทสะ
มีลักษณะประทุษรายใจ.
ในจํานวนโลภะและโทสะนั้น โลภะมีแกภิกษุผูเปนอามิสทายาท
ในเพราะการไดปจจัยทั้งหลาย. สวนโทสะมีเพราะอลาภะ คือตองการสิ่งที่
ยังไมได (ไมตองการสิ่งที่ไดอยูแลว) หรือมีเพราะโทสะ ( โดยตรง )
คือเมื่อไมไดก็นําความคับแคนใจนาให.
โลภะมีในเพราะไทยธรรม (ของทําบุญ ). สวนโทสะมีในเพราะ
บุคคลที่ไมถวายหรือในบุคคลที่ถวายของที่ไมถูกใจ. เพราะโลภะจึงทํา
ให (อกุศล) ธรรมซึ่งมีตัณหา ๙ อยางเปนมูลบริบูรณ. เพราะโทสะจึง
ทําใหมัจฉริยะ ๕ อยางบริบูรณ.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงอุบายเปนเครื่องละโลภะและโทสะเหลานั้น พระ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 248

สารีบุตรเถระจึงกลาววา โลภสฺส จ โทสสฺส จ ปหานาย ดังนี้
เปนตน. คําของพระเถระนั้นมีอธิบายความวา ก็ขอปฏิบัติสายกลางเพื่อ
ละโลภะและโทสะอันเปนบาปนั้นมีอยู. คํานี้ พระเถระกลาวหมายถึงมรรค.
เพราะวามรรคจะไมเขาใกล คือไมเขาไปใกลที่สุดทั้ง ๒ นี้ คือโลภะ
ก็เปนที่สุดอันหนึ่ง โทสะก็เปนที่สุดอันหนึ่ง พนแลวอยางสิ้นเชิงจาก
ที่สุดทั้ง ๒ นี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา (ขอปฏิบัติ
สายกลาง). ทีช่ ื่อวามัชฌิมา เพราะอยูในระหวางกลางที่สุดทั้ง ๒ นั้น
ที่ชื่อวาปฏิปทา เพราะอันบุคคลผูตองการนิพพานพึงปฏิบัติ
อนึ่ง กามสุขัลลิกานุโยคก็เปนที่สุดอันหนึ่ง อัตตกิลมถานุโยคก็เปน
ที่สุดอันหนึ่ง สัสสตทิฏฐิก็เปนที่สุดอันหนึ่ง อุจเฉททิฏฐิก็เปนที่สุดอันหนึ่ง
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงใหพิสดารโดยนัยแรกนัน่ เถิด.
ผลของมัชฌิมาปฏิปทา
ก็พระสารีบุตรเถระยอมยกยองปฏิปทานั้นนั่นเอง ดวยคําวา จกิขุกรณี เปนตน เพราะวา ปฏิปทานั้นยอมเปนไปพรอมเพื่อการเห็นสัจจะ
ทั้งหลาย โดยหมายความวาเปนตัวนําในการเห็น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
จักขุกรณี, ยอมเปนไปพรอมเพื่อรูซึ่งสัจจะทั้งหลาย โดยหมายความวา
เปนเหตุทําใหรูแจง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ญาณกรณี.
อนึ่ง ชื่อวายอมเปนไปพรอมเพื่อความสงบ เพราะทําใหกิเลส
ทั้งหลายมีราคะเปนตนสงบ ชื่อวายอมเปนไปพรอมเพื่ออภิญญา (ความ
รูยิ่ง) เพราะเปนเหตุเห็นวาสัจจะทั้ง เปนธรรมที่ควรรูยิ่ง.
มรรค ชื่อวาสัมโพธะ (การตรัสรู) มัชฌิมาปฏิปทายอมเปน
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ไปเพื่อสัมโพธะ เพราะเปนไปพรอมเพื่อประโยชนแกมรรคนั้น, แทจริง
มรรคนั่นเอง ยอมเปนไปพรอมเพื่อประโยชนแกมรรค.
ธรรมชาติ ชื่อวาพระนิพพาน เพราะทํากิจที่มรรคตองทํา แต
ปฏิปทาทานกลาววา ชื่อวาเปนไปพรอมเพื่อพระนิพพาน เพราะเปนไป
พรอมเพื่อกระทําใหแจง คือทําใหประจักษชัดซึ่งนิพพานนั้น ทานจึง
กลาววา เปนไปพรอมเพื่อนิพพาน. ใจความสําคัญในเรื่องนี้มีเทานี้.
การพรรณนาอยางอื่นนอกไปจากนี้จะทําใหเนิ่นชาไป.
บัดนี้ พระเถระประสงคจะแสดงมัชฌิมาปฏิปทานั้นโดยสรุปจึงถาม
วา กตนาวุโส ดังนี้แลว วิสัชนาโดยนัยเปนตนวา อยเมว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยเมว (แปลวานี้เทานั้น) เปนคํา
อวธารณะ (หามคําอื่น). พระเถระกลาวคํานี้ ไวเพื่อเปนการปฏิเสธมรรค
(ทางไปสูนิพพาน) สายอื่น เพื่อจะไดแสดงวามรรคนั้นเปนของมีทั่วไป
แกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกของพระพุทธเจา.
ขอนี้สมดวย พระพุทธดํารัสที่ตรัสไววา
มรรค (ทาง) สายนี้เทานั้น ไมมมี รรคอื่น
เพื่อความบริสุทธิแ์ หงทัสสนะ.
ความหมายของมรรค
มรรคนี้นั้น ชื่อวาอริยะ เพราะทํากิเลสใหอยูหางไกลบาง เพราะ
เปนไปพรอมเพื่อละขาศึก (กิเลส)บาง เพราะเปนมรรคที่พระอริยะแสดง
ไวบาง เพราะเปนไปพรอมเพื่อใหไดความเปนพระอริยะบาง. (มรรค)
ชื่อวามีองค ๘ เพราะประกอบดวยองค ๘ และพนไปจากองคหาได
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ไม เปรียบเหมือนเครื่องดนตรีประกอบดวยองค ๕ เปนตน ฉะนั้น
ที่ชื่อวามรรค เพราะหมายความวา ฆากิเลสทั้งหลายไปบาง ดําเนิน
ไปสูนิพพานบาง อันบุคคลผูตองการนิพพานแสวงหาบาง อันบุคคลผู
ตองการนิพพานเหลานั้นดําเนินไป คือปฏิบัติบาง.
บทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต. นิบาตวา เสยฺยถีท นั้น มีความ
หมายเทากับ กตโม โส (แปลวา มรรคนั้นคืออะไรบาง) หรือมี
ความหมายเทากับ กตมานิ ตานิ อฏงฺคานิ (แปลวา องค ๘ นั้น
คืออะไรบาง).
ความจริงแลว องคแตละองคก็คือมรรคนั่นเอง. สมดวยคําที่ทาน
กลาวไววา สัมมาทิฏฐิเปนมรรคดวย เปนเหตุดวย. แมโบราณาจารย
ทั้งหลายก็กลาวไววา สัมมาทิฏฐิเปนทางเปนเหตุใหเห็น สัมมาสังกัปปะ
เปนทางเปนเหตุใหฝงใจ (ในอารมณ) ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนทางเปนเหตุ
ไมใหฟุงซาน.
อนึ่ง ในบรรดาองคมรรค ทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเปนตนเหลานี้
สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเปนลักษณะ สัมมาสังกัปปะมีความฝงใจโดย
ชอบเปนลักษณะ สัมมาวาจามีการหวงแหนโดยชอบเปนลักษณะ สัมมากัมมันตะมีการดังขึ้นพรอมโดยธรรมเปนลักษณะ สัมมาอาชีวะมีความ
ผองแผวโดยชอบเปนลักษณะ สัมมาวายามะมีการประคอง ( จิต) โดย
ชอบเปนลักษณะ สัมมาสติมีความปรากฏโดยชอบเปนลักษณะ สัมมาสมาธิ
มีความตั้งมั่นแหงจิตโดยชอบเปนลักษณะ แมวิเคราะหมรรคเหลานั้นก็พึง
ทราบโดยนัยนั้นนั่นเหมือนกันวา ที่ชื่อวาสันมาทิฏฐิ เพราะเห็นโดยชอบ.
๑

๑. ปาฐะวา สมฺมาทฏีสุ ฉบับพมาเปน สมฺมาทิฏฐาทีสุ แปลตามฉบับพมา
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ในจํานวนมรรคเหลานั้น
(๑ ) สัมมาทิฏฐิ เมื่อเกิดขึ้นยอมละมิจฉาทิฏฐิ กิเลสที่เปน
ขาศึกตอสัมมาทิฏฐินั้นและอวิชชาได กระทํานิพพานใหเปนอารมณ เห็น
สัมปยุตธรรมทั้งหลาย และเห็นสัมปยุตธรรมเหลานั้นโดยความไมงมงาย
ไมใชเห็นโดยความเปนอารมณ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาสัมมาทิฏฐิ.
( ๒) สัมมาสังกัปปะ ( เมื่อเกิดขึ้น ) ยอมละมิจฉาสังกัปปะ
และกิเลสที่เปนขาศึกตอสัมมาสังกัปปะนั้นได กระทํานิพพานใหเปน
อารมณและปลูกฝงสัมปยุตธรรมทั้งหลายไวในใจโดยชอบ เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวาสัมมาสังกัปปะ.
( ๓ ) สัมมาวาจา (เมื่อเกิดขึ้น) ยอมละมิจฉาวาจาและกิเลสที่เปน
ขาศึกตอสัมมาวาจานั้นไดกระทํานิพพานใหเปนอารมณ หวงแหนสัมปยุตธรรมทั้งหลายโดยชอบ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาสัมมาวาจา.
(๔) สัมมากัมมันตะ (เมื่อเกิดขึ้น) ยอมละมิจฉากัมมันตะและ
กิเลสที่เปนขาศึกตอสัมนากัมมันตะนั้นได กระทํานิพพานใหเปนอารมณ
และยอมยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหตั้งขึ้นโดยชอบ เพราะฉะนั้น จึงเรียก
วาสันมากัมมันตะ.
(๕) สัมมาอาชีวะ (เมื่อเกิดขึ้น) ยอมละมิจฉาอาชีวะและ
กิเสสที่เปนขาศึกตอสัมมาอาชีวะนั้นได กระทํานิพพานใหเปนอารมณ
และยอมยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหผองแผวโดยชอบ เพราะฉะนั้น จึง
เรียกวาสัมมาอาชีวะ.
( ๖ ) สัมมาวายามะ (เมื่อเกิดขึ้น) ยอมละมิจฉาวายามะ ธรรม
ที่เปนขาศึกตอสัมมาวายานะนั้นและความเกียจครานได กระทํานิพพานให
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เปนอารมณ และยอมรับไวโดยชอบ ซึ่งสัมปยุตธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา สัมมาวายามะ.
(๗) สัมมาสติ (เมือ่ เกิดขึ้น) ยอมละมิจฉาสติและกิเลสที่เปน
ขาศึกตอสัมมาสตินั้นได ยอมกระทํานิพพานใหเปนอารมณ และยอม
ยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหปรากฏโดยชอบ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา
สัมมาสติ.
(๘) สัมมาสมาธิ (เมื่อเกิดขึ้น) ยอมละมิจฉาสมาธิ กิเลสที่
เปนขาศึกษาตอสัมมาสมาธิและความฟุงซานนั้นได กระทํานิพพานให
เปนอารมณ และยอมตั้งมั่นสัมปยุตธรรมทั้งหลายไวโดยชอบ เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวา สัมมาสมาธิ.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะกลาวย้ําปฏิปทานั้นนั่นแลจึงกลาววา อย โข
สา อาวุโส ดังนี้เปนตน คําที่กลาวนั้นมีอธิบายวา มรรคมีองค ๘ นี้
ใด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสรวมโลกุตตรมรรคทั้ง ๔ เขาดวยกันวา
ดูกอนอาวุโส มรรคมีองค ๘ นี้แล คือ มัชฌิมาปฏิปทานั้น ยอมเปน
ไปพรอม ฯลฯ เพื่อนิพพาน.
ธรรมทีต่ องละเหลาอื่นอีก
ครั้นแสดงโลภะ โทสะ และอุบายเปนเครื่องละโลภะและโทสะนั้น
ในจํานวนธรรมทั้งหลายที่ตองละอยางนี้แลว บัดนี้ พระสารีบุตรเถระ
เมื่อจะแสดงธรรมที่ตองละเหลาอื่นอีกและอุบายเปนเครื่องละธรรมเหลานั้น
จึงกลาวคําวา ตตฺราวุโส โกโธ จ ดังนี้เปนตน บรรดาธรรมที่ตอง
ละเหลานั้น.
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(๑) โกธะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือความเดือดดาลหรือความดุราย
มีหนาที่คือผูกอาฆาต (และ) ผลทีป่ รากฏออกมาคือความประทุษราย
(๒) อุปนาหะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือความผูกโกรธ มีหนาที่
คือไมยอมสลัดทิ้งการจองเวร (และ) ผลที่ปรากฏออกมาคือโกรธ
ติดตอเรื่อยไป สมดวยคําที่พระโบราณาจารยกลาวไวอยางนี้วา โกธะเกิด
กอน อุปนาหะจึงเกิดภายหลัง เปนตน.
(๓) มักขะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือ ลบหลูคนอื่น หีหนาที่
คือทําคุณของคนอื่นนั้นใหพินาศ (และ) ผลทีป่ รากฏออกมาคือการ
ปกปดคุณของคนอื่นนั้น.
(๔) ปฬาสะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือการถือเปนคูแข็ง (ตี
เสมอ) มีหนาที่คือการทําคุณของตนใหเสมอกับคุณของคนอื่น (และ)
ผลที่ปรากฏออกมาคือความปรากฏโดยการชอบประมาณ (ตีคา) เทียบ
คุณของคนอื่น.
(๕) อิสสา มีลกั ษณะ (เฉพาะ) คือความริษยาตอสมบัติของ
คนอื่น หรือไมก็ทนไมไดตอสมบัติของคนอื่นนั้น มีหนาที่คือความไม
ยินดียิ่ง ในสมบัติของคนอื่นนั้น (และ) ผลที่ปรากฏออกมาคือความ
เบือนหนาหนีจากสมบัติของคนอื่นนั้น.
(๖) มัจเฉระ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือการซอนเรนสมบัติ
ของตน มีหนาที่คือความไมสบายใจ เมื่อสมบัติของตนมีคนอื่นรวมใช
สอยดวย (และ ) ผลทีป่ รากฏออกมาคือความเคืองแคน.
(๗) มายา มีลกั ษณะ (เฉพาะ) คือปกปดบาปที่ตนเองกระทํา
แลว หนาที่คือซอนเรนบาปที่ตนเองกระทําแลวนั้น (และ) ผลที่ปรากฏ
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ออกมาคือการปดกั้นบาปที่ตนเองกระทําแลวนั้น.
( ๘ ) สาเถยยะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือการชอบเปดเผยคุณ
ที่ตนเองไมมี มีหนาที่คือการประมวลมาซึ่งคุณที่ตนเองไมมีเหลานั้น
(และ) ผลที่ปรากฏออกมาคือการทําคุณที่ตนเองไมมีเหลานั้นใหปรากฏ
ออกมาแมโดยอาการทางรางกาย.
( ๙ ) ถัมภะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือความที่จิตผยอง มีหนาที่
คือพฤติการที่ไมยําเกรง ( และ) ผลทีป่ รากฏออกมาคือความไมออนโยน.
( ๑๐ ) สารัมภะ มีลักษณะ (เฉพาะ ) คือการทําความดีให
เหนือไว มีหนาที่คือแสดงตนเปนขาศึกตอคนอื่น ( และ ) ผลที่ปรากฏ
ออกมาคือความไมเคารพ.
( ๑๑ ) มานะ มีลกั ษณะ (เฉพาะ) คือความเยอหยิ่ง มีหนาที่
คือความถือตัววา เปนเรา (และ ) ผลที่ปรากฏออกมาคือความจองหอง
( ๑๒ ) อติมานะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือความเยอหยิ่ง มี
หนาที่คือความถือตัววา เปนเราจัด ( และ) ผลที่ปรากฏออกมาคือความ
หยิ่งจองหอง.
( ๑๓ ) มทะ มีลกั ษณะ ( เฉพาะ ) คือความมัวเมา มีหนาที่คือ
ความยึดถือดวยการมัวเมา ( และ ) ผลที่ปรากฏออกมาคือความคลั่งไคล
( ๑๔ ) ปมาทะ มีลักษณะ (เฉพาะ) คือการปลอยจิตไปใน
เบญจกามคุณ มีหนาที่คือการกระตุนใหปลอยจิตมากขึ้น (และ) ผล
ที่ปรากฏออกมาคือความขาดสติ.
นักศึกษาพึงทราบถึงลักษณะเปนตน ของธรรมเหลานี้ดังกลาวมา
นี้เถิด ที่กลาวมานี้เปนความยอในขอนี้ สวนความพิสดารนักศึกษาพึง
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ทราบตามนัยที่กลาวแลวในคัมภีรวิภังคนั่นเองวา ตตฺถ กตโม โกโธ
ดังนี้เปนตน.
ตัวอยางพฤติกรรมที่เกิดจากบาปธรรมเหลานั้น
อนึ่ง ในธรรมทีต่ องละเหลานี้พึงทราบความโดยพิเศษขึ้นไปอีก
ดังตอไปนี้ :ภิกษุผูเปนอามิสทายาท ยอมโกรธคนอื่นที่ไดลาภ เพราะตนเอง
ไมได ความโกรธที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของภิกษุผูเปนอามิสทายาทนั้น ชื่อวา
โกธะอยางเดียว โกธะที่เกิดขึ้นมากกวาครั้งเดียวขึ้นไป ชื่อวา อุปนาหะ.
ภิกษุผูเปนอามิสทายาทนั้นนั่นแล เมื่อโกรธแลวดวย และผูกโกรธ
ดวย ยอมหลูคุณของคนอื่นที่มีลาภและถือเปนคูแข็ง และวาแมเราก็ตองเปน
เชนนั้นใหได อันนี้เปนมักขะ (ความลบหลู ) และปฬาสะ (ตีเสมอ)
ของภิกษุผูเปนอามิสทายาทนั้น.
ภิกษุผูเปนอามิสทายาทนั้นมีปกติลบหลู มีปกติตีเสมอดังกลาวมาแลว
นี้ ยอมริษยา ยอมประทุษรายในลาภและสักการะเปนตน ของผูมีลาภนั้น
วาภิกษุนี้จะมีประโยชนอะไรดวยสิ่งนี้ อันนี้เปนอิสสา (ความริษยา).
ก็ถาวาเธอมีสมบัติบางอยาง ยอมทนไมไดที่สมบัตินั้นมีคนอื่นนั้น
รวมใช อันนี้เปนมัจเฉระ (ความตระหนี่) ของภิกษุผูเปนอามิสทายาท
นั้น.
ก็เพราะลาภเปนเหตุแท ๆ เธอยอมปกปดโทษของตนที่มีอยูเสีย
๑

๑. ปาฐะเปน อลภนฺโต เปนฐมาวิภตั ติ เขาใจวาจะเปนอลภนโต คือโตปจจัยทีใ่ ชแทน

ปญจมีวิภัตติได จึงไดแปลตามที่เขาใจ.
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อันนี้เปนมายาของภิกษุ ผูเปนอามิสทายาทนั้น.
เธอยอมอวดคุณที่ไมมีอยูจริง อันนี้เปนสาเถยยะ (ความโออวด)
ของภิกษุผูเปนอามิสทายาทนั้น.
เธอปฏิบัติอยูอยางนี้ ถาไดลาภตามที่ประสงค ยอมเปนผูแข็ง
กระดางมีจิตใจไมออนโยนเพราะลาภนั้น เปนผูที่ใคร ๆ ไมสามารถจะ
วากลาวได วา ทานไมควรทํากรรมนี้อยางนี้ อันนี้เปนถัมภะ (ความ
หัวดื้อ) ของเธอ.
แตถาจะมีใครวากลาวอะไรเธอ วา ทานไมควรทํากรรมนี้อยางนี้
เธอเปนผูมีจิตใจปรารมภ คํากลาวนั้น ทําหนานิ่วคิ้วขมวด พูดขมขูวา
ทานเปนอะไรกับผม อันนี้เปนสารัมภะ (ความแขงดี) ของภิกษุผูเปน
อามิสทายาทนั้น .
ตอจากนั้นไป เพราะถัมภะ (ความดื้อรั้น) เธอจะสําคัญตัวอยู
วา เรานี้แหละดีกวาคนอื่น เปนผูถอื ตัวเพราะสารัมภะ (ความแข็งดี)
เธอกลับดูถูกคนอื่นวา พวกนี้เปนใครกัน เปนผูถอื ตัว อันนี้เปนมานะ
(ความถือตัว) และอติมานะ (ดูหมิ่นทาน) ของภิกษุผูเปนอานิสทายาท
นั้น.
เพราะมานะและอติมานะเหลานี้ เธอยอมเกิดความเมาหลายแบบ
มีความเมาในชาติ ( กําเนิดตระกูล ) เปนตน เธอเมาแลวยอมประมาท
(เผลอสติ) ในวัตถุทั้งหลายแยกประเภทออกไป มีกามคุณเปนตน
อันนี้เปนมทะ ( ความเมา ) และปมาทะ ( ความเผลอสติ) ของภิกษุ
ผูเปนอามิสทายาทนั้น.
รวมความวา ดวยเหตุดังกลาวมานี้ เธอยอมไมพนจากความเปน
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อามิสทายาทไปได นักศึกษาพึงทราบธรรมที่ตองละในการเปนอามิสทายาท
โดยธรรมที่เปนบาปเหลานี้ และโดยธรรมเหลาอื่นแบบนี้อยางนี้กอน. สวน
อุบายเปนเหตุละ วาโดยบาลีและเนื้อหาสาระแลวก็ไมมีพิเศษอะไรเลยใน
ธรรมทุกขอ.
ความแตกตาง ลําดับ และวิธีแหงการเจริญ
แตเพื่อความแจมชัดแหงการประมวลความรู ผูศึกษาควรทราบ
ความแตกตาง ลําดับ และวิธีแหงการเจริญ ในอุบายเปนเครื่องละ
ดังตอไปนี้ :บรรดาความแตกตาง ลําดับ และวิธีแหงการเจริญเหลานั้น จะ
อธิบายถึงความแตกตางกอน ก็มชั ฌิมาปฏิปทานี้ ไดแกมรรค ซึ่งบางครั้ง
ก็มีองค ๘ บางคราวก็มีองค ๗ เพราะวามรรคนี้เมื่อเกิดขึ้นดวยอํานาจ
ปฐมฌานที่เปนโลกุตตระยอมมีองค ๘ ที่เกิดขึ้นดวยอํานาจฌานที่เหลือ
ยอมมีองค ๗ แตในทีน่ ี้เปนการอธิบายความชั้นสูงสุด ทานจึงกลาววา
มรรคมีองค ๘. ก็องคมรรคที่เกินจากนั้นไปไมมี นักศึกษาพึงทราบความ
แตกตางกันในที่นี้เทานี้กอน.
ก็เพราะเหตุที่สัมมาทิฏฐิ ประเสริฐที่สุดในบรรดากุศลธรรมทั้งปวง
ดังที่ทานกลาวไววา ทานผูฉลาดทั้งหลายกลาววา ปญญาแลประเสริฐ
ที่สุด. และสัมมาทิฏฐินั้นก็เปนประธาน ( ตัวนํา) ในวาระแหงการ
ทํากุศล ดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิเปนประธานอยางไร ? คือ (เปนประธานเพราะ) รูชดั เจนซึ่ง
สัมมาทิฏฐิวา เปนสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมิจฉาทิฏฐิวา เปนมิจฉาทิฏฐิ ดังนี้
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และวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิชชาเปนประธานแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย ในสมาบัติ ดังนี้.
อนึ่ง องค (มรรค) ที่เหลือทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะมีสัมมาทิฏฐิ
นั้นเกิดกอน ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา คนที่มีสัมมาทิฏฐิยอม
มีสัมมาสังกัปปะ ฯ ล ฯ และคนที่มสี ัมมาสติ ยอมมีสัมมาสมาธิ. ฉะนั้น
องคทั้งหลายเหลานี้ทานจึงกลาว. ไวแลวโดยลําดับนี้ นักศึกษาพึงทราบ
ลําดับ ( แหงองคมรรค ) ในอุบายเปนเครื่องละนี้อยางนี้แล.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา วิธีแหงการเจริญ (สมถะและวิปสสนา)
ตอไป พระโยคาวจรบางทานเจริญวิปสสนามีสมถะนําหนา บางทานเจริญ
สมถะมีวิปสสนานําหนา เจริญอยางไร ? ( เจริญอยางนี้คือ) พระโยคาวจร
บางรูปในพระศาสนานี้ ทําสมถะอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิใหเกิด
ขึ้น นี้เปนสมถะ (ตอมา) พระโยคาวจรนั้น พิจารณาเห็นซึ่งสมาธินั้น
และธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสมาธินั้น โดยภาวะทั้งหลายมีความเปนของไม
เที่ยงเปนตน นี้เปนวิปสสนา อยางนี้ สมถะเกิดกอน วิปสสนาเกิดทีหลัง
อยางนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เจริญวิปสสนามีสมถะ
นําหนา.
เมื่อเธอเจริญวิปสสนามีสมถะนําหนาอยู มรรคยอมเกิด เธอสอง
เสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละสังโยชนทั้งหลายได อนุสัย
ทั้งหลายยอมหมดสิ้นไป อยางนี้พระโยคาวจร ชือ่ วา เจริญวิปสสนาแบบ
มีสมถะนําหนา.
แตวา พระโยคาวจรบางรูปในพระศาสนานี้ไมยังสนถะมีประการ
ดังกลาวแลวใหเกิดขึ้น พิจารณาเห็นอุปาทานขันธ ๕ โดยสภาวะมีความ
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เปนของไมเที่ยงเปนตน นี้เปนวิปสสนา. เอกัคคตาแหงจิตจะเกิดขึ้นจาก
อารมณ คือการสลัดธรรมที่เกิดขึ้นในวิปสสนานั้น เพราะความบริบูรณ
แหงวิปสสนาของเธอ นี้เปนสมถะ อยางนี้ วิปสสนาเกิดกอน สมถะ
เกิดทีหลัง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เจริญสมถะมี
วิปสสนานําหนา เมื่อเธอเจริญสมถะมีวิปสสนานําหนาอยู มรรคยอมเกิด
เธอสองเสพ เจริญ กระทําใหมาก ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอสองเสพมรรคนั้น
อยู ฯลฯ อนุสัยทั้งหลายยอมหมดสิ้นไป อยางนี้แหละพระโยคาวจร
ชื่อวา เจริญสมถะมีวิปสสนานําหนา เจริญวิปสสนาแบบมีสมถะนําหนา ก็
เมื่อเธอเจริญวิปสสนาแบบมีสมถะนําหนาอยูก็ดี เจริญสมถะแบบมีวิปสสนา
นําหนาอยูก็ดี ในขณะแหงโลกุตตรมรรคแลว สมถะและวิปสสนายอม
อยูเปนคูกัน (อยางแยกไมออก) นักศึกษาพึงทราบนัยแหงการเจริญ
(สมถะและวิปสสนา) ในที่นี้อยางนี้แล.
จบ อรรถกถาแหงธรรมทายาทสูตร.
จบ พระสูตรที่ ๓
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๔. ภยเภรวสูตร
[๒๗] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครัง้ นั้นแล ชาณุสโสณิพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา
ตามธรรมเนียมแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
[๒๘] ชาณุสโสณิพราหมณครั้นนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ กุลบุตร
เหลาใดมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต อุทศิ เฉพาะทานพระโคดม
ผูเจริญ ทานพระโคดมผูเจริญทรงเปนหัวหนาของกุลบุตรเหลานั้น ทรง
มีอุปการะมากแกกุลบุตรเหลานั้น ทรงชักชวนกุลบุตรเหลานั้น และ
ประชุมชนนัน้ ยอมปฏิบัติตามแบบอยางของทานพระโคดมผูเจริญหรือ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ขอนี้เปนอยางนั้น กุลบุตร
เหลาใดมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะเรา เราเปนหัวหนา
ของกุลบุตรเหลานั้น มีอปุ การะมากแกกุลบุตรเหลานั้น ชักชวนกุลบุตร
เหลานั้น และประชุมชนนั้นยอมปฏิบัติตามแบบอยางของเรา.
[๒๙] ชาณุสโสณิพราหมณ กราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม
เสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว ยากที่จะเปนอยูได ในภาวะ
ที่โดดเดี่ยว ยากที่จะทําได ยากที่จะยินดีได ปาทั้งหลายประหนึ่งวา จะชัก
พาใจของภิกษุผูยังไมไดสมาธิใหเขวไป.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ขอนี้เปนอยางนั้นพราหมณ ขอนี้เปน
อยางนั้นพราหมณ เสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว ยากที่จะ
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เปนอยูไดในภาวะที่โดดเดี่ยว ความสงัดกาย ยากที่จะทําได ยากที่จะยินดีได
ปาทั้งหลายประหนึ่งวา จะชักพาใจของภิกษุผูยังไมไดสมาธิใหเขวไป.
[๓๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แมเราเมื่อเปนโพธิสัตว ยัง
มิไดตรัสรู กอนตรัสรูนนั่ เองไดมีความดําริดังนี้วา เสนาสนะอันสงัดที่
เปนปาและปาเปลี่ยว ยากที่จะเปนอยูได ในภาวะที่โดดเดี่ยว ความสงัดกาย
ยากที่จะทําได ยากที่จะยินดีได ปาทั้งหลายประหนึ่งวา จะซักพาใจของ
ภิกษุผูยังไมไดสมาธิใหเขวไป.
[๓๑] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายกรรมไมบริสุทธิ์ เสพเสนาสนะอันสงัด
ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรอง
ความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือมีกายกรรม
ไมบริสุทธิ์ เปนเหตุ. สวนเราหาใชผูมีกายกรรมไมบริสุทธิ์ เสพเสนาสนะ
อันสงัด ที่เปนปาและปาเปลี่ยวไม เราเปนผูมีกายกรรมบริสุทธิ์. พระอริยะ
เหลาใดมีกายกรรมบริสทุ ธิ์ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปน
ปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนพระอริยะองคหนึ่ง ดูกอน
พราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความมีกายกรรมอันบริสุทธิ์นี้ในคน จึงถึงความ
เปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๓๒] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีวจีกรรมไมบริสุทธิ์ . . . มีมโนกรรมไม
บริสุทธิ์ . . .มีอาชีวะไมบริสุทธิ์ เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปา
เปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความ
ขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือมีอาชีวะไมบริสุทธิ์เปนเหตุ.
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สวนเราหาใชผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ เสพเสนาสนาสนะอันสงัดที่เปนปา และ
เปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์. พระอริยะเหลาใดมีอาชีวะ
บริสุทธิ์ เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระ
อริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความมี
อาชีวะบริสุทธิ์นี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา
[๓๓] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีความอยากไดมาก มีราคะกลา ในกาม
ทั้งหลาย เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณ
ผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล
เพราะโทษของตน คือมีความอยากไดมาก และมีราคะกลาในกามทั้งหลาย
เปนเหตุ. สวนเราหาใชผูมีความอยากไดมาก มีราคะกลาในกามทั้งหลาย
เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูไมมีความ
อยากไดมาก. พระอริยะเหลาใด ไมมคี วามอยากไดมาก เสพเสนาสนะ
อันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปน
องคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความไมมีความอยากไดมากนี้ใน
ตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิง่ เพื่ออยูในปา.
[๓๔] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีจิตพยาบาทมีความดําริในใจชั่วเสพเสนาสนะ
อันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอม
เรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือ
ความมีจิตพยาบาทและมีความดําริในใจชั่วเปนเหตุ. สวนเราหามีจิต
พยาบาท มีความดําริในใจชั่ว เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 263

ปาเปลี่ยวไม เราเปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตา. พระอริยะเหลาใด มีจิต
ประกอบดวยเมตตา เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว
บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัด
ซึ่งความมีจิตประกอบดวยเมตตานี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดย
ยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๓๕] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง อันถีนมิทธะกลุมรุมแลว เสพเสนาสนะอัน
สงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้นยอมเรียก
รองความกลัวและควานขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือถูก
ถีนมิทธะกลุม รุมเปนเหตุ. สวนเราหาถูกถีนมิทธะกลุมรุมแลว เสพ
เสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูปราศจากถีนมิทธะ. พระอริยะเหลาใด ปราศจากถีนมิทธะ เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปน
ปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอน
พราหมณ เราเห็นชัดซึ่งควานปราศจากถีนมิทธะนี้ในตน จึงถึงความเปน
ผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๓๖] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ฟุงซาน มีจิตไมสงบระงับ เสพเสนาสนะ
อันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้นยอม
เรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือ
ความฟุงซานและมีจิตไมสงบระงับเปนเหตุ. สวนเราหาฟุงซาน มีจิตไม
สงบระงับ เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปน
ผูมีจิตสงบระงับแลว. พระอริยะเหลาใด มีจิตสงบระงับ เสพเสนาสนะ
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อันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปน
องคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความมีจิตสงบระงับนี้ในตน จึง
ถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๓๗] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีความสงสัยเคลือบแคลง เสพเสนาสนะอัน
สงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอม
เรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือ
มีความสงสัยและเคลือบแคลงเปนเหตุ. สวนเราหามีความสงสัยเคลือบแคลง
เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูขามพน
ความเคลือบแคลงเสียแลว. พระอริยะเหลาใด ขามพนความเคลือบแคลง
เสียแลว เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระ
อริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความ
ขามพนความเคลือบแคลงนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่อ
อยูในปา.
[๓๘] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยกตนขมผูอื่น เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปน
ปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความ
กลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษของตน คือความยกตน
และขมผูอื่นเปนเหตุ สวนเราหายกตนขมผูอื่น เสพเสนาสนะอันสงัด
ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูไมยกตน ไมขมผูอื่น. พระอริยะ
เหลาใด เปนผูไมยกตน ไมขมผูอื่น เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปา
และเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอน
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พราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความไมยกตน ไมขมผูอื่นนี้ในตน จึงถึงความ
เปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๓๙] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูหวาดหวั่น มีชาติแหงความขลาด
เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญ
เหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษ
ของตน คือมีความหวาดหวั่นและมีชาติแหงคนขลาดเปนเหตุ. สวนเรา
หาเปนผูหวาดหวั่น มีชาติแหงคนขลาด เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปา
และเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูปราศจากความหวาดกลัว พระอริยะเหลาใด
ปราศจากความหวาดกลัว เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว
บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัด
ซึ่งความปราศจากความหวาดกลัวนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดย
ยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๔๐] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ
เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญ
เหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศลเพราะโทษ
ของตน คือ ความปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนเหตุ. สวน
เราหาปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปน
ปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูมีความปรารถนานอย. พระอริยะเหลาใด
มีความปรารถนานอย เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว
บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่งดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่ง
ความปรารถนานอยนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิง่ เพื่ออยูในปา.
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[๔๑] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม ยอม
เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญ
เหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะ
โทษของตน คือความเปนผูเกียจครานและมีความเพียรเลวทรามเปนเหตุ
สวนเราหาเปนผูเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม เสพเสนาสนะอันสงัด
ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูปรารภความเพียร. พระอริยะ
เหลาใด ปรารภความเพียร เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปา
เปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ
เราเห็นชัดซึ่งความเปนผูปรารภความเพียรนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขน
เรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๔๒] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ ยอมเสพ
เสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณเหลานั้น
ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน
คือ ความเปนผูมีสติหลงลืมและไมมีสัมปชัญญะเปนเหตุ. สวนเราหามีสติ
ลงลืมไมมีสัมปชัญญะ เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว
ไม เราเปนผูมีสติตั้งมั่น. พระอริยะเหลาใด มีสติตงั้ มั่น เสพเสนาสนะ
อันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลาหั้น เราก็เปน
องคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความเปนผูมีสติตั้งมั่นนี้ในตน
จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
[๔๓] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
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พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ยอมเสพ
เสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญ
เหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ
ของตน คือความเปนผูมีจิตไมตั้งมั่น และมีจติ หมุนไปผิดเปนเหตุ.
สวนเราหามีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปา
และเปนปาเปลี่ยวไม เราเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ. พระอริยะเหลาใด
ถึงพรอมดวยสมาธิ เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ ปนปาและเปนปาเปลี่ยว
บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัด
ซึ่งความถึงพรอมดวยสมาธินี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง
เพื่ออยูในปา.
[๔๔] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีปญญาทราม เปนใบ ยอมเสพเสนาสนะ
อันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้นยอม
เรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน คือ
ความเปนผูมีปญญาทรามและเปนใบเปนเหตุ. สวนเราหามีปญญาทราม
เปนใบ เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวไม เราเปน
ผูถึงพรอมดวยปญญา. พระอริยะเหลาใด ถึงพรอมดวยปญญา เสพเสนาสนะ
อันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็
เปนองคหนึ่ง ดูกอนพราหมณ เราเห็นชัดซึ่งความถึงพรอมดวยปญญานี้
ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนเรียบโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.
จบ ปริยาย ๑๖
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[๔๕ ] ดูกอนพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา ไฉนหนอ
เราพึงอยูในราตรีที่รูกัน ที่กําหนดกันวา ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘
แหงปกษ เห็นปานนั้น พึงอยูในเสนาสนะ คือ อารามเจดีย วนเจดีย
รุกขเจดีย นาสะพึงกลัว นาขนพองสยองเกลา เห็นปานนั้น. ถากระไร
เราพึงเห็นความกลัวและความขลาดนั้น ดังนี้. ดูกอ นพราหมณ โดยสมัยอื่น
เรานั้นอยูในราตรีที่รูกัน ที่กําหนดกันวา ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘
แหงปกษ เห็นปานนั้น อยูในเสนาสนะ คือ อารามเจดีย วนเจดีย
รุกขเจดีย นาสะพึงกลัวนาขนพองสยองเกลา เห็นปานนั้น ดูกอ นพราหมณ
ก็เมื่อเราอยูในเสนาสนะ. เห็นปานนั้น เนื้อมาก็ดี นกยูงทําไมใหตกลงมา
ก็ดี หรือวาลมพัดใบไมแหงก็ดี. เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา ความกลัว
และความขลาดนั้น นั่นมาเปนแนละพราหมณ. ดูกอนพราหมณ เรานั้น
ไดมีความดําริดังนี้วา อยางไรหนอ เราจึงเปนผูปรารถนาภัยอยูโดยแท
ไฉนหนอ ความกลัวและความขลาดนั้น ยอมมาถึงเราผูเปนอยูอยางไร ๆ
เราผูเปนอยูอยางนั้น ๆ แลพึงกําจัดความกลัวและความขลาดอยางนั้นเสีย
ดูกอนพราหมณ ความกลัวและความขลาดนั้น ยอมมาถึงเราผูกําลัง
เดินจงกรมอยู. ดูกอนพราหมณ เรานั้นจะไมยืน ไมนั่ง ไมนอนเลย
ตราบเทาที่เรายังเดินจงกรม กําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู
ดูกอนพราหมณ เมื่อเรานั้นยืนอยู ความกลัวและความขลาดนั้น
ยอมมา. ดูกอ นพราหมณ เรานั้นจะไมเดินจงกรม ไมนั่ง ไมนอนเลย
ตราบเทาที่เรายังยืน กําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู
ดูกอนพราหมณ เมื่อเรานั้นนั่งอยู ความกลัวและความขลาดนั้น
ยอมมา. เรานั้นจะไมนอน ไมยืน ไมเดินจงกรมเลย ตราบเทาที่เรายัง
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นั่งกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู.
ดูกอนพราหมณ เมื่อเรานั้นนอนอยู ความกลัวและความขลาดนั้น
ยอมมา เรานั้นจะไมนั่ง ไมยืน ไมเดินจงกรมเลย ตราบเทาที่เรายังนอน
กําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู.
[๔๖] ดูกอนพราหมณ มีอยู สมณพราหมณพวกหนึ่ง สําคัญ
กลางคืนแท ๆ วา กลางวัน สําคัญกลางวันแท ๆ วา กลางคืน เรายอม
กลาวความสําคัญอยางนี้ ในเพราะอยูดวยความหลงของสมณพราหมณ
เหลานั้น. ดูกอนพราหมณ สวนเรายอมสําคัญกลางคืนวากลางคืน ยอม
สําคัญกลางวันวากลางวัน. ดูกอนพราหมณ บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูกพึง
กลาวคําใดวา สัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา เกิดขึ้นในโลก เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย, บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูกพึงกลาวคํานั้นกะเราเทานั้นวา
สัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา เกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
[๔๗] ดูกอนพราหมณ ความเพียรเราไดปรารภแลว ไมยอ หยอน
สติตั้งมั่น ไมฟนเฟอน กายสงบระงับแลว ไมระส่ําระสาย จิตตั้งมั่น
มีอารมณแนวแน ดูกอนพราหมณ เรานั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
เพราะวิตก วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ
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สัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระ
อริยสาวกทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
[๔๘] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ. เรานั้นยอมระลึกชาติกอน
ไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
สังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้น ๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนั้น เราก็ไดมีชอื่ อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครัน้ จุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เรายอมระลึกถึงชาติ
กอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนพราหมณ วิชชาที่ ๑ นี้แล เราไดบรรลุแลว ในปฐมยามแหงราตรี
กําจัดอวิชชาเสียได วิชชาก็เกิด กําจัดความมืดเสียได ความสวางก็เกิด
เหมือนเมื่อบุคคลไมประมาท มีความเพียร เผากิเลสใหเรารอน สงตน
ไปแลวอยูฉะนั้น.
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[๔๙ ] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
อยางนี้ โนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย. เรานั้น
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานั้นประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือ
การกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจสัมมาทิฏฐิ หลังจากตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ดังนี้. เรานั้นยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิว
พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ
ฉะนี้. ดูกอนพราหมณ วิชชาที่สองนี้แล เราบรรลุแลว ในมัชฌิมยาม
แหงราตรี กําจัดอวิชชาเสียได วิชชาก็เกิด กําจัดความมืดเสียได ความ
สวางก็เกิด เหมือนเมื่อบุคคลไมประมาท มีความเพียร เผากิเลสใหเรารอน
สงคนไปแลวอยูฉะนั้น.
[ ๕๐ ] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
อยางนี้ โนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริง
วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้
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อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นีอ้ าสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เมื่อ
เรานั้นรูเห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกอนพราหมณ วิชชาที่ ๓ นี้แล
เราบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี กําจัดอวิชชาเสียไดแลว วิชชาก็เกิด
กําจัดความมืดเสียไดแลว ความสวางก็เกิด เหมือนเมื่อบุคคลไมประมาท
มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยูฉะนั้น.
[ ๕๑ ] ดูกอนพราหมณ บางคราว ทานจะพึงมีความดําริอยางนี้วา
แมวันนี้พระสมณโคดมยังไมปราศจากราคะ ยังไมปราศจากโทสะ ยังไม
ปราศจากโมหะ แนนอน เพราะฉะนั้น จึงยังเสพเสนาสนะอันสงัด
ทั้งที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวอยูดังนี้ . ดูกอนพราหมณ ขอนี้ทานอยาเห็น
อยางนั้นเลย เราเห็นอํานาจประโยชน ๒ อยาง คือ เห็นความอยูเปนสุข
ในปจจุบันของตน ๑
อนุเคราะหประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลัง ๑
จึงเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว.
[๕๒] ชาณุสโสณิพราหมณ กราบทูลวา ประชุมชนผูเกิด
ณ ภายหลังนี้ เปนอันทานพระโคดมอนุเคราะหอยูแลว เพราะทานเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรง
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปด
ของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา
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ผูมีจักษุดีจักเห็นรูปฉะนั้น. ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดมผูเจริญ พระ
ธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมผูเจริญจงจํา
ขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ดังนี้แล.
จบ ภยเภรวสูตร ที่ ๔
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อรรถกถาภยเภรวสูตร
( ๒๗ ) ภยเภรวสูตร เริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.

ความหมายของคําวา "พราหมณ"
ในภยเภรวสูตรนั้นมีการพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้ :ศัพทวา อถ เปนนิบาตใชในความหมายวาอวิจเฉทนะ (ไมขาดสาย
สืบตอมา) ศัพทวา โข เปนนิบาต (เหมือนกัน)ใชในความหมายวา อวธารณะ หามความหมายอื่น. อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในกรุง
สาวัตถีไมขาดตอนเลย. คําวา ชาณุสโสณี นั้นไมใชชื่อที่บิดามารดา
ของพราหมณนั้นตั้งให แตวาเปนชื่อที่ไดมาจากการไดตําแหนง. วากันวา
ตําแหนงชาณุสโสณีนั้นเปนตําแหนงปุโรหิต. พระราชาไดพระราชทาน
ตําแหนงปุโรหิตนั้นใหแกเขาฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกเขาวา ชาณุสโสณี.
บุคคลทีช่ ื่อวา พราหมณ เพราะมีความหมายวา เปลงเสียงวา
พรหมะ อธิบายวา ไดแกสาธยายมนต. ก็คําวา พราหมณนั้นเปนภาษา
เรียกคนที่เปนพราหมณโดยกําเนิด. สวนพระอริยเจาทั้งหลายทานก็เรียกวา
พราหมณ เพราะลอยบาปไดแลว.

สัมโมทนียกถา - สาราณียกถา
คําวา เยน ในคําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ เปนตติยาวิภัตติ
ใชในความหมายแหงสัตตมีวิภัตติ. เพราะฉะนั้น พึงเห็นความหมายใน
คํานี้ อยางนี้วา ยตฺถ ภควา อุปสงฺกมิ (แปลวา พระผูมีพระภาคเจา
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ประทับอยูในที่ใด ชาณุสโสณีพราหมณก็เขาไปเฝาแลวในที่นั้น).
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นความหมายในคํานี้อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา.
อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายพึงเขาไปเฝาดวยเหตุใด ชาณุสโสณีพราหมณ
ก็เขาไปเฝาแลวดวยเหตุนั้น.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายพึงเขาไป
เฝาดวยเหตุไรเลา ?
ตอบวา ดวยประสงคจะบรรลุคุณวิเศษนานาประการ อุปมาเหมือน
ตนไมใหญที่ผลิผลอยูเนืองนิตย อันฝูงนกเขาไปจับก็ดวยประสงคจะจิกกิน
ผลที่มีรสอรอยฉะนั้น.
และคําวา อุปสงฺกมิ มีอธิบายวาไปแลว. บทกิริยาวา อุปสงฺกมิตฺวา
เปนบทแสดงถึงวา การเขาไปเฝาไดสิ้นสุดลงแลว. อีกอยางหนึ่ง (บท
กิริยาวา อุปสงฺกมิตฺวา) จะอธิบายวา ไปสูที่ใกลกวานั้น คือที่ใกลของ
พระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ก็ได.
บทวา ภควตา สทฺธิ สมฺโมทิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อตรัสถามถึงสุขทุกขเปนตน ชื่อวาทรงมีความบันเทิงพระทัยรวมกับ
พราหมณนั้นฉันใด แมพราหมณนั้นก็มีความบันเทิงใจรวมกับพระผูมี
พระภาคเจา คือไดถึงความบันเทิงใจ ไดแกความเปนกันเองกับพระผูมี
พระภาคเจา เปรียบเหมือนน้ําเย็นกับน้ํารอนเขากันไดฉะนั้น.
อนึ่ง พราหมณนั้นบันเทิงใจ (กับพระผูมีพระภาคเจา) ดวย
ถอยคําใดมีอาทิวา ยนตคือพระวรกายของพระโคดมผูเจริญยังพอทนไดอยู
หรือ ? พระโคดมผูเจริญพอยังยนตคือพระวรกายใหเปนไปไดอยูหรือ?

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 276

พระโคดมผูเจริญและเหลาสาวกของพระโคดมยังคงมีอาพาธนอย มีโรค
นอย ยืน เดิน ไดคลอง แข็งแรง (และ) มีความเปนอยูผาสุกอยู
หรือ? ถอยคํานั้น ชื่อวา สัมโมทนียะ (เปนเหตุใหบันเทิงใจ) เพราะ
ใหเกิดความบันเทิงใจเปนอยางดี กลาวคือปติและปราโมช และเพราะ
เปนถอยคําสมควรเพื่อความบันเทิงใจ ชื่อวา สาราณียะ (เปนเหตุใหระลึก
ถึงกันและกัน) เพราะเปนถอยคําสมควรที่จะให (ผูฟงระลึกถึง) ตลอด
กาลแมนาน คือใหเปนไปไมวางเวน และเพราะเปนถอยคําที่ (ผูพูดเอง)
กองระลึกถึงดวย ชื่อวา สัมโมทนียะ เพราะเมื่อฟงอยูก็เปนสุข ชื่อวา
สาราณียะ เพราะเมื่อระลึกถึงอยูก็เปนสุข อีกประการหนึ่ง ชื่อวา
สัมโมทนียะ เพราะมีพยัญชนะแจมชัด ชื่อวา สาราณียะ เพราะมีอรรถ
แจมชัด พราหมณยังถอยลําซึ่งเปนสัมโมทนียะสาราณียะใหผานพนไป
คือสิ้นสุดลง ไดแกใหจบลงดวยบรรยายเปนอเนก ดังพรรณนามาอยางนี้
แลวประสงคจะถามถึงจุดมุงหมายที่เปนเหตุใหตนตองมา จึงนั่งลง ณ ที่
สมควรสวนขางหนึ่ง (กอน).
บทวา เอกมนฺต เปนบทแสดง ภาวนปุสกะ (กิริยาวิเศษ)
ดุจตัวอยางในประโยคเปนตนวา วิสม จนฺทิมสุรยิ า ปริวตนฺติ พระ
จันทรและพระอาทิตยโคจรไมเทากัน ดังนี้ เพราะฉะนั้น พึงเห็นความ
หมายในขอนี้อยางนี้วา พราหมณนั้นนั่งเหมือนที่เขานั่ง ๆ กันในที่สมควร.
อีกอยางหนึ่ง บทวา เอกมนฺต นี้เปนทุติยาวิภัตติ ใชในความหมาย
แหงสัตตมีวิภัตติ.
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การนัง่ ที่มีโทษ ๖ อยาง
บทวา นิสีทิ แปลวา เขาไปนั่งใกล. เพราะวาคนที่เปนบัณฑิต
เขาไปหาบุคคลผูตั้งอยูในฐานะเปนครูแลวยอมนั่งลง ณ ที่สมควรสวนขาง
หนึ่ง เนื่องจากเปนผูฉลาดในที่นั่ง และพราหมณนี้ก็เปนบัณฑิตคนหนึ่ง
ในจํานวนบัณฑิตเหลานั้น. เพราะฉะนั้น จึงนั่งลง ณ ที่สมควรสวนขาง
หนึ่ง.
ถามวา ก็บุคคลนั่งอยางไร จึงชื่อวานั่งลง ณ ที่สมควรสวนขาง
หนึ่ง ?
ตอบวา นั่งเวนโทษของการนั่ง ๖ อยาง.
ถามวา โทษการนั่ง ๖ อยางมีอะไรบาง ?
ตอบวา มีดังนี้คือ :๑. อติทูร
นั่งไกลเกินไป
๒. อจฺจาสนฺน
นั่งใกลเกินไป
๓. อุปริวาต
นั่งในที่เหนือลม
๔. อุนฺนตฺปฺปเทส นั่งในที่สูง
๕. อติสมฺมุข
นั่งตรงหนาเกินไป
๖. อติปจฺฉา
นั่งล้ําไปขางหลังมาก
อธิบายวา คนที่นั่งในที่ไกลเกินไป ถาประสงคจะพูดกันก็ตองพูด
ดวยเสียงดัง. นั่งในที่ใกลเกินไปก็จะเบียดเสียดทาน นั่งในที่เหนือลมก็
จะรบกวนทานดวยกลิ่นตัว นั่งในที่สูงก็จะเปนการแสดงความไมเคารพ
นั่งตรงหนาเกินไป ถาประสงคจะมองดู (หนากัน ) ก็จะตองจองตากัน
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นั่งล้ําขางหลังมาก ถาประสงคจะมองดู จะตองยื่นคอไป (เหลียว) ดู.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนี้จึงนั่งเวนโทษแหงการนั่ง ๖ อยางนี้เสีย. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา พราหมณนั่งลง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง.
กุลบุตร ๒ จําพวก
( ๒๘ ) บทวา เยเม ตัดบทเปน เย อิเม. แปลวา กุลบุตร
เหลานี้ใด.
บทวา กุลปุตฺตา ไดแกกุลบุตร ๒ จําพวก คือกุลบุตรโดย
กําเนิด ๑ กุลบุตรโดยอาจาระ ๑. ในกุลบุตร ๒ จําพวกนั้น กุลบุตรที่
เกิดในตระกูลสูง (ซึ่งมีที่มา) อยางนี้วา ก็โดยสมัยนั้นแล กุลบุตร
ชื่อรัฐบาลเปนลูกชายของอัครกุลิกเศรษฐีในถุลลโกฏฐิตคามนั้นนั่นแล
ดังนี้ ชื่อวากุลบุตรโดยกําเนิด. สวนกุลบุตรที่แมจะเกิดในตระกูลใดก็ตาม
เปนคนเพียบพรอมดวยอาจาระซึ่งมีที่มาอยางนี้วา กุลบุตรเหลาใดออกจาก
เรือน บวชเปนอนาคาริกดวยศรัทธา ดังนี้ ชื่อวา กุลบุตรโดยอาจาระ.
แตในที่นี้ ทานประสงคเอากุลบุตรดวยเหตุ ๒ อยาง (นั้น).
บทวา สทฺธา แปลวา ดวยศรัทธา.
บทวา อคารสฺมา แปลวา จากเรือน.
บทวา อนคาริย ไดแกบรรพชาและอุปสมบท. ดวยวา แม
บรรพชาก็ชอื่ วา อนคาริยา เพราะในบรรพชานี้ไมมีการงานที่เกื้อกูลแก
การครองเรือน. อธิบายวา ในบรรพชานี้ไมมีกสิกรรม (การเพาะปลูก)
และโครักขกรรม ( การเลีย้ งสัตว) เปนตน ซึ่งเกือ้ กูลแกการครองเรือน.
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ฝายภิกษุ ก็ชอื่ วา อนาคาระ เพราะทานไมมีเรือน. ภาวะแหงการไมมี
เรือน ชื่อวา อนคาริยะ.
บทวา ปพฺพชิตา แปลวา เขาถึง. อธิบายวา เขาถึงบรรพชา
และภิกษุภาวะ กลาวคือการงานที่ไมเกื้อกูลแกการครองเรือนแมโดยประการทั้งปวง ดังพรรณนามาฉะนี้.
พระผูมีพระภาคทรงเปนผูนํากุลบุตร ๒ จําพวกนั้น
บทวา ปุพฺพงฺคโม แปลวา เปนผูไปขางหนา คือเปนผูนํา.
บทวา พหุกาโร แปลวา เปนผูมีอุปการะมากเพราะทําประโยชน
เกื้อกูลให.
คําวา ภวนฺเตส โคตโม สมาทเปตา ความวา พระโคดมผูเจริญ
ยังกุลบุตรเหลานั้นใหรับ คือใหศึกษาขอศึกษาตาง ๆ มีอธิศีลเปนตน.
บทวา สา ชนตา แปลวา หมูชนนั้น.
บทวา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ แปลวา เอาอยาง. อธิบายวา
พระโคดมผูเจริญมีทิฏฐิอยางใด มีความชอบใจอยางใด มีความพอใจ
อยางใด แมกุลบุตรเหลานั้นก็มีทิฏฐิอยางนั้น มีความชอบใจอยางนั้น
มีความพอใจอยางนั้น.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พราหมณนี้จึงกลาวอยางนั้น ?
ตอบวา ไดยินวา เมื่อกอนพราหมณนี้เห็นกุลบุตรจํานวนมากอยู
ในทามกลางเรือน ไดรบั การบํารุงบําเรอดวยเบญจกามคุณราวกะวาเปน
เทพบุตร ไดรับการคุมครองปองกันอยางดีทั้งภายในบาน ภายนอกบาน
สมัยตอมาก็ไดเห็นกุลบุตรเหลานั้นฟงพระสัทธรรมเทศนาอันไพเราะของ
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พระผูมีพระภาคเจา แลวออกจากเรือนบวชดวยศรัทธา (กลับกลายมา
เปน) ผูสันโดษในเรื่องของกินและเครื่องนุงหมอยางยิ่งยวด แมจะไมมี
ใครคุมครองปองกันให (ดังแตกอน) ก็มิไดหวาดระแวง ราเริงยินดี
เบิกบานใจอยูในเสนาสนะปา, และพราหมณครั้นเห็นแลวก็พลันคิดไดวา
การอยูอยางนี้ของกุลบุตรเหลานี้ นับวาเปนการอยูอยางผาสุกแลว การอยู
อยางผาสุกนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยใคร ก็ไดรับคําตอบวา เพราะอาศัยพระ
โคดม จึงไดเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อประกาศความเลื่อมใส
นั้น เขาจึงไดมายังสํานักพระผูมีพระภาคเจา ฉะนั้น เขาจึงกลาวอยางที่
กลาวมาแลวนี้.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยอมรับและทรงสนับ
สนุนคําพูดของพราหมณนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา เอวเมต พฺราหฺมณ
ขนนั้นเปนอยางนั้นแหละพราหมณ.
ก็ในคําวา เอวเมต พฺราหฺมณ นี้ มีอธิบายดังนี้ วา :บทวา เอว นี้ เปนนิบาต ใชในความหมายวา รับรอง และ
อนุโมทนาคําพูด (ของคนอื่น).
บทวา มม อุทฺทิสสฺ แปลวา เจาะจงเราตถาคต.
ดวยบทวา สทฺธา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเหตุตาง ๆ มี
อาทิวา ดวยศรัทธานั้นเอง ไมใช (บวช) เพราะเปนหนี้ ไมใชเพราะ
ความกลัว. เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนหัวหนาของกุลบุตรเชน
นี้เทานั้น ไมใชของจําพวกอื่น.
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เสนาสนะปา
[๒๙] บทวา ทูรภิสมฺภาวานิ หิ ความวา ยากที่จะอยูไดดวยดี
คือทนอยูไดยาก อธิบายวา ภิกษุผูมีศักดิ์นอยไมสามารถจะอยูอาศัยได.
บทวา อรฺวนปตฺถานิ ไดแกปาและปาเปลี่ยว.
ในบทวา อรฺวยปตฺถานิ นั้น มีอธิบายวา:วากันตามตรงในอภิธรรมแลว สถานที่อยูนอกเสาเขื่อนไปทั้งหมด
ทานเรียกวา "ปา" ก็จริง. ถึงกระนั้นก็พึงทราบวา เสนาสนะใดที่ให
สําเร็จเปนอารัญญิกธุดงคได ซึ่งทานกลาวไววา ทายสุดประมาณ ๕๐๐
ชวงธนู ทานประสงคเอาเสนาสนะนั้นเทานั้น.
บทวา วนปตฺถ ไดแกสถานที่ที่เลยทายหมูบานไป ไมมคี นไปมา
บอย ๆ เปนที่ที่ไมมีการไถหวาน. ขอนี้สมดวยคําที่ทานกลาวไวดังนี้ วา:คําวา วนปตฺถ เปนชื่อของเสนาสนะที่อยูไกล.
คําวา วนปตฺถ เปนซึ่งของราวปา.
คําวา วนปตฺถ เปนชื่อของสถานที่ที่นากลัว.
คําวา วนปตฺถ เปนชื่อของสถานที่ที่ทําใหมีขนชูชัน.
คําวา วนปตฺถ เปนชื่อของสถานที่ที่อยูปลายแดน.
คําวา วนปตฺถ ไมใชเปนชื่อของเสนาสนะที่มีผูคนไปมาบอยๆ.
และในที่นี้ นอกจากความหมายนี้อยางเดียววา สถานที่อยูปลาย
แดน พึงเขาใจปาที่อยูปลายแดน ตามความหมายที่เหลือ.
บทวา ปนฺตานิ ไดแกสถานที่อยูปลายแดน คือสถานที่ไกลมาก.
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บทวา ทุกฺกร ปวิเวก ความวา กายวิเวก เปนสิ่งที่ทําไดยาก.
บทวา ทูรภิรม แปลวา ไมงายเลยที่จะยินดี.
บทวา เอกตฺเต แปลวา ในความเปนผูเดียว ( ในการอยูคน
เดียว ).
ถามวา พระพุทธดํารัสที่ตรัสมานี้แสดงถึงอะไร ?
ตอบวา แสดงถึงวา แมจะบําเพ็ญกายวิเวกไดแลว การจะยังจิต
ใหยินดีในวิเวกนั้นก็ยังเปนสิ่งที่ทําไดยาก. เพราะสัตวโลกนี้มกั ยินดีในการ
อยูเปนคูกัน.
บทวา หรนฺติ มฺเ ความวา เหมือนจะนําไป คือ เหมือน
จะฉุดคราไป.
บทวา มโน แปลวา ซึ่งใจ.
บทวา สมาธึ อลภมานสฺส ความวา (ของภิกษุ) ผูไมได
อุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ.
ถามวา พระพุทธดํารัสที่ตรัสมานี้แสดงถึงอะไร ?
ตอบวา แสดงถึงวา ปาเหมือนจะทําจิตของภิกษุเชนนี้ ใหฟุงซาน
ดวยเสียงทั้งหลายมีเสียงหญาเสียงใบไมและเสียงสัตวเปนตน และ ( รวม
ทั้ง ) อารมณที่นากลัวตาง ๆ. คําทั้งหมดที่กลาวมานี้ พราหมณซึ่งเกิด
พิศวงกับการอยูปาของกุลบุตรทั้งหลายผูบวชดวยศรัทธากลาวไวเเลว
ความหมายของ "พระโพธิสัตว"
[๓๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงรับรองและอนุโมทนาคําพูดของพราหมณนั้น ดวยพระพุทธดํารัสมีอาทิวา เอวเมต
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พฺราหฺมณ ตามนัยแรกนั่นแล แลวจึงไดตรัสคํามีอาทิวา มยฺหป โข เพื่อ
จะทรงแสดงวา เสนาสนะชนิดนั้น ก็เปนเสนาสนะที่อยูไดยาก สําหรับ
พระองคเอง เพราะเสนาสนะชนิดนั้น เปนที่อยูยากสําหรับภิกษุทั้งหลาย
ผูถูกอารมณกลุมรุมในเพราะเหตุ ๑๖ อยาง แตไมเปนที่อยูยากเลยสําหรับ
เหลาภิกษุผูประกอบดวยการขมอารมณได ในเพราะเหตุเหลานั้น และ
พระองคเองถึงจะเปนพระโพธิสัตวก็ทรงอยูในฐานะเชนนั้น.
บทวา ปุพฺเพว สมฺโพธา ความวา ในกาลกอนแตการตรัสรู
อธิบายวา ในเวลาอื่นจากเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแล.
บทวา อนภิสมฺพุทฺธสฺส ไดแกยังไมไดแทงตลอดสัจจะ ๔.
บทวา โพธิสตฺตสฺเสว สโต แปลวา สัตวผูจะตรัสรู คือสัตว
ผูควรที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อีกอยางหนึ่งหมายความวา สัตว
ผูของ คือผูติดอยูในพระโพธิญาณ.
เพราะวา นับจําเดิมแตอภินิหารสําเร็จลงดวยควานประชุมพรอม
แหงธรรม ๘ ประการแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวา "ทีปงกร" พระตถาคตซึ่งเปนพระโพธิสัตวหรือเปนสัตว
ผูเกี่ยวของอยูวา โพธิญาณนี้ เราตองบรรลุใหได ไมยอมทิ้งความพยายาม
เพื่อบรรลุโพธิญาณนั้นมาแลว เพราะฉะนั้น จึงเรียกกันวา "พระโพธิสัตว."
[๓๑] บทวา ตสฺส มยฺห ความวา สําหรับเราตถาคตนั้น คือ
ผูเปนพระโพธิสัตวอยางนี้นั่นแล.
บทวา เย โข เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ความวา สมณ-
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หรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง คือทานผูเขาถึงการบรรพชา หรือบุคคล
ผูมีปกติกลาววา "โภ" (แปลวา ผูเจริญ).
บทวา อปริสุทฺธกายกมฺมนฺตา ความวา ประกอบดวยกายกรรม
อันไมบริสุทธิ์ มีปาณาติบาตเปนตน.
บทวา อปริสุทฺธกายกมฺนนฺตสนฺโทสเหตุ ความวา เพราะเหตุ
แหงโทษของตน กลาวคือกายกรรมอันไมบริสุทธิ์ อธิบายวา เพราะเหตุ
แหงกายกรรมอันไมสะอาด.
บทวา หเว เปนนิบาต ใชในความหมายวา โดยสวนเดียว.
บทวา อกุสล ไดแกสิ่งมีโทษและไมปลอดภัย.
บทวา ภยเภรว แปลวา ภัยและสิ่งที่นากลัว.
บทวา ภยเภรว นี้ เปนชื่อเรียกความหวาดสะดุงแหงจิตและอารมณ
อันนากลัว.
บรรดาภัยและสิ่งที่นากลัวทั้ง ๒ อยางนั้น ภัย พึงทราบวาเปน
อกุศล เพราะมีความหมายวามีโทษ สิง่ ที่นากลัว พึงทราบวาเปนอกุศล
เพราะมีความหมายวาไมปลอดภัย.
บทวา อวฺหยนฺติ แปลวา ยอมเรียกรองมา.
ถามวา ยอมเรียกรองมาอยางไร ?
ตอบวา ก็สมณพราหมณเหลานั้น ครั้นทําบาปกรรมมีปาณาติบาต
เปนตนแลวคิดไดวา เราทําไมถูกแลว ถาคนที่เราทําผิดตอเขารูจักตัวเรา
(วาเปนคนทํา ) ไซร ก็จะตองติดตามมาแกเผ็ดเราเสียเดี๋ยวนี้แหละ จึง
หลบเขาปานั่งแอบอยูระหวางกอไมหรือพุมไม พอเขาไดยินเสียงหญาหรือ
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เสียงใบไมเขา แมเพียงนิดหนอยก็สะดุงโหยงดวยคิดวา เสร็จแลวเราคราว
นี้ เธอ (รูสกึ ) จะเปนเหมือนถูกคนอื่นมาลอมไวและเปนเหมือนถูกจับฆา
ฉะนั้น. เมื่อเปนเชนนั้นสมณพราหมณเหลานั้นชื่อวาเรียกรอง คือเรียก
หาภัยและอารมณอันนากลัวนั้นเขามาหาตน.
คําวา น โข ปนาห ฯปฯ ปฏิเสวานิ ความวา เราแลเปนผูมี
กายกรรมอันไมบริสุทธิ์ จึงอยูอาศัยเสนาสนะเงียบสงัด ซึ่งเปนปาและเปน
ปาเปลี่ยวได.
บทวา โว ในคําวา เยหิ โข เปนเพียงนิบาต. พระพุทธเจา
ทั้งหลายและพระสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย ทานเรียกวา "พระ
อริยะ."
บทวา ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตา ความวา (พระอริยเจาทั้งหลาย )
เปนเชนนี้.
บทวา อห เตส อฺตโร ความวา แมเราตถาคตก็เปนคนหนึ่ง
คือเปนคนใดคนหนึ่งในบรรดาพระอริยเจาเหลานั้น. อันที่จริง พระโพธิสัตวไมวาจะเปนคฤหัสถ ไมวาจะเปนบรรพชิต ยอมเปนผูมีกายกรรม
บริสุทธิ์ทั้งนั้น.
บทวา ภิยฺโย เปนนิบาต ใชในความวา อยางยิ่ง.
บทวา ปลฺโลน แปลวา ความเปนผูมีขนตก (ไมลุกชูชัน)
อธิบายวา ปลอดภัย คือสวัสดิภาพ.
บทวา อาปาทึ แปลวา ถึงแลว อธิบายวา ถึงความสวัสดีมาก
มาย หรือความสวัสดีโดยอาการหลายอยาง.
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สองบทวา อรฺเ วิหาราย แปลวา เพื่อประโยชนแกการอยู
ในปา.
จบกถาวาดวยวาระแหงกายกรรม
วจีกรรม - มโนกรรม - อาชีวะ
ทุกบทมีนัยเชนนี้. แตวาที่แปลกออกไปมีดังตอไปนี้ :[๓๒] จะกลาวในวาระวาดวยวจีกรรมกอน. บทวา อปริสุทฺธวจีกมฺมนฺตา ความวา ประกอบดวยวจีกรรมอันไมบริสุทธิ์ มีมุสาวาท
เปนตน.
ถามวา สมณพราหมณผูมีวจีกรรมอันไมบริสุทธิ์ เหลานั้น จะเรียก
รองหาภัยและอารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา สมณพราหมณเหลานั้น ครั้นหักรานประโยชนของคนอื่น
ดวยการพูดเท็จ ทําลายมิตรดวยคําพูดสอเสียด ก็ทําลายความรักของตน
อื่นดวยถอยคําหยาบคายในทามกลางบริษัท ทําใหการงานของคนอื่นเสีย
หายไปดวยคําพูดที่ไรประโยชน แลวคิดไดวา เราทําไมถูกแลว ถาคนที่
เราทําผิดตอเขารูวาเรา ( เปนคนทํา ) ก็คงจะตามมาแกเผ็ดเราเดี๋ยวนี้แหละ
จึงหลบเขาปาไปนั่งอยูระหวางกอไมหรือพุมไม พอเขาไดยินเสียงหญา
หรือเสียงใบไมแมเพียงนิดเดียวก็สะดุงโหยง ดวยคิดวา เสร็จแลวเราคราว
นี้ เธอ (รูสกึ ) จะเปนเหมือนมีคนอื่นมาลอมไว และเปนเหมือนถูกจับฆา
ฉะนั้น. สมณพราหมณเหลานั้นชื่อวารอง คือเรียกหาภัยและอารมณอัน
นากลัวนั้นใหเขามาหาตน.
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จะกลาวในวาระวาดวยมโนกรรม. บทวา อปริสุทฺธมโนกมฺนนฺตา
ความวา ประกอบดวยมโนกรรมอันไมบริสุทธิ์ มีอภิชฌาเปนตน.
ถามวา สมณพราหมณผูมีมโนกรรมอันไมบริสุทธิ์ เหลานั้น จะเรียก
รองหาภัยและอารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา สมณพราหมณเหลานั้น ครั้นเกิดความโลภชนิดที่ขาดความ
ชอบธรรม อันไดแกอภิชฌา (ความเพงเล็งของผูอื่น) ในสิ่งของที่คนอื่น
รักษาคุมครองแลว โกรธคนอื่นและใหคนอื่นยึดถือทรรศนะที่ผิดไปดวย
แลวคิดไดวา เราทําไมถูกแลว ฯ ล ฯ ชื่อวาเรียกรอง คือเรียกหาภัยและ
อารมณอันนากลัวนั้นใหเขามาหาตน.
จะกลาวในวาระวาดวยอาชีวะ. บทวา อปริสุทฺธาชีวา ความวา
ประกอบดวยอาชีพอันไมบริสุทธิ์ แยกประเภทเปนอเนสนา ๒๑ อยาง มี
ทําหนาที่เปนหมอรักษาโรค เปนทูตสงขาวสารและคาขายหากําไรเปนตน
ถามวา สมณพราหมณผูมีอาชีพอัน ไมบริสุทธิ์เหลานั้น จะเรียก
รองหาภัยและอารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา สมณพราหมณเหลานั้น ครั้นเลี้ยงชีวิตอยางนั้นอยู ไดยิน
ขาววา นัยวาเหลาภิกษุผูทรงพระไตรปฎก ซึ่งทําหนาที่ชําระสะสางพระ
ศาสนาใหบริสุทธิ์ กําลังออกไปชําระสะสางพระศาสนา วันนี้หรือพรุงนี้
ก็จักเดินทางมาถึงที่นี้ (ไดยินอยางนั้นแลว) จึงหนีเขาปาไปนั่งแอบอยู
ระหวางกอไมหรือพุมไม ฯลฯ สูดุงโหยง เธอ (รูส ึก ) จะเปนเหมือน
ภิกษุเหลานั้นมาลอมจับไวและเปนเหมือนถูก ( จับสึก) ใหนุงผาขาว. คํา
ที่เหลือก็เหมือนกับที่กลาวมาแลวนั่นแหละ.
ในคําวา อิโต ปร อภิชฺฌาลุ เปนตน มีอธิบายวา อภิชฌาและ
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พยาบาทสงเคราะหเขาในมโนกรรมก็จริง ถึงอยางนั้นพึงทราบวา ทาน
กลาวซ้ําไวอีกดวยอํานาจนิวรณ.
อธิบายนิวรณ ๕
[๓๓] บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชฺฌาลุ ไดแกผูมปี กติ
เพงเล็งสิ่งของของคนอื่น. บทวา กาเมสุ ติพฺพสราคา ไดแกผมู ีกิเลส
คือราคะอยางแรงกลาในวัตถุกามทั้งหลาย.
ถามวา สมณพราหมณผูมีกิเลสคือราคะแรงกลาเหลานั้น จะเรียก
รองหาภัยและอารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา สมณพราหมณเหลานั้นไมไดพิจารณาอารมณใหละเอียด
ถี่ถวน เมื่อทานไมไดกําหนดพิจารณาอารมณใหละเอียดถี่ถวน อยูในปา
สิ่งที่เห็นในตอนกลางวัน ยอมปรากฏเปนภัยและเปนของนากลัวในตอน
กลางคืน เธอมีจิตเปนอกุศล (อยูแลว ) ยอมจะหวาดสะดุงดวยภัยและ
สิ่งที่นากลัวแมเพียงเล็กนอย คือเห็นเชือกหรือเถาวัลยก็สําคัญวาเปนงู
เห็นตอไมสําคัญวาเปนยักษ เห็นเนินดินหรือภูเขาก็สําคัญวาเปนชาง เปน
เหมือนถูกสัตวรายมีงูเปนตนทํารายเอาฉะนั้น. คําที่เหลือก็เหมือนกับที่
กลาวมาแลวนั่นแล.
บทวา พฺยาปนฺนจิตฺตา แปลวา มีจิตวิบัติไป เพราะละสภาพปกติ
เสีย. เปนความจริง จิตที่คละเคลาอยูกับกิเลสยอมละสภาพปกติกลับกลาย
เปนจิตเสียไป เหมือนขาวและกับเกาที่บูดฉะนั้น.
บทวา ปทุฏมนสงฺกปฺปา แปลวา มีจิตคิดไปในทางไมดี อธิบาย
วา ประกอบดวยความดําริแหงจิตที่ไมดี คือทําคนอื่นใหเสียประโยชน.
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ถามวา สมณพราหมณที่มีจิตวิบัติคิดไปในทางที่ไมดีเหลานั้น จะ
เรียกรองความกลัวและอารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา นับตั้งแตนี้ไป การเรียกรองหาความกลัวและอารมณอัน
นากลัว พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในตอนที่วาดวย อภิชฺฌาลุ นั่นแหละ.
แตวาในที่ใดจักมีแปลกออกไป ขาพเจาก็จักกลาวอธิบายไวในที่นั้น.
[๓๔] ก็ในพระดํารัสตอนนี้วา น โข ปนาห พฺยาปนฺนจิตฺโต
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงวา เราตถาคตมีจิตประกอบไปดวยเมตตา
มีจิตคิดเกื้อกูล. เปนธรรมดา พระโพธิสัตวทั้งหลายยอมเปนเชนนี้ (ทั้ง
นั้น ) บัณฑิตพึงพรรณนาคุณของพระโพธิสัตว ดวยอํานาจนัยตรงกันขาม
กับโทษที่กลาวไวในทุกบทอยางนี้.
[๓๕] บทวา ถีนมิทฺธปริยุฏิตา แปลวา อันถีนะ ( ความ
ทอถอย, ทอแท) ซึ่งเปนความพิการของจิตและมิทธะ (ความงวง
เหงา) ซึ่งเปนความพิการของกองนามที่เหลือ (เวทนา สัญญา สังขาร)
กลุมรุมแลว อธิบายวา ครอบงํา คือยึดครอง. สมณพราหมณที่ถูก
ถีนมิทธะกลุม รุมแลวมักจะหลับ.
[๓๖] บทวา อุทฺธตา แปลวา มีปกติฟุงซาน คือมีจิตดิ้นรน
อธิบายวา จิตยอมดิ้นรนไปจากอารมณเดียวดวยอุทธัจจะ เหมือนผา (ที่
ทําธง) โบกสะบัดที่ (ปลาย ) เสาธงเพราะลมฉะนั้น.
บทวา อวูปสนฺตจิตฺตา แปลวา มีจิตมีอารมณไมดับ (ไมสงบ)
ในที่นี้ จะระบุถึงกุกกุจจะ (ความรําคาญ ) ก็ได.
[๓๗] ในพระพุทธพจนนี้วา กงฺขี วิจิกิจฉฺ ี เปนบทเดียวกัน
แททีเดียว ( เพราะ) นิวรณขอที่ ๕ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
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กังขา เพราะสงสัยอารมณวา อารมณนี้เปนอยางนี้หรือหนอ ตรัสเรียก
วาวิจิกิจฉา เพราะไมสามารถจะตัดสินไดวา อารมณนี้เปนอยางนี้นะ.
สมณพราหมณผูประกอบดวยกังขาและวิจิกิจฉานั้น พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสวา กงฺขี วิจิกิจฺฉี (ผูมีความสงสัย ไมสามารถตัดสินอารมณได).
บทวา อตฺตุกฺกสกา ปรวมฺภี ความวา สมณพราหมณเหลาใด
ยกตนเชิดตนขึ้น ไดแกวางตัวสูง และขม คือดูถูก ไดแกติเตียนคนอื่น
หมายความวาวางคนอื่นไวต่ํา (กวาตน) สองบทนั้น (อตฺตุกฺกสกา
ปรวมฺภี) เปนคําเรียกสมณพราหมณเหลานั้น.
ถามวา สมณพราหมณผูยกตนขมคนอื่นนั้น จะเรียกรองหาภัยและ
อารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา การรองเรียกหาภัยของสมณพราหมณผูยกตนขมคนอื่นนั้น
บัณฑิตพึงใหพิสดารเหมือนกับในกายกรรมวา สมณพราหมณผูยกตนขม
คนอื่นเหลานั้น ถูกคนอื่นติดตามจับดวยขอหาวา ไดทราบวาทานชื่อโนน
และชื่อโนนยกตน ติเตียนพวกเราทําใหเปนเหมือนทาส จงจับตัวไวให
ได ดังนี้ หลบหนีไปเขาปาแลวนั่งแอบอยูระหวางกอไมหรือพุมไม.
[๓๙] บทวา ฉมฺภี แปลวา ประกอบดวยความหวาดเสียว ซึ่ง
กระทําใหกายประสาทหวาดเสียวและขนตั้งชัน.
บทวา ภีรุกชาติกา แปลวา มากไปดวยความกลัว อธิบายวา
ไมคอยกลาเหมือนกับเด็กชาวบานที่ขี้กลัวฉะนั้น.
[๔๐] ในบทวา ลาภสกฺการสิโลโก นี้ มีอธิบายวา ที่ชื่อวา
ลาภ เพราะหมายความวา อันบุคคลยอมได คําวา ลาภนั้น เปนชื่อเรียก
ปจจัย ๔.
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บทวา สกฺกาโร แปลวา สักการะที่ดี. อธิบายวา ปจจัยทั้งหลาย
ที่เขาปรุงแตงใหประณีต ประณีตและดีเรียกวา สักการะ ซึง่ ไดแกการที่
คนอื่นเขาทําความเคารพตน หรือบูชาดวยเครื่องบูชามีดอกไมเปนตน.
บทวา สิโลโก แปลวา การกลาวสรรเสริญคุณ ลาภ ๑ สักการะ๑
การกลาวสรรเสริญ ๑ นั้น ชื่อวาลาภสักการะ และสิโลกะ.
บทวา นิกามยมานา แปลวา ปรารถนาอยู.
การเรียกรองหาภัยและอารมณอันนากลัวเปนเหมือนกับที่กลาวใน
ตอนวาดวยอภิชฌาลุนั่นแล. สวนในที่นี้ พระโบราณาจารยทั้งหลายได
กลาวถึงเรื่องพระปยคามิกะ ซึ่งเปนตัวอยางของเรื่องนั้นไววา:ปยคามิกภิกษุ
ไดสดับมาวา ภิกษุรูปหนึ่งชื่อปยคามิกะ เห็นลาภของพวกภิกษุ
ผูสมาทานธุดงคแลวคิดวา เราก็จะสมาทานธุดงคทําลาภใหเกิดขึ้นบาง
ดังนี้แลวสมาทานโสสานิกังคธุดงค ( ธุดงคของภิกษุผูถือการอยูปาชาเปน
วัตร) แลวอยูในปาชา.
อยูมาวันหนึ่ง วัวแกตัวหนึ่งซึ่งเจาของไมใชงานแลว ( ปลอยทิ้ง)
กลางวันออกเที่ยวกิน ตกกลางคืน ( เขาไป ) ในปาชานั้น ไดยืนขนหยอง
ซุกศีรษะไวที่พุมดอกไม. พระปยคามิกะออกจากที่จงกรมไปในตอน
กลางคืน ไดยินเสียงคางของวัวนั้นกระทบกันแลวก็เขาใจวา ทาวสักกเทวราชคงจะทราบเราวา พระรูปนีห้ วังลาภจึงมาอยูในปาชา ดังนี้แลว
มาเพื่อทํารายเราแน ๆ. ทานจึงไดยืนประนมมือไหวขางหนาวัวแก ออน
วอนอยูตลอดคืนยังรุงวา ขาแตทานทาวเทวราชผูเปนสัตบุรุษ ขอพระ-
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องคจงยกโทษใหอาตมาคืนนี้สักคืนหนึ่งเถอะ แลวตั้งแตวันพรุงนี้ไป
อาตมาจักไมทําอยางนี้อีก ตอนาพอพระอาทิตยอุทัย ทานก็ไดเห็นเปนวัว
แกตัวนั้น (ไมใชทาวสักกะ) จึงเอาไมตะพดหวดตะเพิดไลเตลิดเปดเปง
ไปพรอมทั้งคําไลหลังวา แกทําใหขากลัวตลอดคืนยังรุงเลย.
สติกับปญญา
[๔๑] บทวา กุสีตา แปลวา ตกอยูใตอํานาจความเกียจคราน.
บทวา หีนวีริยา ความวา เสื่อม คือเวน ไดแกปราศจากความ
เพียร อธิบายวา ไมมีความเพียร. ในบุคคล ๒ จําพวกนั้น คนที่เกียจ
ครานยอมเวนจากการเริ่มความเพียรทางกาย คนที่ขาดความเพียรยอมเวน
จากการเริ่มความเพียรทางจิต ( สรุปแลว ) คนทั้ง ๒ จําพวกนั้นยอมไม
สามารถจะทําแมเพียงการกําหนดอารมณได. คําทั้งหมดวา เตส อววตฺถิตารมฺมณาน (มีความหมาย) เหมือนกับความหมายที่กลาวมากอนแลว.
[๔๒ ] บทวา มุฏสฺสตี แปลวา ปลอยสติ.
บทวา อสมฺปชานา แปลวา ปราศจากปญญา ก็เพราะพระพุทธดํารัสวา ตถาคตเปนผูมีสติตั้งมั่นแลว ในความหมายที่ตรงกันขามกับคํานี้
วา มุฏสฺสตี พระดํารัสวา อสมฺปชานา นี้ จึงเปนบทขยายสติเทานั้น.
สวนปญญาในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อแสดงถึงสติที่หยอน
กําลัง. เพราะวาสติมี ๒ อยาง คือสติที่ประกอบดวยปญญา ๑ สติที่ไม
ประกอบดวยปญญา ๑. ในสติทั้ง ๒ นั้น สติประกอบดวยปญญายอมมี
กําลัง สติที่ไมประกอบดวยปญญายอมหยอนกําลัง. เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา อสมฺปชานา (ไมมีปญญา) เพื่อแสดงความหมาย
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นี้วา แมในเวลาที่ภิกษุเหลานั้นมีสติ ก็ยังชื่อวามีสติหลงลืมอยูนั้นเอง
เพราะไมมีปญญา เนื่องจากวาสติที่หยอนกําลังจะทําหนาที่ของสติไมได.
ภิกษุเหลานั้นหลงลืมสติ ขาดสัมปชัญญะ (ปญญา) ดังกลาวมานี้ ยอม
ไมสามารถจะทําแมเพียงการกําหนดอารมณไดเลยแล. คํา (ที่เหลือ)
ทั้งหมด (มีความหมาย ) เหมือนกับความหมายที่กลาวมาแลว.
จิตกับปญญา
[๔๓] บทวา อสมาหิตา แปลวา เวนจากอุปจารสมาธิและ
อัปปนาสมาธิ.
บทวา วิพฺภนฺตจิตฺตา แปลวา มีจิตพลัดออกนอกทาง คือจิต
ยอมหมุนไปในอารมณตาง ๆ เพราะเวนจากสมาธิ ไดแกเพราะทาน
เหลานั้นขาดสมาธิเหตุที่อุทธัจจะไดโอกาส เปรียบเหมือนลิงในปากระโดด
มาตามกิ่งไมในปาฉะนั้น ภิกษุเหลานั้นเปนผูไมมั่นคงอยูในอารมณแม
อยางเดียว คือมีจิตหมุนไปตาง ๆ ตามนัยที่กลาวแลวในตอนตนอยางนี้
เพราะอุทธัจจะ ( ความฟุงซานเปนเหตุ) ยอมไมสามารถจะทําแมเพียง
การกําหนดอารมณไดเลย.
คํา (ที่เหลือ) ทั้งหมด มี (ความหมาย) เหมือนกับความหมาย
ที่กลาวมาแลวในตอนตน.
[๔๔] บทวา ทุปฺปฺา นี้ เปนคําสําหรับเรียกคนที่ไมมปี ญญา.
แตปญญาที่ชื่อวาทรามไมมีแน.
บทวา เอลมูคา แปลวา มีปากเต็มไปดวยน้ําลาย ทานแปลง ข
อักษรใหเปน ค อักษร (จึงสําเร็จรูปเปน เอลมูคา) อธิบายวา มีปาก
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น้ําลายไหลยืด. เพราะวาเมื่อคนมีปญญาทรามพูด น้ําลายจะไหลออกมา
จากปาก. และน้ําลายเรียกวา เอละ. เหมือนดังที่ทานกลาวไววา
ปสฺเสลมูค อุรค ทฺวิชิวหฺ  เธอจงดูงูปากมีน้ําลายไหลยืด (กําลังแลบลิ้น)
มีลิ้น ๒ แฉก. เพราะฉะนั้น ภิกษุผูมีปญญาทรามเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา เอลมูคา. ปาฐะวา เอลมุขา ดังนี้ก็มี. อาจารย
บางพวกกลาววา เอลมุกา บาง. (แต ) อาจารยอีกพวกหนึ่งกลับกลาว
วา เอมุขา ดังนี้ก็ยังมี. (ถึงอยางไร) ในทุก ๆ บทก็มีความหมายวา
เอลมุขา ปากมีน้ําลายไหลยืด).
ถามวา ภิกษุผูมีปญญาทรามเหลานั้น ยอมเรียกรองหาภัยและ
อารมณอันนากลัวมาไดอยางไร ?
ตอบวา ภิกษุผูมีปญญาทรามมีน้ําลายไหลยืดเหลานั้น จะไมสามารถ
ทําแมเพียงการกําหนดอารมณ เมื่อเธอกําหนดอารมณไมได อยูในปา สิ่งที่
เห็นในเวลากลางวัน พอเวลากลางคืนจะปรากฏเปนภัยและอารมณที่นา
กลัว. เธอมีจิตใจวอกแวกยอมหวาดเสียวแมดวยอารมณเพียงเล็กนอย
เห็นเชือกหรือเถาวัลยแลวยอมสําคัญวาเปนงู เห็นตอไมยอมสําคัญวาเปน
ยักษ เห็นทีด่ อนหรือภูเขายอมสําคัญวาเปนชาง (ยอมหวาดกลัว) เปน
ดังหนึ่งถูกสัตวรายมีงูเปนตนทํารายเอาฉะนั้น. ภิกษุผูมีปญญาทรามเหลา
นั้นชื่อวาเรียกรอง คือเรียกหาภัยและอารมณอันนากลัว นั้นใหเขามาหาตน
ดังพรรณนามาฉะนี้.
ในคําวา ปฺาสมฺปนฺโนหมสฺมิ นี้ มีอธิบายวา ผูถึงพรอม คือ
ผูประกอบพรอมดวยปญญา. แตไมใชดวยวิปสสนาปญญา ไมใชดวย
มัคคปญญา โดยที่แทแลวประกอบพรอมดวยปญญาและเครื่องกําหนด
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อารมณในเพราะเหตุ ๑๖ ประการเหลานี้. คําที่เหลือมีความหมายเหมือน
กับที่กลาวมาแลวในทุกบทแล.
จบ การกําหนดอารมณในเพราะเหตุ ๑๖ ประการ.
[๔๕ ] บทวา ตสฺส มยฺห มีอนุสนธิ (การสืบตอลําดับความ)
เปนอยางไร ?
ไดยินวา พระโพธิสตั วกําหนดอารมณ ๑๖ อยางเหลานี้อยู ครั้น
มองไมเห็นความกลัวและอารมณอันนากลัว จึงไดทําการคนหาความกลัว
และอารมณอันนากลัว (นั้น) ดําริวา ธรรมดาความกลัวและอารมณอัน
นากลัว ยอมจะปรากฏในเสนาสนะอยางนี้ ในราตรีเชนนี้ เอาเถอะเราจะ
คนหาดูความกลัวและอารมณอันนากลัวนั้น ในเสนาสนะอยางนั้นในราตรี
เชนนั้น จึงไดแสวงหาภัยและอารมณที่นากลัว. บัดนี้ พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้แกพราหมณจึงไดตรัสคําวา ตสฺส มยฺห
ดังนี้เปนตน.
ราตรี - กําหนดดิถีแหงปกษ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยา ตา นั่น เปนคํายกราตรีอยางเดียว
ขึ้นแสดง. ศัพทวา อภิ ในบทวา อภิฺาตา นี้ เปนอุปสรรค ใชลง
ในความหมายวา ลักษณะ (การกําหนด) เพราะฉะนั้น ในบทวา
อภิฺาตา พึงทราบวา ราตรีทั้งหลายทานกําหนดดวยลักษณะทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา พระจันทรเพ็ญ พระจันทรดับ.
(สวน) ศัพทวา อภิ ในบทวา อภิลกฺขิตา เปนเพียงอุปสรรค
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เทานั้น เพราะฉะนั้น จึงมีความหมายวา อภิลกฺขิตา ก็คือ ลกฺขณียา
(พึงกําหนด ) นั้นเอง. ขยายความวา ราตรีทั้งหลาย อันบัณฑิตพึง
กําหนด อธิบายวา พึงกําหนดดวยดี คือพึงกําหนดใหมั่น เพื่อกระทํา
กิจมีการสมาทานอุโบสถ การฟงธรรม และการบูชาสักการะเปนตน.
ที่ชื่อวา จาตุทฺทสี ไดแก ราตรีหนึ่งซึ่งทําใหครบ ๑๔ วัน
จําเดิมแตวันแรกแหงปกษ. ปญจทสีและอัฏฐมีก็ (มีความหมาย)
เปนอยางนั้น. บทวา ปกฺขสฺส ไดแก แหงสุกกปกษ และกัณหปกษ.
เพราะรวมราตรีเหลานั้นเขาดวยกันปกษละ ๓ ราตรี จึงเปน ๖ ราตรี
ฉะนั้น จึงควรประกอบคําวา "ปกษ" เขาไวในทุกบทวา ปกฺขสฺส
จาตุทฺทสี ดิถีที่ ๑๔ แหงปกษ ปกฺขสฺส ปฺจทสี ดิถีที่ ๑๕ แหง
ปกษ ปกฺขสฺส อฏฐมี ดิถีที่ ๘ แหงปกษ.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรทานจึงไมจัดดิถีที่ ๕ เขา
ไวดวย?
ตอบวา เพราะดิถีที่ ๕ มิไดมีตลอดกาล ทราบมาวา ในตอน
กอน ๆ เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้นก็ดี เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ยังไมปรินิพพานก็ดี ดิถีที่ ๕ ทานมิไดกําหนดไวเลย ตอเมื่อพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย
จึงพากันคิดวา การฟงธรรมจะมีไดก็นาน ๆ ที่. แตนั้นจึงสมมติกําหนด
ดิถีที่ ๕ ใหเปนวันธรรมสวนะ. นับแตนั้นนาดิถีที่ ๕ นั้นจึงกลายเปนวัน
ที่ทานกําหนดไวแลว เพราะเหตุที่ดิถีที่ ๕ มิไดมีตลอดกาลอยางนี้แล
ทานจึงไมจัดรวมไวในที่นี้.
บทวา ตถารูปาสุ ก็คือ ตถาวิธาสุ ( อยางนั้น).
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เจดีย
บทวา อารามเจติยานิ ความวา ภูมิภาคอันนารื่นรมยทั้งหลาย
เชนสวนดอกไม สวนผลไม เปนตนนั่นแล ชื่อวา อารามเจดีย
เพราะวาสถานที่เหลานั้นเรียกวาเจดีย เพราะหมายความวา เปนที่ยําเกรง
อธิบายวา เพราะหมายความวาเปนสถานที่ที่บุคคลพึงบูชา.
บทวา วนเจติยานิ ความวา ปาทั้งหลาย เชนราวปาสําหรับนํา
เครื่องสังเวยไปสังเวย ( เทวดา ) ปาสุภัควันและปาที่ตั้งศาลของเทวดา
เปนตนนั่นแล ชื่อวา วนเจดีย.
บทวา รุกฺขเจติยานิ ความวา ตนไมที่ควรบูชาตามประตูเขา
หมูบานและนิคมเปนตนนั่นแล ชื่อวา รุกขเจดีย.
เพราะชาวโลกสําคัญอยูวา เทวดาสิงสถิตบาง มีความสําคัญใน
สถานที่เหลานั้นนั่นแลวาเปนทิพยบาง จึงพากันทําความเคารพคือบูชา
สวนปาและตนไมทั้งหลาย ฉะนั้น สวนปาและตนไมเหลานั้น ทั้งหมด
เขาจึงพากันเรียกวา เจดีย .
บทวา ภึสนกานิ แปลวา ใหเกิดความกลัว คือ ยังความกลัว
ใหเกิดทั้งแกผูเห็นอยูทั้งแกผูไดยินอยู.
บทวา สโลมหสานิ เปนไปกับความชูชันแหงขน เพราะเมื่อใคร
เขาไปก็จะเกิดขนชูชัน.
บทวา อปฺเปว นาม ปสฺเสยฺย ความวา ทําไฉนหนอเราจะพึง
ไดประสบภัยและอารมณอันนากลัวนั้นบาง.
บทวา อปเรน สมเยน ความวา โดยกาลอืน่ จากกาลที่คิดไวแลว
อยางนี้วา (ตถาคตนั้น ) ไดมีความคิดดังนี้วา ทําไฉนเรา.
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บทวา ตตฺถ จ เม พฺราหฺมณ วิหรโต ( ดูกอ นพราหมณ ก็
เมื่อเราตถาคตอยูในสถานที่เหลานั้น) ความวา บรรดาเสนาสนะเหลานั้น
เสนาสนะแหงใด ๆ ซึ่งเปนสถานที่สิงสถิตของยักษ ที่มนุษยทั้งหลายควร
บนบาน และนําเครื่องสังเวยเขาไปสังเวย มีพื้นธรณีเกลื่อนกลนดวยเครื่อง
บูชาและเครื่องสังเวยทั้งหลาย เชน ดอกไม ธูป เนื้อ เลือด มันเหลว
มันขน มาม ปอด สุรา และเมรัยเปนตน เปนเหมือนสถานที่ที่รวม
ชุมนุมกันของพวกยักษรากษสและปศาจ ซึ่งเมื่อคนทั้งหลายมาเห็นเขาใน
ตอนกลางวัน ดูเหมือนหัวใจจะวายตาย. พระผูม ีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาสถานที่นั้น จึงตรัสวา ตคฺถ จ เม พฺราหฺมณ วิหรโต.
ความหมายของมิคะและโมระ
บทวา มิโค วา อาคจฺฉติ ความวา เนื้อซึง่ แยกประเภทเปน
กวาง แรด เสือเหลือง และหมูปาเปนตน เดินประเขาหรือเตะกีบเทา
กันมา ก็คําวา มิโค ในที่นี้เปนชื่อสัตว ๔ เทาทุกชนิด. แตในที่
บางแหง มิคะ ( เนื้อ ) ทานกลาววา ไดแก สุนขั จิ้งจอกตาบอดบาง
เหมือนอยางที่สัตวกลาว (เยินยอสุนัขจิ้งจอกตาบอด ) วา
คอของทานชางสงางามเหมือนคอของโคอุสภะ และ
เหมือนคอของราชสีหฉะนั้น ขาแตพระยาเนื้อ ขอ
ความนอบนอมจงมีแดทาน พวกเราจะไดอะไรบาง
ไหม ?
บทวา โมโร วา กฏ ปาเตติ ความวา นกยูงทําไมแหงให
ตกจากตนไม และดวยศัพทวา โมระ ในคํานี้ ทานหมายเอานกทุก
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จําพวก. เพราะเหตุนั้น ทานจึงแกวา ไดแก โย โกจิ ปกฺขี นกตัวใด
ตัวหนึ่งก็ตาม. อีกอยางหนึ่ง ดวย วา ศัพทในคําวา โมโร วา ทาน
แกวา ไดแก นกชนิดอืน่ หรือลางตัว. แมใน มิคะ ศัพท ซึง่ เปน
ศัพทแรก (กอนศัพทวา โมโร ) ก็มีนัยนี้.
บทวา วาโต วา ปณฺณกสฏ เอเรติ ความวา ลมพัดใบไม
กุมฝอย.
บทวา เอต นูน ต ภยเภรว อาคจฺฉติ ความวา สิ่งใดยอม
มา (ปรากฏ) สิ่งนั้นจัดเปนภัยและอารมณอันนากลัวแนนอน และ
ตั้งแตบัดนี้ไป อารมณนนั้ แลพึงทราบวา เปนภัยและอารมณอันนากลัว.
เพราะมีภัยทั้งเล็กนอยและมีประมาณยิ่งเปนอารมณ อารมณจึงชื่อวา ภัย
และสิ่งที่นากลัว เปรียบเหมือนรูปที่มีความสุขเปนอารมณ ก็ชอื่ วาเปนสุข
ดวยฉะนั้น.
บทวา กินฺนุโข อห อฺทฏุ ภยปาฏิกงฺขี วิหรามิ ความวา
ตถาคตแลหวังอยู คือปรารถนาอยูซึ่งเหตุอะไรวาเปนภัยโดยสวนเดียว
นั้นแลจึงอยู.
บทวา ยถาภูตสฺส ยถาภูตสฺส ความวา เปนอยู คือเปนไปอยู
หรือพรั่งพรอมดวยอิริยาบถใด ๆ.
บทวา เม คือในสํานักของเราตถาคต.
บทวา ตถาภูโต ตถาภูโต วา ความวา เปนอยู คือ เปนไป
อยู หรือพรั่งพรอมดวยอิริยาบถนั้น ๆ นั่นแล.
บทวา โส โข อห ฯ เป ฯ ปฏิวิเนมิ ความวา ไดยินวา
เมื่อพระโพธิสัตวจงกรมอยู ครั้นเมื่ออารมณคือภัยและสิ่งที่นากลัวมี

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 300

ประเภทเชนเขาเนื้อและเสียงกีบเทาเปนตนมาปรากฏ องคพระมหาสัตวก็
ไมประทับยืน ( นิ่ง ๆ) ไมประทับนั่ง ไมเสด็จเขาบรรทม. ตรงกันขาม
กลับเสด็จจงกรมตอไป ใครครวญไป พินิจพิเคราะห ( จนกระทั่ง )
มองไมเห็นวาเปนภัยและสิ่งที่นากลัว มันเปนเพียงเขาเนื้อและเสียงกีบเทา
เปนตนเทานั้น. ครั้นทราบอารมณนั้นวา มันชื่อนี้ ไมใชเปนภัยและสิ่ง
ที่นากลัว ดังนี้แลว ตอนัน้ ไป พระองคจึงหยุดประทับยืน ประทับนั่ง
หรือเสด็จเขาบรรทม.
เมื่อจะทรงแสดงความหมายอยางนี้ พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสคํา
วา โส โข อห ดังนี้เปนตน. ในทุก ๆ เปยยาลก็มนี ัยนี้.
ความฉลาดในการออกจากสมาบัติ
และตอจากนี้ไป พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอิริยาบถไว
ตามลําดับที่ใกลชิดกัน หาไดตรัสไวตามลําดับอิริยาบถไม. อธิบายวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวตามลําดับที่ใกลชิดกัน แหงอิริยาบถนั้น ๆ อยาง
นี้วา ก็เมื่อเราตถาคตจงกรมอยู เมื่อภัยและอารมณอันนากลัวมาปรากฏ
เราตถาคตก็ไมหยุดยืน ไมนั่ง ไมนอน แมเมื่อเราตถาคตหยุดยืน เมื่อภัย
และอารมณอันนากลัวมาปรากฏ เราตถาคตก็ไมเดินจงกรม.
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่พระองคไมมีภัยและ
อารมณที่นาสะพึงกลัวอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงการที่พระองค
ประทับอยูอยางไมลุมหลงในฐานะเปนที่ตั้งแหงความลุมหลงของบุคคลผู
ไดฌานทั้งหลาย จึงตรัสคําวา สนฺติ โข ปน พฺราหฺมณ ดังนี้เปนตน.
[๔๖] บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺติ เทากับ อตฺถิ มีอยู
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คือ สวิชฺชนฺติ มีอยูพรอม ไดแก อุปลพฺภนฺติ ไดอยางแนนอน.
บทวา รตฺตึเยว สมาน แปลวา เวลา ที่เปนกลางคืน.
บทวา หิวาติ สฺชานนฺติ แปลวา สําคัญอยูวา เวลานี้เปน
เวลากลางวัน.
บทวา ทิวาเยว สมาน แปลวา เวลาที่เปนกลางวัน.
บทวา รตฺตีติ สฺชานนฺติ แปลวา สําคัญอยูวา เวลานี้เปนเวลา
กลางคืน.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร บุคลผูไ ดฌานอยางนี้จึงมีความสําคัญ
อยางนี้ ?
ตอบวา เพราะไมมีความฉลาดในการออกจากฌาน หรือเพราะ
เสียงนกรอง.
ถามวา เปนอยางไร ?
ตอบวา บุคคลผูไดโอทาตกสิณ ลางคนในโลกนี้เกิดมนสิการขึ้นวา
เราทําบริกรรมในตอนกลางวัน เขา (ฌาน) ในตอนกลางวันแลวจะ
ออกในตอนกลางวันนั้นแหละ. แตวาทานก็ไมฉลาดในการกําหนดเวลา
ออกไว ทานจึงเขาฌานลวงเลยเวลากลางวันไปออกในตอนกลางคืน และ
ดวยอํานาจการแผไปแหงโอทาตกสิณ กสิณของทานจึงผองใส แจมแจง
ชัดเจน ทานก็สําคัญเวลาที่เปนกลางคืนนั้นแหละวา เปนกลางวัน เพราะ
เหตุที่เกิดมนสิการวา จะออกในตอนกลางวัน และเพราะการแผไปแหง
โอทาตกสิณผองใส แจมเเจง. แตบุคคลผูไดนีลกสิณลางคนในโลกนี้เกิด
มนสิการวา เราทําบริกรรมในตอนกลางคืน เขาในตอนกลางคืนแลวจะ
ออกในตอนกลางคืนนั้นแหละ แตวาทานไมฉลาดในการกําหนดเวลา
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(ออก) ทานจึง ( เขาฌาน ) ลวงเลยเวลากลางคืนไปออกในตอน
กลางวัน และดวยอํานาจการแผไปแหงนีลกสิณ กสิณของทานจึงไม
ผองใสไมแจมแจง ทานก็สําคัญเวลาที่เปนกลางวันนั้นแหละวา กลางคืน
เพราะเหตุที่เกิดมนสิการวา จะออกในตอนกลางคืน และเพราะการแผ
ไปแหงนีลกสิณไมผองใส ไมแจมแจง. เพราะไมมีความฉลาดในการออก
(จากฌาน) อยางนี้กอน บุคคลผูไดฌานจึงมีความสําคัญดังพรรณนามา
ฉะนี้.
สวนที่วาเพราะเสียงนกรอง (เปนอยางนี้) คือ บุคคลผูไดฌาน
ลางคนในโลกนี้นั่งอยูภายในเสนาสนะ ทีนั้น สัตวปาทั้งหลายมีนกและกา
เปนตนที่มักรองในตอนกลางวัน สําคัญอยูวา เปนเวลากลางวัน เพราะ
แสงจันทรจึงสงเสียงรองในตอนกลางคืน หรือสงเสียงรองเพราะเหตุอื่นๆ
ทานไดยินเสียงของสัตวปาเหลานั้นแลว สําคัญเวลาที่เปนกลางคืนนั้นแหละ
วาเปนเวลากลางวัน. แตวาบุคคลผูไดฌานลางคนในโลกนี้นั่งอยูในถ้ําภูเขา
ที่ปกปดดวยปาทึบซึ่งอยูลึกในซอกเขา ในเวลาที่มีแสงสวางหายไปคราว
ฝนตกพรําตลอด ๗ วัน ทีนั้น สัตวปาทั้งหลายมีนกที่รองในตอนกลางคืน
และนกฮูกเปนตนจับเจาอยูในที่มืดนั้น ๆ แมในเวลาเที่ยงวันแลว สงเสียง
รองดวยสําคัญ (ผิด) วาเปนเวลากลางคืนหรือดวยเหตุเหลาอื่น. บุคคล
ผูไดฌานนั้นไดยินเสียงของสัตวปาทั้งหลายเหลานั้น ยอมสําคัญเวลาที่เปน
กลางวันอยูแท ๆ วาเปนเวลากลางคืน. เพราะเสียงนกรองดังพรรณนา
มาอยางนี้ บุคคลผูไดฌานจึงมีความสําคัญอยางนี้แล.
ปเทสญาณ (ญาณเครื่องกําหนดเวลา)
บทวา อิทมห ความวา เราตถาคตยอมกลาวสิ่งนี้ คือการกําหนด
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หมายอยางนี้.
บทวา สมฺโมหวิหารสฺมึ วทามิ มีอธิบายวา เราตถาคตยอม
กลาว (การกําหนดหมาย) วา เปนการอยูที่นับเนื่อง คือจัดอยูภายใน
การอยูอยางงมงาย ไดแกกลาววาเปนการอยูอยางงมงายอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา อห โข ปน พฺราหฺมณ ฯลฯ สฺชานามิ ความวา
การกําหนดเวลากลางคืนกลางวันของพระโพธิสัตวปรากฏแลว แมในเวลา
ที่ฝนตกพรําตลอด ๗ วัน ถึงพระจันทรและพระอาทิตยจะไมสองแสง
พระโพธิสัตวก็ยอมรูไดเองทีเดียววา ระยะเวลาเทานี้ ถึงเวลาอาหารเชา
ระยะเวลาเทานี้ถึงเวลาหลังอาหาร ระยะเวลาเทานี้ถึงปฐมยาม ระยะเวลา
เทานี้ถึงมัชฌิมยาม เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวแลวอยาง
นั้น และก็ไมนาอัศจรรยเลยที่พระโพธิสัตวผูมีบารมีไดบําเพ็ญมาแลวจะรู
อยางนี้.
แมเหลาพระอริยสาวกที่ดํารงอยูในปเทสญาณก็ปรากฏวากําหนด
เวลากลางคืนและกลางวันได. มีเรื่องเลาวา พระโคทัตตเถระในกัลยาณิมหาวิหารรับภัตรในเวลา ๒ องคุลี แลวฉันในเวลา ๒ องคุลี ( นั้นเอง )
เมื่อพระอาทิตยยังไมปรากฏดวง ก็เขาเสนาสนะแตเชา ๆ ออกมาในเวลา
(เดียวกัน) นัน้ . วันหนึ่งพวกคนวัดคิดกันวา พวกเราจะพบทานไดใน
เวลาที่ทานออกมาตอนพรุงนี้ จึงจัดแจงภัตรแลวนั่ง ( คอย) อยูที่ใกล
หลักบอกเวลา (หลักวัดเงาแดด). พระเถระออกนาในเวลา ๒ องคุลี
เหมือนเดิม. ทราบมาวา ตั้งแตนั้นมาแมพระอาทิตยจะยังไมปรากฏดวง
พวกคนวัดก็จะตีกลองดวยสัญญาณที่พระเถระออกมา.
แมในธชาครวิหาร พระกาลิเทวเถระเคาะระฆังบอกยามภายใน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 304

พรรษา การเคาะระฆังบอกยามนั้นเปนกิจวัตรประจําวันของพระเถระ
แตวาพระเถระไมยอมใชนาฬิกาเครื่องจักร. สวนภิกษุพวกอื่นใช. ครั้น
ตอมาเมื่อปฐมยามลวงเลยไป พอพระเถระถือไมเคาะ ( ระฆัง ) ยืนอยู
หรือเคาะไดครั้ง ๒ ครั้งเทานั้น นาฬิกาเครื่องจักรก็ดี. เมื่อเปนอยางนี้
พระเถระจึงบําเพ็ญสมณธรรมในยานทั้ง ๓ แลวเขาไปบานแตเชาตรู รับ
บิณฑบาตกลับมาวัด ในเวลาจะฉันก็ถือบาตรไปยิ่งที่พักกลางวัน บําเพ็ญ
สมณธรรม. ภิกษุทั้งหลายเห็นหลักบอกเวลาแลวไดสงภิกษุไปเพื่อตองการ
(ในการกราบเรียน ) ใหพระเถระมา. ภิกษุ (รูปที่ไป ) นั้น ไดพบ
พระเถระ (ขณะ) กําลังออกมาจากที่พักกลางวันบาง ในระหวางทาง
บาง. แมเหลาพระสาวกที่ดํารงอยูในปเทสญาณยอมกําหนดเวลาวา เปน
กลางคืนและกลางวันไดอยางนี้. ก็จะปวยกลาวไปไยถึงบรรดาพระโพธิสัตว.
ตถาคตอุบัติมาเพื่อประโยชนสุข
ก็ในคําวา ย โข ต ฯเปฯ วเทยฺย นี้ นักศึกษาพึงทราบบท
สัมพันธ (การเชื่อมบท) อยางนี้วา ดูกอนพราหมณ ใคร ๆ เมื่อจะ
กลาวถอยคําใดวา สัตวผูมีความไมงมงายเปนธรรมดา อุบัติขึ้นในโลก
ฯ ล ฯ เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย จึงจะชื่อวากลาวโดยชอบ
คือ เปนผูกลาวอยางถูกตอง กลาวไมคลาดเคลื่อน เขาเมื่อกลาวคํานั้น
ตอเราตถาคตเทานั้น จึงจะชื่อวากลาวโดยชอบ คือเปนผูกลาวอยางถูกตอง
กลาวไมคลาดเคลื่อน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสมฺโมหธมฺโม แปลวา มีความไม
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งมหงายเปนสภาพ.
บทวา โลเก ไดแกในมนุษยโลก.
บทวา พหุชนหิตาย แปลวา เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนจํานวน
มาก อธิบายวา (สัตวนั้น) เปนผูชี้แนะประโยชนเกื้อกูลทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพดวยความถึงพรอมแหงปญญา.
บทวา พหุชนสุขาย แปลวา เพือ่ ประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก
อธิบายวา (สัตวนั้น) เปนผูใหสมบัติอันเปนอุปกรณแหงความสุขดวย
ความถึงพรอมแหงจาคะ ( การเสียสละ ).
บทวา โลกานุกมฺปาย แปลวา เพื่อประโยชนอนุเคราะหโลก
อธิบายวา (สัตวนั้น ) เปนผูรักษา เปนผูคุมครองโลกเหมือนบิดามารดา
(คุมครองบุตร) ดวยความถึงพรอมแหงเมตตากรุณา.
และดวยศัพทวา "เทวมนุสฺส" ในคําวา อตฺาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสาน นี้ นักศึกษาพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาเฉพาะเหลาเวไนยสัตวผูเปนภัพพบุคคล (บุคคลที่ควรจะตรัสรู) แลว
แสดงการอุบัติของพระองค ก็เพื่อตองการใหเวไนยสัตวเหลานั้นไดบรรลุ
มรรคผลนิพพาน. เพราะเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อตฺถาย ( เพื่อ
ประโยชน) ยอมหมายถึงวา เพื่อประโยชนแกปรมัตถ คือเพื่อนิพพาน.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา หิตาย ( เพื่อประโยชนเกื้อกูล) ยอม
หมายถึงวา เพื่อประโยชนแกมรรคเครื่องใหบรรลุนิพพานนั้น. เนื่องจาก
วา ขึ้นชื่อวาประโยชนเกื้อกูลที่ยิ่งไปกวามรรคเครื่องใหบรรลุนิพพานไมมี
เลย. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สุขาย (เพือ่ ความสุข) ยอม
หมายถึงวา เพื่อประโยชนแกความสุขที่เกิดจากผลสมาบัติ. เพราะวาไมมี
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ความสุข (อื่น) ที่ยิ่งไปกวาความสุขที่เกิดจากผลสมาบัตินั้น. สมดวย
คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา สมาธินี้อํานวยความสุขที่เปน
ปจจุบันใหและยังมีความสุขเปนวิบากตอไป.
ปฏิปทาเครื่องบรรลุอสัมโมหวิหาร
พระผูมพี ระภาคเจาครั้นทรงแสดงการอยูอยางไมงมงาย ( อสมฺโมหวิหาร) ของพระองค ซึ่งมีการไดบรรลุคุณแหงพุทธะเปนที่สุดดัง
พรรณนามาฉะนั้นแลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาเปนเหตุใหบรรลุ
การอยูอยางไมงมงายอันถึงที่สุดแลวนั้นตั้งแตเวลาเริ่มตน จึงตรัสคําวา
อารทฺธ โข ปน เม พฺราหฺมณ ดังนี้เปนตน.
ฝายอาจารยบางพวกกลาววา พราหมณไดสดับการอยูอยางไมงมงาย
นี้แลว ไดเกิดความคิดขึ้นมาอยางนี้วา พระสมณโคดมบรรลุการอยูอยาง
ไมงมงายนี้ ดวยปฏิปทาอะไรหนอแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ
ความคิดของพราหมณนั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงวา ตถาคตไดบรรลุการ
อยูอยางไมงมงาย อันสูงสุดนี้ดวยปฏิปทาน จึงตรัสไวอยางนี้.
[๔๗ ] บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารทฺธ โข ปน เม
พฺราหฺมณ วิริย อโหสิ มีอธิบายวา ดูกอนพราหมณ การอยูอยางไมงมงาย
อันสูงสุดนี้ ไมใชวาตถาคตจะเกียจคราน หลงลืมสติมีกายกระสับกระสาย
หรือมีจิตฟุงซานไดบรรลุมา แทจริงแลวเราตถาคตไดปรารภความเพียร
เพื่อบรรลุการอยูอยางไมงมงายนั้น คือเราตถาคตนั่งอยูที่ควงไมโพธิ์ ได
ปรารภประคับประคองความเพียรมีองค ๔ ใหเปนไปไมยอหยอน. ก็เพราะ
ปรารภแลวนั่นแล ความเพียรประกอบดวยองค ๔ นั่น ของเราตถาคต
จึงไมยอหยอน.
บทวา อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ความวา และไมใชแตความ
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เพียรอยางเดียวเทานั้น ถึงสติของเราตถาคตก็ตั้งมั่นโดยภาวะที่มุงหนาไป
จับอารมณ และเพราะตั้งมั่นแลวนั่นแหละ มันจึงไมหลงลืม.
บทวา ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ ความวา เพราะมีกายและ
จิตสงบ แมกายของเราตถาคตก็สงบดวย. ในบทนั้นอธิบายวา เพราะ
เหตุที่เมื่อนามกายสงบ แมรูปกายก็ยอมสงบดวยเหมือนกัน ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส (รวมๆ) วา กายสงบ โดยมิไดตรัสแยก
วา นามกาย รูปกาย.
บทวา อสารทฺโธ ความวา ก็เพราะสงบแลวนั่นแล กายนั้นจึง
ชื่อวาไมกระสับกระสาย อธิบายวา ปราศจากความกระวนกระวาย.
บทวา สมาหิต จิตตฺ  เอกคฺค ความวา แมจิตอันเราตถาคต
ตั้งใจไวโดยชอบแลว คือเปนเหมือน (จับ) วางไวดวยดี และเพราะ
ตั้งไวโดยชอบแลวนั่นแล จึงมีชื่อวามีอารมณเดียวเปนเลิศ ไมหวั่นไหว
ไมดิ้นรน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตนแหงฌาน
ไวดวยคํามีประมาณเทานี้.
ประโยชนของฌาน ๔
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงคุณวิเศษเริ่มตนตั้งแตปฐมฌานจนกระทั่งถึงวิชชา ๓ เปนที่สุดที่พระองคทรงบรรลุแลวดวยปฏิปทา
นี้ จึงตรัสคําวา โส โข อห ดังนี้ เปนตน. ในพระดํารัสนั้น คําใด
ที่จะตองกลาวในตอนนี้วา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ณาน
อุปสมฺปชฺช วิหาสึ คํานั้นทั้งหมดไดกลาวไวแลวในตอนวาดวยปฐวีกสิณในคัมภีรวิสุทธิมรรค. ความจริงมีแปลกกันแหงเดียวเทานั้น ดังนี้
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(คือ) ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นบทกิริยามาวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ
(แต) ในที่นมี้ าวา วิหาสึ.
ถามวา ก็พระผูม พี ระภาคเจาทรงทําอยางไรจึงเขาฌานเหลานั้น
อยูได.
ตอบวา ทรงเจริญกรรมฐาน.
ถามวา กรรมฐานขอไหน ?
ตอบวา อานาปานสติกรรมฐาน.
ก็แล ฌาน ๔ เหลานี้ สําหรับบางทานมีความเปนหนึ่งแหงจิต
เปนผล สําหรับบางทานเปนบาท (พื้นฐาน) แหงการเจริญวิปสสนา
สําหรับบางทานเปนบาทแหงการไดอภิญญา สําหรับบางทานเปนบาท
แหงการเขานิโรธ (พระนิพพาน) สําหรับบางทานมีการกาวลงสูภพ
เปนผล.
บรรดาบุคคลเหลานั้น สําหรับพระขีณาสพ ฌาน ๔ มีความเปน
หนึ่งแหงจิตเปนผล ดวยวา พระขีณาสพเหลานั้น ทําบริกรรมกสิณ
อยางนี้วา เราจักเขาฌานมีจิตมีความเปนหนึ่งอยูเปนสุขตลอดวัน ดังนี้
แลวทําสมาบัติ ๘ ใหบงั เกิด.
สําหรับพระเสขะและปุถุชนคิดวา เราออกจากสมาบัติแลวมีจิตเปน
สมาธิจักเห็นแจง ดังนี้แลวทําวิปสสนาใหบังเกิด (อยางนี้ ) ฌานยอม
ชื่อวาเปนบาทแหงการเจริญวิปสสนา.
สวนฌานลาภีบุคคลเหลาใดทําสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดไดแลว เขา
ฌานที่เปนบาทแหงอภิญญา ออกจากสมาบัติแลวปรารถนาอภิญญาซึ่งมี
นัยดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา แมเปนคนคนเดียวก็ทําใหเปน
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หลายคนได ดังนี้แลวทําอภิญญาใหบังเกิด สําหรับฌานลาภีบุคคล
เหลานั้นฌานยอมเปนบาทแหงอญิญญา.
สวนพระอริยบุคคลเหลาใดทําสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดไดแลว เขา
นิโรธสมาบัติไดคิดวา เราจักบรรลุนโิ รธ คือนิพพานในปจจุบันอยูเปนสุข
โดยไมมีจิตสังขารตลอด ๗ วัน ดังนี้แลวทําสมาบัติใหบังเกิด ฌานของ
พระอริยบุคคลเหลานั้น ยอมชื่อวาเปนบาทแหงการเขานิโรธ.
สวนฌานลาภีบุคคลเหลาใดทําสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดไดแลวคิดวา
เราจักเปนผูมีฌานไมเสื่อมเกิดในพรหมโลก ดังนี้ ทําสมาบัติใหบังเกิด
(อยางนี้) ฌานของบุคคลเหลานั้นยอมมีการกาวลงสูภพเปนผล.
ก็จตุตถฌานนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาทําใหบังเกิดแลวที่ควงโพธิ์
พฤกษ จตุตถฌานนั้นของพระผูมีพระภาคเจานั้น ไดเปนบาทแหงการ
เจริญวิปสสนา เปนบาทแหงการไดอภิญญาและใหสําเร็จกิจทุกอยาง จึง
พึงทราบวา อํานวยคุณที่เปนโลกิยะและโลกุตตระใหไดทุกอยาง. และ
จตุตถฌานนั้นไดอํานวยคุณเหลาใดให พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะแสดง
เพียงบางสวน (เอกเทศ ) แหงคุณเหลานั้น จึงตรัสคําวา โส เอว
สมาหิเต จิตเฺ ต ดังนี้เปนตน.
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
วิชชา ๒ ในพระสูตรนั้น (คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณและจุตูปปาตญาณ) มีการพรรณนาไปตามลําดับบทและวิธีเจริญไดกลาวไวแลวอยาง
พิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรค. แทจริงในคัมภีรวิสุทธิมรรคกับในที่นี้มี
ความแปลกกันแหงเดียวเทานั้นดังนี้ คือในวิสุทธิมรรคนั้นทานกลาวบท
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กิริยาไววา โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯ เป ฯ อภินินฺนาเมติ (แต)
ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสบทกิรยิ าไววา อภินินฺนาเมสึ. และวาระ
วาดวยอัปปนาอยางนี้วา อย โข เม พฺราหฺมณ กมิไดมาในคัมภีร
วิสุทธิมรรคนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส คือ โส อห เราตถาคตนั้น .
บทวา อภินินฺนาเมสึ แปลวา นําไปเฉพาะ. เพราะพระดํารัสวา
อภินินฺนาเมสึ ในคําวา โส นี้ จึงพึงทราบความหมายอยางนี้วา โส อห
เราตถาคตนั้น.
ก็เพราะเหตุที่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้มาแลวดวยอํานาจของพระ
ผูมีพระภาคเจา ฉะนั้น จึงพึงทราบการประกอบควานอยางนี้ในคํานี้วา
เราตถาคตนั้นจุติจากภพนั้นแลวมาอุบัติในภพนี้. ในคํานี้พึงทราบ
(อธิบายเพิ่มเติมอีก) วา คําวา เราตถาคตนั้นจุติจากภพนั้นแลว เปน
การพิจารณาของพระโพธิสัตวผูพิจารณายอนกลับ เพราะฉะนั้น พึงทราบ
ความวา ในคําวา อิธปู ปนฺโน พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาภพ
ดุสิตวา เราตถาคตอุบัติในภพดุสิตโนนกอนจะมาอุบัติในภพนี้.
บทวา ตตฺราปาสึ เอวนาโม ความวา ในภพดุสิตแมนั้น เรา
ตถาคตไดเปนเทพบุตรนามวา เสตเกตุ.
บทวา เอวโคตฺโต คือมีโคตรเดียวกับเทวดาเหลานั้น.
บทวา เอววณฺโณ คือมีผิวพรรณผุดผองดังทองคํา.
บทวา เอวนาหาโร คือมีทิพพสุธาหาร.
บทวา เอว สุขทุกขฺ ปฏิสเวที ความวา เปนผูมีปกติเสวยทิพยสุข
อยางนี้ สวนทุกขมีเพียงทุกขประจําสังขารเทานั้น.
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บทวา เอวมายุปริยนฺโต ความวา มีอายุ ๕๗ โกฏิ ๖ ลานป.
บทวา โส ตโต จุโต ความวา ตถาคตนั้นจุติจากภพนั้น คือ
ภพดุสิต.
บทวา อิธูปปนฺโน ความวา บังเกิดในภพนี้ คือในพระครรภ
พระนางสิริมหามายาเทวี.
บทวา เม ในคําวา อย โข เม พฺราหฺมณ เปนตน คือ มยา.
บทวา วิชฺชา ความวา ทีช่ ื่อวา วิชฺชา เพราะหมายความวา
กระทําใหรูแจง.
ถามวา วิชชาทําใหรูแจงซึ่งอะไร ?
ตอบวา ซึ่งขันธ ( ภพ ) ที่เคยอยูอ าศัยในชาติกอน.
บทวา อวิชฺชา ความวา เพราะหมายความวาไมทําใหรูแจงซึ่งขันธ
ที่อาศัยอยูในชาติกอน อวิชชา พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา โมหะ
(ความหลง) ซึ่งปกปดขันธที่อาศัยอยูในชาติกอนนั้น.
บทวา ตโม ความวา โมหะนั้นแลพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
วา ตมะ ( ความมืด ) เพราะหมายความวาปกปด.
บทวา อาโลโก ความวา วิชชานั้นแลพระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวา อาโลกะ ( แสงสวาง ) เพราะหมายความวาทําแสงสวางให.
ก็ในพระดํารัสที่ตรัสมานี้ยอมมีความหมายดังนี้วา วิชฺชา อธิคตา
แปลวา วิชชาตถาคตไดบรรลุแลว. คําที่เหลือเปนคํากลาวสรรเสริญ.
อนึ่ง ในพระดํารัสตอนนี้มีการประกอบความดังนี้วา วิชชานี้แลเราตถาคต
ไดบรรลุแลว เมื่อเราตถาคตนั้นไดบรรลุวชิ ชาแลว อวิชชาจึงถูกขจัด
อธิบายวา พินาศไป.
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ถามวา เพราะเหตุไร อวิชชาจึงพินาศไป ?
ตอบวา เพราะวิชชาเกิดขึ้น.
แมในสองบทนอกนี้ก็นัยนี้.
บทวา ยถา ในคําวา ยถาต ใชในความหมายวา อุปมา
(เปรียบเทียบ).
บทวา ต เปนนิบาต. บุคคลชื่อวาไมประมาท เพราะความไมอยู
ปราศจากสติ ชื่อวามีความเพียรเครื่องเผากิเลสดวยธรรมเครื่องทํากิเลสให
เรารอนทั่วคือวิริยะ ชื่อวา มีตน (จิต ) อันสงไปแลว เพราะไมมีความ
หวงใยในรางกายและชีวิต.
บทวา ปหิตตฺตสฺส ความวา มีตนอันสงไปแลว. มีอธิบาย
(เพิ่มเติม) ดังนี้วา เมื่อโยคาวจรบุคคลไมประมาท มีความเพียรเครื่องเผา
กิเลส มีตนสงไปอยู อวิชชาพึงถูกกําจัด วิชชาพึงเกิดขึ้น ความมืดพึง
ถูกกําจัด แสงสวางพึงเกิดขึ้นฉันใด สําหรับเราตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน
อวิชชาถูกขจัดแลว วิชชาก็เกิดขึ้น ความมืดถูกขจัดแลว แสงสวาง
ก็เกิดขึ้น เราตถาคตไดผลที่สมควรกับการบําเพ็ญเพียรนั้น.
กถาวาดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณจบ.
กถาวาดวยจุตูปปาตญาณ
[๔๙] ในกถาวาดวยจุตูปปาตญาณพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้
ก็เพราะเหตุที่ในที่นี้ บาลีมาแลวดวยอํานาจพระผูมีพระภาคเจา ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปสฺสามิ ปชานามิ (เราตถาคตเห็นอยู
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รูอยู ). ความแปลกกันมีอยูเทานี้. คําที่เหลือเหมือนกับที่ไดกลาวไวแลว
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคเลยทีเดียว.
ก็ในกถานี้ บทวา วิชฺชา ไดแกวิชชา คือทิพยจักษุญาณ.
บทวา อวิชฺชา ไดแกอวิชชาที่ปกปดจุติและปฏิสนธิของสัตว
ทั้งหลาย. คําที่เหลือเหมือนกับที่กลาวมาแลวทีเดียว.
ก็เพราะเหตุที่พระมหาสัตวทั้งหลายไดบําเพ็ญบารมีมาแลว จึงไมมี
ความจําเปนตองทําบริกรรม เพราะวาทานเหลานั้นพอนอมจิตไปเทานั้น
ก็จะระลึกถึงขันธที่อาศัยอยูในกาลกอนไดมากมาย จะเห็นสัตวทั้งหลาย
ดวยทิพยจักษุ ฉะนั้น วิธีเจริญวิชชาเหลานั้นเริ่มตนตั้งแตทําบริกรรม
ที่กลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้น จึงไมจําเปนตองนํามาแสดงไว
ในที่นี้.
กถาวาดวยอาสวักขยญาณ
[๕๐] ในวิชชาที่ ๓ พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :ในคําวา โส เอว สนาหิเต จิตฺเต เราตถาคตนั้น เมื่อจิต
ตั้งมั่นอยางนี้แลว จิตที่ตั้งมั่นพึงทราบวา คือจตุตถฌานอันเปนพื้นฐาน
สําหรับเจริญวิปสสนา.
บทวา อาสวาน ขยาณาย ความวา เพื่อประโยชนแกอรหัตตมรรคญาณ. แทจริงอรหัตตมรรคเรียกวา ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะทําอาสวะใหพินาศ และญาณนี้ยอมมีในอรหัตตมรรคนั้น
เพราะนับเนื่องในอรหัตตมรรคนั้น
สองบทวา จิตฺต อภินินฺนาเมสึ คือนอมจิตที่สัมปยุตดวยวิปสสนา
ไป.
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ในคํามีอาทิอยางนี้วา โส อิท ทุกฺข นักศึกษาพึงทราบความหมาย
อยางนี้วา เราตถาคตไดทราบคือรู ไดแกแทงตลอดซึ่งทุกขสัจแม
ทั้งหมดวา ทุกขมีจํานวนเทานี้ ไมมียิ่งไปกวานี้ ตามความเปนจริง
ดวยการแทงตลอดลักษณะที่แทจริง ไดทราบ คือไดรู ไดแกแทงตลอด
ซึ่งตัณหาที่ยังทุกขนั้นใหเกิดวา นี้เปนทุกขสมุทัย ไดทราบ คือไดรู
ไดแกแทงตลอดซึ่งที่ที่ทุกขและสมุทัยทั้ง ๒ มาถึงแลวดับไป
ไดแก
นิพพานอันเปนแดนที่ทุกขและสมุทัยทั่ง ๒ นั้นไมเปนไป วานี้เปน
ทุกขนิโรธ ไดทราบ คือไดรู ไดแกแทงตลอดซึ่งอริยมรรคที่ใหบรรลุ
นิพพานนั้น วานี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ตามความเปนจริงวา
ดวยการแทงตลอดลักษณะที่แทจริง.
มรรค - ผล - ปจจเวกขณญาณ
ครั้นทรงแสดงสัจจะทั้งหลายโดยสรูปอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
ทรงแสดงสัจจะทั้งหลาย โดยออมดวยอํานาจกิเลส พระผูมพี ระภาคเจาจึง
ตรัสคําวา อิเม อาสวา ดังนี้เปนตน.
บทวา ตสฺส เม เอว ชานโต เอว ปสฺสโต แปลวา เมื่อ
เราตถาคตนั้นรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้. (ดวยคํานี้ ) พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสถึงมรรคที่ถึงที่สุดพรอมทั้งวิปสสนา.
บทวา กามาสวา แปลวา จากกามาสวะ. ดวยบทวา หลุดพนแลว นี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขณะแหงผล. เพราะวาจิตกําลังหลุดพนใน
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ขณะแหงมรรค. จัดวาหลุดพนแลวในขณะแหงผล. ดวยคําวา เมื่อ
หลุดพนแลวก็รูวาหลุดพนแลวนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปจจเวกขณญาณ. ดวยคําวา ชาติสิ้นแลว ดังนี้เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงแสดงภูมิของปจจเวกขณญาณนั้น. เพราะวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพิจารณาอยูดวยญาณนั้น จึงทรงทราบวา ชาติสิ้นแลว ดังนี้เปนตน.
ถามวา ก็ชาติไหนของพระผูมีพระภาคเจาสิ้นแลว และพระผูมี
พระภาคเจาทรงทราบชาตินั้นไดอยางไร ?
ตอบวา ไมใชชาติอดีตของพระองคสิ้นไป เพราะชาติอดีตนั้นสิ้น
ไปแลวกอนทีเดียว ไมใชชาติอนาคตของพระองคสิ้นไป เพราะพระองค
ไมมีความพยายามในอนาคต ไมใชชาติปจจุบันสิ้นไป เพราะชาติ
ปจจุบันยังมีอยู. แตวาชาติ ( ความเกิด ) ใด ซึ่งแยกประเภทเปน
( ความเกิดของ ) ขันธ ๑ ในเอกโวการภพ ขันธ ๔ ในจตุโวการภพ
และขันธ ๕ ในปญจโวการภพจะพึงเกิดขึ้นได เพราะยังมิไดทํา (อริยะ)
มรรคใหเกิด ชาตินั้น ( แหละ ) จัดวาสิ้นไปแลว เพราะถึงความเปน
สภาวะที่มีการไมเกิดขึ้นเปนธรรมดา เหตุที่ไดทํา (อริยะ) มรรคให
เกิดมีแลว.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบชาตินั้นโดยทรงพิจารณากิเลสที่ละได
แลวดวยมรรคภาวนา (การทํามรรคใหเกิดมี) แลวทรงทราบอยูวา
เมื่อกิเลสไมมี การกระทําแมจะยังมีอยูก็จะไมกอใหเกิดปฏิสนธิอีกตอไป
ดังนี้แล.
บทวา วุสิต แปลวา อยูแลว คืออยูจบแลว อธิบายวา
การทําแลว คือประพฤติแลว ไดแกสําเร็จแลว.
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บทวา พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย. พระเสขะ ๗ จําพวก
รวมทั้งกัลยาณปุถุชน ชือ่ วากําลังอยูประพฤติพรหมจรรย พระขีณาสพ
เปนผูมีการอยูประพฤติพรหมจรรยจบแลว เพราะฉะนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงพิจารณาอยูถึงการอยูประพฤติพรหมจรรยของพระองค จึง
ทรงทราบวา พรหมจรรยเราตถาคตอยูจบแลว.
บทวา กต กรณีย ความวา กิจทั้ง ๑๖ อยาง คือปริญญา
การกําหนดรู. ปหานะ การละ, สัจฉิกิริยา การทําใหแจง, และภาวนา
การทําใหเกิดมี ดวยมรรค ๔ ในสัจจะ ๔ อันเราตถาคตใหสําเร็จลง
แลว. เพราะวา พระเสขะ ๗ จําพวกรวมทั้งกัลยาณปุถุชนกําลังทํากิจนั้น
อยู ( สวน ) พระขีณาสพมีกิจที่ควรทานั้น ทําเสร็จแลว เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาอยูถึงกิจที่ควรทําของพระองคจึงทรงทราบ
วา กิจที่ควรทําเราตถาคตไดทําเสร็จแลว.
บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา พระผูม ีพระภาคเจาทรง
ทราบวา บัดนี้ กิจดวยการทํามรรคใหเกิดมีเพื่อความเปนอยางนี้อีก คือ
เพื่อเกิดกิจ ๑๖ อยาง หรือเพื่อความสิ้นกิเลสอยางนี้อีกของตถาคตไมมี.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อิตฺถตฺตาย ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวาขันธสันดาน (ความสืบตอแหงขันธ) อยางอื่นจากความเปน
อยางนี้ คือจากประการอยางนี้ ไดแกจากความสืบตอแหงขันธที่เปนไป
อยูในบัดนี้ของเราตถาคตไมมี แตขันธ ๕ เหลานั้นอันเราตถาคตกําหนดรู
อยางรอบคอบแลว ตั้งอยูเหมือนตนไมรากขาดฉะนั้น เพราะวิญญาณ
ดวงสุดทายดับไป ขันธ ๕ เหลานั้นก็จักดับเหมือนไฟที่หมดเชื่อฉะนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงการบรรลุญาณเปนที่สิ้น
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ไปแหงอาสวะทั้งหลายนั้น ซึ่งพระองคทรงกําหนดแลวดวยปจจเวกขณญาณอยางนี้ แกพราหมณ จึงตรัสคําวา อย โข เม พฺราหฺมณ
ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิชชฺ า ไดแกวชิ ชาในอรหัตตมรรคญาณ.
บทวา อวิชฺชา ไดแกอวิชชาที่ปกปดสัจจะ ๔. คําที่เหลือมีนัย
ดังที่ไดกลาวมาแลวทีเดียว
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศสงเคราะหคุณแหงความเปน
พระสัพพัญูแมทั้งหมดดวยวิชชา ๓ อยางนี้คือ ทรงสงเคราะหอตีตังสญาณดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงสงเคราะหปจจุปปนนังสญาณและ
อนาคตังสญาณดวยทิพยจักษุญาณ (และ) ทรงสงเคราะหโลกุตตรคุณ
ทั้งหมดดวยอาสวักขยญาณ ดวยพระดํารัสดังกลาวมานี้ จัดวาไดทรงแสดง
การอยูอยางไมงมงาย (ธรรมเครื่องอยูอยางไมงมงาย) ของพระองคแก
พราหมณ.
ประโยชนของการอยูป า ๒ อยาง
[๕๑] ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณ
คิดวา พระสมณโคดมทรงปฏิญาณความเปนพระสัพพัญู แตแมในวันนี้
พระองคก็ยังไมยอมทิ้งการอยูในปา กิจที่ควรทําอะไรๆ แมอยางอื่นของ
พระองคยังมีอยูหรือหนอแล. ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบ
อัธยาศัยของพราหมณนั้นแลวไดตรัสคําวา สิยา โข ปน เต ดังนี้
เปนตน เพื่อคลอยตามอัธยาศัย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิยา โข ปน เต พฺราหฺมณ
เอวมสฺส ความวา ดูกอนพราหมณ บางครั้งทานพึงมีความคิดอยางนี้.
บทวา น โข ปเนต พฺราหฺมณ เอว ทฏพฺพ ความวา
ดูกอนพราหมณ ก็แลเมือ่ เปนอยางนี้ ทานไมพึงเห็นอยางนี้วา การอยู
ในเสนาสนะอันสงัดของเราตถาคตเปนเพราะสาเหตุมีความที่ราคะยิ่งไม
หมดเปนตน.
พระผูมพี ระภาคเจาครั้นทรงปฏิเสธสิ่งที่ไมใช (ดังกลาวมานั้น)
ในการอยูในเสนาสนะอันสงัดอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงถึงเหตุ (บาง)
จึงตรัสคําวา เทฺว โข อห ดังนี้เปนตน. ประโยชนนั่นแหละในคําวา
อตฺถวเส นัน้ ชื่อวา อํานาจแหงประโยชน เพราะฉะนั้น ในคําวา
เทฺว โข อห พฺราหฺมณ อตฺถวเส จึงมีคําอธิบายวา ดูกอนพราหมณ
เราตถาคตแลเห็นอยูซึ่งประโยชน ๒ อยาง คือเหตุ ๒ อยาง.
ในคําวา อตฺตโน จ ทิฏธมฺมสุขวิหาร (การอยูอยางเปนสุข
ในปจจุบันของตน) อัตภาพที่เห็นประจักษอยูนี้ ชื่อวา ทิฏฐธรรน
การอยูดวยอิริยาบถทั้ง ๔อยางผาสุก ชื่อวา สุขวิหาร (การอยูอยางเปนสุข)
พึงทราบอรรถาธิบายนี้วา เพราะวาคนแตละคนมีอิริยาบถอื่น ๆ ทั้งหมด
โดยที่สุดการถายอุจจาระปสสาวะสะดวกสบาย เพราะฉะนั้น การอยูอยาง
เปนสุขของอัตภาพที่เห็นประจักษอยู จึงชื่อวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร.
คําวา ปจฺฉิม ชนต อนุกมฺปมาโน (อนุเคราะหหมูชนรุนหลัง)
พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :พระผูมพี ระภาคเจาทรงอนุเคราะหหมูชนรุนหลังดวยการอยูปา
อยางไร ?
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อธิบายวา กุลบุตรทั้งหลายที่บวชดวยศรัทธาเห็นการอยูปาของ
พระผูมีพระภาคเจาแลวพากันคิดวา แมแตพระผูมีพระภาคเจา ผูซึ่ง
ไมมีทุกขสัจที่จะตองกําหนดรู ไมมสี มุทัยสัจที่ตองละ ไมมมี ัคคสัจที่ตอง
ทําใหเกิดมี ไมมีนิโรธสัจที่ตองทําใหแจง ก็ยังไมยอมละทิ้งเสนาสนะปา
เลย ก็จะปวยกลาวไปไยถึงเราทั้งหลายเลา ดังนี้ แลวจักพากันสําคัญ
เสนาสนะปาวาอันตนควรอยูแททีเดียว ดวยอาการอยางนี้ พวกเขาก็จัก
ทําทุกขใหหมดสิ้นไปไดโดยเร็วพลัน พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาทรง
อนุเคราะหหมูชนรุนหลังอยางนี้แล. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง
เนื้อความนี้จึงตรัสวา ปจฺฉิมฺจ ชนต อนุกมฺปมาโน ดังนี้.
ความหมายของศัพทวา อภิกกันตะ
[ ๕๒] พราหมณไดฟงพระดํารัสนั้นแลว รูสึกพอใจจึงไดกลาว
คําวา อนุกมฺปตรูปา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุกมฺปตรูปา แปลวา เปนชนิดที่
พระโคดมผูเจริญอนุเคราะหแลว คือเปนผูอันพระโคดมผูเจริญเกื้อหนุน
แลวเปนสภาพ.
บทวา ชนตา แปลวา หมูชน.
บทวา ยถาต อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ความวา (หมูชนรุนหลัง)
อันพระโคดมผูเจริญอนุเคราะหแลว อยางที่ผูที่เปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาจะพึงอนุเคราะห.
ก็พราหมณครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะแสดความชื่นชมพระ
ธรรมเทศนานั้นของพระผูมีพระภาคเจาอีก จึงไดกลาวคํานี้กะพระผูมี-
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พระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระดํารัสของพระองคจับใจ
ยิ่งนัก พระดํารัสของพระองคจับใจยิ่งนัก.
ในคําวา อภิกฺกนฺต โภ โคตม เปนตนนั้น อภิกกันต
ศัพทนี้ ใชในความหมายวา ขยะ สิน้ ไป, หมดไป, ลวงเลย สุนทร
ดี อภิรูปะ สวยงาม และ อัพภนุโมทนะ ชื่นชม, ยินดี.
ก็ อภิกกันตศัพทที่ใชในความหมายวา "ขยะ" (เชน) ใน
ประโยคเปนตนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยาม
ผานพนไปแลว ภิกษุสงฆนั่ง (คอย) อยูนานแลว.
ใชในความหมายวา "สุนทระ" ( เชน ) โนประโยคเปนตนวา
บรรดาบุคคล ๔ คนนี้ คนนี้ดีกวา และประณีตกวา.
ใชในความหมายวา "อภิรูปะ" (เชน) ในประโยคเปนตนวา
ใครชางรุงเรื่องดวยฤทธิ์และยศ มีผิวพรรณสวยงาม ทําทิศทั้งปวงให
สวางไสว (มา) กราบเทาของเราตถาคต.
ใชในความหมายวา "อัพภนุโมทนะ" (เชน) ในประโยค
เปนตนวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระดํารัสของพระองคจับใจยิ่งนัก.
แมในทีน่ ี้ อภิกกันตศัพทก็ใชในความหมาย แหง "อัพภนุโมทนะ ชื่นชม, ยินดี" เหมือนกัน. ก็เพราะเหตุที่อภิกกันตศัพท
ใชในความหมายแหงอัพภนุโนทนะ. ฉะนั้น จึงควรทราบวา (คําวา
อภิกฺกนฺต โภ โคตม) ทานอธิบายไววา ไดแก สาธุ สาธุ โภ โคตม
ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระดํารัสของพระองคดีแลว ดีแลว พระเจาขา.
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เหตุผลที่ใชอภิกกันตศัพท ๒ ครั้ง
(นักปราชญไดกลาวคาถาประพันธนี้ไววา)
ทานผูรูพึงทําการกลาวซ้ํา ใน (คําพูดแสดง) ความ
กลัว (ภเย) ความโกรธ ( โกเธ ) การสรรเสริญ
(ปสสาย) ความรีบดวน ( ตุรเิ ต) ความตืน่ เตน
(โกตุหเล) ความอัศจรรยใจ (อจฺฉเร) ความ
ราเริงยินดี (หาเส) ความโศก (โสเก) และ
ความเลื่อมใส (ปาสาเท).
และดวยลักษณะ (เหตุผลดังวามา) นี้ อภิกกันตศัพทนี้พึงทราบวา
พราหมณกลาวไวถึง ๒ ครั้งในที่นี้ ก็ดวยอํานาจความเลื่อมใสและความ
สรรเสริญ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อภิกฺกนฺต แปลวา นาใครอยางยิ่ง
คือนาปรารถนาอยางยิ่ง อธิบายวา นาพอใจอยางยิ่ง คือ ดียิงนัก. ใน
อภิกกันตศัพททั้ง ๒ นั้น พราหมณชมเชยเทศนาดวย อภิกกันตศัพท
(ที่มีความหมาย) อยางหนึ่ง ประกาศความเลื่อมใสของตนดวยอภิกกันตศัพท (ที่มีความหมาย) อีกอยางหนึ่ง.
ก็ในความหมายทั้ง ๒ นี้มีอธิบายดังนี้วา พระธรรมเทศนาของ
พระโคดมผูเจริญ นาจับใจยิงนัก ความเลื่อมใสของขาพระองคอาศัย
ธรรมเทศนาของพระโคดมผูเจริญก็นาพอใจยิ่งนัก หรือไมก็พราหมณนี้
มุงใชความหมายทั้ง ๒ (ไปในการ) ชมเชยพระดํารัสของพระผูม-ี
พระภาคเจาอยางเดียว. (คือชมเชยวา) พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญ
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นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะยังโทษใหพินาศไป นับวานาจับใจยิ่งนัก
เพราะใหบรรลุคุณ อนึง่ นักศึกษาพึงประกอบ (คําวา) โภโต
โคตมสฺส วจน อภิกฺกนฺต) เขากับบททั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา :พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะทําใหเกิด
ศรัทธา นับวาจับ ใจยิ่งนัก เพราะทําใหเกิดปญญา.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะพรั่งพรอม
ดวยอรรถะ (ความหมาย ) นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะพรั่งพรอมดวย
พยัญชนะ.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะมีบทงาย
นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะมีความหมายลึกซึ้ง.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนักเพราะ (ฟงแลว)
รื่นหู นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะ (ฟงแลว) ซึ้งใจ.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะไมยกตน
นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะไมขมคนอื่น.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะเยือกเย็น
ดวยพระกรุณา นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะผองแผวดวยพระปญญา.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะเปนที่
รื่นรมยตามคัลลอง นับวาจับใจยิ่งนัก เพราะทนตอการถูกโจมตี.
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญนับวาจับใจยิ่งนัก เพราะฟงอยู
ก็เปนสุข นับวาจับ ใจยิ่งนัก เพราะใครครวญอยูก็เปนประโยชน.
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อุปมา ๔ ขอ
ตอจากนั้น พราหมณไดชมเชยพระธรรมเทศนานั้นแลดวยอุปมา
๔ ขอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกุชฺชิต ไดแกภาชนะที่วางคว่ําปากลง
หรือที่มีปากอยูขางใต.
บทวา อุกฺกุชฺเชยฺย ไดแกพึงหงายปากขึ้น.
บทวา ปฏิจฺฉนฺน ไดแกที่เขาปดไวดวยหญาและใบไมเปนตน.
บทวา วิวเรยฺย แปลวาพึงเปด.
บทวา มุฬฺหสฺส ไดแก (บุคคล) ผูหลงทิศ.
บทวา มคฺค อาจิกฺเขยฺย ความวา พึงจับที่มือแลวบอกวา นี่ทาง.
บทวา อนฺธกาเร คือในความมืดมีองค ๔ (คือมืด) เพราะวัน
แรม ๑๔ ค่ํา เพราะเปนเวลาเที่ยงคืน เพราะปาทึบ และเพราะเมฆหนา
บดบัง.
ความหมายของบทที่ไมงายมีเทานี้กอน.
สวนคําอธิบายประกอบความหมายมีดังตอไปนี้วา :พระโคดมผูเจริญผูยังขาพระองคผูเบือนหนาหนีจากสัทธรรม ตกไป
ในอสัทธรรม ใหพนมาจากอสัทธรรม เหมือนใคร ๆ พึงหงายของที่คว่ํา
ขึ้นฉะนั้น ผูเปดเผยศาสนาซึ่งถูกปดบังไวดวยรกชัฏ คือมิจฉาทิฏฐิ จําเดิม
แตศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ อันตรธานไป
เหมือนใคร ๆ พึงเปดของที่ถูกปดบังออกฉะนั้น ผูบอกทางสวรรคและ
นิพพานแกขาพระองคผูเดินหลงไปสูทางสายต่ํา คือทางที่ผิด เหมือนใครๆ
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บอกทางแกคนหลงทางฉะนั้น ชื่อวา ไดทรงประกาศธรรมะไวแลวโดย
อเนกปริยายแกขาพระองค เพราะทรงประกาศไวแลว โดยปริยายเหลานี้
โดยทรงสองแสงสวางคือพระธรรมเทศนาอันกําจัดเสียซึ่งความมืด คือ
โมหะที่ปกปดพระรัตนตรัยนั้นไว แกขาพระองคผูจมดิ่งลงไปในความมืด
คือโมหะ มองไมเห็นรูปพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน เหมือน
ใคร ๆ พึงสองแสงเพลิงในที่มืดฉะนั้น.
พราหมณครั้นชมเชยพระธรรมเทศนาอยางนี้แลว มีจิตเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัย เพราะเทศนานี้ เมื่อจะทรงทําอาการของบุคคลผูเลื่อมใส
จึงกลาวคําวา เอสาห ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอสาห ตัดบทเปน เอโส อห
(ขาพระองคนั่น ).
หลายบทวา ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ความวา ขาพเจา
ขอถึง ขอคบ ขอเสพ ขอเขาไปนั่งใกลพระโคดมผูเจริญดวยความประสงค
นี้วา ขอพระโคคมผูเจริญจงเปนที่ระลึก เปนที่พึ่ง เปนผูทําลายความทุกข
และเปนผูสรรคสรางประโยชนสุขใหแกขาพระพุทธเจาดวยเถิด อีกอยาง
หนึ่งความวา ขาพระองครู คือทราบอยูอยางนี้. เพราะวา ธาตุเหลาใด
แปลวา "ไป" ธาตุเหลานั้นก็ยอมแปลวา "รู" ไดดว ย. เพราะฉะนั้น
บทวา คจฺฉามิ นี้ พระอรรถกถาจารยจึงกลาวความหมายไวดังนี้วา
ชานามิ พุชณ
ฺ ามิ (รูอยู, ทราบอยู).
ก็ในคําวา ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ นี้พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :ที่ชอื่ วา ธรรม เพราะมีความหมายวา ทรงไวซึ่งบุคคลทั้งหลาย
ผูไดบรรลุ (อริย) มรรค ผูทําใหแจงซึ่งนิโรธแลว ( และ) ผูปฏิบัติ
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ตามคําที่พระพุทธเจาทรงพร่ําสอนเปนประจํามิใหตกไปในอบาย ๔. ธรรม
นั้น เมื่อวาโดยความหมาย ก็ไดแก อริยมรรคและนิพพาน. สมจริงดวย
พระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะที่เปน
สังขตะ (ถูกปจจัยปรุงแตง ) มีอยูเทาใด อริยมรรคมีองค ๘ ตถาคต
กลาววา เปนยอดแหงธรรมที่เปนสังขตะเหลานั้น ความพิสดารเปนดังวา
มานี้. และไมใชแตอริยมรรคและนิพพานอยางเดียวเทานั้น (ที่ชื่อวา
ธรรม ) โดยที่แทแล แมประยัติธรรมพรอมทั้งอริยผลทั้งหลาย (ก็ชื่อวา
ธรรม ) สมจริงดังคําที่เทพบุตรกลาวไวในฉัตตมาณวกวิมานวัตถุวา
ทานจงเขาถึงธรรมนี้ซึ่งเปนธรรมสําหรับสํารอกราคะ
ไมหวั่นไหว ไมมีความโศก ไมถูกปจจัยปรุงแตง
ไมปฏิกูล เปนธรรมอันไพเราะที่พระพุทธเจาทรง
เชี่ยวชาญแลว ทั้งยังไดทรงจําแนกไวเรียบรอย
เพื่อเปนที่ระลึกที่พึ่งเถิด.
ในคาถานี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :บทวา เปนธรรมสําหรับสํารอกราคะ คือเทพบุตรกลาวถึงมรรค.
บทวา เปนธรรมไมหวั่นไหว ไมมีความโศก คือเทพบุตรกลาว
ถึงผล.
บทวา เปนธรรมที่ไมถูกปจจัยปรุงแตง คือเทพบุตรกลาวถึง
นิพพาน.
บทวา ไมปฏิกูล เปนธรรมอันไพเราะ ที่พระพุทธเจาทรง
เชี่ยวชาญแลวทั้งยังไดทรงจําแนกไวเรียบรอยนี้ คือ เทพบุตรกลาวถึง
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พระธรรมขันธทั้งหมดที่ทรงจําแนกไวเปนพระไตรปฎก.
ทีช่ ื่อวา สังฆะ (สงฆ) เพราะหมายความวา รวมกันดวยเครื่อง
รวมคือทิฏฐิและศีล. สงฆนั้น เมื่อวาโดยความหมาย คือหมูพระอริยบุคคล ๘ จําพวก. สมจริงดังคําที่เทพบุตรกลาวไวในคัมภีรวิมานวัตถุนั้น
เองวา
ก็บัณฑิตกลาวทานที่บุคคลถวายแลวในบุคคล ๔ คู
เหลาใด ซึ่งเปนคูบุคคลที่สะอาด บุคคล ๔ คูเหลานัน้
คือบุคคล ๘ จําพวก ซึ่งเปนผูเห็นธรรม ขอทานจง
เขาถึงพระสงฆนี้เพื่อเปนที่ระลึกที่พึ่งเถิด.
หมูแหงภิกษุทั้งหลายชื่อวา ภิกษุสงฆ. พราหมณไดประกาศการ
ถึงสรณะทั้ง ๓ ดวยถอยคํามีเพียงเทานี้.
สรณคมน
บัดนี้ เพื่อความเปนผูฉลาดในสรณคมนเหลานั้นจึงควรทราบวิธีนี้
คือ สรณะ การถึงสรณะ ผูถึงสรณะ ประเภทแหงการถึงสรณะ ผลแหง
การถึงสรณะ สังกิเลส (ความเศราหมอง ) และเภทะ ( ความหมด
สภาพ).
ถามวา วิธีนี้มีความหมายเปนอยางไรบาง ?
ตอบวา ควรทราบความหมายโดยความหมายเฉพาะบทกอน. ที่ชอื่
วา สรณะ เพราะหมายความวา เบียดเบียน อธิบายวา ยอมกําจัด คือ
ทําความกลัว ความหวาดสะดุง ความทุกข กิเลสที่เปนเหตุใหไปสูทุคติ
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ของบุคคลผูถึงสรณะใหพินาศไปดวยการถึงสรณะนั้นแล. คําวา สรณะ
นั่นเปนชื่อเรียกพระรัตนตรัย.
อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา พุทธะ เพราะหมายความวา ขจัดซึ่งภัย
ของสัตวทั้งหลายโดยทําสัตวทั้งหลายใหเปนไปในประโยชนเกื้อกูลและถอย
กลับจากสิ่งที่ไมใชประโยชนเกื้อกูล.
ทีช่ ื่อวา ธรรม เพราะทําสัตวทั้งหลายใหชวยขามพนจากกันดาร
คือภพและเพราะใหความเบาใจแกสัตวทั้งหลาย ทีช่ ื่อวา สงฆ เพราะ
ทําสักการะทั้งหลายแมเปนของนอยคาใหไดรับผลอันไพบูลย เพราะฉะนั้น
พระรัตนตรัยจึงชื่อวา สรณะ โดยบรรยายนี้ดวย.
จิตตุปบาท (ความเกิดความคิดขึ้น) ที่มีกิเลสอันถูกขจัดแลวดวย
ความเปนผูเคารพเลื่อมใสในสรณะนั้น อันเปนไปโดยอาการที่มีความ
เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา ชื่อวา สรณคมน.
สัตวผูพรั่งพรอมดวยสรณคมนน้นั ชื่อวา ถึงสรณะ. อธิบายวา
ยอมเขาถึงรัตนะทั้ง ๓ เหลานี้วาเปนสรณะ (ทีร่ ะลึก ที่พึ่ง) วาเปน
ปรายนะ (เครื่องนําทาง) ดวยจิตตุปบาทมีประการดังกลาวแลว. นักศึกษา
พึงทราบ สรณะ การถึงสรณะ และผูถึงสรณะ ทั้ง ๓ อยางนี้กอน.
ประเภทแหงการถึงสรณะ
สวนในประเภทแหงการถึงสรณะ (การถึงสรณะมีกี่ประเภท)
พึงทราบอธิบายตอไป. การถึงสรณะมี ๒ คือ การถึงสรณะที่เปน
โลกุตตระ ๑ การถึงสรณะที่เปนโลกิยะ ๑. ในสองอยางนั้น การถึงสรณะ
ที่เปนโลกุตตระของบุคคลผูเห็นสัจจะแลว เมื่อวาโดยอารมณยอมมีนิพพาน
เปนอารมณ เมื่อวาโดยกิจยอมสําเร็จไดในพระรัตนตรัยแมทั้งสิ้น เพราะ
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ตัดขาดกิเลสที่เปนเหตุขัดขวางการถึงสรณะไดในขณะแหงมรรค. (สวน)
การถึงสรณะที่เปนโลกิยะของปุถุชน เมื่อวาโดยอารมณ ยอมมีพระพุทธคุณ
เปนตนเปนอารมณ สําเร็จไดดวยการขมกิเลสที่เปนเหตุขัดขวางการถึง
สรณะไวได. การถึงสรณะนั้น เมื่อวาโดยความหมาย ไดแก การได
ศรัทธาในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน และสัมมาทิฏฐิที่มีศรัทธา
(ในพระรัตนตรัยนั้น) เปนพื้นฐานทานเรียกวา ทิฏุชุกรรม (การ
ทําความเห็นใหตรง ) ( ซึง่ อยู ) ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐.
การถึงสรณะแบบนี้นั้นมีอยู ๔ อยางคือ (การถึง) ดวยการมอบ
ตน ๑ ดวยการมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเครื่องนําทาง ๑ ดวยการยอมเปน
ศิษย ๑ ดวยการถวายมือ ( การประนมมือทําความเคารพ) ๑.
ใน ๔ อยางนั้น ที่ชื่อวา การมอบตน ไดแก การยอมสละตน
แดพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน ( ดวยการกลาว ) อยางนี้วา
นับแตวันนี้เปนตนไป ขาพเจาขอมอบตนถวายแดพระพุทธเจา แดพระ
ธรรม และแดพระสงฆ.
ที่ชื่อวา การมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเครื่องนําทาง ไดแก การที่มี
พระรัตนตรัยนั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา (ดวยการพูด) อยางนี้วา นับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไววา ขาพเจาขอมีพระ
พุทธเจาเปนผูนําทาง ขอมีพระธรรมเปนผูนําทาง ขอมีพระสงฆเปนผู
นําทาง.
ทีช่ ื่อวา การถวายมือ ไดแก การทําความนอบนอมอยางสูงใน
พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน ( ดวยการพูด) อยางนี้วา นับตั้งแต
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วันนี้เปนตนไป ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไววา ขาพเจาขอทําการ
กราบไหว การลุกรับ การประนมมือ การทําความนอบนอมแดพระ
รัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนนั่นแล.
ก็บุคคลเมื่อทําอาการอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาอาการทั้ง ๔
อยางนี้ จัดวาไดรับการถึงสรณะแลวทีเดียว.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบการมอบคน ( ดวยการพูด) แมอยางนี้วา
ขาพเจาขอสละตนแดพระผูมีพระภาคเจา แดพระธรรม ( และ) แต
พระสงฆ ขาพเจาขอสละชีวิตแดพระผูมีพระภาคเจา แดพระธรรม
(และ) แดพระสงฆ ขาพเจาสละคนแลวทีเดียวแดพระผูมีพระภาคเจา
แดพระธรรม ( และ) แดพระสงฆขาพเจาสละชีวิตแลวทีเดียวแดพระผูมี
พระภาคเจา แดพระธรรม ( และ ) แดพระสงฆ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา
(พระธรรมและพระสงฆ) วาเปนสรณะ โดยขอเอาชีวิตเปนเดิมพัน
ขอพระพุทธเจา ( พระธรรมและพระสงฆ ) จงเปนที่ระลึกที่พงึ่ เปนที่
อาศัย เปนที่ตานทานของขาพเจา.
พึงเห็นการเขาถึงความเปนศิษย (การยอมตัวเปนศิษย ) เหมือน
การเขาถึงความเปนศิษยในการถึงสรณะของพระมหากัสสปะ (ดวยการ
พูด) แมอยางนี้วา ขอขาพเจาพึงไดพบพระศาสดา พึงไดพบพระผูมีพระภาคเจา ขอขาพเจาพึงไดพบพระสุคต พึงไดพบพระผูมีพระภาคเจา
ขอขาพเจาพึงไดพบพระสัมมาสัมพุทธเจา พึงไดพบพระผูมีพระภาคเจา.
พึงทราบความที่มีพระรัตนตรัยนั้นเปนเครื่องนําทาง (เปนที่ไปใน
เบื้องหนา) เหมือนการถึงสรณะของชนทั้งหลายมีอาฬวกยักษเปนตน
( ดวยการพูด ) แมอยางนี้วา
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ขาพเจานั้นจักเที่ยวไปจากหมูบาน (นี้) สูหมูบ าน
(โนน) จากเมือง (นี้ ) สูเมือง (โนน) (เพื่อ)
นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา ความเปนธรรม
ที่ดีแหงพระธรรม (และความเปนสงฆที่ดีแหงพระสงฆ).
พึงเห็นการพนมมือไหว แมอยางนี้วา ครัง้ นั้นแล พราหมณชื่อ
พรหมายุ ลุกขึ้นจากที่นั่งทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลวซบศีรษะลงแทบ
พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา จูบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยปาก นวดเฟนดวยฝามือแลวประกาศชื่อวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคเปนพราหมณชื่อ พรหมายุ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
เปนพราหมณชื่อพรหมายุ.
ก็การพนมมือไหวนั้นมีอยู ๔ อยาง คือ (ถวายมือ) เพราะเปนญาติ
เพราะความกลัว เพราะเปนอาจารย และเพราะเปนทักขิไณยบุคคล.
บรรดาการพนมมือไหว ๔ อยางนั้น การถึงสรณะมีไดดวยการพนมมือไหว
เพราะเปนทักขิไณยบุคคล ไมใชเปนดวยเหตุ ๓ อยางนอกจากนี้.
เพราะวา สรณะอันบุคคลยอมรับไดดวยบุคคลผูประเสริฐสุด จะ
หมดสภาพไป (กําหมด ) ดวยอํานาจบุคคลผูประเสริฐสุดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น บุคคลใดจะมีเชื้อสายเปนศากยะหรือเปนโกลิยะก็ตาม ถวาย
บังคม (พระพุทธเจา ) ดวยสําคัญวา พระพุทธเจาเปนพระญาติของเรา
ทั้งหลาย บุคคลนั้นยังไมจัดวาไดรับสรณะเลย. หรือวาบุคคลใดถวาย
บังคมพระพุทธเจาดวยความกลัววา พระสมณโคดมเปนผูอันพระราชา
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บูชาแลว มีอานุภาพมาก เมื่อเราไมไหวจะพึงทําความเสียหายใหแกเรา
ได บุคคลนัน้ ก็ยังไมจัดวาไดรับสรณะเหมือนกัน. แมบุคคลใครระลึกถึง
คําสอนบางอยางที่ไดเรียนในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อครั้งที่
พระองคยังเปนพระโพธิสัตวอยู หรือในพุทธกาลไดเรียนคําสอนทํานอง
นี้วา
บุคคลควรใชสอย เลี้ยงชีวิตดวยทรัพยสวนหนึ่ง
ลงทุนทํางานดวยทรัพยสองสวน และสวนที่สี่ควร
เก็บไว (เพราะมันจะอํานวยประโยชนได) เมื่อคราว
มีความจําเปนตองใช
(เกิดความเลื่อมใส) ถวายบังคมดวยความรูสึกวา พระองคเปน
พระอาจารยของเรา บุคคลนั้นก็ชื่อวายังไมไดรับสรณะเหมือนกัน.
สวนบุคคลใดถวายบังคมดวยความสําคัญวา พระพุทธเจาทรงเปน
อัครทักขิไณยบุคคลในโลก บุคคลนัน้ แลจัดวาไดรับสรณะแลว. อุบาสก
หรืออุบาสิกาผูไดรับสรณะอยางนี้แลวจะไหวญาติแนที่บวชในสํานักอัญญเดียรถียดวยความรูสึกวา ทานผูนี้เปนญาติของเรา ดังนี้ การถึงสรณะ
ก็ยังไมหมดสภาพไป (ไมเสีย) จะปวยกลาวไปไยถึงบุคคลหรืออุบาสิกา
ผูไหวญาติที่ยังไมบวชเลา.
สําหรับอุบาสกหรืออุบาสิกาผูถวายบังคมพระราชาก็เหมือนกัน คือ
ถวายบังคมดวยอํานาจความกลัววา พระราชาพระองคนั้นเพราะเปนผูที่
ชาวแวนแควนบูชากันแลว เมื่อเราไมถวายบังคมก็จะทรงทําความเสียหาย
ใหแกเราไค ดังนี้ การถึงสรณะก็ยังไมหมดสภาพไป (ยังไมเสีย ) เหมือน
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เมื่อบุคคลแมไหวเดียรถีย ผูใหการศึกษาศิลปะอยางใดอยางหนึ่งดวยคิดวา
ผูนี้เปนอาจารยของเรา การถึงสรณะ ก็ยังไมหมดสภาพไป ฉะนั้น
นักศึกษาพึงทราบประเภทแหงการถึงสรณะอยางนี้แล.
ก็การถึงสรณะที่เปนโลกุตตระในที่นี้ มีสามัญญผล ๔ เปนวิบากผล
มีความสิ้นไปแหงทุกขทั้งมวลเปนอานิสงสผล. สมดวยพระดํารัสที่พระ
พุทธเจาตรัสไวดังนี้วา
ก็บุคลใดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
วาเปนสรณะ (ที่ระลึก ที่พงึ่ ) บุคคลนัน้ ยอมเห็น
อริยสัจ ๔ ดวยปญญาอันชอบ คือ ยอมเห็นทุกข
เหตุเกิดของทุกข ความดับทุกข และอริยมรรค
มีองค ๘ ซึง่ เปนทางใหเขาถึงความดับทุกข สรณะ
(ที่ระลึก ที่พงึ่ ) อยางนั้นแลจังจะเปนสรณะอันเกษม
เปนสรณะอันสูงสุด เพราะอาศัยสรณะนั่น บุคคล
จึงหลุดพนไปจากทุกขทั้งปวงได.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอานิสงสผลของการถึงสรณะนั่นแมดวย
อํานาจแหงเหตุมีการไมเขาไปยึดถือ โดยความเปนของเที่ยงเปนตน .
สมจริงดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสไวดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชฐานะ มิใชโอกาส (เปนไปไมไดเลย )
ที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ จะพึงเขาไปยึดถือสังขารอะไร ๆ วา เที่ยง
วา เปนสุข จะพึงเขาไปยึดถือธรรมอะไร ๆ วา เปนอัตตา จะพึงปลง
ชีวิตมารดา จะพึงปลงชีวิตบิดา จะพึงปลงชีวิตพระอรหันต จะพึงเปน
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ผูมีจิตชั่วรายยังโลหิตของพระตถาคตใหหอ จะพึงทําลายสงฆ จะพึงอาง
ศาสดาอื่น ฐานะอยางนี้จะมีไมได.
สวนการถึงสรณะที่เปนโลกิยะยอมมีภพสมบัติและโภคสมบัติเปนผล
เหมือนกัน. สมจริงดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสไวดังนี้วา
บุคคลที่ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะจักไมไปสูอบายภูมิ ครั้นละรางกายที่เปนมนุษยแลว จักยังกายทิพย
ใหบริบูรณ ( เกิดในหมูเทพ).
แมเรื่องอื่นทานก็กลาวไว. ( คือ) คราวครั้งนั้นแล หาวสักกะ
จอมเทพพรอมดวยเทวดาแปดหมื่นไดเขาไปหาพระมหาโมคคัลลานะ.
พระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทพ ผูประทับยืนอยู ณ
ที่สมควรสวนขางหนึ่งดังนี้วา ขอถวายพระพรพระองคผูจอมเทพ การ
ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ เปนการดีแท เพราะการถึงพระพุทธเจาวา
เปนสรณะ เปนเหตุแล สัตวบางพวกในโลกนี้ตายแลว จึงไดไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรคอยางนี้ สัตวเหลานั้น ( เกิดเปนเทวดาแลว ) ยอมเดน
ล้ําเทวดาพวกอื่นดวยฐานะ ๑๐ คือ ดวยอายุอันเปนทิพย วรรณะอัน
เปนทิพย สุขอันเปนทิพย ยศอันเปนทิพย ความเปนใหญอันเปนทิพย
รูปอันเปนทิพย เสียงอันเปนทิพย กลิ่นอันเปนทิพย รสอันเปนทิพย
โผฏฐัพพะอันเปนทิพย. ใน ( การถึง) พระธรรมและพระสงฆวาเปน
สรณะ ก็นัยนี้. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบผลอันสําคัญของการถึงสรณะแม
ดวยอํานาจแหงสูตรมีเวลามสูตรเปนตน . พึงทราบผลแหงการถึงสรณะ
อยางนี้.
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ในการถึงสรณะ ๒ อยางนั้น การถึงสรณะที่เปนโลกิยะยอมเศรา.
หมองดวยเหตุทั้งหลายมีความไมรู ความสงสัย และความรู ( ความเขาใจ)
ผิดเปนตนในพระรัตนตรัย เปนการถึงสรณะที่ไมมีความรุงเรื่องมาก
ไมกวางไกลมาก. (สวน) การถึงสรณะที่เปนโลกุตตระไมมีความเศราหมอง.
การถึงสรณะที่เปนโลกิยะมีการหมดสภาพอยู ๒ อยางคือ การหมด
สภาพ (เภโท) แบบมีโทษ ๑ การหมดสภาพแบบไมมีโทษ ๑. ในการ
หมดสภาพทั้งสองนั้น การหมดสภาพแบบมีโทษยอมมีดวยเหตุทั้งหลาย
มีการมอบตนในศาสดาอื่นเปนตน การหมดสภาพแบบนั้นมีผลไมนา
ปรารถนา. การหมดสภาพแบบไมมีโทษในเพราะการทํากาลกิริยา การ
หมดสภาพแบบนั้นไมมีผลเพราะไมมีวิบาก. แตการถึงสรณะแบบโลกุตตระ
ไมมีการหมดสภาพเลย. จริงอยู พระอริยสาวก (คายแลวไปเกิด )
แมในภพอื่นก็จะไมยอมยกยองคนอื่นวาเปนศาสดา ( แทนพระพุทธเจา).
พึงทราบความเศราหมอง และการหมดสภาพของการถึงสรณะดังพรรณนา
นาฉะนี้.
อุบาสก
บทวา อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ ความวา ขอพระโคดม
ผูเจริญจงจํา อธิบายวา จงรูจักขาพเจาอยางนี้วา ผูนี้เปนอุบาสก.
ก็ในที่นเี้ พื่อความเปนผูฉลาดในวิธีแสดงตนเปนอุบาสกจึงควรทราบ
ขอปลีกยอยนี้วา อุบาสกคือใคร ? เพราะเหตุไร จึงเรียกวา อุบาสก ?
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อุบาสกนั้นมีศีลเปนอยางไร ? มีอาชีพเปนอยางไร ? มีวิบตั ิเปน
อยางไร ? มีสมบัติเปนอยางไร ?
ในขอปลีกยอยเหลานั้น ที่วา อุบาสกคืออะไร ? ไดแก คฤหัสถ
คนใดคนหนึ่งผูถึงไตรสรณะ. สมจริงดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสไว
ดังนี้วา ดูกอ นมหานาม เมื่อใดแลอุบาสกถึงพระพุทธเจา พระธรรม
(และ) พระสงฆ วาเปนสรณะ ดูกอนมหานาม บุคคลยอมเปนอุบาสก
ดวยอาการเทานี้แล.
ที่วา เพราะเหตุไร จึงเรียกวา อุบาสก ? ไดแก เพราะเขา
ไปนั่งใกลพระรัตนตรัย. จริงอยูบุคคลนั้น ชื่อวา อุบาสก เพราะเขาไป
นั่งใกลพระพุทธเจา พระธรรม ( และ ) พระสงฆ.
ที่วา อุบาสกนั้นมีศีลเปนอยางไร ? ไดแก เจตนาเปนเครื่อง
งดเวน ๕ อยาง. สมจริงดังที่พระพุทธเจาตรัสไวดังนี้วา ดูกอ นมหานาม
เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาท จากอทินนาทาน จาก
กาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท ( และ ) จากฐานะเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท คือน้ําเมา อันไดแกสุราและเมรัย ดูกอนมหานาม อุบาสก
ยอมเปนผูมีศีลดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
ที่วา มีอาชีพเปนอยางไร ? ไดแก การละการคาขายผิด ๕ อยาง
แลวเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม สมจริงดังพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสไว
ดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การคาขาย ๕ อยางเหลานี้ อันอุบาสกไมควร
ทํา ๕ อยางมีอะไรบาง คือ การคาขายศัสตราวุธ ๑ การคาขายสัตว ๑
การคาขายเนื้อ ๑ การคาขายน้ําเมา ๑ การคาขายยาพิษ ๑ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย การคาขาย ๕ อยางนี้แล อุบาสกไมควรทํา.
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ที่วา มีวิบัติเปนอยางไร ? ไดแก ความวิบัติแหงศีลและอาชีวะ
ของอุบาสกนั้นนั่นแลอันใด อันนี้เปนความวิบัติของอุบาสกนั้น. อีกอยาง
หนึ่ง อุบาสกนั้นเปนคนจัณฑาลและเศราหมองดวยมลทินตาง ๆ ดวย
วิบัติอันใด แมวิบัตินั้นก็พึงทราบวา เปนวิบัติของอุบาสกนั้น ๆ. และ
ความเปนคนจัณฑาลนั้น เมื่อวาโดยความหมาย ก็ไดแกธรรม ๕
ประการมีความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน. เหมือนดังที่พระพุทธเจาตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางยอมเปน
อุบาสกจัณฑาล เปนอุบาสกมีมลทิน เปนอุบาสกมีความเศราหมองและ
เปนอุบาสกต่ําชา. ธรรม ๕ ประการอะไรบาง (คือ) เปนผูไมมีศรัทธา
(ในพระรัตนตรัย) ๑ เปนคนทุศีล ๑ เปนคนถือมงคลตื่นขาว คือ
เชื่อมงคล ( ฤกษ, ยาม ) ไมเชื่อกรรม ๑ แสวงหาทักขิไณยบุคคล
นอกจากศาสนานี้ (พุทธศาสนา ) ๑ บําเพ็ญกุศลในศาสนานั้น ๑.
ที่วา มีสมบัติเปนอยางไร ? ไดแก ความถึงพรอมดวยศีลและ
ความถึงพรอมดวยอาชีวะของอุบาสกนั้นชื่อวา สมบัติ. อนึง่ ธรรม ๕
ประการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเปนตนของอุบาสกนั้นเหลาใด ธรรม
๕ ประการเหลานั้นชื่อวา สมบัติ. เหมือนอยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ อยางยอมเปนอุบาสก
แกว เปนอุบาสกดอกปทุม และเปนอุบาสกดอกบุณฑริก. ธรรม ๕ อยาง
มีอะไรบาง ( คือ ) เปนผูม ีศรัทธา ( ในพระรัตนตรัย ) ๑ เปนผูมีศีล ๑
เปนคนไมถือมงคลตื่นขาว คือ เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล ๑ ไมแสวงหา
ทักขิไณยบุคคลนอกพุทธศาสนานี้ ๑ บําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนานี้ ๑.
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ความหมายของ "อัคคะ" ศัพท
อัคคะ ศัพทนี้ในคําวา อชฺชตคฺเค นี้ ยอมใชในอรรถวา เบื้องตน
(อาทิ) เบื้องปลาย (โกฏิ) สวน (โกฏาส) และประเสริฐที่สุด
(เสฏ) ก็อัคคะ ศัพทใชในอรรถวา
- เบื้องตน ( เชน ) ในประโยคเปนตนวา แนะนายประตูเพื่อนรัก
ตั้งแตวันนี้เปนตนไปขาพเจาขอปดประตูสําหรับพวกนิครนถ.
- เบื้องปลาย ( เชน ) ในประโยคเปนตนวา บุคคลพึงลูบคลํา
ยอดออย ยอดไผ ดวยปลายนิ้วมือนั้นแล.
- สวน (เชน) ในประโยคเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราตถาคตอนุญาตใหแบงจากสวนสิ่งของที่มีรสเปรี้ยว ที่มีรสหวาน หรือ
สวนสิ่งของที่มีรสขมตามสวนวิหารหรือตามสวนบริเวณ.
- ประเสริฐทีส่ ุด (เชน) ในประโยคเปนตนวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายจํานวนเทาใดที่ไมมีเทาก็ตาม ฯลฯ พระตถาคต
บัณฑิตกลาววาเปนผูประเสริฐที่สุดของสัตวเหลานั้น.
- แตในที่นี้ อัคคะ ศัพทนี้พึงเห็นวา ลงในอรรถวา เบื้องตน.
เพราะฉะนั้น ในคําวา อชฺชตคฺเค นี้ พึงเห็นความหมายอยางนี้วา เริ่ม
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
- บทวา อชฺชต ไดแก อชฺชภาว (แปลวา ความในวันนี้).
บาลีวา อชฺชทคฺเค ดังนี้ก็มี. ท อักษร (เปนอาคม) ทําหนาที่เชื่อม
บท ( ระหวาง อชฺช กับ อคฺเค ). แปลวา เริ่มตนตั้งแตวันนี้.
- บทวา ปาณุเปต แปลวา เขาถึงดวยชีวิต. อธิบายวา ขอพระโคดม
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ผูเจริญจงทรงจํา คือจงทรงทราบขาพระองคไววาเปนอุบาสก คือ ไวยาจักร
(ผูรับใชพระ) ถึงสรณะดวยไตรสรณคมนแบบไมมีศาสดาอื่น (นอก
จากพระโคดม) ตลอดเวลาที่ชีวิตของขาพระองคยังเปนไปอยู เพราะ
วาขาพระองค ถาแมนใคร ๆ จะพึงใชมีดคมตัดศีรษะของขาพเจาไซร ก็จะ
ไมขอกลาวพระพุทธเจาวา ไมใชพระพุทธเจา พระธรรมวาไมใชพระธรรม
(และ) พระสงฆวาไมใชพระสงฆ. พราหมณครั้นถึงสรณะดวยการ
มอบตนอยางนี้แลว และปวารณาดวยปจจัย ๔ ลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวเดินเวียนขวา ( รอบพระผูมีพระภาคเจา )
๓ รอบแลวหลีกไปแล.
จบ อรรถกถาภยเภรวสูตร.
จบ สูตรที่ ๔
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๕. อนังคณสูตร
[๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ทานพระ
สารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคํา
ทานพระสารีบุตรแลว.
บุคคล ๔ จําพวก
[๕๔] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา คุณครับ บุคคล ๔ จําพวก
เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก.
๔ จําพวกนั้นเปนไฉน ?
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลลางคนในโลกนี้ มีอังคณกิเลส
แตไมรูตามเปนจริงวา เรามีอังคณกิเลสในภายใน ๑ บุคคลลางคนในโลก
นี้มีอังคณกิเลส ก็รูตามเปนจริงวา เรามีอังคณกิเลสในภายใน ๑ บุคคล
ลางคนในโลกนี้ ไมมีอังคณกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน ๑ บุคคลลางคนในโลกนี้ ไมมีองั คณกิเลส ก็รูตามเปน
จริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน ๑.
ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดมีอังคณกิเลส แตไมรูตามเปน
จริงวา เรามีอังคณกิเลสในภายใน บุคคล ๒ จําพวกที่มีอังคณกิเลส
เหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม. ในบุคคล
๔ จําพวกนั้น บุคคลใดมีอังคณกิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีอังคณ-
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กิเลสในภายใน บุคคล ๒ จําพวกที่มีอังคณกิเลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้
บัณฑิตกลาววา เปนบุรษุ ประเสริฐ.
ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดไมมีอังคณกิเลส แตไมรูตามเปน
จริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน บุคคล ๒ จําพวกที่ไมมีอังคณกิเลส
เหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม. ในบุคคล
๔ จําพวกนั้น บุคคลใดไมมีอังคณกิเลสเลย รูตามเปนจริงวา เราไมมี
อังคณกิเลสในภายใน บุคคล ๒ จําพวกที่ไมมีอังคณกิเลสเหมือนกันนี้
บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ.
ความตางระหวางคน ๔ จําพวก
[ ๕๕ ] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้กะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบตุ รขอรับ
เหตุอะไรหนอ ? ปจจัยอะไรหนอ ? ที่เปนเหตุทําใหบุคคล ๒ จําพวกที่มี
อังคณกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม
คนหนึ่งบัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ. ดูกอนทานพระสารีบุตร เหตุ
อะไรหนอ ? ปจจัยอะไรหนอ ? ที่เปนเหตุทําใหบุคคล ๒ จําพวกที่ไมมี
อังคณกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรษุ เลวทราม
คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ.
บุคคลจําพวกที่ ๑
สา. ทานครับ ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดมีอังคณกิเลส
แตไมรูตามเปนจริงวา เรามีอังคณกิเลสในภายใน ขอที่บุคคลนั้น
พึงหวังได คือ เขาจักไมยังความพอใจใหเกิด จักไมพยายาม จักไม
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ปรารภความเพียร เพื่อละอังคณกิเลสนั้นเสีย เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ
โมหะ มีกิเลส มีจิตเศราหมอง ทํากาละ. เหมือนถาดทองสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํา
มาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง อันละอองและสนิมจับอยูโดยรอบ.
เจาของก็ไมใชและไมขัดสีถาดทองสัมฤทธิ์นั้น ซ้าํ เก็บไวในที่มีละออง เมื่อ
เปนอยางนี้ สมัยอื่น ถาดทองสัมฤทธิ์นั้น จะพึงเปนของเศราหมอง สนิม
จับยิงขึ้น ฉันใด.
ม. อยางนั้นหรือ ทานขอรับ ?
สา. อยางนั้นแหละ ทานครับ บุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังมี
อังคณกิเลสอยู แตไมรตู ามเปนจริงวา เรายังมีอังคณกิเลสในภายใน ขอที่
บุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักไมยังความพอใจใหเกิด จักไมพยายาม จัก
ไมปรารภความเพียร เพื่อละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ
โมหะ มีอังคณกิเลส มีจิตเศราหมอง ทํากาละ.
บุคคลจําพวกที่ ๒
สา. ทานครับ ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดยังมีอังคณกิเลสอยู
ก็รูตามเปนจริงวา เรายังมีอังคณกิเลสในภายใน ขอที่บุคคลนั้นพึง
หวังได คือ เขาจักยังความพอใจใหเกิด จักพยายาม จักปรารภความเพียร
เพื่อละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกิเลส
มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ. เปรียบเหมือนถาดทองสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํา
มาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง อันละอองและสนิมจับอยูโดยรอบ
เจาของใช ขัดสีภาชนะสัมฤทธิ์นั้น และไมเก็บไวในที่มีละออง เมื่อเปน
เชนนี้ สมัยอื่น ภาชนะสัมฤทธิ์ จะเปนของหมดจดผองใส ฉันใด.
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ม. อยางนั้นหรือ ทานขอรับ ?
สา. อยางนั้นแหละ ทานครับ บุคคลนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยังมีอังคณกิเลสอยู ก็รูตามเปนจริงวา เรามีอังคณกิเลสในภายใน ขอนี้
อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักยังความพอใจใหเกิด จักพยายาม
จักปรารภความเพียร เพื่อละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ
โมหะ ไมมกี ิเลส มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ.
บุคคลจําพวกที่ ๓
สา. ทานครับ ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใด ไมมี
อังคณกิเลส แตไมรูตามความเปนจริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน
ขอที่บุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักมนสิการสุภนิมิต. เพราะมนสิการสุภนิมิตนั้น ราคะจักครอบงําจิต (เขา). เขาจักเปนผูยังมีราคะ โทสะ
โมหะ ยังมีอังคณกิเลส ยังมีจิตเศราหมอง ทํากาละ. เปรียบเหมือน
ถาดทองสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง เปน
ของสะอาดหมดจด แตเจาของไมใชและไมขัดถาดนั้น ซ้ําเก็บไวในที่ที่มี
ละออง เมื่อเปนเชนนี้ สมัยอื่น ถาดทองสัมฤทธิ์นั้น จะพึงเปนของ
เศราหมอง สนิมจับ ฉันใด.
ม. อยางนั้นหรือ ทานขอรับ ?
สา. อยางนั้นแหละ ทานครับ บุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมมี
อังคณกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน ขอที่
บุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักมนสิการสุภนิมิต เพราะมนสิการสุภนิมิต
นั้น ราคะจักครอบงําจิต ( เขา). เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ มี
อังคณกิเลส ยังมีจิตเศราหมอง ทํากาละ.
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บุคคลจําพวกที่ ๔
สา. ทานครับ ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลใดไมมีอังคณกิเลส ก็รูตามเปนจริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน ขอทีบ่ ุคคลนั้น
พึงหวังได คือ เขาจัก (ไม ) มนสิการสุภนิมิต เพราะ (ไม ) มนสิการ
สุภนิมิตนั้น ราคะจักไมครอบงํา. จิตเขาจักเปนผูไมมีราคะโทสะ โมหะ ไมมี
อังคณกิเลส มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ. เปรียบเหมือนถาดทองสัมฤทธิ์ที่
บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง เปนของสะอาดหมดจด เจา
ของใชขัดสีถาดทองสัมฤทธิ์นั้น และไมเก็บมันไวในที่มีละออง เมื่อเปนเชน
นี้สมัยอื่น ถาดทองสัมฤทธิ์นั้น ก็พึงเปนของสะอาดหมดจดยิ่งขึ้น ฉันใด.
ม. อยางนั้นหรือ ทานขอรับ ?
สา. อยางนั้นแหละ ทานครับ บุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมมี
อังคณกิเลส ก็รูตามเปนจริงวา เราไมมีอังคณกิเลสในภายใน ขอที่บุคคล
นั้นพึงหวังได คือ เขาจักไมมนสิการสุภนิมิต เพราะไมมนสิการสุภนิมิต
นั้น ราคะจักครอบงําจิตไมได. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมี
อังคณกิเลส มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ.
ทานโมคคัลลานะ เหตุนี้แล ปจจัยนี้แล ที่เปนเหตุทําใหบุคคล
๒ จําพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลว
ทราม คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ. อนึ่ง เหตุนี้แล
ปจจัยนี้แล ที่เปนเหตุทําใหบุคคล ๒ จําพวกที่ไมมีอังคณกิเลสเหมือน
กันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม คนหนึ่ง บัณฑิต
กลาววา เปนบุรุษประเสริฐ.
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ความหมายของอังคณกิเลส
[๕๖] ม. ทานขอรับ คําที่ทานกลาววา อังคณะ ๆ ดังนี้ คํานั้น
เปนชื่อของอะไรหนอ ?
สา. ทานครับ คําวา อังคณะนี้ เปนชื่อของอิจฉาวจรที่เปน
บาปอกุศล.
อังคณกิเลสที่ ๑
[๕๗] ทานขอรับ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนา
อยางนี้วา เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ แตภิกษุทงั้ หลาย อยาพึงรูเราวา
ตองเลย นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุทั้งหลายพึงรูภิกษุนั้นวา ตอง
อาบัติ เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุทั้งหลายรูเราวาตอง
อาบัติ นี้เปนฐานะที่จะมีได ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒
นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๒
[๕๘] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงโจทเรา
ในที่ลับ ไมพึงโจทเราในทามกลางสงฆ นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุ
ทั้งหลายพึงโจทภิกษุนั้นในทามกลางสงฆไมโจทในที่ลับ เธอก็จะโกรธ ไม
แชมชื่น เพราะคิดวาภิกษุทั้งหลายโจทเราในทามกลางสงฆ ไมโจทในที่ลับ
นี้เปนฐานะที่จะมีได. ความโกรธและควานไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ ชื่อวา
อังคณะ.
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อังคณะกิเลสที่ ๓
[ ๕๙ ] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ บุคคลที่เสมอกันพึง
โจทเรา บุคคลที่ไมเสมอกันไมพึงโจทเรา นี้เปนฐานะที่จะมีได. บุคคล
ที่ไมเสนอกันพึงโจทภิกษุนั้น บุคคลที่เสมอกันไมพึงโจทภิกษุนั้น นี้เปน
ฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา บุคคลที่ไมเสมอ
กันโจทเราไมใชผูเสมอกันโจท. ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒
นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๔
[๖๐] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถาม
เราเทานั้น แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ไมพึงทรงซักถาม
สอบถามภิกษุอื่น แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายเลย นี้เปนฐานะ
ที่จะมีได. พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แลวทรงแสดง
ธรรมแกภิกษุทั้งหลาย หาทรงซักถาม สอบถามภิกษุนั้น แลวทรงแสดง
ธรรมแกภิกษุทั้งหลายไม นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชืน่
เพราะคิดวา พระศาสดาทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แลวทรงแสดงธรรม
แกภิกษุทั้งหลาย หาทรงซักถาม สอบถามเรา แลวทรงแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลายไม. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
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อังคณะกิเลสที่ ๕
[ ๖๑ ] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงแวดลอมเราเทานั้น
เขาบาน เพือ่ ภัตตาหาร อยาแวดลอมภิกษุอื่นเขาบาน เพื่อภัตตาหารเลย
นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุทั้งหลาย พึงแวดลอมภิกษุอื่นเขาบาน เพื่อ
ภัตตาหาร ไมพึงแวดลอมภิกษุนั้นเขาบาน เพื่อภัตตาหาร นี้เปนฐานะ
ที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุทั้งหลายแวดลอม
ภิกษุอื่นเขาบาน เพื่อภัตตาหาร หาแวดลอมเราเขาบาน เพื่อภัตตาหาร
ไม ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นีช้ ื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๖
[ ๖๒ ] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ํา
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน ภิกษุอื่นไมควรไดอาสนะอันเลิศ
น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉันเลย นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุ
อื่นพึงไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ โนโรงฉัน ภิกษุ
นั้นไมไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน
นี้เปนสานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน เราไมได
อาสนะอัน เลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน ความโกรธและความไม
แชมชื่น ทั้ง ๒ นีช้ ื่อวา อังคณะ.
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อังคณกิเลสที่ ๗
[ ๖๓ ] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรฉันในโรงฉันแลว
อนุโมทนา ภิกษุอื่นควรฉันโนโรงฉันแลวไมตองอนุโมทนา นี้เปนฐานะ
ที่จะมีได. ภิกษุอื่นพึงฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา ภิกษุนั้นฉันในโรงฉัน
แลวไมตองอนุโมทนา นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น
เพราะคิดวา ภิกษุอื่นฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา เราฉันในโรงฉันแลว
ไมไดอนุโมทนา ความโกรธเ เละความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๘
[๖๔] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรแสดงธรรมแกภิกษุ
ทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอื่นไมควรแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึง
อารามเลย นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผู
ไปถึงอาราม ภิกษุนั้นไมตองแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอาราม
นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดง
ธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย
ผูไปถึงอาราม ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๙
[๖๕] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
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ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรแสดงธรรมแกภิกษุณี
ทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอื่นไมควรแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไป
ถึงอารามเลย นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแกภิกษุณี
ทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุนั้นไมตองแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไป
ถึงอาราม นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา
ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดงธรรม
แกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอาราม ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒
นี้ ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๐
ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา
ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม
ภิกษุอื่นไมควรแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะ
ที่จะมีได. ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุ
นั้นไมตองแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะที่จะ
มีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดงธรรมแก
อุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผู
ไปถึงอาราม ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๑
ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้ ถา
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กระไรหนอ เราเทานั้นควรแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม
ภิกษุอื่นไมควรแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะที่
จะมีได. ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุนั้น
ไมตองแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะที่จะมีได.
เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกอุบาสิกา
ทั้งหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึง
อาราม ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ ชื่อวาอังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๒
[๖๖] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ ภิกษุทั้งหลายควรสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น นี้
เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุทั้งหลาย สักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุอื่น
ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอ
ก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุทั้งหลายสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ความโกรธ
และความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๓
[๖๗] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ ภิกษุณีทั้งหลายควรสักการะ เคารพ
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นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น
เลย นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะ
ที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุณีทงั้ หลาย
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาเรา ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นีช้ ื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๔
ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา
ถากระไร อุบาสกทั้งหลายควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น
ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น นี้เปนฐานะที่จะมีได.
อุบาสกทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไม
แชมชื่น เพราะคิดวา อุบาสกทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ความโกรธและความ
ไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นีช้ ื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๕
ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา
ถากระไรหนอ อุบาสิกาทั้งหลายควรสักการะ. เคารพ นับถือ บูชาเรา
เทานั้น ไมตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น นี้เปนฐานะที่จะ
มีได อุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไม
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอ
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ก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา อุบาสิกาทั้งหลายสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ความโกรธ
และความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๖
[๖๘] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิด
ความปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรไดจีวรที่ประณีต
ภิกษุอื่นไมควรไดจีวรที่ประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุอนื่ พึงไดจีวร
ที่ประณีต ภิกษุนั้นไมไดจีวรที่ประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็
จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นไดจีวรที่ประณีต เราไมได
จีวรที่ประณีต ความโกรธและความไมแชมชื่น ทัง้ ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๗
[๖๙] ทานครับ ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรไดบิณฑบาตอันประณีต
ภิกษุอื่นไมควรไดบิณฑบาตอันประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุอื่น
พึงไดบิณฑบาตอันประณีต ภิกษุนั้นไมไดบิณฑบาตอันประณีต นี้
เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่น
ไดบิณฑบาตอันประณีต เราไมไดบิณฑบาตอันประณีต ความโกรธและ
ความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๘
ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา
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ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรไดเสนาสนะอันประณีต ภิกษุอื่นไมควรได
เสนาสนะอันประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุอื่นพึงไดเสนาสนะอัน
ประณีต ภิกษุนั้นไมไดเสนาสนะอันประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอ
ก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นไดเสนาสนะอันประณีต เรา
ไมไดเสนาสนะอันประณีต ความโกรธและความไมแชมชื่น ทั้ง ๒ นี้
ชื่อวา อังคณะ.
อังคณกิเลสที่ ๑๙
ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา
ถากระไรหนอ เราเทานั้นควรไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต ภิกษุ
อื่นไมควรไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได.
ภิกษุอื่นพึงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต ภิกษุนั้นไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธไม
แชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต
เราไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต ความโกรธและความไมแชม
ชื่น ทั้ง ๒ นี้ชื่อวา อังคณะ.
อิจฉาวจรอกุศลที่ยังละไมได
[๗๐] ทานครับ อิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งยังละไมไดแลว ชนทั้งหลายยังเห็นอยู ยังไดยินอยู. แมเธอจะอยู
ในปามีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับ
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ตรอก ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ครองจีวรเศราหมองอยู ถึงอยางนั้น เพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. ขอนั้น
เพราะเหตุอะไร ? เพราะอิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น. อันทาน
ผูมีอายุนั้นยงละไมได ชนทั้งหลายยังเห็นอยู และยังไดยินอยู. เปรียบ
เหมือนถาดทองสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง
เปนของสะอาดหมดจด. เจาของเอาซากศพงู ซากศพสุนัข หรือซากศพ
มนุษยวางลงในถาดทองสัมฤทธิ์นั้น ปดดวยถาดทองสัมฤทธิ์ใบอื่น แลว
เดินไปรานตลาด. ชนเห็นถาดทองสัมฤทธิ์นั้นแลว จะตองพูดวา พอคุณ
สิ่งที่ทานนําไปนี้คืออะไร ? นารูนาสนใจ. เขาพึงลุกขึ้นเปดถาดทองสัมฤทธิ์
นั้นดู พรอมกับการเห็นซากศพนั้น ก็เกิดความไมพอใจ ความเกลียดชัง
แมคนที่หิวก็ไมปรารถนาจะบริโภค ไมตองกลาวถึงคนที่บริโภคอิ่มแลว
ฉันใด.
อิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ ก็ฉันนั้น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ยังละไมไดแลว อันชนทั้งหลายยังเห็น ยังไดยินอยู แมเธอจะอยูในปา
มีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก
ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ครองจีวรเศราหมอง ถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุนั้น ขอนั้น เพราะ
เหตุอะไร ? เพราะอิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ทานผูมีอายุนั้นยัง
ละไมได อันชนทั้งหลายยังเห็นอยู ยังไดยินอยู.
อิจฉาวจรอกุศลที่ละไดแลว
[๗๑] ดูกอนทานผูมีอายุ อิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ อัน
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ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละไดแลว ชนทั้งหลายยังเห็นอยู ยังไดยินอยู. แมเธอ
จะอยูในเสนาสนะทายบาน รับนิมนต ครองคฤหบดีจีวร ถึงอยางนั้น
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็ยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น.
ขอนั้น เพราะเหตุอะไร ? เพราะอิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น อัน
ทานผูมีอายุนั้นละไดแลว ชนทั้งหลายยังเห็น และยังไดยินอยู เปรียบ
เหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง
เปนของสะอาดหมดจด เจาของเอาขาวสุกแหงขาวสาลีที่เลือกเอาของดําออก
แลว เอาแกงและกับหลายอยางวางลงในถาดทองสัมฤทธิ์นั้น ปดดวยถาด
ทองสัมฤทธิ์อื่น แลวเดินไปยังรานตลาด. ชนเห็นถาดทองสัมฤทธิ์นั้นแลว
จะตองพูดอยางนี้วา พอคุณ สิ่งที่ทานนําไปนี้คืออะไร นารู นาสนใจ
เขาพึงลุกขึ้นเปดถาดทองสัมฤทธิ์นั้นดู พรอมกับการเห็นขาวสุกแหงขาว
สาลีขาวสะอาดมีแกงและกับหลายอยางนั้น ก็เกิดความพอใจ ไมเกลียดชัง
แมคนที่บริโภคอิ่มแลว ก็ยังปรารถนาจะบริโภค ไมตองกลาวถึงคนที่หิว
ฉันใด.
อิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ ก็ฉันนั้น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละ
ไดแลว อันชนทั้งหลายยังเห็นอยู และยังไดยนิ อยู. แมเธอจะอยูใน
เสนาสนะทายบานเปนปกติ รับนิมนต ครองคฤหบดีจีวร ถึงอยางนั้น เพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลายก็ยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. ขอนั้น
เพราะเหตุอะไร ? เพราะอิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ทานผูมีอายุ
นั้นละไดแลว อันชนทั้งหลายยังเห็น และยังไดยนิ อยู.
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อุปมาดวยชางทํารถ
[๗๒] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานพระสารีบุตรขอรับ
อุปมายอมแจมแจงแกกระผม ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา ทานพระ
มหาโมคคัลลานะ อุปมาจงแจมแจงแกทานเถิด.
ม. ทานขอรับ สมัยกาลครั้งหนึ่ง กระผมอยู ณ กรุงราชคฤห
อันเปนคอกเขา . ครั้งนัน้ เวลาเชา กระผมนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปยังกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต. ก็สมัยนั้น บุตรนายชางทํารถชื่อ
สมีติ ถากกงรถอยู อาชีวกชื่อปณฑุบตุ ร เปนบุตรชางทํารถเกาเขาไป
ยืนอยูใกลนายสมีตินั้น ครั้งนั้น อาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา
เกิดความดําริในใจอยางนี้วา กระไรหนอ บุตรชางทํารถนี้ พึงถากสวน
โคง สวนคด กะพี้ และปมตรงนี้แหงกงนี้ออกเสีย. เมื่อเปนเชนนี้ กง
นี้ก็จะสิ้นโคง สิ้นคด สิน้ กะพี้และปม พึงเหลือแกนลวน ๆ. อาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา มีความดําริในใจ ฉันใด ๆ นายสมีติ
บุตรชางทํารถก็ถากสวนที่โคง ที่คด กะพี้ และปมแหงกงนั้น ฉันนั้น ๆ.
ครั้งนั้น อาชีวกปณฑุบตุ ร บุตรชางทํารถเกา ดีใจ เปลงวาจาแสดง
ความดีใจวา นายสมีติบุตรชางทํารถ ถากเหมือนจะรูใจดวยใจ ฉันใด.
ทานขอรับ บุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้น ไมมีศรัทธา เปนผูตองการจะเลี้ยง
ชีวิต ไมออกบวชเปนอนาคาริกดวยศรัทธา เปนคนมักโออวด เจามารยา
หลอกลวง ฟุงซาน ถือตน กลับกลอก ปากกลา พูดจาเลอะเทอะ
ไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบ
๑

๑. คือมีเขาลอมเปนคอก.
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ความเพียร ไมมีความเพงเล็งในสามัญคุณ ไมมีความเคารพแรงกลาใน
สิกขา เปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระใน
ความสงัด เกียจคราน มีความเพียรเลวทราม มีสติฟนเฟอน ไมมี
สัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีปญ
 ญาทราม เปนดังคนใบ
ทานพระสารีบุตรเหมือนจะรูใจของบุคคลเหลานั้นดวยใจ แลวถากอยูดวย
ธรรมปริยายนี้.
สวนกุลบุตรเหลาใด มีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต ไมเปน
คนโออวด ไมมีมารยา ไมหลอกลวง ไมฟุงซาน ไมถือคน ไมกลับกลอก
ไมปากกลา ไมพูดจาเลอะเทอะ คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความเพงเล็งในสามัญคุณ มี
ความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ไมเปนผูมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระ
ในการทอถอย เปนหัวหนาในความสงัดปรารภความเพียร มีตนสงไป
มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิตแนวแน มีปญญา ไมเปน
ดุจคนใบ กุลบุตรเหลานั้นฟงธรรมปริยายของทานพระสารีบุตรนี้แลว
เหมือนหนึ่งวา จะดื่ม จะกลืนไวดวยวาจาและใจวา เปนการดีหนอ ทาน
พระสารีบุตรผูเปนเพื่อนพรหมจรรย ใหเราทั้งหลายออกจากอกุศล ให
ตั้งอยูในกุศล.
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษ ที่กาํ ลังสาวกําลังหนุม ชอบแตงตัว
ชําระสระเกลาแลว ไดดอกอุบล ดอกมะลิ หรือดอกลําดวนแลว
ประคองดวยมือทั้ง ๒ ยกขึ้นตั้งไวบนเศียรเกลา ฉันใด กุลบุตรทั้งหลาย
ก็ฉันนั้น มีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต ไมเปนคนโออวด ไมมีมารยา
ไมหลอกลวง ไมฟุงซาน ไมถือตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา พูดจา
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เลอะเทอะ คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ
ประกอบควานเพียร มีความเพงเล็งในสามัญคุณ มีความเคารพอยางแรง
กลาในสิกขา ไมเปนคนมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการทอถอย
เปนหัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนสงไป มีสติตั้งมั่น
มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิตแนวแน มีปญญา ไมเปนดุจคนใบ
กุลบุตรเหลานั้นฟงธรรมปริยายของทานพระสารีบุตรนี้แลว เหมือนหนึ่ง
วา จะดื่มจะกลืนไวดวยวาจาและใจวา เปนการดีหนอ ทานพระสารีบุตร
ผูเปนเพื่อนพรหมจรรย ใหเราทั้งหลายออกจากอกุศล ใหตั้งอยูในกุศล
ดังนี้.
พระมหานาคทั้ง ๒ นั้น ตางชื่นชมสุภาษิตแหงกันและกัน ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบ อนังคณสูตรที่ ๕
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อรรถกถาอนังคณสูตร
[ ๕๓ ] อนังคณสูตร เริ่มตนวา ขาพเจา (พระอานนท)
ไดสดับมาแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตร . . .
การขยายความ (เฉพาะ) บทที่ยาก ในพระสูตรนั้น และใน
พระสูตรทุกสูตรก็จะเหมือนในพระสูตรนี้ เพราะฉะนั้น ตอจากนี้ไป
ขาพเจาจักไมกลาวเฉพาะเทานี้ แตจะทําการขยายบทที่ไมเคยขยายความ
มากอนดวย.
[ ๕๔ ] บทวา จตฺตาโร เปนการกําหนดนับ. บทวา ปุคฺคลา
ไดแกสัตว ผูคน และบุรุษ. ดวยคําเพียงเทานี้ ( บุคคล ) ไมควร
ถือวา พระมหาเถระ ( สารีบุตร) มีปกติกลาวนิยมบุคคล (พวก
บุคคลนิยม ) เพราะทานผูนี้ประเสริฐที่สุดในบรรดาพระสาวกผูเปน
พุทธบุตรทั้งหลาย ทานเทศนาไมขัดแยงกับพระธรรมเทศนาของพระผูมี
พระภาคเจาเลย.
เทศนา ๒
พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา มี ๒ อยาง คือ
สมมติเทศนา ( เทศนาเกี่ยวกับสมมติ ) ๑ ปรมัตถเทศนา ( เทศนา
เกี่ยวกับปรมัตถ) ๑.
ในจํานวนเทศนาทั้ง ๒ อยางนั้น สมมติเทศนา มีรูปความอยาง
นี้วา บุคคล สัตว หญิง ชาย กษัตริย พราหมณ เทพ มาร เปนตน.
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สวนปรมัตถเทศนา มีรูปความอยางนี้วา อนิจจัง ทุกขัง อันตตา
ขันธ ธาตุ อายตนะ สติปฏฐานเปนตน.
ในจํานวนเทศนาทั้ง ๒ อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
สมมติเทศนาแกเหลาพุทธเวไนย ผูที่ฟงพระธรรมเทศนาวาดวยเรื่อง
สมมติแลว เขาใจเนื้อความทะลุปรุโปรง สามารถละโมหะบรรลุคุณ
วิเศษได สวนคนเหลาใด ฟงพระธรรมเทศนาวาดวยเรื่องปรมัตถแลว
เขาใจเนื้อความทะลุปรุโปรง สามารถละโมหะบรรลุคุณวิเศษได พระองค
ก็ทรงแสดงปรมัตถเทศนาใหเขาฟง.
เปรียบเทียบความ
ในการทรงแสดงพระธรรมเทศนาทั้ง ๒ อยางนั้น มีขอเปรียบเทียบ
ดังตอไปนี้. อุปมาเหมือนอาจารยผูบรรยายไตรเพท รูภาษาถิ่น เมื่อ
พูดภาษาทมิฬ นักเรียนพวกใดเขาใจความหมาย ก็จะบอกเขาเหลานั้น
ดวยภาษาทมิฬ. แตถาพวกใดเขาใจความหมายดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง
ในจํานวนภาษาทั้งหลาย มีภาษาอันธกะ เปนตน ก็จะบอกเขาเหลานั้น
ดวยภาษานั้น. เมื่อเปนเชนนั้น มาณพนอย (นักเรียน) เหลานั้น
ไดอาศัยอาจารยผูฉลาด หลักแหลม จะเรียนศิลปะไดเร็วทีเดียว ฉันใด.
ในขออุปไมยนั้น ก็ฉันนั้น พระผูมีพระภาคเจา พึงทราบวาเหมือน
อาจารย พระไตรปฎกที่อยูในภาวะที่จะตองทรงสอนเหมือนไตรเพท
พระปรีชาฉลาดในสมมติ และปรมัตถ เหมือนความฉลาดในภาษาถิ่น
เวไนยสัตวผูสามารถแทงตลอดดวยสมมติเทศนาและปรมัตถเทศนา เหมือน
๑

๑. ปาฐะ แยกกันเปน สมฺมติ ปรมตฺถ เทสนา ปฏิวิชฺฌนสมตฺถา เขาใจวาคงจะติดกัน และ

ฉบับพมาก็ติดกัน จึงไดแปลเชนนั้น.
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มาณพนอย (นักเรียน) ผูพูดภาษาถิ่นตาง ๆ พระธรรมเทศนาวาดวย
สมมติ และปรมัตถของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนการบอก (ไตรเพท)
ดวยภาษาทมิฬเปนตนของอาจารย.
และในการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสมมติเทศนา และ
ปรมัตถเทศนานี้ พระโบราณาจารยไดกลาวไววา:พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูประเสริฐกวาผูสอนทั้งหลาย
ไดตรัสสัจจะไว ๒ อยาง คือ สมมติสัจจะ ๑
ปรมัตถสัจจะ ๑ ไมมีสัจจะอยางที่ ๓ พระ
พุทธดํารัสเกี่ยวกับสมมติ (สังเกต) ชื่อวา เปน
สัจจะ เพราะเหตุที่เปนสมมติของโลก สวนพระ
พุทธดํารัสเกี่ยวกับปรมัตถ ชือ่ วา เปนสัจจะ เพราะ
เหตุที่เปนความจริงของธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
สําหรับพระโลกนาถศาสดา ผูทรงฉลาดในโวหาร
เทศนา ตรัสถึงสมมติ มุสาวาทจึงไมเกิดขึ้น (ไม
เปนการกลาวเท็จ) ดังนี้.
เหตุตรัสบุคคลกถา ๘ ประการ
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสบุคคลกถา (ถอยคํา
ระบุบุคคล ) ดวยเหตุ ๘ ประการ คือ
๑. เพื่อทรงแสดงถึงหิริและโอตตัปปะ
๒. เพื่อทรงแสดงถึงความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน
๓. เพื่อทรงแสดงถึงการกระทําของคนโดยเฉพาะตัว
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๔. เพือ่ ทรงแสดงถึงอันนตริยกรรม
๕. เพื่อทรงแสดงถึงพรหมวิหารธรรม
๖. เพื่อทรงแสดงถึงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๗. เพื่อทรงแสดงถึงทักขิณาวิสุทธิ
๘. เพือ่ ไมทรงละทิ้งสมมติของโลก.
ขยายความเหตุ ๘ ประการ
เมื่อพระองคตรัสวา ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย ละอายแกใจอยู
เกรงกลัวบาปอยู มหาชนจะไมเขาใจ พากันพิศวงงงวย โตแยงวา
นี้อะไรกัน ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย ละอายแกใจ เกรงกลัวตอบาป
ดวยหรือ ? ดังนี้ แตเมื่อพระองคตรัสวา บุรุษ กษัตริย พราหมณ
เทพ มาร (ละอายแกใจ เกรงกลัวตอบาป ) ดังนี้. มหาชนจะเขาใจ ไม
พิศวงงงวย ไมโตแยง เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัส
บุคคลกถา เพื่อทรงแสดงถึงหิริและโอตตัปปะ.
แมในพระดํารัสที่ตรัสวา ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย เปนผูมีกรรม
เปนของตน ดังนี้ ก็นัยเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงถึงความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน.
แมในพระดํารัสที่ตรัสวา มหาวิหาร มีพระเวฬุวันเปนตน ขันธ
ธาตุอายตนะทั้งหลายสรางไว ดังนี้ ก็นัยเดียวกันนั่นแหละ ฉะนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงถึงการกระทําของตน
โดยเฉพาะตัว.
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แมในพระดํารัสที่ตรัสวา ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย ปลงชีวิต
มารดา บิดา พระอรหันต ทําโลหิตุปบาทกรรม (ทํารายพระพุทธเจา
ใหหอพระโลหิต ) (และ) ทําลายสงฆใหแตกกัน ดังนี้. ก็นัยเดียวกัน
นั่นแหละ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อ
ทรงแสดงถึงอนันตริยกรรม.
แมในพระดํารัสที่ตรัสวา ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย ยอมเมตตา
(รักใครสัตวทั้งหลาย ) ดังนี้ ก็นัยเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงถึงพรหมวิหารธรรม.
แมในพระดํารัสที่ตรัสวา ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย ระลึกชาติที่
เคยอยูกอนของเราได ดังนี้ ก็นัยเดียวกันนั่นแหละ ฉะนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงถึงการระลึกชาติอยูมาดอน
ได.
แมในพระดํารัสที่ตรัสวา ขันธธาตุอายตนะทั้งหลาย รับทาน
ดังนี้ มหาชนจะไมเขาใจ พากันพิศวงงงวย โตแยงวา นี้อะไรกัน ขันธ
ธาตุอายตนะทั้งหลายรับทานดวยหรือ ? ดังนี้ แตเมื่อตรัสวา บุคคลผูมี
ศีล มีกัลยาณธรรมรับทาน ดังนี้ มหาชนก็เขาใจ ไมพิศวงงงวย
ไมโตแยง เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อ
ทรงแสดงถึงความบริสุทธิ์แหงทักษิณาทาน.
เพราะวา ธรรมดาพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายจะไมทรงละทิ้ง
สมมติของโลก ทรงดํารงอยูในถอยคําของชาวโลก ในภาษาของชาว
โลก ในการเจรจาของชาวโลกนั้นแหละทรงแสดงธรรม เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถาไวเพื่อไมละทิ้งสมมติของโลกเสีย.
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ฉะนั้น ทานองคนี้ (พระสารีบตุ รเถระ) เมื่อจะไมใหขัดแยง
กับพระธรรมเทศนาพระผูมีพระภาคเจา จึงไดดํารงอยูในสมมติของโลก
แลวกลาวคํานี้อาทิวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคล ๔ ประเภท
เหลานี้ ดังนี้ เพราะเหตุเปนผูฉลาดในสํานวนโลก เพราะฉะนั้น บุคคล
ในที่นี้โปรดทราบทามสมมติเทานั้น ไมไดหมายถึงปรมัตถ.
บทวา สนฺโต สวิชฺชมานา (มีอยู หาได) คือ พอมี หาพบ
ตามสํานวนของโลก. คําวา ในโลก คือ ในสัตวโลก.
ขยายความกิเลสดุจเนิน ๓ อยาง
ในที่ลางแหง กิเลสพระองคตรัสเรียกวา อังคณะ ( เปนเหมือน
เนิน ) ในคํามีอาทิวา สงฺคโณว สมาโน. ดังที่ตรัสไววา บรรดา
กิเลสเพียงดังเนินนั้น กิเลสเพียงดังเนินเปนไฉน ? คือ กิเลสเพียงดังเนิน
ไดแกราคะ กิเลสเพียงดังเนิน ไดแกโทสะ กิเลสเพียงดังเนิน ไดแกโมหะ
กิเลสเพียงดังเนิน ในทีบ่ างแหงหมายถึงมลทินอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
เปอกตมดังที่ตรัสไววา พยายามเพื่อจะละมลทินหรือเปอกตมนั้นนั่นแหละ.
แตในที่บางแหงหมายถึงพื้นที่ชนิดนั้น ( ที่เปนเนิน) พื้นที่นั้นพึงทราบ
ตามคําที่พูดกัน เชน เนินโพธิ์ เนินเจดีย เปนตน. แตในพระสูตรนี้
ทานพระสารีบุตรประสงคเอากิเลสอยางเผ็ดรอนนานัปการวา กิเลสเพียง
ดังเนิน.
จริงอยางนั้น ทานพระสารีบุตร กลาววา ทานผูมีอายุ คําวา
อังคณะนี้เปนชื่อของอกุศลธรรมชั่วชา มีความปรารถนาเปนอารมณ.
เปนผูเปนไปกับดวยกิเลสเพียงดังเนิน ชื่อวา มีกิเลสเพียงดังเนิน
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บทวา สงฺคโณว สมาโน ผูมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเอง ยังมีอยู.
ขอวา อตฺถิ เม อชฺฌตฺต องฺคณ (ลางคนไมรูตามความจริง
วา กิเลสเพียงดังเนินของเรา ยังมีอยูในภายใน ) ความวา ไมรูวา กิเลสมี
อยูในตัวเรา คือในจิตสันดานของเรา คือไมรูโดยถองแท อยางนี้วา
ธรรมดากิเลสเหลานี้ หยาบคาย รายแรง ควรละทิ้ง ไมควรเอาไว
คลายกับลูกศรอาบยาพิษก็ปานกัน.
สวนผูใดรูวามีดวย รูอยางนี้ดวย (รูวาหยาบชา) ผูนั้นทาน
พระสารีบุตรเรียกวา รูต ามความจริงวา กิเลสเพียงดังเนินภายในของเรา
ยังมีอยู. แตกิเลสที่จะถอนไดดวยมรรคยังไมเกิดขึ้นแกผูใด เพราะหักหาม
ไวไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ผูนี้ (นั่นเอง) ทานพระสารีบตุ รเถระ
ประสงคเอาวา เปนผูไมมีกิเลสเพียงดังเนิน โนพระสูตรนี้.
ขอวา นตฺถิ เม อชฺฌตฺต องฺคณนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
(ไมรูตามความจริงวากิเลสเพียงดังเนินภายในของเราไมมี) ความวา
ไมรูวา กิเลสทั้งหลายของเราไมมี เพราะหักหามดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไมใช
ไมมีเพราะถอนไดดวยมรรค คือไมเขาใจโดยถองแทอยางนี้วา กิเลส
เหลานั้นเมื่อเกิดขึ้น จักทําความพินาศอยางใหญหลวง ( เพราะวา) เปน
กิเลสหยาบชา รายแรง ควรละทิ้ง ไมควรเอาไว คลายกับลูกศรอาบ
ยาพิษก็ปานกัน.
สวนผูใดรูวา ไมมีเพราะเหตุอันนี้ดวย รูอยางนี้ดวย ( รูวาหยาบชา)
ผูนั้นทานพระสารีบุตรเรียกวา รูตามความจริงวา กิเลสเพียงดังเนินภาย
ในของเราไมมี ดังนี้.
บทวา ตตฺร เทากับ เตสุ โยค จตูสุ ปุคคฺ เลสุ ในบุคคล ๔
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จําพวกนั้น หรือวา โยค ทฺวีสุ สงฺคเณสุ ในบุคคลผูมีกิเลสเพียง
ดังเนินทั้ง ๒ นั้น.
บทวา ยฺวาย ตัดบทเปน โย อย (แปลวาบุคคลนี้ใด) ปาฐะ
(บาลีเดิม ) เปน ยาย ดังนี้ก็มี.
คนดี - คนเลว
[ ๕๕ ] ทานพระโมคคัลลานะเรียนถามถึงเหตุอยางเดียวเทานั้น
แหละ แตใชคําถามดวยคําทั้งคําวา ทานพระสารีบุตรผูมีอายุ อะไรหนอ
เปนเหตุ เปนปจจัย ? ดังนี้.
พึงทราบความสัมพันธกัน ในบทวา เยนิเมส เปนตน อยางนี้วา
บรรดาคนทั้ง ๒ ประเภทนั้น คนหนึ่ง ทานเรียกวา เปนคนประเสริฐ
แตอีกคนหนึ่ง ทานเรียกวา เปนคนต่ําทราม เพราะเหตุใด เพราะปจจัยใด
เหตุนั้นคืออะไร ปจจัยนั้นคืออะไร ?
ในเรื่องเหตุและปจจัยทั้ง ๒ อยางนั้น ถึงแมวา คําวา การรับรู
และการไมรูทั้งคูนี้เองที่ทานพระสารีบุตรกลาวไววา ไมรูอยู รูอยู เปนทั้ง
เหตุ เปนทั้งปจจัย ก็จริง แมถึงอยางนั้น พระเถระไดกลาวย้ําไววา ดูกอน
ทานผูมีอายุ ในจํานวนคน ๒ ประเภทนั้น ดังนี้เปนตน เพื่อแสดง
เหตุนั้นใหชัดกวาแตกอน เพราะเหตุที่คนมีปฏิภาณเฉียบแหลม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺเสต ปาฏิกงฺข ( เขาหวังไดเหตุนั้น )
ดังนี้ อธิบายวา บุคคลนั้น พึงหวังไดเหตุนั้น คือ พึงคาดหมายไดวา
คนนั้นจักประสบเหตุนี้แหละ ไมใชเหตุอยางอื่น หมายความวา เปนสิ่ง
ที่มีไดแนนอน.
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ทานพระสารีบุตรกลาวหมายเอาการไมยังฉันทะใหเกิดขึ้นเปนตน
ที่ทานไดกลาวไว โดยนัยมีอาทิวา เขาจักไมใหความพอใจเกิดขึ้น.
แมในจํานวนขอความเหลานั้น ขอความวา เขาจักใหฉันทะเกิด
ขึ้น คือ เขาเมื่อไมรู ก็จักไมใหความพอใจอยากจะทําเกิดขึ้น เพื่อจะ
ละกิเลสเพียงดังเนินนั้น.
บทวา น วายมิสฺสติ แปลวา จักไมพยายาม คือจักไมทําความ
พยายามใหมีกําลังมากไปกวานั้นเลย.
ขอวา น วิริย อารภิสฺสติ ( จักไมปรารภความเพียร ) ความวา
จักไมปรารภความเพียร ที่เปนตัวกําลังเอาเลย อธิบายวา จักไมยังความ
เพียรใหเปนไป.
บทวา สงฺคโณ ( กิเลสดุจเนิน ) คือมีกิเลสดุจเนินดวยเนิน
ทั้งหลายมีราคะเปนตนเหลานั้น.
บทวา สงฺกิลิฏจิตฺโต ( เปนผูมีจิตเศราหมองแลว ) คือเปนผู
มีจิตมัวหมอง ไดแก มีจิตขุนมัวเอามาก ๆ เพราะเนินคือกิเลสเหลานั้น
เอง ไดแกเปนผูมีจิตถูกกิเลสเพียงดังเนินเหลานั้นเบียดเบียน มีจิตถูก
กิเลสเพียงดังเนินเหลานั้นเผาลนเอาทีเดียว.
บทวา กาล กริสฺสติ ( จักมรณภาพ ) คือจักตาย.
บทวา เสยฺยถาป คือ เสยฺยถา นาม เปรียบเหมือนวา.
บทวา กสปาติ ( ถาดทองสัมฤทธิ์) คือภาชนะที่ทําดวยทอง
สัมฤทธิ์.
บทวา อาภตา คือเอามา.
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บทวา อาปณา วา กมฺมารกุลา วา ( จากตลาดหรือตระกูล
ของชางทอง) คือ จากรานตลาด หรือจากบานของชางทองผูทําถาดทอง
สัมฤทธิ์.
บทวา รเชน ( ถูกละออง) คือถูกละอองที่จรมา มีฝุนเปนตน
(ปลิวมาเกาะ).
บทวา มเลน ( ถูกสนิม) คือถูกสนิมโลหะที่เกิดกับถาดทอง
สัมฤทธิ์นั่นเอง (จับ ).
บทวา ปริโยนทฺธา (จับ) คือเกาะหุมอยูทั่วไป.
บทวา น จ ปริโยทเปยฺย ( ไมไดขัดถู) คือไมไดทําความ
สะอาด ดวยวิธีลางและขัคสีเปนตน.
บทวา รชาปเถ (ทางฝุน ) คือในที่ที่มีละออง. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะ
(บาลีในพระไตรปฎก ) ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน. อธิบายวา เก็บไว
ในที่ที่ละอองปลิวมาถึง คือในที่ที่ละอองฟุง หรือเก็บไวใตเตียง หรือยุง
แกลบ หรือภายในภาชนะเหมือนกับเอาละอองโรยใส.
ในขอวา สงฺกิลิฎตรา อสฺส มลคฺคหิตา (มีแตจะมัวหมองมี
สนิมเกาะมาก ) นี้มีคําอธิบายวา รังแตจะมัวหมองขึ้นกวาเดิม เพราะ
เก็บไวในที่ทางที่มีละออง คือถูกสนิมเกาะขึ้นมากกวาเดิม เพราะไมไดใช
และไมไดทําความสะอาด มิใชหรือ ?
ก็คําวา ( มีแตจะมัวหมองมีสนิมเกาะมากมิใชหรือ) นี้เปนคํายอน
ถาม. เพราะฉะนั้น พึงทราบอรรถาธิบายคํายอนถามนั้น ดังตอไปนี้วา
ทานขอรับ ( โมคคัลลานะ ) ถาดทองสัมฤทธิ์ใบนั้น ที่เขาทําอยางนี้
ภายหลังจะหมองมากกวาเดิม และจะมีสนิมเกาะมากกวาเดิมจนยากที่จะรูได
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หรือไมรูไดวา เปนถาดดินหรือเปนถาดทองสัมฤทธิ์. พระเถระเมื่อจะรับ
รองคํานี้ จึงกลาววา เปนอยางนั้นนั่นแหละทาน.
พระธรรมเสนาบดี (สารีบุตร) เมื่อจะยืนยันขออุปไมยอีกครั้ง
จึงไดกลาวคํามีอาทิไววา เอวเมว โข ( ก็เหมือนกันนั่นแหละ ).
ในคํานั้น ควรทราบการเปรียบเทียบคําอุปมากับคําอุปไมย ดังตอ
ไปนี้ :บุคคลที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู เปรียบเหมือนถาดสัมฤทธิ์ที่มัว
หมอง การที่บุคคลนั้นเมื่อจะไดบวช ก็กลับไดบวชในสํานักของบุคคลผู
ขวนขวายในอเนสนาทั้งหลายมีเวชกรรม (เปนหมอ ) เปนตน เปรียบ
เหมือนการทอดทิ้งถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมองอยูแลว ไวในที่ทางที่มี
ละอองเพราะไมไดใชสอย เปนตน. การทําอเนสนามีเวชกรรมเปนตนแหง
บุคคลนั้น ผูสําเหนียกอยูตามอาจารยและอุปชฌาย ตามลําดับ ( และ)
การมรณภาพทั้งที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินของบุคคลผูดํารงอยูในวีติกกมโทษ
คือการทําอเนสนามีเวชกรรมเปนตน (เปนหมอเหมือนอาจารย) เปรียบ
เหมือนภาวะของถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมองอยูแลว กลับมัวหนองยิ่งขึ้นไป
กวาเดิมอีก.
อีกอยางหนึ่ง การมรณภาพทั้ง ๆ ที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยูแหง
เขาผูดํารงอยูในวีติกกมโทษนี้ตามลําดับ คือ การตองอาบัติทุกกฏ และ
ทุพภาสิต ( เปรียบเหมือนภาวะของถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมองอยูแลว
กลับมัวหมองขึ้นไปอีก ). อีกอยางหนึ่ง การมรณภาพทั้ง ๆ ที่ยังมีกิเลส
เพียงดังเนินอยูของเขาผูดํารงอยูในวีติกกมโทษนี้ตามลําดับ คือ การตอง
อาบัติปาจิตตีย และถุลลัจจัย การตองอาบัติสังฆาทิเสส การตองอาบัติ
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ปาราชิก และการทําอนันตริยกรรม มีการฆามารดาเปนตน (เปรียบ
เหมือนภาวะของถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมองอยูแลว กลับมัวหมองยิ่งขึ้น
ไปอีก).
แตในขอความนี้วา จักเปนผูมีจติ เศราหมอง มรณภาพ ไมควร
เห็นอรรถาธิบายอยางนี้วา จักมรณภาพดวยอกุศลจิต. เพราะสัตวทุกตัวตน
ตายโดยปกติจิต คือโดยภวังคจิตกันทั้งนั้น แตคนคนนี้ยังไมชําระจิต
สันดานใหสะอาดกอนแลวจึงตาย ดังนี้แล พึงทราบอรรถาธิบายวา
พระสารีบุตรกลาวขอความไวอยางนี้ หมายเอาอรรถาธิบายขอนี้ .
ในทุติยวารมีวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :บทวา ปริโยทเปยฺยุ ( ควรขัดถู) ความวา ทําใหสะอาด คือ
ใหเปนเชนกับกระจกเงา ดวยการลางการขัดและการถูดวยขี้เถาละเอียด
เปนตน.
ขอวา น จ น รชาปเถ (ไมควรเก็บมันไวในที่ทางที่มีละออง )
ความวา ไมควรเก็บไวในที่ดังที่กลาวมากอนแลว แตควรวางไวในกลอง
หรือหีบ หรือหอ แลวเอาแขวนไวที่ไมสําหรับแขวนสิ่งของ (นาคทันตะ).
คําที่ยังเหลืออยู ควรถือเอาตามแนวแหงนัยที่ไดกลาวมาแลวนั้นเถิด.
แตในทุติยวารนี้ ควรทราบการเปรียบเทียบ ระหวางขออุปมากับ
อุปไมยดังตอไปนี้วา ภัพพบุคคล (ผูพอบรรลุมรรคผลได) ที่ยังมีกิเลส
เพียงดังเนินอยู เปรียบเหมือนถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมอง การที่บุคคล
นั้นกลับไดบวชในสํานักของผูมีศีลเปนที่รัก เหมือนกับทําการใชถาดทอง
สัมฤทธิ์ที่มัวหมองเปนตน แลวเก็บไวในสถานที่ที่สะอาด. อาจารยและ
อุปชฌายเหลาใด ตักเตือนพร่ําสอน (เขา) เห็นความประมาทแมเพียง
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เล็กนอยก็ทําทัณฑกรรมแลวใหสําเหนียกบอย ๆ การมรณภาพขณะที่ไมมี
กิเลสเพียงดังเนินแหงเขาผูสําเหนียกตามอาจารยและอุปชฌายะนั้น ดํารงอยู
ในคุณธรรมนี้ คือการประพฤติปฏิบตั ิชอบนี้ตามลําดับ เหมือนกับภาวะ
ของถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมอง แตสะอาดหมดจดในภายหลัง.
อีกอยางหนึ่ง การมรณภาพขณะที่ไมมีกิเลสเพียงดังเนินแหงเขา
ผูดํารงอยูในการยืนหยัดอยูในศีลอันบริสุทธิ์ การเรียนเอาพระพุทธพจนพอ
เหมาะสมสําหรับคนแลวสมาทานธุดงค รับเอาพระกรรมฐานที่เกื้อกูลแก
ตน ทิ้งการอยูในเสนาสนะใกลบานแลวอยูในเสนาสนะที่สงัดนี้ตามลําดับ
เปรียบเทียบกับภาวะของถาดทองสัมฤทธิ์ที่มัวหมอง แตสะอาดหมดจดใน
ภายหลัง.
อีกอยางหนึ่ง การมรณภาพขณะที่ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน ในวาระ
สุดทายนั่นเอง ( ปรินิพพาน) แหงทานผูดํารงอยูในการทําบริกรรม
กสิณแลวขมกิเลสไวได ดวยการยังสมาบัติทั้ง ๘ ใหเกิดขึ้น การออกจาก
ฌานที่เปนบาทของวิปสสนาแลวกั้น กิเลสไวไดดวยตทังคปหาน (การ
ละกิเลสบางอยางไดดวยองคนั้น เชน ละสุภารมณไดดวยการพิจารณา
อสุภะเปนตน ) จึงบรรลุโสดาปตติผลดวยวิปสสนา ฯ ล ฯ และการ
ทําอรหัตใหแจมแจงแกตน (เปรียบเหมือนกับภาวะของถาดที่มัวหมอง
แตสะอาดหมดจดในภายหลัง ).
ในตติยวารมีวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :บทวา สุภนิมิตฺต ไดแกอารมณที่นาปรารถนา เปนที่ตั้งของ
ราคะ.
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บทวา มนสิ กริสฺสติ (จักใสใจ) ความวา เมื่อสุภนิมิตนั้น
มีอยูเขาก็จักระลึกถึงนิมติ นั้น.
บทวา ตสฺส สุภนิมิตฺตสฺส มนสิการา (เพราะการใสใจถึง
สุภนิมิตของเขา) ไดแกเพราะเหตุแหงการใสใจถึงสุภนิมิตของบุคคลนั้น.
บทวา อนุทฺธเสสฺสติ (จักตามรบกวน) คือจักเบียดเบียน
ไดแกจักครอบงํา (จิตของเขา). อธิบายวา ราคะพึงทราบวา เมื่อเกิดขึ้น
ตัดขาดการปฏิบัติกุศล เปนอกุศลชวนะเสียเอง ตามขจัดกุศลจิตสถิตอยู.
คําที่ยังเหลืออยู ควรถือเอาตามแนวแหงนัยที่ไดกลาวมาแลวนั้นเถิด.
แตในตติยวารนี้ควรทราบการเปรียบเทียบกันระหวางอุปไมย ดังตอ
ไปนี้วา บุคคลผูไมมีกิเลสเพียงดังเนิน มีกิเลสนอยตามปกติ เหมือนกับ
ถาดทองสัมฤทธิ์ที่สะอาด. การที่บุคคลนั้นจะไดบวช (ก็กลับไดบวชใน
สํานักของบุคคลผูขวนขวายในอเนสนามีเวชกรรมเปนตน ) เหมือนกับ
การไมทําการใชเปนตน ซึ่งถาดทองสัมฤทธิ์ที่สะอาดแลว ยังเก็บไวในที่
ที่มีละออง ( อีก). ตอไปจากนี้ ทุกคํา เหมือนกับในปฐมวารทั้งสิ้น.
ในจตุตถวารมีวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :ขอวา สุภนิมิตตฺ  น มนสิ กริสฺสติ (จักไมใสใจถึงสุภนิมิต)
ความวา จักไมระลึกถึงนิมิตนั้น เพราะไมมีการเวนหางจากสติในเพราะ
นิมิตนั้น. ถอยคําที่เหลือ พึงทราบตามแนวแหงทุติยวารเถิด. คํามีอาทิวา
ดูกอนทานผูมีอายุ บุคคลนี้แล มีนัยดังที่ไดกลาวไวในคํามีอาทิวา ยโต
นุโข นั้นแหละ.
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เนินคืออะไร ?
[ ๕๖] บัดนี้ ทานพระสารีบุตรผูถูกทานพระมหาโมคคัลลานะ
ที่ประสงคจะใหทานอธิบายวากิเลสเพียงดังเนินนั้นใหชัด โดยประการ
ตาง ๆ ถามแลว โดยนัยมีอาทิวา คําที่ทานเรียกวา เนิน เนิน ไดแก
อะไร? ดังนี้ เมื่อจะตอบคําถามนั้น จึงไดกลาวคํามีอาทิวา ดูกอนทาน
ผูมีอายุ คําวา เนิน นี้ เปนชื่อของอกุศลธรรมที่ชั่วชาแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจฉฺ าวจราน ( เปนแดงของอิจฉา)
มีเนื้อความวา (อกุศล ) เปนที่เที่ยวไปแหงความอยาก คือ ความโกรธ
และความนอยใจนานัปการ ที่ขามลง คือเปนไปแลวดวยอํานาจแหง
ความอยาก.
[๕๗ ] ขอวา ย อิเธกจฺจสฺส (เหตุที่ใหความอยากเกิดขึ้นแก
ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ ) มีอรรถาธิบายวา ความอยากนี้ พึงเกิด
ขึ้นแกภิกษุลางรูปโดยเหตุอยางใด เหตุอยางนั้น ที่เปนฐานแหงความอยาก
นั้น มีอยู คือยังมี ไดแกยังหาได.
บทวา อาปนฺโน อสฺส เทากับ อาปนฺโน ภเวยฺย แปลวา
พึงเปนผูตองอาบัติแลว.
ประโยควา น จ ภิกฺขู ชาเนยฺยุ เทากับ ภิกฺขู จ ม น
ชาเนยฺยุ ( แปลวา และขออยาใหภิกษุทั้งหลายรูจักเรา ).
ในเรื่องที่ไมใหภิกษุทั้งหลายรูจักนี้ มีอะไรเปนเหตุ ?
มีความที่เธอเปนผูมีความตองการลาภ เปนเหตุ.
อธิบายวา ภิกษุผูมีความตองการลาภตามปกติแลว ก็เปนผูทําบุญไว
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และเปนผูที่มนุษยทั้งหลายพากันสักการะทําความเคารพ จึงคิดอยางนี้วา
ภิกษุตองอาบัติแลว พระเถระทั้งหลายรูเขาจะบอกแกพระภิกษุผูปานกลาง
ทั้งหลาย ภิกษุปานกลางทั้งหลายจะบอกแกภิกษุทั้งหลายที่ยังใหม ภิกษุ
ใหมทั้งหลายจะบอกแกคนทั้งหลายมีคนเฝาวิหารเปนตน (คนกินเดน
ในวิหาร) คนเฝาวิหารเหลานั้นจะบอกแกภิกษุณีทั้งหลายผูมารับโอวาท
บริษัททั้ง ๔ ก็จะรูกันไปตามลําดับอยางนี้ เมื่อเปนอยางนี้แลว อันตราย
แหงลาภก็จะมีแกเรานั้น นาละอายใจจริง ? ถึงเราจะตองอาบัติจริงแลว
ขอภิกษุทั้งหลายอยารูจักเราเลย.
ขอวา ย ต ภิกขฺ ุ ภิกฺขู ชาเนยฺยุ เหตุที่ภิกษุทั้งหลายพึงรู
ภิกษุนั้น ความวา เหตุที่จะใหภิกษุเหลาอื่น รูเรื่องภิกษุนั้นมีจริง คือ
มีอยูทีเดียว ไมใชไมมี เพราะวาพระเถระทั้งหลายรูเขาแลว ก็จะบอกแก
ภิกษุปานกลางทั้งหลาย. เมื่อเปนอยางนี้ เธอก็จะเปนผูปรากฏในบริษัท
ทั้ง ๔ โดยนัยที่ไดกลาวมากอนแลว. และเธอปรากฏอยางนี้แลวจะเปน
ผูอัปยศ เขาไปบานตั้ง ๑๐๐ บาน เช็ดเทาที่ธรณีประตูตั้ง ๑๐๐ แหง
ก็จะออกมาดวยบาตรเปลา. ตอแตนั้นไป ภิกษุทั้งหลายก็จะรูจักเราวา
เปนผูตองอาบัติ. อนึ่ง เธอครั้นคิดวาเราถูกพระภิกษุเหลานั้นทําใหเสียหาย
ไปแลวดวยอาการอยางนี้ ก็จะเปนผูขุนเคืองเพราะเหตุอยางนี้.
ความโกรธ คือความนอยใจเปนเนิน
[๕๘] บทวา อปฺปตีโต (จะเปนผูนอยใจ ) คือเธอจะเปนผู
โกรธเคือง ไดแกถูกความโกรธครอบงําดวย จะเปนผูนอยใจ คือถูก
ความเสียใจครอบงําดวยเพราะเหตุการณนี้. ในขอวา โย เจว โข อาวุโส
โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมต องฺคณ (ทานผูมีอายุ ความ
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โกรธเคืองและความนอยใจ ทั้งคูนี้ชื่อวา เนิน) นี้ ควรทราบอรรถา.
ธิบายอยางนี้วา ทานผูมีอายุ ความขุนเคือง ที่สงเคราะหเขาในสังขารขันธ
ดวย ความนอยใจที่สงเคราะหเขาในเวทนาขันธดวย ทั้งคูนี้ชอื่ วา เนิน
และคํานี้ทานกลาวไวดวยสามารถแหงบุคคลผูเปนเชนนั้น แตความโลภ
ทานกลาวไวดวยสามารถเปนสวนเบื้องตนของกิเลสเพียงดังเนินนี้. สวน
โมหะเปนอันถือเอาแลวเหมือนกัน ดวยสามารถแหงการประกอบเขาดวย
กัน ( กับโลภะ ) แลว .
[๕๙] บทวา อนุรโห ม (ควรฟองเราในที่ลับ) มีเนื้อความ
วา ภิกษุเชนกับรูปแรก (ที่ตองอาบัติ ) ปรารถนาใหภิกษุทั้งหลายพา
ตนเขาไปสูเสนาสนะทายวิหารปดประตู แลวจึงฟอง.
บทวา าน โข ปเนต ( ก็ขอนี้แลเปนเหตุ) หมายความวา
เหตุนี้มีได คือภิกษุทั้งหลายผูฉลาด ไดรับแนะนํา แลวควรเอาภิกษุนั้น
ไปสูทามกลางบริษัท ๔ แลวจึงฟองโดยนัยมีอาทิวา ทานทําเวชกรรม
ในที่ชื่อโนน. สวนขอความวา เธอจะเปนผูปรากฏในบริษัท ๔ จะปรากฏ
อยางนี้ดวย ถูกความเสื่อมยศครอบงําแลวดวย ทั้งหมดเหมือนกับขอ
ความในตอนตนนั่นแหละ.
คนผูเทาเทียมกัน
[๖๐] บทวา สปฺปฏิปุคฺคโล (คนผูเทาเทียมกัน) คือคนตรง
กันขามที่เทาเทียม.
คําวา เทาเทียมกัน คือตองอาบัติเหมือนกัน.
คําวา คนตรงกันขาม คือผูเปนโจทก. ภิกษุนี้ตองการใหฟอง
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โดยภิกษุที่ตองอาบัติเหมือนกัน (เพราะวา) เธอเขาใจวา อาจจะพูด
(คาน) ไดวา ทานเองก็ตองอาบัตินี้ กอนอื่นทานจงทําคืนอาบัตินั้น
ภายหลังจงฟองผม. อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูเสนอกันแมโดยชาติเปนตน
ชื่อวา คนเทาเทียมกัน. อธิบายวา. ภิกษุนี้ตองการใหฟองโดยภิกษุผูเสมอ
กัน ดวยคุณสมบัติทั้งหลาย แมมีอาทิอยางนี้ คือ ดวยชาติ ดวยตระกูล
ดวยความเปนพหูสูต ดวยความฉลาด (และ) ธุดงคของตน (เธอ )
เขาใจวา ทุกขอยางยิ่งที่บุคคลเชนนั้นกลาวแลวยอมไมมี. คนตรงขาม
(โจทก) ที่ไมคูควรกัน ชื่อวาคนที่ไมเทาเทียมกัน ในคํานี้วา ไมใช
คนที่ไมเทาเทียมกัน มีอธิบายวา คนที่เปนคูศัตรูเปนคูตอสู ชื่อวาไม
ควรเปนโจทก เพราะไมเสมอเหมือนกัน โดยอาบัติเปนตนเหลานี้.
ขอวา อิติ โส กุปโต (เพราะเหตุอยางนี้ เขาจะเปนผูโกรธ
เคือง ) มีเนื้อความวา เพราะเหตุอยางนี้เขาจะเปนผูแคนเคืองอยางนี้
เพราะการฟองของผูไมเทาเทียมกันนี้.
[๖๑] ในจตุตถวาร (ตอนวาดวยอิจฉาวจรที่ ๔) มีวินจิ ฉัย
ดังตอไปนี้ :ศัพท อโห วต (โอหนอ ) ปรากฏในคําตําหนิก็มี เชนวา
เฮยนาทุเรศจริง ทานผูเปนบัณฑิตของพวกเรา คือวา เฮยนาทุเรศจริง
ทานผูเปนพหูสูต และเปนผูบรรลุวิชชา ๓ ของเราทั้งหลาย. ปรากฏใน
ความปรารถนา (ก็มี) เชนวา นาชื่นใจจริง คนทั้งหลายจะตองอภิเษก
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เราผูยังหนุมยังแนนอยูไวในราชสมบัติ. ในที่นี้ปรากฏในความปรารถนา
เทานั้น.
คําวา ปุจฺฉิตวา ปุจฺฉิตฺวา ( ตรัสถานแลว ) คือ ตรัสถามแลว
ตรัสถามเลา. ภิกษุผูมีความตองการลาภนี้อยากใหพระผูมีพระภาคเจา
ทรงยอนถามตน แตตองการใหถามปญหานั้นดวยถอยคําเพื่อใหคลอยตาม
ไมใชตรัสถามถึงมรรคผล หรือวิปสสนา ทําใหมีชองโหวไว. เพราะวา
ภิกษุรูปนี้ เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงยอนถามพระมหาเถระทั้งหลายมี
พระสารีบุตร เปนตนในทามกลางบริษัทอยางนี้วา สารีบุตร โมคคัลลานะ
กัสสปะ ราหุล เธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ? คือ จักษุเที่ยง
หรือไมเที่ยง แลวทรงแสดงธรรมไป เห็นพวกมนุษยกลาวสรรเสริญคุณ
ของพระเถระเหลานั้นอยูวา พระเถระผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย พระศาสดา
ทรงพอพระทัย ดังนี้ และเห็นพวกเขานอมลาภสักการะไปถวายพระเถระ
เหลานั้นอยู เพราะฉะนั้น เธอเมื่อปรารถนาลาภสักการะนั้น ครั้นคิด
อยางนี้แลว ออกไปยืนตรงพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาเหมือนทอน
ไมที่วางไว.
บทวา โส กุปโต ( เธอโกรธเคืองแลว) ความวา ภายหลัง
พระผูมีพระภาคเจาไมสนพระทัยเธอเลย แตตรัสถามพระเถระรูปอื่น
แลวทรงแสดงธรรมไป เพราะฉะนั้น เธอจึงโกรธเคืองทั้งพระผูมีพระ
ภาคเจา และพระเถระ.
โกรธเคืองพระผูมีพระภาคเจาอยางไร ?
โกรธเคืองพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา เราตั้งแตบวช ไมรูจัก
การออกไปนอกบริเวณพระคันธกุฎี ทุกเวลาไมเคยหางเปนเชนกับเงา
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แมเพียงแตจะตรัสถามเรา แลวทรงแสดงธรรมเทศนาก็ไมมี ทรงถาม
พระเถระที่ทรงเห็นเพียงครูเดียวเทานั้น แลวก็ทรงแสดงธรรม.
โกรธเคืองพระเถระอยางไร ?
โกรธเคืองพระเถระอยางนี้วา พระแกรูปนี้ นั่งตรงพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจาเหมือนกับตอไม เมื่อไรนะพระเถระผูเปนธรรมกัมมิกะ
(ทํางานเกี่ยวกับธรรม) จักใหพระแกรูปนี้ถึงฐานะแหงอภัพพบุคคล
(ผูไมควรบรรลุมรรคผล ) แลวขับออกไป (จากหมูคณะ.) เพราะวา
ถาไมมีภิกษุรูปนี้ในวิหารนี้ไซร พระผูมีพระภาคเจาจะทรงเจรจากับเรา
แนนอน.
พระโกรธ
[๖๒] บทวา ปุรกฺขตฺวา ปุรกฺขตฺวา (ทําไวขางหนา ทําไว
ขางหนา) คือทําไว (ใหอยู ) ขางหนา มีคําอธิบายวา หอมลอม
(ทั้งขางหนาและขางหลัง ).
แมภิกษุรูปนี้ก็เปนผูอยากไดลาภเหมือนกัน. เพราะวา ภิกษุรูปนี้
เห็นภิกษุทั้งหลายผูเปนพหูสูตเขาบานพรอมกับภิกษุผูเปนบริวาร กําลัง
ไหวเจดีย และเห็นอุบาสกทั้งหลายผูเลื่อมใส ( ภิกษุเหลานั้น ) เพราะ
เห็นคุณธรรมขอนั้น ของทานเหลานั้น แสดง (ทํา) อาการของผูเลื่อมใส
อยู เพราะฉะนั้น เธอจึงตองการอยางนี้.
บทวา กุปโต (โกรธเคืองแลว) หมายความวา ภิกษุแมรูปนี้
โกรธเคืองในเพราะเหตุ ๒ สถาน คือ โกรธเคืองตอภิกษุทั้งหลายและ
พระเถระ.
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โกรธเคืองภิกษุทั้งหลายอยางไร ?
โกรธเคืองภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นถือเอาเฉพาะจีวร
หรือบิณฑบาตที่เกิดขึ้นแกเรานั้นบริโภคอยู แตผูจะมาขางหลังรับบาตร
จีวรของเราก็ไมมี.
โกรธเคืองพระเถระอยางไร ?
โกรธเคืองพระเถระวา พระเถระแกรูปนี้ (ไป ) ปรากฏดวยใน
ที่นั้น ๆ เมื่อไรนะ พระธรรมกัมมิกะ จักจับเขาออกไป เมื่อไมมี
พระแกรูปนี้ ภิกษุทั้งหลายก็จักหอมลอมเราคนเดียวเปนแน.
[๖๓] บทวา ภตฺตคฺเค (โรงฉัน) คือ สถานที่สําหรับฉัน
(หอฉัน).
บทวา อคฺคาสน (ที่นั่งชั้นยอด ) คือ ที่นั่งสําหรับพระสังฆเถระ.
บทวา อคฺโคทก ( น้ําที่เลิศ ) คือ ทักษิโณทก (น้ําที่ถวายดวย
ความเคารพ ).
บทวา อคฺคปณฺฑ (บิณฑบาตที่เลิศ) คือ บิณฑบาตสําหรับ
พระสังฆเถระ.
อีกอยางหนึ่ง ในที่ทุกแหง คําวา เลิศ นี้ เปนคําใชเรียกสิ่งของ
ที่ประณีต.
บรรดาความปรารถนาทั้ง ๒ อยางนี้ ความปรารถนาวา เราคนเดียว
ควรได ดังนี้ ไมมีโทษหมักมากเทาไร. แตความปรารถนาวา ภิกษุอื่น
ไมควรได ดังนี้ มีโทษหนักมาก.
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ภิกษุผูมีความตองการลาภ รูปนี้เปนผูที่นาเลื่อมใส โดยการครอง
จีวรเปนตน บางครั้งก็บวช บางครั้งก็สึก เพราะเหตุนั้น เธอเมื่อภายหลัง
ไมไดที่นั่งเปนตน ที่ตนเคยไดนั่งมาแลวในตอนกอน จึงคิดอยางนี้วา
ภิกษุนั้นไมควรจะได. ภิกษุรูปนั้นเมื่อที่นั่งชั้นยอดเปนตน ถึงแกพระเถระ
ทั้งหลาย (พระเถระนั่งแลว ) สําหรับพระรุนกลาง และพระรุนไหน
เหลาอื่น ก็ทาํ นองเดียวกันนั้น บางครั้งก็ไดที่นั่งธรรมดาสามัญหรือที่นั่ง
ที่ต่ํากวาที่นั่งทั้งหมด หรือไมไดเลย.
บทวา กุปโต (โกรธเคืองแลว) คือ ภิกษุรูปนี้เอง โกรธเคือง
ในเพราะเหตุ ๒ สถาน คือ (โกรธเคือง ) คนทั้งหลายและพระเถระ
ทั้งหลาย.
โกรธเคืองคนทั้งหลายอยางไร ?
(โกรธเคือง ) คนทั้งหลายอยางนี้วา คนเหลานี้อาศัยเรา จึงได
ภิกษุทั้งหลาย (มา) ในงานมงคลเปนตน (เมื่อกอน) เขาพากันพูดวา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขอพระคุณเจาไดกรุณาพาภิกษุจํานวนเทานี้
(ไป ) ทําความอนุเคราะหแกกระผมทั้งหลายเถิด แตเดี๋ยวนี้เขาไดพาเอา
พระเถระแก ผูเพียงแตไดเห็นชั่วประเดี๋ยวเดียวไป เรื่องนี้ชางเถิด ตอไป
นี้เมื่อกิจของเขาเหลานี้เกิดขึ้น เราจักรู ( แกมือ ).
โกรธเคืองพระเถระอยางไร ?
โกรธเคืองพระเถระอยางนี้วา ถาธรรมดาไมมีพระเถระเหลานั้นไซร
คนทั้งหลายตองนิมนตเฉพาะเราเทานั้น.
บทวา อนุโนเทยฺย ( ควรอนุโมทนา ) คือ ควรทําอนุโมทนา.
แมภิกษุรูปนี้เปนผูมีความตองการลาภ รูการอนุโมทนาเปนตอน ๆ แบบ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 380

ธรรมดา ๆ. เธอคิดปรารถนาอยางนี้วา ณ สถานที่อนุโมทนา แมบาน
จะพากันมามาก พวกเขาจําเราไดแลว ตอไปจักถวายภักษาหารเปนถาด ๆ.
บทวา าน ( เหตุที่ตั้ง ) ความวา การอนุโมทนา เปนภาระ
หนาที่ของภิกษุทั้งหลายผูเปนพหูสูต เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอธิบาย
ไววา ภิกษุผูเปนพหูสูตควรอนุโมทนา.
บทวา กุปโต (โกรธเคืองแลว ) หมายความวา ภิกษุรปู นี้เอง
จะโกรธเคือง ในเพราะเหตุ ๓ สถาน คือ โกรธเคืองคนทั้งหลาย ๑
โกรธเคืองพระเถระ ๑ โกรธเคืองพระธรรมกถึก ๑.
โกรธเคืองคนทั้งหลายอยางไร ?
โกรธเคืองคนทั้งหลายอยางนี้วา เมื่อกอนคนเหลานี้เขามาหาเรา
คนเดียวแลวขอรองวา
ขอนิมนตทานนาคเถระของเราทั้งหลายจง
อนุโมทนา ขอนิมนตทานสุมนเถระของเราทั้งหลายจงอนุโมทนา แต
วันนี้ไมพูด (ไมนิมนต).
โกรธเคืองพระเถระอยางไร ?
โกรธเคืองพระเถระอยางนี้วา พระสังฆเถระรูปนี้ไมกลาววา ทาน
ทั้งหลาย จงพากันเขาไปหาพระนาคเถระ พระสุมนเถระ ผูเปนพระ
ประจําตระกูลของทานทั้งหลาย ทานผูนี้จักอนุโมทนา.
โกรธเคืองพระธรรมกถึกอยางไร ?
โกรธเคืองพระธรรมกถึกอยางนี้วา พอทานพระเถระพูดจบเทานั้น
เห็น (ทานพระธรรมกถึก) รนราน เหมือนไกถูกตี ผูจะฉุดครา
๑

๑. ปาฐะเปน อนุโมทนาภาโว แตฉบับพมาเปน อนุโมทนา ภาโร จึงแปลตามฉบับพมา

ความดีกวา.
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พระรูปนี้ออกไปก็ไมมี เพราะวา เมื่อไมมีพระรูปนี้ เราคนเดียวตอง
อนุโมทนา.
[ ๖๔ ] บทวา อารามคตาน (ผูมาสูอาราม) คือ ผูประชุม
กันอยูในวิหาร.
แมภิกษุรูปนี้ ผูมีความตองการลาภ รูธรรมกถาเปนตอน ๆ แบบ
ธรรมดา ๆ เธอเห็นภิกษุทั้งหลาย ผูนั่งประชุมกันฟงธรรมเนืองนิตย
ตลอดทั้งคืนตั้ง ๒-๓ รอยโยชนในที่เชนนั้น พากันพอใจทีเดียว หรือ
เห็นภิกษุหนุมหรือสามเณรกําลังใหสาธุการดวยเสียงดังวา สาธุ สาธุ
บาสกอุบาสิกาทั้งหลาย พากันถามภิกษุทั้งหลายที่ไปในบานในวันที่ ๒
ตอจากนั้นวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ พระพวกไหนแสดงธรรม
ภิกษุเหลานั้นกลาววา รูปโนน รูปโนน คนทั้งหลายไดยินดังนั้นแลว
เลื่อมใสจะพากันทําสักการะแกพระธรรมกถึกมาก.
ภิกษุรปู นั้นเมื่อ
ปรารถนาลาภนั้นยอมคิดอยางนี้.
[๖๕] บทวา าน (เหตุที่ตั้ง ) ความวา การแสดงธรรมเทศนาเปนภาระของ (ภิกษุทั้งหลาย ) ผูเปนพหูสูต ผูฉลาดในการ
วินิจฉัย เพราะเหตุนั้น จึงมีคําอธิบายไววา ภิกษุผูเปนพหูสูต ควร
แสดงธรรม.
บทวา กุปโต ( โกรธเคืองแลว) ความวา เมื่อไมไดโอกาส
กลาวเพียงคาถาที่ประกอบดวยบท ๘ บท ก็จะโกรธเคืองตัวเองที่เปนคน
โงวา เพราะเราเขลาเบาปญญา ที่ไหนจักไดแสดงธรรม.
บทวา ภิกฺขุนีน (ภิกษุณีทั้งหลาย) ความวา แกภิกษุณีทั้งหลาย
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ผูมาสูอารามแลวประชุมกัน เพื่อรับโอวาท เพื่ออุทเทศ เพื่อการทดสอบ
หรือเพื่อทําการบูชา.
แมภิกษุรูปนี้ผูมีความตองการลาภ
เธอจะมีความคิดอยางนี้วา
ภิกษุณีเหลานี้บวชจากตระกูลใหญ เมื่อพวกเธอเขาไปนั่งในตระกูลทั้งหลาย
คนทั้งหลายจักพากันถามวา ทานทั้งหลายพากันรับโอวาทหรืออุทเทศหรือ
ทดสอบ ในสํานักของใคร จากการถามนั้น ภิกษุณีทั้งหลายจักบอกวา
พระคุณเจาชื่อโนน ผูเปนพหูสูต ทานทั้งหลาย จงถวาย (ของ)
กระทํา ( สักการะ) แกทาน เพราะเหตุนั้น ความตองการอยางนี้ จึง
เกิดขึ้นแกเธอ.
บทวา าน (เหตุที่ตั้ง ) ความวา เปนธรรมดากิจวัตรมีการ
โอวาทเปนตน เปนภาระของภิกษุทั้งหลายผูเปนพหูสูต เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวอธิบายไววา ภิกษุผูเปนพหูสูตควรแสดง.
บทวา กุปโต ( โกรธเคืองแลว ) มีอรรถาธิบายวาภิกษุนี้โกรธเคือง
ในเพราะเหตุ ๒ สถานคือ โกรธเคืองภิกษุณีเหลานั้นวา ภิกษุณีเหลานี้
เมื่อกอนอาศัยเรา จึงไดอุโบสถและปวารณาเปนตน แตบัดนี้ภิกษุณี
เหลานั้น ไดไปสูสํานักของพระเถระแก ผูเพียงแตไดเห็นชั่วคราว และ
โกรธเคืองพระธรรมกถึกวา พระธรรมกถึกรูปนั้น ไดใหโอวาทแกภิกษุณี
เหลานั้น เร็วไวเหมือนกัน.
บทวา อุปาสกาน ( แกอุบาสกทั้งหลาย ) มีอรรถาธิบายวา
ธรรมดาอุบาสกทั้งหลายผูไปวัด เปนอุบาสกผูใหญ สละการงานกันแลว
เขาเหลานั้นมอบงานใหลูกนองแลวเที่ยวหาฟงธรรมกัน. ภิกษุรูปนี้ตอง
การแสดงธรรมแกอุบาสกเหลานั้น. เพราะเหตุไร ? เพราะคนเหลานี้
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เลื่อมใสภิกษุเหลานี้แลว จักบอกใหอุบาสิกาทั้งหลายทราบบาง ตอไป
ก็จักพรอมดวยอุบาสิกาทั้งหลาย พากันนําลาภและสักการะมาถวายเรา
คนเดียว เพราะฉะนั้น ควรประกอบเหตุที่ตั้ง เขากับผูอื่นเปนพหูสูต
ดวย.
บทวา กุปโต (โกรธเคืองแลว) มีเนื้อความวา ภิกษุรูปนี้จะ
โกรธเคืองในเพราะเหตุ ๒ สถาน คือ โกรธเคืองอุบาสกทั้งหลายวา อุบาสก
เหลานั้นฟง ( ธรรม ) ทีอ่ ื่นไมมาวัดเรา ดวยความตั้งใจวา พวกเราจะฟง
(ธรรม ) ในสํานักของภิกษุประจําตระกูลของพวกเรา ขอนั้น ชางเถอะ
ตอไปนี้ เราจักรูไวในเมื่อพวกเขามีกิจเกิดขึ้น และโกรธเคืองพระ
ธรรมกถึกวา ทานรูปนี้แสดงธรรมใหคนเหลานี้ฟง.
บทวา อุปาสิกาน ( แกอุบาสิกาทั้งหลาย ) ความวา ธรรมดา
อุบาสิกาทั้งหลายผูมาวัด ไดประชุมกันเพื่อปูอาสนะและทําการบูชา เปนตน หรือเพื่อฟงธรรมในวันอุโบสถ.
คําที่เหลือจากที่ไดอธิบายแลว มีนัยเหมือนที่ไดกลาวแลวในตอน
วาดวยอุบาสก.
[๖๖-๖๗ ] บทวา สกฺกเรยฺย คือ ควรทําโดยเคารพดวย
ทําใหดีดวย. ดวยคําวา ควรสักการะ นี้ เธอปรารถนาการที่ทาํ ในตน
โดยเคารพและดวยดี.
บทวา ครุกเรยฺยุ ( ควรตระหนัก ) คือ ควรทําใหหนัก. ดวย
คําวา ควรตระหนัก นี้ เธอปรารถนาจะใหภิกษุทั้งหลายตั้งตัวเธอไวใน
ฐานะเปนครู.
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บทวา มาเนยฺย (ควรนับถือ) คือ ควรรักใคร.
บทวา ปูเชยฺยุ (ควรบูชา) ความวา เธอปรารถนาการบูชา
ดวยปจจัยวา คนทั้งหลายเมื่อสักการะเคารพนับถือเรา ก็ตองบูชาเราดวย
ปจจัยทั้งหลายอยางนี้.
บทวา าน (เหตุที่ตั้ง) ความวา ภิกษุผูเปนพหูสูตและเปน
ผูมีศีล มีประการดังที่กลาวแลววา เปนที่รัก เปนที่เคารพ เปนที่นับถือ
สมควรกะวิธีนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงอธิบายไววา ภิกษุทั้งหลาย ควร
ทําแบบนี้ คือ อยางนี้.
บทวา กุปโต ( โกรธเคืองแลว ) ความวา แมภกิ ษุรูปนี้
จะโกรธเคือง ในเพราะเหตุ ๒ สถาน คือ โกรธเคืองภิกษุทั้งหลายวา
ภิกษุเหลานี้สักการะภิกษุนั้น และโกรธเคืองพระเถระวา เมื่อไมมีพระ
เถระรูปนี้ ภิกษุทั้งหลายตองสักการะเราคนเดียวเทานั้น. ในวาระ (ตอน)
อื่น อีก ๓ วาระตอจากนี้ ก็มีนัยนี.้
[๖๘] บทวา ปณีตาน จีวราน (จีวรประณีต) ไดแก ผาจีวร
ที่มีราคาแพง เนื้อละเอียด มีสัมผัสออนนิ่ม (หมสบาย) มีผาธรรมดา
ผาเปลือกไม ผาไหมที่ฟอกแลวและผาไหมธรรมดา เปนตน .
ความปรารถนาวา เราเทานั้นควรมีลาภ ไมชื่อวามีโทษมากมาย
ในที่นี้เลย. แตมีโทษมากมายคือความตองการวา ขออยาใหคนอื่นมีลาภ.
[๖๙] บทวา ปณีตาน ปณฺฑปาตาน (บิณฑบาตประณีต)
คือบิณฑบาตที่ดีที่สุด เพียบพรอมไปดวยรสเนยใส รสน้ํามัน และรสเนื้อ
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เปนตน
บทวา ปณีตาน เสนาสนาน (เสนาสนะประณีต) คือ ที่นั่ง
ที่นอนมีเตียงและตั่งเปนตน ที่มีคาหลายแสน.
บทวา ปณีตาน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน (บริขารคือยา
ที่เปนปจจัยแกผูปวย) คือ ยาชั้นสูงมีเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย
เปนตน. แมทุกวาระควรประกอบเหตุเปนที่ตั้งเขากับดวยผูเปนพหูสูต
และผูมีบุญทั้งหลาย.
บทวา กุปโต ( ขุนเคืองแลว ) ไดแกขุนเคืองในเพราะเหตุ ๒ สถาน
คือ ขุนเคืองคนทั้งหลายวา ขึ้นชื่อวา คนเหลานี้ไมมีการอบรมสั่งสม
(บุพพบารมี) เลย เราอยูร วมกันนาตลอดกาลยาวนาน ถึงจะเดินไปตาม
ลําดับเรือนเพื่อตองการผาบังสุกุล หรือวาเพื่อตองการบิณฑบาต
หรือเพราะเหตุแหงเนยใสและน้ํามันเปนตน คนเหลานี้ก็ไมถวายปจจัย ๔
ที่ประณีตอะไรแมแตวันเดียว แตพอเห็นหลวงตา ผูเปนแขกมาเทานั้น
ก็พากันถวายสิ่งที่ทานตองการ และขุนเคืองพระเถระอยางนี้วา หลวงตา
รูปนี้เที่ยวแสดงตนใหคนเหลานั้นเห็น เมื่อไรภิกษุผูเปนธรรมกัมมิกะ
จะฉุดคราแกออกไป เมือ่ ไมมีหลวงตารูปนี้ เราคนเดียวตองมีลาภ.
บทวา อิเมส โข อาวุโส (เหลานี้แล ) หมายความวา
(อกุศลธรรมทั้งหลาย ) เหลานั้นที่เปนแดนของอิจฉาที่ไดกลาวแตหนหลัง
โดยวาระ ๑๙ วาระ.
[๗๐] บทวา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ (ยังเห็นอยูและ
ไดยินอยู ) หมายความวา บาปอกุศลที่เปนอิจฉาวจร (เปนแดงอิจฉา )
๑

๑. ฉบับพมา เปน สปฺปเตลมธุสกฺกราทิปูริตาน เพียบพรอมไปดวย เนยใส, น้ํามัน, น้ําผึ้ง

และน้ําตาลกรวดเปนตน
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ไมใชเห็นไดดวยจักษุ ไมใชไดยินดวยโสต. แตครั้นไดเห็นกายกรรมของ
บุคคลผูละบาปอกุศลที่เปนอิจฉาวจรยังไมได ที่เปนไปแลวดวยอํานาจ
ของอกุศลที่เปนอิจฉาวจร ก็เปนเหมือนกับไดเห็นแลว และครั้นไดยิน
วจีกรรมของบุคคลผูละบาปอกุศลที่เปนอิจฉาวจรยังไมได ที่เปนไปดวย
อํานาจกุศลที่เปนอิจฉาวจร ก็เปนเหมือนกับไดยินแลว เพราะเปนอารมณ
ของมโนวิญญาณ. เพราะฉะนั้น ทานะพระสารีบุตรเถระจึงไดกลาวไววา
ยังเห็นอยูและไดยินอยู. อธิบายวา เห็นอยูตลอดกาลที่ยังประจักษอยู
(สวน) ไดยนิ ในเวลาที่ผานมาแลววา ไดทราบวา ภิกษุรูปโนน ก็เชน
รูปนี้.
บทวา กิฺจาป ( ถึงแมวา ) เปนตน เปนการกลาวยกยองและ
การตําหนิ. ดวยคํานั้นทานยกยองการอยูปาเปนวัตร ( และ ) ตําหนิการ
ละบาปอกุศลที่เปนอิจฉาวจรยังไมได.
ในขอนั้น มีการประกอบความดังนี้วา ภิกษุนั้นถึงแมวา จะหาม
เสนาสนะทายบานอยูปาประจํา อยูในเสนาสนะอันสงบที่ชายแดน ก็จริง
แตวาบาปอกุศลที่เปนอิจฉาวจรเหลานี้ คือประมาณเทานี้ เธอยังละไมได
ถึงเธอจะปฏิเสธลาภฟุมเฟอยถือบิณฑบาตเปนประจําบาง จะเวนการไป
บิณฑบาตไมเปนที่เปนทางไปตามลําดับตรอกเปนปกติบาง จะปฏิเสธ
จีวรที่ชาวบานถวายใชสอยแตผาบังสุกุลเปนประจําบาง ก็จริง ( แตเธอ
ก็ยังละบาปอกุศลที่เปนอิจฉาวจรเหลานี้ยังไมได).
สวนคําวา เศราหมอง ในคําวา ลูขจีวรธโร ( ครองจีวรเศราหมอง) นี้ พึงทราบวา เศราหมอง เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ เศราหมอง
เพราะศัสตรา ๑ เศราหมองเพราะดาย ๑ เศราหมองเพราะสียอม ๑.
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ในจํานวน ๓ อยางนี้ ผาตัดใหขาดเปนทอนเล็กทอนนอยดวยศัสตรา
ชื่อวา เศราหมองเพราะศัสตรา ผานั้นจะเสื่อมราคา.
ผาที่ทอดวยดายหยาบและยาว ชื่อวา เศราหมองเพราะดาย ผานั้น
ไมนาสัมผัส สัมผัสกระดาง (หมสาก).
ผาที่ยอมดวยสียอมผา (น้ําฝาด ) ชื่อวาเศราหมองเพราะสียอม ผา
นั้นจะเสียสี มีสีไมสวย.
ถึงภิกษุนั้นจะครองจีวร เศราหมองเพราะศัสตรา เศราหมองเพราะ
ดาย หรือเศราหมองเพราะสียอม ก็จริง. แตวา อกุศลที่เปนอิจฉาวจร
เหลานี้ เธอยังละไมได คนยังเห็นอยูและไดยินอยู โดยทีแ่ ทแลว ผู
ประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ที่เปนปญญาชน (วิญู) จะไมสักการบูชา
เธอเลย.
คําวา ต ในคําวา ต กิสฺส เหตุ นี้เปนเพียงนิบาต.
คําวา กิสฺส เหตุ คือ กึการณา แปลวา เพราะเหตุอะไร ?
มีคําอธิบายไววา เพราะวาสิ่งเหลานั้นของเธอ ยังเห็นและไดยินดวยอยู
คือ เพราะอกุศลธรรมทีล่ ามกเหลานั้นของเธอ ยังเห็นกันอยูและไดยิน
กันอยู. เพราะอกุศลธรรมเหลานี้ ที่เปนอิจฉาวจรเธอยังละไมได ที่วามานี้
เปนคําอธิบายวา เพราะเหตุอะไร นี้.
ตอไปนี้ทานพระสารีบุตร เมื่อจะอธิบายเนื้อความนั้นใหปรากฏ
(ใหชัด ) ดวย ขออุปมา จึงไดกลาวคํามีอาทิวา เสยฺยถาป (แมฉันใด ).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุณป (ซากศพ) ไดแก ซากของ
สัตวที่ตายแลว ซากของงู ชื่อวาซากศพงู. (ซากศพของสุนัขและของ
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มนุษย) นอกจากนี้ก็เหมือนกัน. และซากศพทั้ง ๓ นี้นั้นแหละพึงทราบ
วา ทานพระสารีบุตรกลาวไวแลว ในคําอุปมานี้ เพราะความเปนของ
ปฎิกูลและนาเกลียดเหลือเกิน. ความจริงซากศพของสัตวเหลาอื่นมีสัตว
เลี้ยงและสุกรเปนตน คนทั้งหลายปรุงกับเครื่องเผ็ดรอนเปนตน (เครื่อง
แกง ) รับประทานก็มี. แตซากศพของสุนัขและมนุษยเหลานี้ ถึงจะยัง
ใหม คนทั้งหลายก็ยังรังเกียจอยู จะกลาวไปไยถึงซากศพที่ลวงเลยเวลา
ไปแลว ที่เนาแลว ไมตองพูดถึง.
บทวา รจยิตฺวา ( วางไว ) คือเพิ่มเขาไป หมายความวา บรรจุ
ใหเต็ม. มีคาํ อธิบายไววา เอาซากศพนั้นบรรจุไวในถาดทองสัมฤทธิ์.
บทวา อฺิสฺสา แปลวา (ดวยถาดสัมฤทธิ์) ใบอื่น.
บทวา ปฏิกุชฺชิตฺวา (ครอบ) คือ ปด.
บทวา อนฺตราปณ (ระหวางตลาด ) คือปากซอยที่มีนหาชน
หนาแนนในทองตลาด.
บทวา ปฏิปชฺเชยฺยุ (พึงดําเนินไป) คือพึงเดินไป.
บทวา ชฺชฺ วิย (เหมือนจะนารู นาสนใจ) ความวา
เหมือนจะเลอเลิศ คือ เหมือนจะนาพออกพอใจ. อีกอยางหนึ่ง มีคํา
อธิบายวา เหมือนหญิงสาวนําเครื่องบรรณาการมา. ความจริงหญิงสาว
เขาเรียกวา แมหญิง. บรรณาการที่หญิงสาวนั้นกําลังนํามาเปนสิ่งที่นารู
ทานจึงไดกลาวไวในคําทั้งคู ดวยอํานาจแหงความเอื้อเฟอบาง ดวย
อํานาจแหงการสรรเสริญบาง. ปาฐะวา ชฺ ชฺ วิย ดังนี้ก็มี.
บทวา อปาปุริตฺวา (ไมปด ) คือเปด.
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ขอวา ตสฺส สห ทสฺสเนน อมนาปตา จ สณฺเหยฺย (ความ
ที่เขาไมพอใจพรอมกับการไดเห็น พึงดํารงอยู ) ความวา ความที่คนนั้น
ไมพอใจพรอมกับการไดเห็นซากศพนั้นนั่นเอง พึงดํารงอยู. ก็คําวา
อมนาปตา ความเปนของไมนาพอใจนี้ เปนชื่อของจิตและเจตสิกที่เกิด
ขึ้นแลววา นี้เปนสิ่งที่ไมนาพอใจ.
ในความปฏิกูลและนาเกลียด ก็มีนัยนี้.
คําวา ชฺฆจฺฉิตานมฺป (แมผูหิวแลว) คือแมผูหิวโหยแลว.
ขอวา น โภตฺตุกมฺยตา อสฺส (ความตองการจะบริโภค คง
ไมมี) ความวา ความประสงคจะบริโภค คงไมมี.
ในคําวา ปเคว สุหิตาน ( จะปวยกลาวไปไยถึงผูอิ่มแลว)
มีคําอธิบายไววา แตสําหรับคนที่หิว ก็คงไมมีความอยากกินกอนทีเดียว.
ในเรื่องนั้นมีการเปรียบเทียบขออุปมาดังตอไปนี้ (คือ) เพศบรรพชา
ของคนคนนี้ เชนกับถาดทองสัมฤทธิ์ที่สะอาด การละอิจฉาวจรยังไม
ได เหมือนกับการวางซากศพไว การกลบเกลื่อนอิจฉาวจรไว ดวยการ
อยูปาเปนประจําเปนตน เหมือนกับการเอาถาดทองสัมฤทธิ์ใบอื่นครอบ
ไว, การไมทําสักการะเปนตนของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย เพราะเห็น
อิจฉาวจร (ของเธอ) โดยไมเอื้อเฟอถึงธุดงคมีอารัญญิกังคธุดงคเปนตน
เหมือนกับความไมพอใจของตนเพราะเปดถาดทองสัมฤทธิ์แลวเห็นซาก
ศพ.
สวนในธรรมฝายขาว พึงทราบอรรถาธิบาย ดังตอไปนี้. คําวา
กิฺจาป เปนตนเปนทั้งคําสงเสริมเปนทั้งคํายกยอง. ดวยคําวา กิฺจาป
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นั้น ทานพระสารีบุตรสงเสริมการอยูปาเปนประจํา ยกยองการละ
อิจฉาวจร.
[๗๑] บทวา เนมนฺตนิโก (ผูรับนิมนต) คือปฏิคาหกผูรับ
นิมนต.
บทวา วิจิตกาฬก ( ขาวสะอาด ) คือปราศจากดําเจือปน.
ในคําวา กับขาวหลายอยาง แกงมากอยาง นี้ สิ่งที่นําไปได
ดวยมือเรียกวา "สูปะ" ( กับขาว ) คําวา แกง คือแกงออม. ดวยคํา
ทั้ง ๒ นั้น ทานไดกลาวคําอธิบายไววา กับขาวหลายอยางมีกับขาวคือ
ปลา เนื้อ และถั่วเขียวเปนตน แกงหลายชนิด มีแกงเนื้อนานาชนิด
เปนตน. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั้นเทอญ. และควรทราบ
อรรถาธิบาย ในการเปรียบเทียบคําอุปไมยกับคําอุปมา (ตอไป) การละ
อิจฉาวจรได เหมือนการจัดแจงขาวสุกขาวสาลีลงในถาดทองสัมฤทธิ์
การปดคือการละอิจฉาวจรดวยการอยูวัดทายบานเปนตนที่เปนสมุฏฐาน
แหงความปรารถนานอย เหมือนการครอบดวยถาดสัมฤทธิ์ใบอื่น ควร
ทราบการทําสักการะเปนตนของเพื่อนพรหมจารี เพราะไมยินดีการอยูวัด
ภายในหมูบานเปนตนแลวละอิจฉาวจรได เหมือนความพอใจของคน
เพราะไดเปดถาดทองสัมฤทธิ์เห็นขาวสาลีหุงชั้นดี.
[๗๒] ขอวา อุปมา ม อาวุโส สารีปุตฺต ปฏิภาติ (ขาแต
ทานพระสารีบุตรอุปมาแจมแจงแก็ผม ) ความวา ขาแตทานพระสารีบุตร
อุปมาปรากฏแกกระผม มีอธิบายวา กระผมประสงคจะกลาวอุปมาขอหนึ่ง
( ถวาย ).
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บทวา ปฏิภาตุ ต ( จงแจมแจงแกทานเถิด ) คือจงแจมแจง
ไดแก ปรากฏแกทานเถิด อธิบายวา นิมนตกลาวเถิด.
คําวา อิท ในคําวา เอกมิทาห เปนเพียงนิบาต. มีคําอธิบาย
ไววา สมัยหนึ่ง กระผม.
คําวา เอก นี้เปนทุติยาวิภัตติ ใชในความหมายของสัตตมีวิภัตติ.
บทวา ราชคฤห ในคําวา ราชคเห วิหรามิ คิริพฺพเช นี้ เปนชื่อ
ของนครนั้น. นครราชคฤห คนเรียกวา คิริพชะ เพราะตั้งอยูเหมือน
ดอก โดยมีภูเขาลอมรอบ. ทานพระโมคคัลลานะกลาวไววา กระผม
อยูที่นครนั้น คืออาศัยนครนั้นอยู.
บทวา อถขฺวาห ตัดบทเปน อถโข อห ( แปลวา ครัง้ นั้นแล
กระผม ). และคําวา อถ ในคําวา อถขฺวาห นี้ เปนนิบาต ใชในคํา
เริ่มตนที่พูดเรื่องอื่น. ศัพทวา โข ก็เปนนิบาต ใชในความหมายเพียง
ยังบทใหเต็ม.
บทวา ปุพฺพณฺหสมย ( ในเวลาเชา ) มีอธิบายวา เวลา สวน
ตนของวัน คือในชวงเชา.
อีกอยางหนึ่ง ตอนตนของวันชื่อวา ปุพพัณหสมัย มีคําอธิบายวา
ชั่วขณะหนึ่งในตอนเชา. โดยอาการอยางนี้จะไดทุติยาวิภัตติในอัจจันตสังโยค.
บทวา นิวาเสตฺวา ( นุงแลว ) คือครองผาแลว คําวา นุงแลว
นั้น พึงทราบดวยสามารถแหงการผลัดเปลี่ยนผานุงในวัดนั้นเอง. อีก
อยางหนึ่ง พึงทราบดวยสามารถแหงการยืนนุง เพื่อตองการจะเขาบาน
มิใชวากอนหนานี้ทานไมไดนุงเลย.
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บทวา ปตฺตจีวรมาทาย ( ถือเอาบาตรและจีวร) หมายความวา
มือถือบาตร รางกายครองจีวร.
บทวา ปณฺฑาย ( เพื่อบิณฑบาต) ความวา เพื่อตองการ
บิณฑบาต.
บทวา สมิติ เปนชือ่ บุตรของชางยานคนหนึ่ง.
บทวา ยานการปุตฺโต ( บุตรของชางยาน) คือลูกของชางรถ.
บทวา ปณฺฑุปุตฺโต (ปณฑุบุตร) ไดแกลูกของนักบวชโลน.
บทวา อาชีวโก ไดแก ชีเปลือย.
บทวา ปุราณยานการปุตฺโต ( บุตรของชางยานเกา) ไดแก
ลูกของตระกูลชางยานเกา.
บทวา ปจฺจุปฏิโต ( ปรากฏตัว) คือเขาไปยืน (ใหเห็น).
โกงขางหนึ่งชื่อวา งอ. คด เชนกับทางงูเลื้อย ( คลองงู ).
บทวา โทส ( โทษ) ไดแกกระพี้และปมที่ขรุขระเปนตน.
บทวา ยถา ยถา เปนนิบาต ใชในความหมายถึงกาลเวลา มีคํา
อธิบายวา เมื่อใด ๆ คือในกาลใด ๆ.
บทวา ตถา ตถา นี้ ก็มีเนื้อความบงถึงกาลเหมือนกัน. มีคํา
อธิบายไววา ในกาลนั้น ๆ. อาชีวกนัน้ คิดโดยอนุโลม ตามทีไ่ ดศึกษามา
แตอีกคนหนึ่ง (นายสมิติ) ถากตรงที่อาชีวกคิดนั่นแหละ ในขณะที่
เขาคิด.
บทวา อตฺตมโน (ชอบใจ) คือถูกใจคน ไดแก ดีใจ หมายความวา
มีปติและโสมนัสจับใจ.
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บทวา อตฺตมนวาจ นิจฺฉาเรสิ ( เปลงวาจาแสดงความชอบใจ )
คือเปลง ไดแกกลาว อธิบายวา เผยวาจาดวยความดีใจ หรือวาจา
ที่ควรแกความดีใจ.
ขอวา หทยา หทย มฺเ อฺาย (เหมือนรูใจ ดวยใจ)
ความวา เหมือนกับรูใจ ( เรา) ดวยใจ ( เขา ).
บทวา อสทฺธา (ไมมีความเชื่อ ) คือปราศจากความเชื่อใน
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ.
บทวา ชีวิกตฺถา ( เปนผูตองการเลี้ยงชีพ) คือ ถูกภัยมีหนี้เปน
ตนบีบคั้นไมสามารถดํารงชีพภายนอกได จึงตองการเลี้ยงชีพในศาสนานี้.
บทวา น สทฺธา (ไมมีศรัทธา) คือไมไดบวชดวยศรัทธา.
บทวา สา มายาวิโน (เปนคนโออวดมีมารยา) คือประกอบ
ดวยมารยาสาไถย ( เจาเลหโออวด).
บทวา เกฏภิโน ( ผูหลอกลวง ) คือผูไดศึกษากลโกงมาแลว
มีคําอธิบายวา ผูสําเร็จการโออวดตามกําลัง. อธิบายวา การโออวด
เขาเรียกวา เกราฏิยะ ( กลโกง ) เพราะทําพรอมกันไปกับการแสดง
คุณคาของสิ่งไมจริง โดยการแสดงคุณวิเศษที่ไมมีจริง.
บทวา อุนฺนฬา ( ถือตัว) คือยกตนขึ้นไป มีคําอธิบายวา
ยกมานะเปลาขึ้น.
บทวา จปลา (วุนวาย) คือประกอบดวยความวุนวาย มีการ
ตกแตงบาตรและจีวรเปนตน.
บทวา มุขรา ( ปากกลา) คือปากแข็ง มีอธิบายวา มีคําพูดกราว.
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บทวา วิกิณฺณวาจา ( มีวาจาเลอะเทอะ) คือมีถอยคําไมสํารวม
ไดแก การพูดกันทั้งวันก็มีแตคําไรประโยชน.
บทวา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารา ( มีทวารไมไดควบคุมในอินทรียทั้งหลาย ) คือ มีทวารสําหรับทํากรรม ไมไดระมัดระวังแลวใน
อินทรียทั้ง ๖.
บทวา โภชเน อมตฺตฺุโน (ไมรูจักประมาณในการบริโภค)
คือไมรูจักประมาณในการบริโภค ทีพ่ อใหรางกายอยูไปได คือความเปน
ผูมีความพอเหมาะ ในการแสวงหาการรับและการบริโภคที่ควรรู.
บทวา ชาคริย อนนุยุตฺตา ( ไมประกอบความเพียรเปนเครื่อง
ตื่นอยู ) คือไมประกอบความเพียรที่ทําใหตื่นตัว.
บทวา สามฺเ อนเปกฺขวนฺโต ( ไมมุงสมณภาวะ) มีอรรถาธิบายวา ไมมุงสมณธรรม คือเวนจากการปฏิบัตธิ รรมสมควรแกธรรม.
บทวา สิกขฺ าย น ติพฺพคารวา (ไมเคารพอยางแรงกลาใน
สิกขา ) คือไมมีความเคารพมากในสิกขาบททั้งหลาย ไดแกมากไป
ดวยการตองอาบัติ.
บทวา พาหุลฺลิกา (หมกมุนอยูกับปจจัยมาก) เปนตน ขาพเจา
ไดกลาวไวแลวใน ( อรรถกถา ) ธรรมทายาทสูตร.
บทวา กุสีตา ( ผูเกียจคราน ) เปนตน ขาพเจาไดกลาวไวแลว
ใน ( อรรถกถา ) ภยเภรวสูตร.
บทวา ธมฺมปริยาเยน ( ดวยธรรมปริยาย ) คือดวยธรรมเทศนา
บทวา สทฺธา อคารสฺมา ( มีศรัทธา ออกบวช จากเรือน )
เปนตน มีเนื้อควานวา ตามปกติแลว ผูบวชดวยศรัทธา ชื่อวาเปนผูมี
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ศรัทธาออกจากเรือนบวช เปนอนาคาริยบุคคล ( ผูไมมีเหยาเรือน).
ขอวา ปวนฺติ มฺเ ฆสนฺติ มฺเ (คงจะดื่ม คงจะกิน)
หมายความวา เหมือนกับจะดื่มเหมือนกับจะกลืนกิน คือ เมื่อเปลงวาจา
ดวยความพอใจ ก็เหมือนกับดื่มด่ําดวยวาจา เมื่ออนุโมทนายิ่งขึ้น ก็เหมือน
กับกินดวยใจ.
บทวา สาธุ วต (สาธุขอรับ) คือดีแลวขอรับ.
บทวา สพรหฺมจารี เปนรัสสะก็ได เปนทีฆะก็ได เมือ่ เปนรัสสะ
ขางหนาจะมี สารีปุตฺต อยู เมื่อเปนทีฆะ ขางหนาจะมี สพฺรหฺมจารี
เมื่อใดขางหนามี สารีปุตฺต เมื่อนั้นจะมีเนื้อความวา ดูกอนเพื่อน
พรหมจารี ทานพระสารีบุตรใหเราทั้งหลายออกจากอกุศลแลว. เมื่อใดมี
สพฺรหฺมจารี อยูขางหนา เมื่อนั้นจะมีเนื้อความวา ทานพระสารีบุตร
ใหเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายออกจากอกุศลแลว ( ดํารงอยูในธรรม ).
บทวา ทหโร คือ ยังรุน.
บทวา ยุวา คือ อยูในวัยหนุมสาว.
บทวา มณฺฑนกชาติโก (ชอบแตงตัว ) หมายความวา มีสภาพ
ชอบเครื่องแตงตัว ( ปกติชอบแตงตัว ).
บรรดาทั้ง ๒ ประเภทนั้น ลางคนถึงจะรุน แตก็ยังไมเปนหนุม
เปนสาวเหมือนคนหนุมสาว. แตลางคนถึงจะเปนหนุมเปนสาว ก็ไมชอบ
แตงตัวเหมือนผูที่มีความสงบเปนสภาพ หรือถูกความเกียจครานหรือ
ความเสื่อมครอบงํา สวนในที่นี้ประสงคเอาคนทั้งยังรุนทั้งเปนหนุมเปน
สาวและชอบแตงตัว. เพราะฉะนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาว
ไวอยางนี้. คําวา ถือดวย เปนตน ทานกลาวไว เพราะเปนสมมติของโลก
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บทวา อิติห เต เทากับ เอว เต ( แปลวาดวยประการดังที่
กลาวมาแลวนั้น ทานทั้ง ๒ นั้น).
บทวา อุโภ มหานาคา (ทานมหานาคทั้งคู ) หมายถึงผูยิ่งใหญ
ทั้ง ๒ องค. เพราะวาทานอัครสาวกทั้ง ๒ องคนี้ พุทธบริษัททั้งหลาย
เรียกวา มหานาค.
ในคําวา มหานาค นั้นมีอรรถพจน ดังตอไปนี้
ผูไมลาํ เอียงดวยอคติทั้งหลาย มีฉันทาคติเปนตนชื่อ นาคะ.
ผูไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดดวยมรรคนั้น ๆ แลวชื่อวา นาคะ
ผูไมทาํ บาป ( ความชั่วที่เปนเหตุใหกลับมา) มีประการตาง ๆ
ชื่อวา นาคะ.
นี้เปนเนื้อความสังเขปในคําวา นาคะ. สวนความพิสดารพึงทราบ
ตามนัยที่ไดกลาวไวในมหานิเทศนั้นเทอญ. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบเนื้อ
ความในกถานี้อยางนี้วา
ผูไมทําบาปอะไรไวเลยในโลก สลัดกิเลสเครื่อง
ประกอบสัตวไวในภพทุกอยาง และเครื่องผูกทั้งหลาย
ได ไมตองอยูในภพทั้งมวล เปนผูหลุดพนแลว
ผูคงที่ ทานเรียกวา นาคะ เพราะความเปนอยางนั้น.
นาคใหญ ชื่อมหานาคะ. อธิบายวา มหานาคนั้น ควรบูชากวา
และควรสรรเสริญกวานาคผูขีณาสพเหลาอื่น.
บทวา อฺมฺสฺส (ของกันและกัน) ความวา องคหนึ่ง
ชมเชยอีกองคหนึ่ง.
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บทวา สมนุโมทึสุ (อนุโมทนาพรอม) ตัดบทเปน สม อนุโมทึ สุ
แปลวา อนุโมทนาเทา ๆ กัน. ในคําอนุโมทนานั้น พระธรรมเสนาบดี
กลาววา พระมหาโมคคัลลานะ อนุโมทนาดวยอุปมานี้วา ทานครับ
ขอนั้นจงแจมแจง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระเถระทั้ง ๒
อนุโมทนาคําสุภาษิตของกันและกัน.
จบ อรรถกถาอนังคณสูตร
จบ สูตรที่ ๕
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๖. อากังเขยยสูตร
[๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา. พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีศีลอัน
สมบูรณ มีปาฏิโมกขอันสมบูรณอยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความสํารวม
ในปาฏิโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิด จงเปนผูเห็นภัยใน
โทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.
ความหวังที่ ๑
[๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ขอเราพึงเปน
ที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ และเปนผูควรยกยองของเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลายเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นควรกระทําใหบริบูรณในศีล
ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบ
ดวยวิปสสนาเพิ่มพูน ( การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๒
[๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ขอเราพึงได
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเถิด ดังนี้
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ภิกษุนั้นควรกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอัน
เปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน
( การอยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๓
[๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราบริโภคจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของเทวดาและมนุษย
เหลาใด สักการะเหลานั้นของเทวดาและมนุษยเหลานั้นพึงมีผลานิสงสมาก
ดังนี้ ภิกษุนั้นควรกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับ
จิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน
(การอยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๔
[๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ญาติและ
สาโลหิตของเราเหลาใด ลวงลับทํากาละไปแลว มีจิตใจเลื่อมใส ระลึก
ถึงอยู ความระลึกถึงดวยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสาโลหิตเหลานั้น
พึงมีผลานิสงสมากเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นควรการทําใหบริบูรณในศีล
ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน (การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๕
[๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปน
ผูขมความไมยินดีและความยินดีได อนึ่ง ความไมยินดีอยาพึงครอบงํา
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เราไดเลย เราพึงครอบงํา ย่ํายี ความไมยินดีอันเกิดขึ้นแลวไดอยูเถิด ดังนี้
ภิกษุนั้นควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิต
อันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน
( การอยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๖
[๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราจะพึงเปน
ผูขมความกลัว และความขลาดได อนึ่ง ความกลัวและความขลาด อยา
พึงครอบงําเราไดเลย เราพึงครอบงํา ย่ํายี ความกลัว และความขลาด
ที่เกิดขึ้นแลวไดอยูเถิด ดังนี้ ภิกษุนนั้ ควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง
เพิ่มพูน ( การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๗
[๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราเปนผูได
ฌานทั้ง ๔ อันเกิดขึ้นกับจิตที่ผองใสยิ่ง เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขใน
ทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา พึงไดไมยาก ไมลําบากเถิด ดังนี้
ภิกษุนั้นควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิต
อันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา
เพิ่มพูน (การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๘
[๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงถูกตอง
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ดวยกายซึ่งวิโมกขอันกาวลวงรูปาวจรฌานแลว เปนธรรมไมมีรูปสงบ
ระงับอยูเถิด ดังนี้ ภิกษุนนั้ ควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบ
ธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบ
วิปสสนา เพิ่มพูน ( การอยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๙
[๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปน
โสดาบัน เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน ๓ พึงเปนผูมีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยง (ที่จะตรัสรู) มีอันตรัสรูเปนเบื้องหนาเถิด ดังนี้
ภิกษุนั้นควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิต
อันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่ม
พูน (การอยูใ น) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๐
[๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลา ย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราเปนพระ
สกทาคามี เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน ๓ ( และ) เพราะราคะ
โทสะ โมหะ เปนสภาพเบาบาง พึงมาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวพึง
ทําที่สุดทุกขไดเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นควรเปนผูทําใหบริบูรณในศีล ประกอบ
ธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบ
ดวยวิปสสนา เพิ่มพูน (การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๑
[๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปน
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อุปปาติกสัตว เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ พึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดาเถิด
ดังนี้ ภิกษุนนั้ ควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่อง
ระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทาํ ฌานใหเหินหาง ประกอบดวย
วิปสสนา เพิ่มพูน (การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๒
[ ๘๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงบรรลุ
อิทธิวิธิหลายประการ คือคนเดียวพึงเปนหลายคนก็ได หลายคนพึงเปน
คนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพง ภูเขา
ไปได ไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได พึงผุดขึ้น ดําลง แมใน
แผนดิน เหมือนในน้ําก็ได พึงเดินบนน้ํา ไมแตกแยก เหมือนเดินบน
แผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระ
อาทิตยซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ไดเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นควรเปนผูกระทําไหบริบูรณในศีล
ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของคน ไมทําฌานไหเหินหาง ประกอบ
วิปสสนา เพิ่มพูน ( การอยูใน) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๓
[๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงไดยิน
เสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย และเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล
ดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษยเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นควร
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เปนผูการทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปใน
ภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน (การ
อยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๔
[๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจึงพึงหวังวา เราพึงกําหนด
รูใจของสัตวอัน ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมี
โทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู
วาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู
ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะ ก็รูวา
จิตเปนมหัคคตะ หรือจิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ จิตมีจิต
อันยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิต
ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพนแลว หรือจิตยังไม
หลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพน ดังนี้ ภิกษุนั้นควรเปนผูกระทําให
บริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทํา
ฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน (การอยูใน )
สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๕
[๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงระลึก
ชาติกอนไดเปนอันมาก คือพึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง
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สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ
ชาติบาง สีส่ ิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังกัดกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมาก
บาง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ในภพโนน เรามีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ได
ไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เรา
พึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทศ
ดวยประการฉะนี้เถิด ดังนี้ ภิกษุนนั้ ควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน (การอยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๖
[ ๘๙ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเห็น
หมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
พึงรูชัดซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือ
การกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาจะเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
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มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เราพึง
เห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้เถิด ดังนี้ ภิกษุ
นั้นควรเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอัน
เปนไปในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน
(การอยูใน ) สุญญาคาร.
ความหวังที่ ๑๗
[๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงทําให
แจงซึ่ง เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้น
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเปนไป
ในภายใน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูน
(การอยูใน) สุญญาคาร.
คําใดที่เรากลาวแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายะจงเปน
ผูมีศีลอันถึงพรอม มีปาฏิโมกขอันถึงพรอมแลวอยูเถิด เธอทั้งหลายจง
เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาฏิโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและ
โคจรอยูเถิด เธอทั้งหลายจงเปนผูมักเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดังนี้ คํานั้น อันเราอาศัยอํานาจประโยชน
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จึงไดกลาวแลวฉะนั้นแล.
พระผูมีพระภาคเจาไคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น
มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ อากังเขยยสูตรที่ ๖
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อรรถกถาอากังเขยยสูตร
[๗๓] อากังเขยยสูตร มีคําขึ้นตนวา เอวมฺเม สุต ขาพเจา
ไดฟงมาแลวอยางนี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺปนฺนสีลา ความวา ความถึง
พรอม มี ๓ อยาง คือ ความบริบูรณ ความพรั่งพรอม และความ
หวาน.
ความถึงพรอม ๓ อยาง
บรรดาความถึงพรอมทั้ง ๓ อยางนั้น ความถึงพรอมที่มาแลววา
ดูกอนโกสิยะ นกแขกเตาทั้งหลาย ยอมบริโภครวง
ขาวสาลีที่สมบูรณแลว ดูกอนพราหมณ เราขอบอก
ทานวา เราไมสามารถหามนกแขกเตานั้นได ดังนี้
นีช้ อื่ วา ความถึงพรอมคือความบริบูรณ.
ความถึงพรอมนี้วา ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว เขาถึงพรอมแลว เขา
ไปใกลแลว เขาไปใกลพรอมแลว เขาถึงแลว สมบูรณแลว ประกอบ
แลวดวยปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น ดังนี้ ชื่อวาความถึงพรอมคือการ
พรั่งพรอม.
ความถึงพรอมนี้วา ขาแตทานผูเจริญ พื้นต่ําสุดแหงมหาปฐพีนี้
มีรสหวาน นาชอบใจ เหมือนน้ําผึ้งหวี่ที่ไมมีโทษ (ขี้งวน) เจือปน
ฉะนั้น ดังนี้ ชื่อวา ความถึงพรอมคือความหวาน.
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แตในสูตรนี้ควรไดแกความถึงพรอมคือความบริบูรณบาง ความ
ถึงพรอมคือความพรั่งพรอมบาง เพราะฉะนั้น ในบทวา สมฺปนฺนสีลา
พึงทราบความอยางนี้วา
บทวา สมฺปนฺนสีลา ความวา เปนผูมีศีลบริบรู ณดังนี้บาง เปน
ผูพรั่งพรอมดวยศีล ดังนีบ้ าง.
ความหมายของศีล
บทวา สีล ความวา ที่ชื่อวาศีล เพราะอรรถวากระไร. ที่ชื่อ
วาศีลเพราะอรรถวาเปนที่รองรับ.
ขอความโดยพิสดารของบทวาศีลนั้น ไดกลาวไวแลวในปกรณ
วิเศษ ชื่อวิสุทธิมรรค. แมในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรคนั้น ดวยอรรถ
นี้วา ปริปุณฺณสีลา นี้เปนอันไดกลาวความบริบูรณของศีลไวแลว เพราะ
ปราศจากโทษของศีล เหมือนทานกลาวความบริบูรณของนาไว เพราะ
ปราศจากโทษของนาฉะนั้น.
โทษของนา ๔
เหมือนอยางวา นาที่ประกอบดวยโทษ ๔ อยาง คือพืชเสีย ๑
การหวานไมดี ๑ น้ําไมดี ๑ ที่ดินไมดี ๑ ยอมเปนนาที่บริบูรณไมได.
บรรดาโทษ ๔ อยางนั้น พืชทีห่ ัก หรือเนาในระหวาง ๆ มีอยู
ในนาใด นานั้นชื่อวานามีพืชเสีย.
ชนทั้งหลายหวานพืชเหลานั้นลงในนาใด ขาวกลายอมไมงอกขึ้น
ในนานั้น นาก็จัดวาเปนนาที่เสีย.
ชาวนาผูไมฉลาด เมื่อหวานพืช ยอมหวานใหตกไปเปนหยอม ๆ
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ในนาใด นานั้นชื่อวามีการหวานเสีย. เพราะเมื่อหวานอยางนี้ ขาวกลา
ยอมไมงอกขึ้นทั่วทุกแหง ที่นาก็จัดวาเปนนาเสีย.
ในนาลางแหงมีน้ํามากเกินไป หรือไมมีเลย นานั้นชื่อวาขาดน้ํา
เพราะวากลาจะไมงอกขึ้น แมในนานั้น นาก็จัดวาเปนนาเสีย. ในบาง
ทองถิ่น ชาวนาเอาไถไถพื้นที่ถึง ๔ - ๕ ครั้ง ใหพนที่ลกึ เกินไป ตอแต
นั้นดินจะเกิดเค็ม นานัน้ ชื่อวานามีดินเสีย. เพราะวา ในนาที่เสียนั้น
ขาวกลายอมไมงอกขึ้น นาก็จัดวาเปนนาเสีย. และนาเชนนั้น จะไมมี
ผลิตผลมาก เพราะวา แมในนานั้น ถึงจะหวานพืชลงไปมากก็ไดรับผล
นอย.
แตวา นาที่จัดวาเปนนาบริบูรณ เพราะปราศจากโทษ ๔ อยาง
เหลานี้. และนาเชนนั้น จัดเปนนาที่มีผลิตผลมาก ฉันใด ศีลซึ่ง
ประกอบดวยโทษ ๔ อยาง คือ ขาด ทะลุ ดาง พรอย จะจัดเปนศีล
ที่บริบูรณไมไดฉันนั้นเหมือนกัน. และศีลเชนนัน้ เปนศีลหามีผลานิสงส
มากไม. แตศีลจะจัดวาเปนศีลที่บริบูรณได ก็เพราะปราศจากโทษ ๔
อยางเหลานี้. ก็ศีลเชนนัน้ จัดวาเปนศีลที่มีผลานิสงสมาก.
ศีลสมบูรณดวยเหตุ ๒ ประการ
ก็ดวยอรรถนี้วา สีลสมงฺคิโน เปนอันทานกลาวอธิบายไววา
เธอทั้งหลาย จงเปนผูพรอมเพรียง คือเปนผูถึงความพรั่งพรอม ไดแก
ประกอบดวยศีลอยูเถิด ดังนี้.
ในบทวา สมฺปนฺนสีลา นั้น ความเปนผูมีศีลถึงพรอมยอมมีได
ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะการเห็นโทษในการวิบัติแหงศีล ๑
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เพราะเห็นอานิสงสในการถึงพรอมแหงศีล ๑.
คุณชาติทั้ง ๒ อยางนี้ ทานไดใหพิสดารแลวในปกรณวิเศษชื่อ
วิสุทธิมรรค.
พระสุมนเถระชาวทีปวิหาร กลาวไววา ไดยินวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงยกจตุปาริสุทธิศีลขึ้นแสดง ดวยพระดํารัสมีประมาณ
เทานี้วา สมฺปนฺนสีลา ในบรรดาบทเหลานั้น แลวทรงแสดงศีลที่เปน
ประธานในบรรดาศีลเหลานั้น อยางพิสดาร ดวยบทนี้วา ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา ดังนี้.
สวนพระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎกซึ่งเปนอันเตวาสิกของ
พระสุมนเถระนั้น กลาววา พระผูมพี ระภาคเจาตรัสปาฏิโมกขสังวรศีล
ไวในบาลีประเทศถึง ๒ แหง ปาฏิโมกขสังวรเทานั้น ชื่อวาศีล (แต
อาคต) สถานที่กลาวรับรองไววา ศีล ๓ อยางนอกนี้ที่เปนศีล ก็มีอยู ทาน
เมื่อไมเห็นดวยจึงกลาวแยงไวแลว กลาว ( ตอไป ) วา คุณ เพียงแต
การรักษาทวารทั้ง ๖ ก็ชื่อวา อินทรียสังวร คุณ เพียงแตการบังเกิดขึ้น
แหงปจจัยโดยธรรมโดยสม่ําเสมอ ก็ชื่อวา อาชีวปาริสุทธิ คุณ เพียงแต
การพิจารณาปจจัยที่ตนไดแลววา สิ่งนี้มีอยู ดังนี้แลว จึงบริโภค ก็ชื่อวา
ปจจัยสันนิสสิตศีล.
แตวาโดยตรง ปาฏิโมกขสังวรเทานั้นชื่อวาศีล ปาฏิโมกขสังวรศีล
นั้นของผูใดขาดแลว ผูนั้นใคร ๆ ไมควรกลาววา ผูนี้จักรักษาศีลที่เหลือ
ไว ดังนี้ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีศีรษะขาดแลวก็ไมอาจที่จะรักษามือและเทา
ไวไดฉะนั้น. แตวา ปาฏิโมกขสังวรศีลนี้ของผูใด ไมตางพรอย ผูนี้
นั้นยอมสามารถที่จะรักษาศีลที่เหลือใหดํารงอยูตามปกติได เปรียบเหมือน
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บุรุษผูมีศีรษะไมขาดก็อาจรักษาชีวิตไวไดฉะนั้น. เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจา จึงทรงยกปาฏิโมกขสังวรศีลขึ้นแสดงดวยบทวา สมฺปนฺนสีลา
ดังนี้แลว ตรัสคําที่เปนไวพจนของคําวา สมฺปนฺนสีลา นั้นวา
สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา ดังนี้ เมื่อจะทรงแสดงคําที่เปนไวพจนกันนั้นให
พิสดาร จึงตรัสคําเปนตนวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา ความวา
ประกอบดวยปาฏิโมกขสังวรศีล.
บทวา อาจารโคจรสมฺปนฺนา ความวา สมบูรณดวยอาจาระและ
โคจร.
บทวา อณุมตฺเตสุ แปลวา มีประมาณนิดหนอย.
บทวา วชฺเชสุ คือ ในธรรมฝายอกุศลทั้งหลาย.
บทวา ภยทสฺสาวี แปลวา ผูมปี กติเห็นภัย.
บทวา สมาทาย ความวา ถือเอาดวยดี.
บทวา สิกฺขถ สิกฺขาปเทสุ ความวา พวกเธอจงยึดถือเอา
สิกขาบทนั้นดวยดีแลวศึกษาเถิด.
อีกอยางหนึ่ง ในบทวา สมาทาย สิกฺขถ สิกขฺ าปเทสุ นี้ มี
ความยอวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาจะเปนไปทางกายหรือทางวาจาก็ตามที
ควรศึกษาในสิกขาบท คือในสวนของสิกขาบทพวกเธอจงถือเอาสิ่งนั้น
ทั้งหมดดวยดีแลวศึกษาเถิด.
สวนบททั้งหลายมีบทวา ปาฏิโมกฺขสวรา เปนตน ทั้งหมด
เหลานั้น ไดกลาวไวแลวในปกรณวิเศษ ชื่อวิสุทธิมรรคอยางพิสดาร.
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ความหวังที่ ๑
[๗๔] ถามวา คําวา อากงฺเขยฺย เจ นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเริ่มไวเพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพื่อจะทรงแสดงอานิสงสของศีล.
ก็แมถาคนผูบวชไมนาน หรือคนผูมีปญญาทราม พึงมีความคิด
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงบําเพ็ญศีล
พวกเธอจงบําเพ็ญศีล ดังนี้ อะไรหนอแล เปนอานิสงส อะไรเปนขอ
แตกตาง อะไรเปนความเจริญในการบําเพ็ญศีล ดังนี้. เพื่อจะทรง
แสดงอานิสงส ๑๗ ประการ แกภิกษุผูบวชไมนานเปนตนนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้. ชื่อแมไฉน ภิกษุทั้งหลาย ไดฟงอานิสงส
ซึ่งมีความเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเปน
เบื้องตน มีการสิ้นไปแหงอาสวะเปนที่สุดนั้นแลว จักบําเพ็ญศีลให
บริบูรณ เหมือนพอคาขายน้ําออยงบฉะนั้น. ธรรมดาพอคาขายน้ําออยงบ
ทานเรียกวา พอคาน้ําออย.
เลากันมาวา พอคานั้นเอาเกวียนบรรทุกน้ําออยงบและน้ําตาลกรวด
เปนตน ไปแถบชายแดน แลวโฆษณาวา พวกทานจงซื้อยาพิษและ
หนาม พวกทานจงซื้อยาพิษและหนาม ดังนี้. พวกชาวบานไดฟงคํานั้น
ก็คิดวา ธรรมดาวา ยาพิษเปนของรายแรง ผูใดกินมันเขาไป เขาผูนั้น
ก็ตองตาย แมหนามทิ่มแทงแลวยอมทําคนเราใหตายได สิ่งของทั้ง ๒
อยางนี้เปนของรายแรง จะมีอานิสงสอะไรในการซื้อนี้ ดังนี้แลว ก็ปด
ประตูเรือนและไลเด็กใหหนีไป. พอคาเห็นเหตุนั้น จึงคิดวา ชาวบาน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 413

เหลานี้เปนผูไมฉลาดในการคาขาย เอาเถิด เราจะใชอุบายใหชาวบาน
เหลานั้นซื้อ ดังนี้. จึงรองขายไปวา ทานจงซื้อของหวาน ทานจงซื้อ
เอาของดี ทานจะไดน้ําออยงบ น้ําตาลกรวด ที่มรี าคาดี พวกทานจะซื้อ
ไดดวยมาสกปลอมและกหาปณะปลอมราคาเยา ดังนี้. พวกชาวบานได
ฟงคํานั้นเขา ตางราเริงยินดีพากันไปใหราคาแมแพงแลวรับเอาของนั้นไป.
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาในคํานั้นวา สมฺปนฺนสีลา
ภิกฺขเว วิหรถ ฯลฯ สมาทาย สิกฺขาปเทสุ นัน้ ก็เหมือนกับ
คําโฆษณาของพอคาที่วา วิสกณฺฏก คณฺหถ สิกขฺ ถ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนผูมีศีลสมบูรณอยูเถิด
ดังนี้ พวกภิกษุยอมคิดวา ธรรมดาวา ศีลนี้ เปนของกระดาง เปน
ขาศึกตอการหัวเราะ และการเลนเปนตน จะมีอานิสงสอะไรบางหนอแก
เหลาภิกษุผูมีศีลสมบูรณ ดังนี้ ก็เหมือนกับพวกชาวบานมีความคิดวา
ยาพิษและหนาม เปนของหยาบ จะมีอานิสงสอะไรในการชื่อยาพิษ
เปนตนฉะนั้น เมื่อเปนเชนนั้น พึงทราบพระดํารัสเบื้องตนของพระผูมี
พระภาคเจาวา อากงฺเขยฺย เจ ดังนี้ เปนประโยชนแกการประกาศ
อานิสงส ๑๗ ประการ ซึ่งมีความเปนที่รักที่ชอบใจเปนตน มีความสิ้น
ไปแหงอาสวะเปนที่สุด เหมือนคําขึ้นตนของพอคานั้นวา ทานจงซื้อเอา
ของอรอย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อากงฺเขยฺย เจ ความวา ถาเธอ
พึงหวัง คือถาเธอพึงปรารถนา.
บทวา ปโย จ อสฺส ความวา เราพึงเปนผูอันบุคคลอื่นพึง
มองดูดวยจักษุอันเปนที่รัก อธิบายวา เราพึงเปนผูเปนปทัฏฐานแหงการ
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บังเกิดขึ้นแหงความรัก ดังนี้.
บทวา มนาโป ความวา เราพึงเปนผูเจริญใจของชนเหลานั้น.
อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เราพึงเปนผูตองใจของชนเหลานั้น คือ
พึงใชชนเหลานั้นแผเมตตาจิตไป.
บทวา ครุ ความวา เราพึงเปนที่ตระหนักของชนเหลานั้นเชน
เดียวกับฉัตร.
บทวา ภาวนีโย ความวา เราพึงเปนผูอันชนเหลานั้นพึงยกยอง
อยางนี้วา ทานรูปนี้ เมือ่ รูก็รูจริง เมื่อเห็นก็เห็นจริงแนแท ดังนี้ .
บทวา สีเลเสฺวสฺส ปริปูริการี ความวา พึงเปนผูทําใหบริบูรณ
ในจตุปาริสุทธิศีลนั้นแล อธิบายวา พึงประกอบดวยอาการที่ทําให
บริบูรณไมขาดตกบกพรอง.
บทวา อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต ความวา เปนผูประกอบใน
การฝกจิตของตน.
เพราะคําวา อชฺฌตฺต หรือ อตฺตโน ในคําวา อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต นี้ เปนอยางเดียว กัน คือมีอรรถอยางเดียวกัน. ตางกันที่
พยัญชนะเทานั้น.
บทวา สมถ นี้เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. ดวย
บทอุปสัคนี้วา อนุ ก็เปนอันสําเร็จในการประกอบความได.
บทวา อนิรากตซฺฌาโน ความวา ผูมีฌานอันอะไร ๆ นําออกไป
ภายนอกไมได หรือมีฌานอันอะไร ๆ ทําใหเสื่อมมิไดแลว. ความจริง
ชื่อวา นิรากรณะนี้ ใชในความหมายวา นําออกไป และทําใหพินาศ.
ก็พึงเห็นการประกอบความของนิรากรณะนั้น ดังในประโยคเปนตนวา
๑

๑. ปาฐะ เปน เอต แตฉบับพมาเปน เอก จึงแปลตามฉบับพมา.
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บุคคลควรขจัดความกระดางเสียแลว พึงเปนผูมีความประพฤติถอมตน
ดังนี้.
บทวา วิปสฺสนาย สนนฺนาคโต ความวา ผูประกอบดวย
อนุปสสนา ๗ อยาง. ธรรมดาอนุปสสนา ๗ อยาง คือ อนิจจานุปสสนา
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา นิพพิทานุปสสนา วิราคานุปสสนา
นิโรธานุปสสนา ปฏินิสสัคคานุปสสนา. อนุปสสนาเหลานั้น ไดใหพิสดาร
แลวในปกรณวิเศษชื่อ วิสุทธิมรรค.
บทวา พฺรูเหตา สฺุาคาราน ความวา เปนผูยังสุญญาคารใหเจริญ.
ก็ในบทวา พฺรูเหตา สฺุาคาราน นี้ ภิกษุเรียนเอากัมมัฏฐาน
ดวยอํานาจสมถะ และวิปสสนา แลวเขาไปนั่งยังเรือนวางตลอดวันและคืน
พึงทราบวา เปนผูเจริญสุญญาคาร สวนภิกษุแมกระทําความเพียรใน
ปราสาทชั้นเดียวเปนตน ไมพึงเห็นวาเปนผูเจริญสุญญาคารเลย.
ก็ดวยคําเพียงเทานี้ เทศนานี้แมพระผูมีพระภาคเจาจะทรงเริ่มดวย
สามารถการยกอธิศีลสิกขานั้นแสดงกอนก็ตาม ก็พึงทราบวาเปนเทศนาที่
นับเนื่องในไตรสิกขาโดยลําดับ เพราะรวมสมถะและวิปสสนาเขาดวยกัน
เหตุที่สมถะและวิปสสนามีศีลเปนปทัฏฐาน เหมือนกับการเทศนาธรรม
ที่เปนขาศึกของตัณหา แมพระผูมีพระภาคเจาจะทรงเริ่มดวยสามารถการ
ยกตัณหาขึ้นแสดงกอน ก็พึงทราบวาเปนเทศนาที่นับเขาในหมวด ๓ แหง
ธรรมเครื่องเนิ่นชาโดยลําดับ เพราะรวมมานะและทิฏฐิเขาดวยกัน เหตุที่
มานะและทิฏฐิมีตัณหาเปนปทัฏฐาน.
ก็ในบรรดาคําเหลานั้น ดวยคําเพียงเทานี้วา สีเลเสฺววสฺส ปริปูริการี เปนอันตรัสอธิศีลสิกขาไว.
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ดวยคําเพียงเทานี้วา อชฺณตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต อนิรากตชฺฌาโน
เปนอันตรัสอธิจิตตสิกขาไว.
ดวยคําเพียงเทานี้วา วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต เปนอันตรัสอธิปญญาสิกขาไว.
ก็ดวยบทวา พฺรูเหตา สฺุาคาราน นี้ เปนอันตรัสรวมสิกขา
แมทั้ง ๒ อยาง อยางนี้คือ อธิจิตตสิกขา ในการเจริญสุญญาคาร ดวย
อํานาจสมถะ อธิปญญาสิกขา ดวยอํานาจวิปสสนา.
ก็ในที่นี้ ดวยบทเหลานี้ วา อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต อนิรากตชฺฌาโน พระองคตรัสถึงความที่จิตเปนเอกัคคตาวา อนุรักษศีลไวได
ทีเดียว.
ดวยบทวา วิปสฺสนาย นี้ พระองคตรัสการกําหนดสังขารวา
อนุรักษศีลไวได.
ถามวา ความที่จิตเปนเอกัคคตาจะอนุรักษศีลไวไดอยางไร ?
ตอบวา ก็ผูใดไมมีจิตเปนเอกัคคตา ผูนั้นเมื่อพยาธิเกิดขึ้น ยอม
เดือดรอน. เขาถูกพยาธิรบกวนกระวนกระวายถึงตองใหศีลขาด จึงจะ
กระทําพยาธินั้นใหสงบไปได สวนผูใ ดมีจิตเปนเอกัคคตา ผูน ั้นขมพยาธิ
ทุกขไวได เขาสมาบัติ ในขณะที่เขาเขาสมาบัติ ทุกขยอมปราศไป
ความสุขซึ่งมีกําลังมากกวาจะเกิดขึ้น. ความที่จิตเปนเอกัคคตา ยอม
อนุรักษศีลได ดวยประการอยางนี้.
ถามวา การกําหนดสังขาร ยอมตามอนุรักษศีลไดอยางไร ?
ตอบวา ก็ผูใดไมมีการกําหนดสังขาร ผูนั้นยอมมีความรักอยาง
รุนแรงในอัตภาพวา รูปของเรา วิญญาณของเรา ดังนี้. ผูนั้น เมื่อเผชิญ
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ทุพภิกขภัย และพยาธิภัยเปนตนเห็นปานนั้น ยอมทําลายศีลแลวถนอม
อัตภาพไว. สวนผูใด มีการกําหนดสังขาร ผูนั้น ยอมไมมคี วามรักอยาง
รุนแรง หรือความเสนหาในอัตภาพ ก็เมื่อเขาเผชิญทุพภิกขภัย และ
พยาธิภัยเปนตนเห็นปานนั้น ถึงแมวาไสใหญของเขาจะไหลออกมาขาง
นอก ถาหากวาเขาจะซูบผอม ซูบซีด หรือขาดออกเปนทอน ๆ ตั้งรอย
ทอน พันทอน เขาก็จะไมทําลายศีลแลวถนอมอัตภาพไวเลย. การกําหนด
สังขาร ยอมอนุรักษศีลไดอยางนี้. ก็ดวยบทวา พฺชูเหตา สฺูาคาราน
นี้พระองคทรงแสดงการเพิ่มพูนการเจริญและการทําโดยติดตอ ซึ่งเหตุทั้ง
๒ อยางนั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา เพราะภิกษุผูหวังคุณธรรม ๔
ประการเหลานี้ คือ เราพึงเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพนับถือ
ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ไมมีกิจที่จะตองทําอะไรอื่น (แต) พึง
เปนผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตนโดยแท เพราะวาภิกษุผูประกอบดวย
คุณมีศีลเปนตนเชนนี้ ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพนับถือ
ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา
ชนยอมทําบุคคลผูสมบูรณดวยศีลและทัสสนะ ผู
ตั้งอยูในธรรม ผูมีปกติกลาวคําจริง ผูทําการงาน
ของตน ใหเปนที่รัก ดังนี้ .
ความหวังที่ ๒
[๗๕ ] เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นตรัสวา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนที่รัก ฯ ล ฯ เปนที่ชอบใจ
ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ดังนี้ เธอพึงเปนผูทําใหบริบูรณในศีล
ทั้งหลาย ฯล ฯ เธอพึงเพิ่มพูนการอยูในเรือนวาง ดังนี้แลว บัดนี้ เพราะ
เหตุที่ภิกษุปรารถนาปจจัยมีลาภเปนตน พึงทํากิจนี้อยางเดียว ไมพึงทํากิจ
อะไร ๆ อื่นจากนี้ฉะนั้น จึงไดตรัสดํามีอาทิไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีลาภ ดังนี้เปนตน.
ก็ในทีน่ ี้ อยาพึงเขาใจวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสการบําเพ็ญศีล
เปนตน ซึ่งมีลาภเปนนิมิตไว เพราะพระผูมีพระภาคเจาเปนผูตรัส
ปฏิเสธการแสวงหาลาภ ไมตรัสพระวาจาที่พาดพิงถึง (ลาภ) ทรงโอวาท
แกเหลาพระสาวกอยางนี้. พระองคจักตรัสการบําเพ็ญคุณมีศีลเปนตน ซึ่ง
มีลาภเปนนิมิตไดอยางไร.
แตวาคํานั้นพระองคตรัสไวดวยอํานาจอัธยาศัยของบุคคล. อธิบาย
วา ภิกษุเหลาใดพึงมีอัธยาศัยอยางนี้วา ถาหากวาเราไมตองลําบากดวย
ปจจัย ๔ ไซร เราอาจเพื่อจะบําเพ็ญศีลเปนตนใหบริบูรณได ดังนี้. พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้ ดวยสามารถอัธยาศัยของชนทั้งหลายเหลา
นั้น.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาปจจัย ๔ นี้นั้น เปนอานิสงสที่แทจริงของศีล.
จริงอยางนั้น มนุษยผูเปนบัณฑิตทั้งหลายนําสิ่งของที่คนเก็บไวในฉาง
เปนตนออกมา ทั้งบุตรเปนตนก็ไมให ทั้งตนเองก็มิไดใชสอย แตมอบ
ถวายแกทานผูมีศีล คําดังกลาวมานี้ ทานกลาวไวเพื่อแสดงอานิสงสที่แท
จริงของศีล.
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ความหวังที่ ๓
[๗๖] พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๓ ตอไป
บทวา เยสาห ตัดบทเปน เยส อห
บทวา เตสนฺเต การา ความวา สักการะคือการถวายปจจัยเหลา
นั้น เทวดาหรือมนุษยไดทําแลวในตัวเรา ความจริง เทวดาทั้งหลาย
ยอมถวายปจจัยแกทานผูประกอบดวยคุณ มีศีลเปนตน จะมีเฉพาะมนุษย
อยางเดียวเทานั้นก็หามิได, ดังที่ทาวสักกเทวราชไดถวายแกทานมหากัสสปะ.
คําทั้ง ๒ นี้วา มหปฺผลา นหานิสสา โดยเนื้อความแลวมีความ
หมายอยางเดียวกัน ตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้น. สักการะที่ชื่อวามีผล
มาก เพราะผลิตโลกิยสุขอยางมากมายให. ชื่อวามีอานิสงสมาก เพราะ
เปนปจจัยของโลกุตตรสุขอยางใหญหลวง. ความจริง ภิกษาทัพพีเดียวก็ดี
บรรณศาลาที่พื้นดินยาวประมาณ ๕ ศอกก็ดี ที่บุคคลทําถวายแกทานผู
ประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน ยอมรักษาเขาไวไดจากทุคติ วินิบาต เปน
เวลาหลายแสนกัลป. และในบั้นปลายยิ่งเปนปจจัยแหงการดับรอบดวย
อมตธาตุ. ก็ในเรื่องนี้มีเรื่องเปนตนวา เราไดถวายน้ํานมและขาวสุก
เปนตน หรือมีเปตวัตถุและวิมานวัตถุทั้งมวล เปนเครื่องสาธก. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา ภิกษุแมปรารถนาที่จะให
ความที่สักการะที่ผูถวายปจจัยในตนนั้นมีผลมาก พึงเปนผูประกอบดวย
คุณมีศีลเปนตนนั้นแล.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 420

ความหวังที่ ๔
[๗๗] พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๔ ตอไป
หมูชนผูเกี่ยวของขางฝายพอผัวแมผัว ชื่อวา ญาติ. บิดาและปู
เปนตน ผูเกี่ยวเนื่องโดยสายโลหิตเดียวกัน ชื่อวา ญาติสาโลหิต.
ผูถึงความเปนผูละไปแลว ชื่อวา เปตะ.
บทวา กาลกตา แปลวา ตายแลว.
บทวา เตสนฺต ความวา ความที่ชนเหลานั้นมีจิตเลื่อมใสในเรา
หรือการระลึกถึงเราดวยจิตเลื่อมใสนั้น ของชนเหลานั้น. ความจริงบิดา
หรือมารดาของภิกษุรูปใดตายไปแลว มีจิตเลื่อมใสยอมระลึกถึงภิกษุนั้น
วา พระเถระผูมีศีล มีธรรมอันงามนี้เปนญาติของพวกเรา ดังนี้ ความ
เลื่อมใสแหงจิตนั้น ของเขานั้นก็ดี เหตุสักวาการระลึกถึงนั้นก็ดี มีผล
มีอานิสงสมาก.
เหตุสักวาการระลึกถึงนั้นเปนธรรมชาติที่สามารถเพื่อจะยังหมูสัตว
ใหขามพนจากทุคคติ ตลอดหลายแสนกัป และใหถึงอมตมหานิพพาน
ในที่สุดนั้นแล. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นใด สมบูรณดวยศีล สมบูรณดวยสมาธิ
สมบูรณดวยปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
เรากลาวการเห็น การฟง การระลึกถึง การบวชตาม การเขาไปหา
การเขาไปนั่งใกลภิกษุเหลานั้น วามีอุปการะมาก ดังนี้ เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงแสดงวา ภิกษุแมปรารถนาซึ่งความเลื่อมใสแหงจิตในตน
และการระลึกถึง (ตน) ญาติ และสายโลหิตทั้งหลาย จะใหมีผลมาก
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พึงเปนผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตนนั้นแล.
ความหวังที่ ๕
[๗๘ ] พึงทรงวินจิ ฉัยในวาระที่ ๕ ตอไป
บทวา อรติรติสโห อสฺส ความวา เราพึงเปนผูอดทนตอความ
ยินรายและความยินดี คือพึงเปนผูถูกความยินรายเปนตน ครอบงํา
ทวมทับ.
ก็ในคําวา อรติรติสโห นี้ ความเบื่อหนายในธรรมที่เปนกุศลอัน
ยิ่ง (และ) ในเสนาสนะอันสงัด ชื่อวา อรติ ความยินดีในกามคุณ ๕
ชื่อวา รติ.
บทวา น จ ม อรติ สเหยฺย ความวา ก็ความยินราย พึง
ครอบงํา คือย่ํายี ไดแกทวมทับเราไมได.
บทวา อุปฺปนฺน ความวาเกิดแลวคือ บังเกิดขึ้นแลว.
เพราะวาภิกษุผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน ยอมอดกลั้น คือครอบ
งํา ไดแกย่ํายีซึ่งความยินรายและความยินดีได เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงแสดงไววา ภิกษุแมปรารถนาจะใหตนเปนเชนนั้น
พึงเปนผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน.
ความหวังที่ ๖
[๗๙] พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๖ ตอไป
ความสะดุงของจิตก็ดี อารมณกด็ ี ชื่อวาภัย (ความกลัว) อารมณ
นั้นเอง ชื่อวา เภรวะ (ความขลาด). คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวใน
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วาระที่ ๕.
ความจริง ภิกษุผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน ยอมอดกลั้น คือ
ยอมครอบงํา ไดแกยอมย่ํายีความกลัวและความขลาดนั้นตั้งอยู เหมือน
พระมหาทัตตเถระชาวอริยโกฏิยวิหาร.
เทวดาไลพระ
ไดยินวา พระเถระดําเนินไปในหนทาง ไดพบราวปาอันเปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใสแหงใดแหงหนึ่ง จึงคิดวา วันนี้เราจักบําเพ็ญสมณธรรมในที่นแี้ ลวจึงจะไป ดังนี้แลว จึงออกไปจากทางปูลาดผาสังฆาฏิ
แลวนั่งขัดสมาธิใกลโคนตนไมแหงใดแหงหนึ่ง.
เด็ก ๆ ของรุกขเทวดา ไมสามารถที่จะดํารงอยูตามสภาวะของตน
ได ดวยเดชแหงศีลของพระเถระ จึงรองจาขึ้น. เเมเทวดาเองก็เขยา
ตนไมทุกตน พระเถระนั่งไมไหวติง เทวดานั้นจึงบังหวนควันใหไฟลุก
โพลงขึ้น (แมถึงอยางนั้น) ก็ไมสามารถที่จะทําใหพระเถระไหวติงได.
ตอแตนั้นเทวดาจึงแปลงเพศเปนอุบาสก เดินมาไหวพระเถระแลว
ไดยืนอยู ถูกพระเถระถามวาใครนั่น จึงไดกลาววา ทานผูเจริญ กระผม
เปนเทวดาที่สถิตอยูที่ตนไมนี้ พระเถระถามวา ทานไดทําสิ่งประหลาด
นั้นหรือ ? เทวดาตอบวา ใชครับ. ก็เทวดานั้น พอถูกพระเถระถามวา
เพราะเหตุไรทานจึงทํา ? จึงตอบวา ทานผูเจริญ ดวยเดชแหงศีลของ
ทานนั้นแล พวกเด็กๆ ไมสามารถที่จะดํารงอยูตามภาวะของตนได จึง
ไดพากันสงเสียงรองจา กระผมนั้นไดทําอยางนี้เพื่อ (ประสงค) จะให
ทานหนีไปเสีย. พระเถระถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรทานจึง
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(ประสงค) จะใหเราหนีไป ? เทวดาตอบวา ทานผูเจริญ ขอทานอยา
อยูในที่นี้เลย. กระผมไมมีความสุขเลยดังนี้ พระเถระจึงกลาววา ทาน
ทําไมไมบอกเรากอน แตบัดนี้ทานอยาพูดอะไรเลย เรารูสกึ ละอายตอ
ถอยคําที่คนจะพูดวา พระอริยโกฏิยมหาทัตตะ หลีกหนีไป เพราะกลัว
ตออมนุษย ฉะนั้น เราจะอยูในที่นี้แหละ แตในวันนี้เพียงวันเดียว ทาน
จงอยูในที่ใดที่หนึ่ง (กอน) เถิด.
พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงวา ภิกษุผูประกอบดวยคุณมีศีล
เปนตน ยอมเปนผูอดทนตอภัยที่นากลัวได ฉะนั้น ภิกษุแมปรารถนาให
ตนเปนเชนนี้ พึงเปนผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน ดังนี้.
ความหวังที่ ๗
[๘๐] พึงทราบวินจิ ฉัยในวาระที่ ๗ ตอไป
จิตอันบริสุทธิ์ผองใส พระองคตรัสเรียกวา อภิจิต ในคําวา
อาภิเจตสิกาน. อีกอยางหนึ่ง จิตอันยิ่ง พระองคตรัสเรียกวา อภิจิตร,
ฌานทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นในอภิจิต ชื่ออาภิเจตสิก อีกอยางหนึ่ง ฌาน
ทั้งหลาย อันอาศัยอภิจิต ฉะนั้น ฌานทั้งหลายเหลานั้นจึงชื่อวา อาภิเจตสิก.
บทวา ทิฏธมฺมสุขวิหาราน ความวา ซึ่งการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. อัตภาพที่เห็นได โดยประจักษ เรียกวา ทิฏฐธรรม อธิบายวา
เปนการอยูอยางเปนสุขในทิฏฐธรรมนั้น.
คําวา ทิฏธมฺมสุขวิหาราน เปนชื่อของรูปาวจรฌาน. ความจริง
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ชนทั้งหลายนั่งเพงฌานนั้นอยางแนวแน ยอมประสบเนกขัมมสุขอันไม
เศราหมองในอัตภาพนี้ เพราะฉะนั้น ชนเหลานัน้ ทานจึงเรียกวา ผูมี
ปกติอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.
บทวา นิกามลาภี ความวา เปนผูไดตามความประสงค คือเปน
ผูไดตามความปรารถนาของตน อธิบายวา ยอมเปนผูสามารถเพื่อจะเขา
ฌานไดในขณะที่ตนปรารถนา ๆ.
บทวา อกิจฺฉลาภี มีอธิบายวา เปนผูสามารถเพื่อจะขมธรรมที่
เปนขาศึกแลวเขาฌานไดโดยสะดวก.
บทวา อกสิรลาภี ความวา เปนผูไดโดยไมยาก คืออยางสะดวก
สบาย อธิบายวา เปนผูสามารถเพื่อจะออกไดในเวลาตามที่กําหนดไวนั้น
เอง. เปนความจริง ภิกษุลางรูปเปนผูไดฌาน แตไมอาจจะเขาฌานได
ในขณะที่ตนตองการได. ลางรูปสามารถที่จะเขาในขณะที่ตนปรารถนาได
แตขมธรรมที่เปนขาศึกตอวสีไดยาก. ลางรูปยอมเขาไดในขณะที่ตนตอง
การ และขมธรรมที่เปนขาศึกตอวสีไดโดยไมยาก แตไมสามารถเพื่อจะ
ออกในขณะที่ตนกําหนดไวได เหมือนนาฬิกาเครื่องจักร. ก็ผูใดปรารถนา
ความพรอมมูลทั้ง ๓ อยางนี้ ผูนั้นพึงเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย
แท.
ความหวังที่ ๘
[๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสฌาน ซึง่ เปนบาทของอภิญญา
อยางนี้แลว ก็มาถึงวาระของอภิญญาแมโดยแท แตถึงกระนัน้ พระผูมี-
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พระภาคเจาก็มิไดทรงถือเอาอภิญญานั้น เพื่อจะทรงรวมแสดงธรรมทั้ง
หมดนั้น เพราะวาไมเพียงแตฌานซึ่งเปนบาทของอภิญญา และอภิญญา
อยางเดียวเทานั้นที่เปนอานิสงสของศีล ที่แท อรูปฌานทั่ง ๔ และอริยมรรคทั้ง ๓ ขางตน ก็เปนอานิสงสของศีลเหมือนกัน ฉะนั้น จึงตรัสคํา
มีอาทิวา อากงฺเขยฺย เจ ฯลฯ เย เต สนฺตา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตา ความวา วิโมกขทงั้ หลาย
ชื่อวาเปนธรรมชาติสงบ เพราะมีองคสงบ และเพราะมีอารมณสงบ.
บทวา วิโมกฺขา ความวา วิโมกขทั้งหลาย ชื่อวาสงบ เพราะ
หลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึก และเพราะนอมไปในอารมณ.
บทวา อติกฺกมฺม รูเป ความวา กาวลวงเสียซึ่งรูปาวจรฌาน
เชื่อมบทวา วิโมกขจะชื่อวาสงบได เพราะกาวลวงรูปาวจรฌาน ดังนี้ .
ความจริง เมื่อจะกลาวโดยประการอื่น วิโมกขทั้งหลาย กาวลวง
รูปาวจรฌานแลว ก็ไมพงึ ปรากฏวากระทําอะไร.
บทวา อารุปฺปา ความวา เวนขาดจากรูปทั่งโดยอารมณ และ
โดยวิบาก.
บทวา กาเยน ผุสติ ฺวา ความวา ถูกตองนามกาย อธิบายวา
บรรลุ ไดแกถึงทับแลว.
คําที่เหลือ มีเนื้อความชัดแลว มีคําอธิบายที่ทานกลาวไววา ภิกษุ
รูปใดประสงคจะถูกตองวิโมกขแลวอยู แมภิกษุนั้นพึงเปนผูทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลายแท ฉะนี้แล.
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ความหวังที่ ๙
[๘๒] พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๙ ตอไป
บทวา ติณฺณ สโยชนาน ความวา แหงเครื่องผูก ๓ อยาง คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส. ความจริง เครื่องผกเหลานั้น
ยอมประกอบขันธ คติ และภพ เปนตน เขากับขันธ คติ และภพ
เปนตน. อีกอยางหนึ่ง ยอมประกอบกรรมเขากับผล ฉะนั้น เครื่องผูก
เหลานั้นทานจึงเรียกวา สังโยชน อธิบายวา เครื่องผูก
บทวา ปริกขฺ ยา แปลวา เพราะการสิ้นไปรอบ.
บทวา โสตาปนฺโน ไดแกผูถึงกระแส. ก็คําวา โสตา นั้นเปนชื่อ
ของมรรค. คําวา โสตาปนฺโน เปนชื่อของบุคคลผูถึงพรอมดวยมรรคนั้น.
เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา สารีบุตร ที่เรากลาว
คําวา โสโต โสโต ดังนี้ สารีบุตร กระแสไดแกอะไร ?
พระสารีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กระแสนั้นแล ไดแก
อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ฯ ล ฯ สัมมาสมาธิ.
สารีบุตรก็ที่เรากลาววา โสตาปนฺโน โสตาปนฺโน ดังนี้ สารีบุตร
พระโสดาบันไดแกบุคคลเชนไร ?
พระสารีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูประกอบดวย
มรรคมีองค ๘ นี้แหละ พระองคตรัสเรียกวา เปนพระโสดาบันนั้น มีชอื่
อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ ฉะนั้นแล. แตในที่นี้ ผลไดชื่อตามมรรค ฉะนัน้
บุคคลผูตั้งอยูในผล พึงทราบวาเปนพระโสดาบัน.
บทวา อวินิปาตธมฺโม มีวิเคราะหวา ธรรมที่ชื่อวา วินิบาต
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เพราะอรรถวา ยอมยังสัตวใหตกไปในที่ชั่ว ทีช่ ื่อวา อวินปิ าตธรรม
เพราะเปนธรรมที่ยังสัตวใหตกไปในที่ชั่ว อธิบายวา เปนธรรมที่ไม
ยังตนใหตกไปในอบายทั้งหลายเปนสภาพ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะธรรมซึ่งมีการยังสัตวใหตกไปในอบายเหลานั้น ทาน
ละไดแลว.
ปญญาเครื่องตรัสรู. เปนที่ไปขางหนา คือเปนคติของพระโสดาบัน
นั้น ฉะนั้น ทานจึงชื่อวามีปญญาเครื่องตรัสรู เปนที่ไปขางหนา อธิบาย
วา เปนผูบรรลุมรรค ๓ เบื้องสูงแนนอน.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะทานไดโสดาปตติมรรคแลว.
บทวา สีเลเสฺวว ความวา ภิกษุแมผูประสงคจะใหตนเปนเชนนี้
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลายเถิด.
ความหวังที่ ๑๐
[๘๓] พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๐ ตอไป
สังโยชน ๓ ที่พระโยคาวจรละไดดวยโสดาปตติมรรค ทานก็กลาว
ไวเพื่อประโยชนแกการพรรณนาสกทาคามิมรรค.
บทวา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา ความวา เพราะภาวะที่ราคะ
โทสะ โมหะ เหลานั้นเปนสภาพเบาบาง อธิบายวา เพราะกระทํา ราคะ
โทสะ โมหะ เหลานั้นใหเบาบางลง.
ในคํานั้นพึงทราบความที่ราคะเปนตนนั้น เปนธรรมชาติเบาบางก็
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ดวยเหตุ ๒ ประการคือ เพราะเกิดขึ้นเปนครั้งคราว และเพราะปริยุฏฐานกิเลสมีกําลังออน. ความจริงกิเลสทั้งหลายยอมไมบังเกิดขึ้นแกพระสกทาคามีเนือง ๆ เหมือนบังเกิดแกมหาชนผูทองเที่ยวอยูในวัฏฏะ. ยอมเกิด
ขึ้นเปนชวงหาง ๆ ในกาลบางคราว เหมือนหนอพืชในนาที่ปลูกไวหาง ๆ
และแมเมื่อเกิดขึ้นยอมไมเกิดขึ้นย่ํายี แผซาน ปกปด กระทําความมืดมน
อนธการ เหมือนเกิดแกมหาชนผูเวียนวายในวัฏฏะ ยอมเกิดขึ้นเบาบาง
คือเปนธรรมชาติเบาบางเกิดขึ้น เหมือนชั้นแหงเมฆหมอก (ทีบ่ างขึ้นตาม
ลําดับ) และเหมือนแมลงเคลาคลึงกลีบดอกไม (ไมย่ํายีใหช้ํา) ฉะนั้น.
ในเรือ่ งนั้น พระเถระบางพวกไดกลาวไววา กิเลสทั้งหลาย ตอ
กาลนานจึงเกิดขึ้นแกพระสกทาคามีก็จริง ถึงกระนั้นก็เกิดขึ้นอยางหนา
แนน เพราะทานยิ่งมีบุตรธิดาอยู. แตคํานั้นไมเปนประมาณ เพราะ
บุตรธิดา บางครั้งก็เกิดมีแกบิดามารดาดวยเหตุเพียงการลูบคลําอวัยวะ
ฉะนั้น พึงทราบความที่กิเลสของพระสกทาคามีนั้นเปนธรรมชาติเบาบาง
ก็ดวยเหตุ ๒ อยางเทานั้น คือเพราะการเกิดขึ้นเปนครั้งคราว และเพราะ
ปฏิยุฏฐานกิเลสของทานเบาบางลง.
บทวา สกทาคามี ความวา ผูมีการกลับมาสูมนุษยโลกนี้เพียงครั้งเดียว
เทานั้น ดวยอํานาจปฏิสนธิ.
ก็แมผูใดเจริญสกทาคามิมรรคในโลกนี้แลว ปรินิพพานในโลกนี้
แมผูนั้นทานก็ไมจัดไวในที่นี้. แมผูใดเจริญมรรคในโลกนี้แลว บังเกิดใน
เทวโลกแลวปรินิพพานในเทวโลกนัน้ ผูนั้นก็ไมจัดเขาในที่นี้. ผูใดเจริญ
มรรค ในเทวโลกแลวกลับมาเกิดแลวปรินิพพานในมนุษยโลกนี้ ผูนั้นก็
ไมจัดเขาในที่นี้. แมผูใดเจริญมรรคในโลกนี้แลว บังเกิดในเทวโลก
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ดํารงอยูในเทวโลกนั้นจนสิ้นอายุแลว บังเกิดในมนุษยโลกนี้อีกแลวปรินิพพาน ผูนี้แหละพึงทราบวาทานถือเอาในคํานี้.
บทวา ทุกฺขสฺสนฺต กเรยฺย ความวา เราพึงทําการกําหนดวัฏฏทุกข.
บทวา สีเลเสฺวว ความวา ภิกษุแมเปนผูประสงคจะใหตนเปน
เชนนี้ พึงเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทัง้ หลายเถิด.
ความหวังที่ ๑๑
[ ๘๔ ] พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๑ ตอไป
บทวา ปฺจนฺน เปนการกําหนดดวยการนับ.
บทวา โอรมฺภาคิยาน ความวา ภายใต ทานเรียกวา โอระ.
ไดแกสวนเบื้องลาง อธิบายวา มีการบังเกิดขึ้นในโลกฝายกามาวจรเปน
ปจจัย.
บทวา สโยชนาน ไดแกกิเลสเปนเครื่องผูก กิเลสเปนเครื่องผูก
เหลานั้นพึงทราบวา ไดแกสังโยชนซึ่งทานกลาวไวในกาลกอน (คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ) พรอมดวยสังโยชน คือกาม.
ราคะ. และพยาบาท. ความจริง สังโยชนเหลานั้นผูใดยังละไมได แม
ผูนั้นจะบังเกิดขึ้นในภวัคคพรหมก็จริง ถึงกระนั้นเขาก็ยอมบังเกิดใน
กามาวจรอีก เพราะสิ้นอายุ บุคคลนี้พึงทราบวามีอุปมาเสมอดวยปลาติด
เบ็ด และมีอุปมาเหมือนนกตัวถูกดายยางผูกติดไวที่ขา. ฉะนั้น ก็ใน
อธิการนี้ พึงทราบวาทานกลาวคํานี้ ไวเพื่อประโยชนแกการพรรณนา
พระอริยบุคคลซึ่งทานกลาวไวแตแรก ๆ.
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คําวา โอปปาติโก เปนคํากลาวคัดคานกําเนิดที่เหลือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรินิพฺพายิ ความวา ปรินพิ พาน
ในพรหมโลกนั้นนั่นเอง.
บทวา อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ความวา มีการไมกลับ
มาจากพรหมโลกนั้นดวยอํานาจปฏิสนธิอีกเปนสภาพ.
บทวา สีเลเสฺวว ความวา ภิกษุแมเปนผูประสงคจะเปนเชนนี้
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลายเถิด.
ความหวังที่ ๑๒
[๘๕] เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาตรัสอนาคามิมรรคอยางนี้แลว แม
จะมาถึงวาระแหงมรรคที่ ๔ ก็จริง ถึงกระนั้นพระผูมีพระภาคเจาก็ไม
ทรงถือเอาอรหัตตมรรคนั้น เพราะไมเพียงแตอภิญญา คือการสิ้นไปแหง
อาสวะเปนอานิสงสของศีลอยางเดียว ที่แทอภิญญา ๕ ประการ ซึ่งเปน
โลกิยะ (ก็เปนอานิสงสของศีลเหมือนกัน ) ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดง
อภิญญาเหลานั้น และเพราะเมื่อพระองคตรัสถึงการสิ้นไปแหงอาสวะ
เทศนาก็เปนอันจบ ก็เมือ่ เปนเชนนี้ การกลาวนีพ้ ึงชื่อวากลาวถึงอภิญญา
ลวน เพราะยังมิไดกลาวถึงคุณของอภิญญาเหลานั้น ฉะนั้น เพื่อจะทรง
แสดงอภิญญาอยางบริบูรณ และเพราะการทําฤทธิ์ ยอมสําเร็จแกบุคคลผู
ตั้งอยูในอันาคามิมรรคโดยงาย และพระอนาคามียอมเปนผูกระทําให
บริบูรณในศีลและในสมาธิ เพราะทานถอนกามราคะและพยาบาทซึ่งเปน
ขาศึกของสมาธิไดแลว ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงโลกิยอภิญญาทั้งหลาย ใน
ฐานะอันควร พระองคจึงตรัสคํามีอาทิอยางนี้วา อากงฺเขยฺย เจ ฯเปฯ
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อเนกวิหิต ดังนี้ นี้แลเปนอนุสนธิ. การพรรณนาบาลีแหงโลกิยอภิญญา
แมทั้ง ๕ อันมาแลวโดยนัยเปนตนวา อเนกวิหิต อิทฺธิวิธึ ในบาลีนั้น
ทานกลาวไวเเลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคพรอมทั้งวิธีทําใหอภิญญาเกิด.
ความหวังที่ ๑๓
[๘๖] พึงทราบวินิจฉัยในอภิญยาที่ ๖ ตอไป
บทวา อาสวาน ขยา ความวา เพราะการสิ้นไปแหงกิเลสทุก
อยางดวยอรหัตตมรรค.
บทวา อนาสว ความวา เวนจากอาสวะ. ก็ในคําวา เจโตวิมุตฺติ
ปฺาวิมุตฺติ นี้ สมาธิที่สัมปยุตดวยอรหัตตผล ทานกลาวดวยบทวา
เจโต ปญญาที่สหรคตดวยอรหัตตมรรคนั้น ทานกลาวไวดวยคําวา
ปญญา.
ก็ในสมาธิและปญญานั้น สมาธิ พึงทราบวา ชื่อวา เจโตวิมุตติ
เพราะพนจากราคะ ปญญาพึงทราบวา ชื่อวา ปญญาวิมุตติ เพราะหลุดพน
จากอวิชชา. สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย
สมาธิอันใดพึงมี สมาธินั้นพึงเปนสมาธินทรีย ภิกษุทั้งหลาย ปญญาใด
พึงมี ปญญานั้นพึงเปนปญญินทรียภกิ ษุทั้งหลาย ชื่อวา เจโตวิมุตติ เพราะ
สํารอกราคะ ชื่อวา ปญญาวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชา อยางนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง ในอธิการนี้ ผลของสมถะ พึงทราบวา เปนเจโตวิมุตติ ผลของวิปสสนา พึงทราบวา เปนปญญาวิมุตติ.
บทวา ทิฏว ธมฺเม ไดแกในอัตภาพนี้เอง.
บทวา สย อภิฺา สจฺฉิกตวา ความวา การทําใหประจักษ
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ดวยปญญาดวยตนเอง อธิบายวา รูโดยไมมีผูอื่นเปนปจจัย.
บทวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย ความวา เราพึงบรรลุ คือใหถึง
พรอมอยู.
บทวา สีเลเสฺวว ความวา ภิกษุแมประสงคจะใหอาสวะเหลานั้นถึง
ความดับอยางนี้ บรรลุเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ พึงเปนผูทําให
บริบูรณในศีลทั้งหลายเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสถอยคําพรรณนาอานิสงสของศีล จน
ถึงพระอรหัตอยางนี้แลว เมื่อจะทรงรวมแสดงอานิสงสของศีลนั้น แม
ทั้งหมด จึงตรัสคําลงทายวา สมฺปนฺนสีลา ภิกขฺ เว ฯปฯ อิทเมต
ปฏิจฺจ วุตฺต ดังนี้ คําลงทายนั้นมีเนื้อความสังเขป ดังตอไปนี้วา:บทวา สมฺปนฺนสีลา ภิกขฺ เว วิหรถ ฯเปฯ สิกฺขาปเทสูติ
อิติ ยนฺต วุตฺต ความวา คํานั้นใดเราตถาคตกลาวไวแลวอยางนี้ในกาล
กอน คํานั้นทั้งหมดเราตถาคตกลาวหมายคือเจาะจง (การที่) ภิกษุผู
สมบูรณดวยศีล เปนที่รกั เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ ยกยองของเพื่อน
พรหมจารี เปนผูไดปจจัย ผูทําทายกผูถวายปจจัยใหมีผลมาก เปนผูกระทํา
เจตนาคือการระลึกถึงบุรพญาติใหมีผลมาก เปนผูอดทนตอภัยและความ
หวาดกลัว เปนผูไดรูปาวจรฌาน และอรูปาวจรฌาน เปนผูก ระทําให
แจงซึ่งคุณเหลานี้ คือ สามัญญผล ๓ เบื้องต่ํา โลกิยอภิญญา ๕ อาสวักขยญาณ ดวยอภิญญา ดวยตนเอง.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้แลว ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตางก็มี
ใจดี ชมเชยภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอากังเขยยสูตรที่ ๖.
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๗. วัตถูปมสูตร
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวาดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๙๒] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาที่
เศราหมองมลทินจับ ชางยอมพึงนําเอาผานั้นหยอนลงในน้ํายอมใด ๆ คือ
สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผานั้นพึงเปนผามีสีที่เขายอมไมดี
มีสีมัวหมอง ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะผาเปนของไมบริสุทธิ์ ฉันใด
เมื่อจิตเศราหมองแลว ทุคติเปนอันหวังได ฉันนั้น.
ผาที่บริสุทธิ์หมดจด ชางยอมพึงนําเอาผานั้นหยอนลงในน้ํายอมใด ๆ
คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผานั้นพึงเปนผามีสีที่เขายอมดี
มีสีสด ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะผาเปนของบริสุทธิ์ ฉันใด เมื่อจิต
ไมเศราหมองแลว สุคติเปนอันหวังได ฉันนั้น.
[๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหลาไหนเปนเครื่องเศราหมอง
ของจิต [คือ] อภิชณาวิสมโลภะ [ละโมบไมสม่ําเสมอดวยอํานาจ
ความเพงเล็ง] พยาบาท [ปองรายเขา] โกธะ [โกรธ] อุปนาหะ
[ผูกโกรธไว] มักขะ [ลบหลูคุณทาน] ปลาสะ [ตีเสมอ] อิสสา
[ริษยา] มัจฉริยะ [ตระหนี่] มายา [มารยา] สาเถยยะ [โออวด]
ถัมภะ [หัวดือ้ ] สารัมภะ [แข็งดี] มานะ [ถือตัว] อติมานะ
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[ดูหมิ่นทาน] มทะ [มัวเมา] ปมาทะ [เลินลอ] [เหลานี้เปน
ธรรมเครื่องเศราหมองของจิต.
อุปกิเลส ๑๖
[๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นรูชดั วา อภิชฌาวิสมโลภะ
พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาเถยยะ ลัมภะ สารัมภะ นานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ เปน
ธรรมเครื่องเศราหมองของจิตดวยประการฉะนี้แลว ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะ พยาสบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ
อันเปนธรรมเครื่องเศราหมองของจิตเสีย.
[๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุรูชัดวา อภิชฌาวิสมโลภะ พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสามัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ
ปมาทะ เปนธรรมเครื่องเศราหมองของจิตดวยประการฉะนี้แลว ก็ละ
อภิชฌาวิสมโลภะ พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ
อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเลยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
มทะ ปมาทะ อันเปนธรรมเครื่องเศราหมองของจิตเสียไดแลว ในกาล
นั้น เธอเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระพุทธเจาวา
แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
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ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระธรรมวา ธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะคน
[แล] เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระสงฆวา พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบตั ิดีแลว ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติ
ชอบยิ่ง คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นแหละ พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรรับเครื่องสักการะ เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรทักขิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ก็เพราะเหตุที่กิเลสนั้น ๆ อัน ภิกษุนั้นสละไดแลว ตายแลว
ปลอยแลว ละเสียแลว สละคืนแลว เธอยอมไดความรูแจงอรรถ ยอม
ไดความรูแจงธรรม ยอมไดปราโมทยอันประกอบดวยธรรมวา เราเปน
ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระพุทธเจา เราเปนผูประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระธรรม เราเปนผูประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันแนวแนในพระสงฆ และเพราะกิเลสนั้น ๆ อัน เราสละไดแลว
ตายแลว ปลอยแลว ละเสียแลว สละคืนแลว ดังนี้ เมื่อปราโมทยแลว
ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมได
เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น
[๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแลมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้
มีปญญาอยางนี้ ถึงแมจะฉันบิณฑบาตขาวสาลีปราศจากเมล็ดดํา มีแกงมี
กับมิใชนอย การฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้น ก็ไมมีอันตรายเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาอันเศราหมอง มลทินจับ อาศัยนาอันใส
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จึงเปนผาหมดจดผองใส อีกอยางหนึ่ง ทองคําอาศัยเบาหลอมที่ทําทอง
ใหบริสุทธิ์ จึงเปนทองบริสุทธิ์ผองใส ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล มีศีล
อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ ถึงแมจะฉันบิณฑบาตขาวสาลี
ปราศจากเมล็ดดํา มีแกงมีกับมิใชนอย การฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้น
ก็ไมมีอันตรายเลย.
[๙๗] ภิกษุนั้นมีใจประกอบดวยเมตตา ประกอบดวยกรุณา
ประกอบดวยมุทิตา ประกอบดวยอุเบกขา แผไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกันมีใจประกอบดวยเมตตาประกอบดวยกรุณา
ประกอบดวยมุทิตา ประกอบดวยอุเบกขา อันไพบูลยเปนมหัคคตะ ไม
มีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปยังทิศเบื้องบน เบื้องต่ํา
ดานขวาง ทั่วโลกทั้งสิ้น โดยเปนผูหวังประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในที่
ทุกแหง ดวยประการฉะนี้ เธอยอมรูชัดวา สิ่งนี้มีอยู สิ่งทีเ่ ลวทรามมี
อยู สิ่งที่ประณีตมีอยู ธรรมเปนเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแหงสัญญานี้มีอยู
เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสาวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ เรากลาววา
เปนผูสรงสนานแลวดวยเครื่องสนานอันเปนภายใน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาสุภาษิต
[๙๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล สุนทริกภารทวาชพราหมณนั่งอยูไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดมจะ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 437

เสด็จไปยังแมน้ําพาหุกาเพื่อจะสรงสนานหรือ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ตอบวา ดูกอนพราหมณ จะมีประโยชนอะไรดวยแมน้ําพาหุกาเลา แมน้ํา
พาหุกาจักทําประโยชนอะไรได.
สุ. ทานพระโคดม แมน้ําพาหุกา ชนเปนอันมากยอนรับวาให
ความบริสุทธิ์ได ทานพระโคดม แมน้ําพาหุกา ชนเปนอันมากยอมรับ
วาเปนบุญ อนึ่ง ชนเปนอันมาก พากันไปลอยบาปกรรมที่ตนทําแลว
ในแมนํา้ พาหุกา.
ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณ
ดวยพระคาถาทั้งหลายวา
คนพาล มีบาปกรรม มุงไปยังแมน้ําพาหุกา ทาน้ํา
อธิกักกะ แมน้ําคยา แมนา้ํ สุนทริกา แมน้ําสรัสสดี
ทาน้ําปยาคะ และแมน้ําพาหุมดี แมเปนนิตย ก็
บริสุทธิ์ไมได แมน้ําสุนทริกา ทาน้ําปยาคะ หรือ
แมน้ําพาหุกา จักทําอะไรได จะชําระนรชนผูมีเวร
ทํากรรมอันหยาบชา ผูม ีกรรมอันเปนบาปนั้น ให
บริสุทธิ์ไมไดเลย สําหรับบุคคลผูหมดจดแลวจะ
ประสบผัคคุณฤกษทุกเมือ่ สําหรับบุคคลผูหมดจด
แลวรักษาอุโบสถทุกเมื่อ วัตรของบุคคลผูหมดจดแลว
มีการงานอันสะอาด ยอมถึงพรอมทุกเมื่อ ดูกอน
พราหมณ ทานจงสนามในคําสอนของเรานี้เถิด จง
ทําความเกษมในสัตวทั้งปวงเถิด ถาทานไมกลาว
คําเท็จไมเบียดเบียนสัตว ไมถือเอาวัตถุที่เขาไมให
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เปนผูมคี วามเชื่อ ไมตระหนี่ไซร ทานจักตองไปยัง
แมน้ําคยาทําไม แมการดื่มน้ําในแมน้ําคยาก็จักชวย
อะไรทานได.
สุนทริกพราหมณบรรลุพระอรหัต
[๙๙] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาช พราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอก
ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุดีจักเห็น
รูปดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักของทานพระโคดมผูเจริญเถิด สุนทริกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็
ทานพระภารทวาชะครั้นอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายผูมีความ
ตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบเขาถึงอยู รูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระภารทวาชะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนั้นแล.
จบ วัตถูปมสูตรที่ ๗
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อรรถกถาวัตถูปมสูตร
[๙๑] วัตถูปมสูตร เริ่มตนวา เอวมฺเม สุต (ขาพเจาไดสดับมา
แลวอยางนี้).
บรรดาคําเหลานั้น คํานี้วา ภิกฺขเว ยถา วตฺถ ในคําวา เสยฺยถาป
ภิกฺขเว วตฺถ เปนคําอุปมา. ก็พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงอุปมา
ในที่ลางแหงทรงแสดงอุปมากอนทีเดียว
แลวจึงทรงแสดงอุปไมย
(เนื้อความ) ในภายหลัง ในที่ลางแหงทรงแสดงอุปไมยกอนแลว
จึงทรงแสดงอุปมาภายหลัง ในทีล่ างแหงทรงนําขออุปมามาแสดงประกอบ
อุปไมย ในที่ลางแหงทรงนําอุปไมยแสดงประกอบอุปมา. จริงอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อจะทรงแสดงเทวทูตสูตรแมทั้งสิ้น
ใหเปนอุปมากอน แลวแสดงอุปไมยในภายหลัง จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลัง มีประตูเดียวกัน คนผูมีตาดี
ยืนอยูตรงกลาง พึงมองเห็นในเรือน ๒ หลังนั้นได (ตลอด ). อนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอุปไมย (เนื้อความ) ที่เปน
อิทธิวิธิแมทั้งสิ้นกอนแลวแสดงอุปมาในภายหลัง จึงตรัสโดยนัยเปนตน
วา ผูมีฤทธิ์ยอมเดินทะลุออกนอกฝา นอกกําแพง นอกภูเขา เปรียบ
เหมือนเดินไปในอากาศ (ที่วาง) ฉะนั้น.
เมื่อจะทรงเอาอุปมามาลอม (แสดงประกอบ) อุปไมย จึงได
ตรัสจุลลสาโรปมสูตรแมทั้งสิ้นโดยนัยเปนตนวา ดูกอนพราหมณ เปรียบ
๑

๑. อรรถกถาเรียก วัตถสูตร.
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เหมือนคนผูมีความตองการแกนไม จึงแสวงหาแกนไมฉะนั้น. อนึ่ง เมื่อ
จะทรงเอาอุปไมย (เนื้อความ) มาลอม( แสดงประกอบ) อุปมา จึงตรัส
สูตรทั้งหลายมี อลคัททสูตร และมหาสาโรปมสูตร เปนตน แมทั้งสิ้น
โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรลางพวกในโลกนี้ ยอมเรียน
เอาธรรมคือสุตตะ ฯลฯ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการดวยงูพิษ
ฉะนั้น นะภิกษุทั้งหลาย. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้นั้น ทรงแสดง
คําอุปมากอนในที่นี้แลวทรงแสดงอุปไมยในภายหลัง.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอยางนี้.
ตอบวา เพราะอัธยาศัยของบุคคล หรือเพราะทรงยักยายเทศนา.
จริงอยู บุคคลเหลาใดเขาใจอุปไมยที่พระองคตรัสแสดงอุปมาไวกอน
ไดโดยงาย พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงอุปมากอน แกกุลบุตร
เหลานั้น. ในทุกบทก็นัยนี.้ อนึ่ง เพราะทรงแทงตลอดธรรมธาตุใดดวยดี
พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา ทรงชํานาญการยักยายเทศนาธรรมธาตุนั้น
อันพระองคทรงแทงตลอดดวยดีแลว เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
พระองคนั้น จึงทรงเปนธรรมิศรธรรมราชา ชํานาญการยักยายพระธรรม
เทศนา พระองคยอมทรงแสดงธรรมไดตามที่ทรงปรารถนา ดวยประการ
ดังกลาวมานี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดง ( ธรรม)
อยางนี้ คือทั้งเพราะ ( ตาม ) อัธยาศัยของบุคคล ทั้งเพราะทรงยักยาย
เทศนานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วตฺถ ไดแกผาสะอาดตามปกติ.
บทวา สงฺกิลิฏ มลคฺคหิต ความวา ชื่อวา เศราหมองแลว
เพระเครื่องเศราหมอง มีฝุนธุลีเปนตน ที่ปลิวมาเกาะ และชื่อวาอัน
มลทินจับแลว เพราะถูกมลทินมีคราบเหงื่อเปนตนเกาะแลว.
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รังคชาตในบทวา รงฺคซาเต นี้ ไดแกน้ํายอมนั่นเอง.
บทวา อุปสหเรยฺย เปลวา พึงนอมเขาไป.
บทวา ยทิ นีลกาย ทานกลาวอธิบายไววา เพื่อตองการใหมี
สีเขียว. ในทุกบทก็อยางนี้. จริงอยู ชางยอนเมื่อจะนําไปยอม เพื่อ
ตองการใหเปนสีเขียว ก็จะนําไปแชลงในน้ํายอมสีเขียว มีสีดําสําริดและ
สีเขียวใบไมเปนตน เมื่อจะนําผาไปยอม เพื่อตองการใหเปนสีเหลือง ก็
จะนําผาไปแชในน้ํายอมสีเหลือง เชนกับดอกกรรณิการ เมื่อจะน้ําผาไปยอม
เพื่อตองการใหเปนสีแดง ก็จะนําผาไปแชในน้ํายอมสีแดง เชนกับดอกชบา
เมื่อจะนําผาไปยอมเพื่อตองการใหเปนสีบานเย็น ก็จะนําผาไปแชในน้ํายอม
สีแดงเรื่อ เชนกับดอกกณวีระ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสวา ยทิ นีลกาย ฯเปฯ ยทิ มฺเชฏิกาย ดังนี้.
บทวา ทุรตฺตวณฺณเมวสฺส ไดแกพึงเปนผามีสีที่ยอมแลวไมดี
นั่นเอง.
บทวา อปริสุทฺธวณฺณเมวสฺส ความวา แมสีเขียวของผานั้นก็จะ
ไมสดใส แมสีที่เหลือ (ก็ไมสดใสเหมือนกัน). เปนความจริง ผาเชน
นั้นแมที่เขาแชลงไปในหมอน้ํายอมสีเขียว ก็ไมเปนสีเขียวแท. แมแชลง
ไปในหมอน้ํายอมที่เหลือ ก็จะไมเปนสีแท มีสีเหลืองแทเปนตน ยอมมี
สีเขียวซีด สีหญาหางชางแหง สีดอกกรรณิการแหง สีดอกชบาแหง
และสีดอกกณวีระแหงเทานั้น.
บทวา ต กิสฺส เหตุ ความวา ผานั้นเปนเชนนี้เพราะเหตุอะไร
คือ เพราะมีอะไรเปนเหตุ อีกอยางหนึ่ง น้ํายอมที่ผานั้นเปนเชนนี้ คือ
มีสีไมสวย สดใส เพระเหตุอะไร ? ก็เพราะความที่ผาผืนนั้นไมสะอาด
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นั้นแหละเปนเหตุในขอนี้ ไมใชเหตุอะไรอื่น ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
จึงตรัสวา อปริสุทฺธตฺตา ภิกขฺ เ วตฺถสฺส ดังนี้. คําวา เอวเมว
เปนคําอุปไมย.
สองบทวา จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ความวา เมื่อจิตเศราหมองแลว.
ถาหากมีคําถามสอดเขามาวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมพี ระภาคเจา
จึงไดทรงการทําคําอุปมาไวดวยผาอันเศราหมองแลว.
ตอบวา เพื่อทรงแสดงวาความพยายามมีผลมาก. เปรียบเหมือนผา
ที่เศราหมอง เพราะมลทินที่ปลิวมาเกาะ. เมื่อซักอีกครั้ง ยอมขาวสะอาด
เพราะตามปกติเปนของขาวสะอาดอยูแลว ความพยายามใน (การซัก)
ผานั้น จะไรผล ดุจความพยายามใน (การฟอก) ขนแกะที่ดําธรรมชาติ
(ใหขาวสะอาด) หามิไดฉันใด. แมจติ ที่เศราหมองเพราะกิเลสทั้งหลายที่จร
มากฉันนั้น (คือ) ก็ตามปกติ จิตนั้นยอมเปนธรรมชาติที่สะอาดทีเดียว
ในวาระปฏิสนธิจิตและภวังคจิต. สมดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนั้นเปนธรรมชาติประภัสสร ก็จิตนั้นแล
เศราหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมา จิตนั้นเมื่อไดรับการชําระใหบริสุทธิ์
บุคคลก็สามารถทําใหประภัสสรยิ่งขึ้นอีกได ความพยายามในการชําระจิต
นั้นยอมไมไรผลแล. พระผูมีพระภาคเจา บัณฑิตพึงทราบวา ทรงการทํา
คําอุปมาดวยผาที่เศราหมอง เพื่อจะทรงแสดงวาความพยายามมีผลมาก
ดวยประการฉะนี้.
บทวา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ความวา เมื่อจิตเปนเชนนี้ ทุคติเปน
อันบุคคลพึงหวังได ทานกลาวอธิบายไววา ทุคติเปนคติที่เขาพึงหวัง
ไดอยางนี้วา ผูนี้จักถึงทุคติแนนอน ไมถึงคติอื่น ดังนี้ คือ ทุคติเปน
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คติที่เขามีสวนรวมอยางนี้. ก็ชื่อวา ทุคตินี้นั้นมี ๒ อยางคือ ปฏิปตติ
ทุคคติ และคติทุคคติ. ถึงแมปฏิบัติทุคติ ก็มี ๒ อยางคือ อาคาริยปฏิบัติทุคติ และอนาคาริยปฏิปตติทุคคติ. อธิบายวา คฤหัสถมีจิตใจ
เศราหมอง ยอมฆาสัตวบาง ยอมลักทรัพยบาง ยอมประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ทั้งสิ้นบาง นี้ชื่อวา อาคาริยปฏิปตติทุคติ ของคฤหัสถนั้น.
คฤหัสถนั้นดํารงอยูในอัตภาพนั้นแลว ครั้นกายแตก ( ตายไป ) ยอมไปสู
นรกบาง กําเนิดสัตวดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง นี้ชื่อวา คติทุคคติ ของ
คฤหัสถนั้น. ฝายบรรพชิต บวชในศาสนานี้แลว มีจิตใจเศราหมอง
อาสารับใชคนอื่นทําตัวเปนหมอ ตะเกียกตะกายทําลายสงฆ ทําลายเจดียสถาน เลี้ยงชีพดวยการใหไมไผเปนตน ประพฤติอนาจาร และเที่ยวไป
ยังสถานที่อโคจรแมทั้งสิ้น นี้ชื่อวา อนาคาริยปฏิปตติทุคคติ ของ
บรรพชิตนั้น. บรรพชิตนั้นดํารงอยูในอัตภาพนั้นแลว ครั้นกายแตก
(มรณภาพ) ยอมไปสูนรกบาง กําเนิดสัตวดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง
ชื่อวาเปนสมณยักษ สมณเปรต มีกายลุกโชติชวงดวยผาสังฆาฏิเปนตน
ที่ถูกไฟไหมแลว สงเสียงรองครวญครางเที่ยวไป นี้ชื่อวา คติทุคคติ ของ
บรรพชิตนั้น.
บทวา เสยฺยถาป ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มแสดง
ธรรมฝายขาว (สุคติ). เนื้อความของธรรมฝายขาวนั้น พึงทราบดวย
ธรรมตรงกันขามที่ทานกลาวไวแลวในธรรมฝายดํา (ทุคติ) นั่นแล.
อนึ่ง ชื่อวา สุคติ แมในที่นี้ก็มี ๒ อยาง คือ ปฏิปตติสุคติ และ
คติสุคติ. แมปฏิปตติสุคติก็มี ๒ อยาง คือ อาคาริยปฏิปตติสุคติ และ
อนาคาริยปฏิปตติสุคติ. อธิบายวา คฤหัสถมีจิตบริสุทธิ์ ยอมงดเวนจาก
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การฆาสัตวบาง จากการลักทรัพยบาง บําเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ทั้งสิ้น
บาง นีช้ ื่อวา อาคาริยปฏิปตติสุคติ ของคฤหัสถนั้น. คฤหัสถนั้น
ดํารงอยูในอัตภาพนั้นแลว ครั้นกายแตก (ตายไป) ยอมเขาถึงความ
เปนผูยิ่งใหญในหมูมนุษยบาง
ความเปนผูยิ่งใหญในหมูเทวดาบาง
นี้ชื่อวา คติสุคติ ของคฤหัสถนั้น. ฝายบรรพชิตบวชในศาสนานี้
มีจิตบริสุทธิ์ รักษาปาริสุทธิศีล ๔ หมดจด สมาทานธุดงค ๑๓
เรียนเอากรรมฐานอันเหมาะแกตนในอารมณ ๓๘ อยูเสนาสนะอันสงัด
ทําบริกรรมกสิณ (จน) ใหเกิดฌานสมาบัติ ไดบรรลุโสดาปตติ
มรรค ฯลฯ ไดบรรลุอนาคามิมรรค นี้ชื่อวา อนาคาริยปฏิปตติสุคติ
ของบรรพชิตนั้น. บรรพชิตนั้นดํารงอยูในอัตภาพนั้นแลว ครั้นกายแตก
(มรณภาพ ) ยอมเกิดในตระกูลใหญ ๓ ตระกูล ในมนุษยโลกบาง ใน
เทพชั้นกามาวจร ๖ ชั้นบาง ในภพแหงพรหม ๑๐ ภพบาง ในชั้น
สุทธาวาส ๕ ชั้นบาง ในอรูปภพ ๔ บาง นี้ชอื่ วา คติสุคติ ของ
บรรพชิตนั้น.
[ ๙๓] พระผูมพี ระภาคเจาครั้นตรัสวา เมื่อจิตเศราหมองทุคติ
เปนอันหวังได และเมื่อจิตไมเศราหมอง สุคติเปนอันหวังได อยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอุปกิเลสทั้งหลายที่เปนเหตุใหจิตเศราหมอง จึง
ตรัสคําเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุปกิเลสแหงจิตเปนไฉน? คือ
อภิชฌาวิสมโลภะ ดังนี้ . บรรดาอุปกิเลสเหลานั้น ความรักความพอใจใน
ภัณฑะของตน ชื่อวา อภิชฌา ความรักความพอใจในภัณฑะของคนอื่น
ชื่อวา วิสมโลภะ. อีกอยางหนึ่ง ความรักความพอใจในภัณฑะของตน
หรือของคนอื่น จงยกไว ความรักความพอใจในฐานะที่ถูกที่ควร ชื่อวา
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อภิชฌา ความรักความพอใจในฐานะที่ไมถูกไมควร ชื่อวา วิสมโลภะ.
สวนพระเถระกลาวไววา โลภะทุกอยางจะไมชื่อวา วิสมะก็หามิได เพราะ
พระบาลีวา พวกเธอทําการแบงแยกไปทําไม จะเปนในอารมณที่
เหมาะหรือไมเหมาะก็ตาม ราคะก็เปนวิสมะ โทสะก็เปนวิสมะ โมหะ
ก็เปนวิสมะ. (เหมือนกัน ) เพราะฉะนั้น โลภะนีน้ ั่นเอง ชื่อวา อภิชฌา
เพราะอรรถวา เพงเล็ง ชื่อวา วิสมะ เพราะอรรถวา ไมเหมาะ (ไม
ชอบธรรม) คําวา อภิชฌา และ วิสมะ นี้ มีความหมายอนเดียวกัน
ตางกันแตเพียงพยัญชนะเทานั้น. ก็อภิชฌาวิสมโลภะนี้นั้น เกิดขึ้นแลว
ยอมทํารายจิต คือไมใหจิตผองใส เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา เปนธรรมเครื่องเศราหมองแหงจิต ดังนี้. เหมือนอยางวา
อภิชฌาวิสมโภะนี้เปนฉันใด พยาบาทอันเกิดมาจากอาฆาตวัตถุ (เหตุ
ที่ตั้งแหงความอาฆาต ) ๙ อยาง ความโกรธอันเกิดมาจากอาฆาตวัตถุ ๑๐ อยาง ความผูกโกรธ อันครอบคลุมจิตบอย ๆ ก็ฉันนั้น
ความลบหลู อันการทําสิ่งที่เขาทําดีแลวใหพินาศไป ไมวาของคฤหัสถหรือ
ของบรรพชิต (มีลักษณะเหมือนกัน) อธิบายวา ฝายคฤหัสถ (เดิมที)
เปนคนขัดสน (ครั้นแลว) ผูมีกรุณาลางคนไดยก (เขา) ไวในฐานะ
ที่สูงสง ตอมา (เขากลับกลาววา) ทานทําอะไรใหขาพเจา ชื่อวา
ทําลายความดีที่คนผูกรุณานั้นทําไวแลวใหพินาศไป ฝายบรรพชิตแล
จําเดิมแตสมัยเปนสามเณรนอย อันอาจารยหรืออุปชฌายทานใดทานหนึ่ง
อนุเคราะหดวยปจจัย ๔ และดวยอุทเทศและปริปุจฉา ใหสําเหนียกความ
เปนผูฉลาดในปกรณเปนตน ดวยธรรมกถา สมัยตอมา อันพระราชาและ
ราชมหาอํามาตยเปนตน สักการะเคารพแลว (เธอ) กลับขาดความ
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ยําเกรงในอาจารยและอุปชฌายเที่ยวไป อันอาจารยเปนตนกลาววา ผูนี้
สมัยเขาเปนเด็ก เราทั้งหลายชวยอนุเคราะหและสงเสริมใหกาวหนาอยางนี้
ก็แตวาบัดนี้ เขาไมนารักเสียแลว ก็กลาว (ตอบ) วา พวกทานทํา
อะไรใหผม ดังนี้ ชื่อวา ทําลายความดีที่อุปชฌายและอาจารยเหลานั้น
ทําแลวใหพินาศไป ความลบหลูที่ทําความดีที่ทานทําไวแลวใหพินาศไป
ของบรรพชิตนั้นยอมเกิดขึ้นทํารายจิต คือไมใหจิตผองใส เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนธรรมเครื่องเศราหมองแหงจิต ดังนี้.
เหมือนอยางวา ความลบหลูนี้เปนฉันใด การตีเสมอ (ซึง่ ไดแก)
การถือเปนคูแขง ก็ฉันนั้น เกิดขึ้นลามไปอางถึงบุคคลแมเปนพหูสูต
โดยนัยเปนตนวา ทานผูเปนพหูสูตเชนนี้ ยังมีคติไมแนนอน (แลว)
ทานกับผมจะมีอะไรวิเศษเลา. ความริษยา ไดแกการนึกตําหนิสักการะ
เปนตนของคนอื่น. ความตระหนี่ ไดแก (การที่ ) ทนไมไดที่สมบัติ
ของตนมีคนอื่นรวมใชสอย. มายา ไดแกกริ ยิ าที่เปนการประพฤติ
หลอกลวง. ความโออวดเกิดขึ้นโดย (ทําให) เปนคนคุยโต. จริงอยู
คนคุยโตยอมเปนเหมือนปลาอานนท.
เลากันวา ปลาอานนท( ชอบ). เอาหางอวดปลา (พวกอื่นและ)
เอาศีรษะอวดงู ให (ปลาและงูเหลานั้น ) รูวาเราเปนเชนกับพวกทาน.
บุคคลผูคุยโต ก็เชนนั้นเหมือนกัน เขาไปหานักพระสูตร หรือนักพระอภิธรรมใด ๆ ยอมกลาวกะทานนั้น ๆ อยางนี้วา ผมประพฤติประโยชนเพื่อ
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายตองอนุเคราะหผม ผมจะไมทิ้งพวกทานหรอก
ดังนี้. เมื่อเปนอยางนี้แลนักพระสูตรและนักอภิธรรมเหลานั้นก็จักสําคัญ
(เธอ) วา ผูน ี้มีความเคารพยําเกรงในเจาทั้งหลาย ความโออวดนี้แล

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 447

ของบุคคลนั้น เมื่อเกิดขึ้นโดย (ทําให)เปนคนคุยโตยอมเกิดขึ้นทํารายจิต
คือไมใหจิตผองใส เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนธรรม
เครื่องเศราหมองแหงจิต ดังนี้. เหมือนอยางวา ความโออวดนี้เปนฉันใด
ความหัวดื้อก็ฉันนั้น เปนตัวการทําใหไมใหประพฤติออนนอม เชิดศีรษะ
เพราะเปนผูกระดาง เปนเชนกับสูบที่เต็มลม. ความแข็งดี มีการกระทํายิ่ง
กวานั้น, ความแขงดีนั้น แยกออกได ๒ ประเภท คือ ฝายอกุศล และ
กุศล. ก็ในบรรดาความแขงดี ๒ ประเภทนั้น สําหรับคฤหัสถความแข็งดี
เกิดขึ้นเพราะไดเห็นเครื่องประดับเปนตนที่คนอื่นทําแลว แลวทําใหทวี
คูณ ๆ ขึ้นไปกวานั้น ๆ จัดเปนอกุศล และสําหรับบรรพชิต (ขณะที่)
บรรพชิตอื่น เลาเรียนหรือกลาวธรรมะมีประมาณเทาใด ๆ ความแขงดี
ที่เกิดขึ้นดวยการกระทําใหทวีคูณ ๆ ไปกวานั้น ๆ ดวยอํานาจแหงมานะ
จัดเปนอกุศล. สวนคฤหัสถ ความแข็งดีที่เกิดขึ้นเพราะไดเห็นคนอื่นถวาย
สลากภัตร ๑ ที่ แลวตนเองประสงคจะถวาย ๒ หรือ ๓ ที่ จัดเปนกุศล.
และสําหรับบรรพชิต เมื่อ (ไดทราบวา) ภิกษุอนื่ เรียนได ๑ นิกาย
แลว ความแข็งดีเกิดขึ้นโดยไมอาศัยมานะ (แต) เพราะไดเห็นภิกษุอื่น
นั้น (เรียนไดแลว ๑ นิกาย) แลวประสงคจะครอบงําความเกียจคราน
ของตนอยางเดียว เรียนเอาใหได ๒ นิกาย จัดเปนกุศล. แตในที่นี้
ทานประสงคเอาความแข็งดีที่เปนอกุศล. เพราะวา ความแข็งดีที่เปน
อกุศลนี้ยอมเกิดขึ้นทํารายจิต คือไมใหจิตผองใส เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา เปนธรรมเครื่องเศราหมองแหงจิต. อนึ่ง ความ
แข็งดีนี้เปนฉันใด ความถือตัวก็ฉันนั้น เปนไปดวยอํานาจความพองตัว
แหงจิต เพราะอาศัยชาติ (กําเนิด ) เปนตน มานะที่เปนไปดวยอํานาจ
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ความพองตัวยิ่งแหงจิต ชื่อวา อตินานะ อาการที่รับเอาดวยความมัวเมา
ชื่อวามทะ มทะที่เกิดขึ้นดวยอํานาจการปลอยจิตไปในกามคุณทั้งหลาย
ชื่อวา ปมาทะ ปมาทะยอมเกิดขึ้นทํารายจิต คือไมใหจิตผองใส เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนธรรมเครื่องเศราหมองแหงจิต.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูม พี ระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดง
อุปกิเลส จึงทรงแสดงโลภะไวเปนอันดับแรก.
ตอบวา เพราะโลภะนั้นเกิดขึ้นกอนเพื่อน.
จริงอยู เมื่อสัตวทั้งปวงเกิดขึ้นในภพใดภพหนึ่ง โดยที่สดุ แมในภูมิ
สุทธาวาส โลภะยอมเกิดขึ้นกอนเพื่อนดวยอํานาจความยินดีในภพ ตอจาก
นั้น อุปกิเลสนอกนี้มีพยาบาทเปนตน ยอมเกิด ตามควรแกปจจัยเพราะ
อาศัยปจจัยที่ควรแกตน และไมใชแกอุปกิเลสของจิต ๑๖ อยางนี้เทานั้น
เกิดขึ้น แตพึงทราบวาโดยนัยนี้ ยอมเปนอันรวมกิเลสแมทั้งหมดทีเดียว.
[๙๔] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงกิเลสเครื่องเศราหมอง
ดวยคําอธิบายเพียงเทานี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความผองใส จึงตรัส
คําเปนตนวา ส โข โส ภิกฺขเว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิติ วิทิตฺวา แปลวา รูอสยางนี้.
บทวา ปชหติ ความวา ละ (อุปกิเลสแหงจิต ) ดวยอริยมรรค
ดวยอํานาจแหงสมุจเฉทปหาน.
ในบทวา ปชหติ นั้น พึงทราบการละมีอยู ๒ อยาง คือ (ละ)
ตามลําดับกิเลส และตามลําดับมรรค. (จะอธิบายการละ) ตามลําดับ
กิเลสกอน, กิเลส ๖ เหลานี้ คือ อภิชฌาวิสมโลภะ (ความโลภโดย
ไมชอบธรรมคือความเพงเล็ง) ถัมภะ (หัวดื้อ) สารัมภะ ( แข็งดี)
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มานะ (ถือตัว) อติมานะ (ดูหมิ่นทาน) มทะ (มัวเมา) ยอ มละ
ไดดวยอรหัตตมรรค. กิเลส ๔ เหลานี้ คือ พยาปาทะ (ความพยาบาท)
โกธะ (ความโกรธ) อุปนาหะ (ความผูกโกรธไว) ปมาทะ (เลินเลอ)
ยอมละดวยอนาคามิมรรค. กิเลส ๖ เหลานี้ คือ มักขะ (ลบหลูค ุณทาน)
ปลาสะ (ตีเสมอ) อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ ( ตระหนี่ )
มายา (มารยา, เจาเลห) สาเถยยะ (โออวด) ยอมละดวยโสดาปตติมรรค. สวนการละตามลําดับมรรคจะอธิบายดังตอไปนี้ :ุ ทาน) ปลาสะ (ตีเสมอ)
กิเลส ๖ เหลานี้ คือ มักขะ (ลบหลูคณ
อิสสา (ความริษยา) มัจฉริยะ (ตระหนี่) มายา (มารยา, เจาเลห)
สาเถยยะ ( โออวด) ยอมละดวยโสดาปตติมรรค. กิเลส ๔ เหลานี้
คือ พยาปาทะ (ความพยาบาท ) โกธะ ( ความโกรธ) อุปนาหะ
(ความผูกโกรธไว) ปมาทะ (เลนเลอ) ยอมละดวยอนาคามิมรรค.
กิเลส ๖ เหลานี้คือ อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภโดยไมชอบธรรมคือ
ความเพงเล็ง ถัมภะ (หัวดื้อ) สารัมภะ (ถือตัว) อติมานะ (ดู
หมิ่นทาน) มทะ (มัวเมา ) ยอมละดวยอรหัตตมรรค. แตในที่นี้กิเลส
เหลานี้จะถูกฆาดวยโสดาปตติมรรค หรือถูกฆาดวยมรรคที่เหลือก็ตาม
ถึงกระนั้นพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําเปนตนวา บุคคลยอม
ละอภิชฌาวิสมโลภะอันเปนเครื่องเศราหมองแหงจิต ดังนี้ ทรงหมายเอา
การละดวยอนาคามิมรรคนั่งเอง. นี้เปนการเกิด (แหงผล ) อันมาแลว
ตามมรรคที่สืบตอกันในที่นี้ . ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงมรรค
ที่ ๔ ไวในชัน้ สูงสุดแลว การเกิดแหงผลนั้นจึงจะถูก อุปกิเลสมีวิสมโลภะ
เปนตนที่เหลือจากอุปกิเลสที่ละไดแลวดวยตติยมรรค ยอมเปนอันละได
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ดวยมรรคที่ นั้น. กิเลสที่เหลือยอมเปนอันละไดดวยมรรคที่ ๔ นี้เชนกัน.
เพราะวา อุปกิเลสมีมักขะเปนตน แมเหลาใด ยอมละไดดวยโสดาปตติมรรค อุปกิเลสแมเหลานั้น ยอมเปนอันละไดเด็ดขาดแลวดวยอนาคามิมรรคนั่นแล เพราะจิตอันเปนสมุฏฐานแหงอุปกิเลสมีมักขะเปนตนนั้น
ยังละไมไดโดยเด็ดขาด (ดวยโสดาปตติมรรค ). แตในอธิการนี้อาจารย
ลางพวกพรรณนาการละไดดวยปฐมมรรคนั้นแล. คํานั้นไมสมกับคํา
ตนและคําปลาย. อาจารยลางพวกพรรณนาวิกขัมภนปหานไวในอธิการนี้.
คํานั้นเปนเพียงความประสงคของอาจารยพวกนั้นเทานั้น.
[๙๕] บทวา ยโต ในคําวา ยโต โข ภิกขฺ เว นี้ แปลวา
ในกาลใด. ดวยบทวา ปหีโน โหติ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา
การละในขณะแหงอนาคามิมรรค.
บทวา โส พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน นี้ พึงประกอบเขากับบท
แตละบทอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละวิสมโลภะได
ในกาลนั้นเธอยอมประกอบดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา.
จริงอยู ภิกษุรูปนี้มีความเลื่อมใสอันเปนโลกุตตระมาแลวโดยอนาคามิมรรค สมัยตอมาเมื่อภิกษุนี้ระลึกถึงอยู ซึ่งพระคุณของพระพุทธเจา
ของพระธรรม และพระสงฆ ความเลื่อมใสอันเปนโลกิยะยอมเกิดขึ้นได.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความเลื่อมใส ทั้งที่เปนโลกิยะ และ
โลกุตตระทั้งหมดนั้นของภิกษุนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเวจฺจปฺปสาเทน ความวา ดวยความ
เลื่อมใส ชื่อวาไมหวั่นไหว คือไมคลอนแคลน เพราะรูพุทธคุณ ธรรมคุณ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 451

และสังฆคุณ ตามเปนจริง. เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวนั้นเกิดขึ้นแลวโดยวิธีใด บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวิธีนั้น จึง
ทรงยังฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ ๓ ใหพิสดารโดยนัยเปนตนวา อิติป โส
ภควา ดังนี้. การพรรณนาเนื้อความแหงที่ตั้งอนุสสติเหลานั้น ทานพระ
พุทธโฆษาจารยกลาวไวแลวอยางละเอียดในอนุสสติกถาในวิสุทธิมรรค.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความเลื่อนใสทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตตระของพระอนาคามีนั้น อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง
การละกิเลสและอานิสงสมีโสมนัสเปนตน อันประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวที่เกิดขึ้นแกพระอนาคามีผูพิจารณาอยู จึงตรัสคําเปนตนวา
ยโถธิ โข ปนสฺส ดังนี้. คํานั้นมีอธิบายวา จริงอยู โสมนัสกลา
ยอมเกิดขึ้นแกพระอนาคามีผูพิจารณาอยู ถึงการละกิเลสของตนวา กิเลส
เหลานี้ ๆ เราละไดแลว เปรียบเหมือนโสมนัสกลาเกิดขึ้นแกพระราชา
ผูทรงปราบอันตรายคือโจร ที่ซองสุมอยูบริเวณปลายแดงใหสงบแลว
เสด็จกลับมาประทับพิจารณาพระราชกิจนั้นอยูในพระมหานครนั้นฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงโสมนัสนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา
ยโถธิ โข ปนสฺส ดังนี้ . คํานั้นมีอธิบายวา พระอนาคามีนี้ใดพิจารณา
อยูอยางนี้วา พระอริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจา ฯลฯ พระธรรม ฯลฯ (และ ) ฯลฯ พระสงฆ
เปนบุญเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลก กิเลสนั้นเปนอันพระอนาคามีสละแลว
สลัดทิ้งแลวตามสวนแล ไดแกสละแลวตามอํานาจสวนของตน ๆ นั่นแล
กิเลสนั้น ๆ เปนอันพระอนาคามีนั้น คายแลว ปลอยแลว ละไดแลว
สลัดทิ้งแลว.
๑

๑

๑. ปาฐะนัน้ เปน ยโตธิ ทั้ง ๒ แหง แตฉบับของพมาเปน ยโถธิ จึงแกตามฉบับพมา.
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บทวา สกสกโอธิวเสน ความวา สวนมี ๒ คือสวนแหงกิเลสและ
สวนแหงมรรค. บรรดาสวน ๒ สวนนั้น วาดวยอํานาจสวนแหงกิเลส
(กอน) กิเลสเหลาใดอันบุคคลพึงฆาดวยมรรคใด กิเลสเหลานั้นไมปน
กับกิเลสที่มรรคอื่นพึงฆา ยอมเปนอันพระอนาคามีละไดแลวดวยสวน
ของตนนั้นแล. วาดวยสวนแหงมรรคบาง กิเลสเหลาใดอันบุคคลพึงละ
ดวยมรรคใด กิเลสเหลานั้นนั่นแลยอมเปนอันละแลวดวยมรรคนั้น. กิเลส
นั้น ๆ ยอมเปนอันทานสละแลว สลัดทิ้งแลวทีเดียว ดวยอํานาจสวน
ของตน ดวยประการฉะนี้. เชื่อมความวา ทานพิจารณาถึงกิเลสที่ละได
แลวนั้นเปนผูไดโสมนัส, เธอยอมไดความรูอรรถ ( ผล ) ยิง่ ไปกวานั้น
วาเราเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา.
ปาฐะวา ยโถธิ โข ดังนี้ก็มี. ดวยอํานาจปาฐะนั้น มีเนื้อควานดังตอ
ไปนี้. ก็แล เพราะเหตุที่กิเลสยอมเปนอันภิกษุนั้นละไดแลว สละไดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต เปนตติยาวิภัตติ. มีอธิบายวา
ยสฺมา (เพราะเหตุใด). มรรค ๓ เบื้องต่ําทานเรียกวา "โอธิ" เพราะ
เหตุไร ? เพราะมรรค ๓ เบื้องต่ําเหลานั้น ทํา ( กิเลส) ใหเปนสวน
คือใหเปนสัด (โกฏฐาสะ ) แลวยอมละ ( กิเลส ) ได ยกเวนกิเลส
ที่พึงละดวยมรรคเบื้องสูง ๆ ฉะนั้น มรรค ๓ เบื้องต่ําทานจึงเรียกวา
โอธิ ดังนี้. สวนอรหัตตมรรคยอมละกิเลสทุกอยางไมใหเหลืออยู เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อโนธิ ดังนี้. อนึ่ง ภิกษุรูปนี้ สละกิเลสได
แลวดวยมรรค ๓ เบื้องต่ํา. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ยโตธิ โข ปน จตฺต โหติ ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โข ปน เปนเพียงนิบาต. สวนเนื้อความ
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นี้เปนความรวม. ก็เพราะกิเลส ชื่อวา โอธิ เปนอันภิกษุรูปนั้นสละแลว
สลัดทิ้งแลว ฉะนั้น จึงควรขยายความตามพระบาลีวา ภิกษุรูปนั้นพิจารณา
ถึงกิเลสที่ละไดแลวนั้นยอมไดโสมนัส เธอยอมไดความรูแจงอรรถ (ผล)
แมยิ่งขึ้นไปกวานั้น วาเราเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺต นี้ ทานกลาวดวยอํานาจการสละ
ภาวะของตน.
สวนบทวา วนฺต นี้ ทานกลาวไวดวยอํานาจการแสดงภาวะคือความ
ไมยึดถือ.
บทวา มุตฺต นี้ ทานกลาวดวยอํานาจเปลื้องจากสันตติ.
บทวา ปหีน นี้ ทานกลาวดวยอํานาจการแสดงวา กิเลสแมที่พน
ไดแลวไมตั้งอยูในที่ไหน ๆ.
บทวา ปฏินิสฺสฏ นี้ ทานกลาวดวยอํานาจการแสดง การสละ
กิเลสที่เคยยึดถือในกาลกอน หรือดวยอํานาจการแสดงภาวะแหงกิเลส
ที่ตนสลัดทิ้งแลวเฉพาะหนา ทานกลาวอธิบายวา ดวยอํานาจการแสดง
ภาวะแหงกิเลสที่คนครอบงําดวยกําลังแหงภาวนา สลัดทิ้งแลว ดังนี้.
ในขอวายอมไดการรูอรรถ (ผล ) การรูธรรม (เหตุ) นี้ มีอธิบายวา
ควานเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนนั้นแล
ชื่อวาอรรถ เพราะอันบุคคลพึงดําเนิน อธิบายวา พึงเขาไปใหถึง.
ชื่อวาธรรม เพราะเปนสภาพทรงไว มีอธิบายวา ใหตกต่ํา.
บทวา เวท หมายเอาคัมภีรบาง หมายเอาญาณบาง หมายเอา
โสมนัสบาง. คัมภีรทานเรียกวา เวท (ดัง) แมในประโยคเปนตนวา
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ถึงฝงแหงเวท ๓ ดังนี้. ญาณทานเรียกวา เวท (ดัง ) ในประโยค
เปนตนวา
พราหมณใดถึงเวทมีความรูยิ่ง ไมมีกิเลส เครื่อง
กังวล ไมของอยูใ นกามภพ ดังนี้.
โสมนัสทานเรียกวา เวท (ดัง ) ในประโยคเปนตนวา ชนเหลาใด
เกิดความยินดี ยอมทองเที่ยวไปในโลก ดังนี้ . แตในที่นี้ ทานประสงคเอา
โสมนัส และญาณอันประกอบดวยโสมนัส เพราะฉะนั้น ในขอนี้พึงทราบ
เนื้อความอยางนี้วา :บทวา ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ความวา ยอมไดโสมนัส
อันมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวเปนอารมณ และญาณอันสําเร็จดวย
โสมนัส. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความในขอนี้แมอยางนี้วา :บทวา อตฺถเรท ความวา (ยอมได) ความรู (เวท) มีประการ
ดังกลาวนั่นแล อันเกิดขึ้นแลวแกทานผูพิจารณาอยู ซึ่งความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหว.
บทวา ธมฺมเวท ความวา ( ยอมได) ซึ่งความรู (เวท) มี
ประการดังกลาวแลวนั่นแล อันเกิดขึ้นแลวแกทานผูพิจารณาอยู ซึ่ง
การละกิเลสโดยเปนสวนเพราะเหตุแหงความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว.
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวนี้วา ญาณ ในเหตุ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ญาณในผลของเหตุ ชื่อวา อัตถปฏิสมั ภิทา ดังนี้.
บทวา ธมฺมูปสฺหิต ปาโมชฺช ความวา (ยอมได) ปราโมทย
อันเกิดขึ้นแลวแกทานผูพิจารณาอยู ซึ่งอรรถและธรรมนั้นนั่นแล และ
ความรู (เวท ) อันเปนอานิสงสเกิดมาจากความรูอรรถและธรรมนั้น.
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จริงอยู ปราโมทยนั้นทานกลาววา ประกอบดวยธรรมอันเปนไปโดย
อาการพิจารณาโดยลักษณะที่ไมมีโทษ.
บทวา ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ความวา ปติ อันไมเจือดวยอามิส
ยอมเกิดแกทานผูบันเทิงดวยปราโมทยนี้.
บทวา ปติมนสฺส ความวา ผูมีใจอิ่มเอิบดวยปตินั้น.
บทวา กาโย ปสฺสมฺภติ ความวา แมกายก็เปนอันสงบระงับ
คือมีความกระวนกระวายอันสงบระงับแลว.
บทวา ปสฺสทฺธกาโย สุข ความวา ทานผูมีความกระวนกระวาย
ทางกายสงบแลวอยางนี้ ยอมเสวยสุขทางใจ.
บทวา จิตฺต สมาธิยติ ความวา จิตยอมตั้งมั่นโดยชอบ คือ
ดํารงอยู ไมหวั่นไหว ดุจถึงอัปปนา.
[ ๙๖ ] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอานิสงสมีโสมนัส
เปนตน อันเกิดขึ้นอยูแกภิกษุรูปนั้น ผูพิจารณาอยูซึ่งการละกิเลสอัน
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรง
ประกาศอาการอันเปนไปแลวแหงการพิจารณาของภิกษุนั้น โดยวาระวา
ยโตธิ โข ปน เม ดังนี้ แลวแสดงพลานุภาพแหงอนาคามิมรรคนั้น
นั่นแล จึงตรัสคําวา ส โข โส ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวสีโล ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงแสดงศีลขันธอันประกอบดวย อนาคามิมรรคของภิกษุรูปนั้น.
บทวา เอวธมฺโม เอวปฺโ ความวา พระผูมีพระภาคเจายอม
ทรงแสดงสมาธิขันธ และปญญาขันธอันประกอบดวยอนาคามิมรรคนั้น
นั่นแล.
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บทวา สาลีน ความวา แหงขาวสาลีชนิดตาง ๆ มีขาวสาลีแดง
และขาวสาลีหอมเปนตน.
บทวา ปณฺฑปาต ไดแกขาวสุก.
บทวา วิจิตกาฬก ความวา นําสวนที่คํา (เสีย) ออก.
บทวา เนวสฺส ต โหติ อนฺตราย ความวา การฉันบิณฑบาต
มีประการดังกลาวนั้น ของภิกษุเห็นปานนี้นั้น ยอมไมเปนอันตรายแก
มรรคหรือผล. จริงอยู การฉันนั้น ของทานผูได (บรรลุ) คุณธรรม
แลวจักทําอันตรายอะไรได แมวา ทานยังไมไดบรรลุอรหัตตมรรคและ
อรหัตตผล (แต ) ยัง (อยูในระยะ) เจริญวิปสสนาเพื่อบรรลุมรรคผล
นั้น การฉันนั้นก็ไมจัดเปนอันตรายเลย คือไมสามารถจะทําอันตรายได
เลย. เพราะเหตุไร ? เพราะทานมีจิตบริสุทธิ์ดวยมรรคที่ประมวล ศีล
ธรรม และปญญา มีประการดังกลาวแลวไว. ก็เพราะในขอที่มีเหตุนี้
นั้นแล ฉะนัน้ เมื่อจะทรงแสดงขออุปมาอันเหมาะแกเหตุนั้น จึงตรัสคํา
เปนตนวา เสยฺยถาป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺฉ ความวา ใสสะอาด เพราะ
ปราศจากมลทิน ผองแผว เพราะประภัสสร.
บทวา อุกฺกามุข ความวา เบาหลอมของชางทอง เพราะในที่นี้
เบาของชางทองทานเรียกวา อุกกา. แตในที่อื่นแมประทีปเปนตนทาน
ก็เรียกวา อุกกา. จริงอยู ประทีปทานเรียกวา อุกกา ( คบเพลิง) ใน
อาคตสถานวา อุกฺกา ธาริยมานาสุ ดังนี้. เบาทานเรียกวา อุกกา
(เบาหลอม) ในอาคตสถานวา ชางทอง พึงกอเบาหลอม ครั้น
กอเสร็จแลว พึงฉาบปากเบาหลอม ดังนี้ เตาชางทองทานก็เรียกวา
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อุกกา ในอาคตสถานวา เหมือนอยางเตาไฟของชางทอง ลุกไหมอยู
(แค) ขางใน ไมลามออกมาขางนอก. กําลังลมทานก็เรียกวา อุกกา
ในอาคตสถานวา กําลังลม (อุกกาบาต) จักมีผลอยางนี้ ดังนี้. แตใน
ที่นี้และในที่อื่นอันนี้ลักษณะเดียวกันนี้ เบาของชางทองพึงทราบวา อุกกา
ในอาคตสถานวา ชางทองเอาคีมคีบทองสอดเขาไปในปากเบา ดังนี้.
ในขอนั้น มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้. ก็จิตของภิกษุนี้ในเวลา
ที่ยังเปนปุถุชนเกลือกกลัว้ ดวยมลทินมีกามราคะเปนตน พึงเห็นเหมือนผา
ที่สกปรกและเหมือนทองคําที่หนองฉะนั้น. อนาคามิมรรคพึงเห็นเหมือน
น้ําอันใสสะอาดและเหมือนปากเบาฉะนั้น. การที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตบริสุทธิ์
เพราะอาศัยอนาคามิมรรคอันประมวลไวซึ่ง ศีล ธรรม และปญญา
มีประการดังกลาวแลว พึงเห็นเหมือนผาขาวสะอาดและทองคําบริสุทธิ์
เพราะอาศัยน้ําและปากเบาฉะนั้น ดังนี้แล.
[๙๗] บทวา โส เมตฺตาสหคเตน เจตสา ความวา พระธรรมเทศนามาแลวตามอนุสนธิ. จริงอยู อนุสนธิมี ๓ คือ ปุจฉานุสนธิ
อัชฌาสยานุสนธิ และ ยถานุสนธิ. ในอนุสนธิ ๓ นั้น พึงทราบ
ปุจฉานุสนธิดวยอํานาจพระสูตร ที่ทรงวิสัชนาแลวแกภิกษุทั้งหลาย
ผูทูลถามอยูอยางนี้ (ดังในประโยคเปนตน) วา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรปู หนึ่งไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ ความหวาดสะดุงเพราะไมมีสติในภายนอกนั้นมีหรือ
หนอแล. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบวา มี ภิกษุ. พึงทราบอัชฌาสยานุสนธิ ดวยอํานาจสูตร ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัย
ของคนอื่นแลวตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนพราหมณ พึงมีอยูหนอแล ทาน
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พึงมีความคิดอยางนี้วา แม ( จน ) วันนี้พระสมณโคดมก็ยังไมหมดราคะ
แนนอน. สวนยถานุสนธิ พึงทราบ (ดวยอํานาจ ) สูตรทั้งหลายซึ่งเปน
ที่มาแหงเทศนาขั้นสูง (ขึ้นตามลําดับ) ดวยอํานาจธรรมที่เหมาะสมและ
เปนปฏิปกษตอธรรมที่เปนเหตุใหเทศนาเกิดขึ้นในตอนแรก เชนใน
อากังเขยยสูตร เทศนาดวยเรื่องศีลธรรม (เปนเทศนา) ขั้นต่ํา อภิญญา ๖
มา (เปนเทศนา) ขั้นสูง ในกกโจปมสูตร เทศนาวาดวยความไมอดทน
เกิดขึ้น (เปนเทศนา) ขั้นต่ํา โอวาทอุปมาดวยเลื่อยมา (เปนเทศนา)
ขึ้นสูง. ในอลคัททสูตร เทศนาวาดวยการแสดงทิฏฐิเกิดขึ้น (เปนเทศนา)
ขั้นต่ํา การประกาศสุญญตามา (เปนเทศนา ) ขั้นสูง. ในจุลอัสสปุรสูตร
เทศนาวาดวยความไมอดทนเกิดขึ้น (เปนเทศนา) ขั้นต่ํา พรหมวิหารมา
(เปนเทศนา) ขึ้นสูง. ในโกสัมพิกสูตร เทศนาวาดวยการทะเลาะกัน
เกิดขึ้น (เปนเทศนา) ขั้นต่ํา สาราณียธรรมมา (เปนเทศนา) ขั้นสูง.
แมในวัตถุสูตรนี้ การแสดงเรื่องกิเลสเกิด (เปนเทศนา ) ขั้นต่ํา พรหมวิหารมา (เปนเทศนา) ขั้นสูง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ยถานุสนฺธิวเสน เทสนา อาคตา ดังนี้ . สวนในพรหมวิหารธรรม ทาน
กลาวการพรรณนาตามลําดับบท และนัยแหงการเจริญทั้งหมดไวในคัมภีร
วิสุทธิมรรค อยางครบถวน. พระผูมพี ระภาคเจาครั้นทรงแสดงการเจริญ
พรหมวิหารของพระอนาคามีนั้น อันเปนปฏิปกษตออุปกิเลส มีอภิชฌา
เปนตน ชื่อวา ไดปทัฏฐานแลว เพราะกําจัดธรรมอันเปนขาศึก โดย
การละกามราคะ พยาบาท โดยประการทั้งปวงทีเดียวอยางนี้แลว บัดนี้
เพื่อจะแสดงวิปสสนา เพื่อความเปนพระอรหันตแหงพระอนาคามีนั้นแลว
ทรงแสดงการบรรลุพระอรหัต (ของทาน) จึงตรัสคําเปนตน วา โส
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อตฺถิ อิท ดังนี้. คํานั้นมีเนื้อความวา พระอนาคามีนั้นไดเจริญพรหมวิหาร
อยางนี้แลว ออกจากพรหมวิหารขอใดขอหนึ่งในบรรดาพรหมวิหารเหลา
นั้นแลว กําหนดธรรมคือพรหมวิหารเหลานั้นนั่นแล วาเปนนาม (และ)
กําหนดธรรมคือ ภูตรูป และอุปาทายรูป วาเปนรูป โดยนัยเปนตนวา
หทัยวัตถุ เปนที่อาศัยของพรหมวิหารธรรมเหลานั้น ภูตรูปเปนที่อาศัย
ของหทัยวัตถุ ดังนี้แลว ยอมรูชัดวา ขอนี้มีอยู ดังนี้. ดวยเหตุเพียงเทานี้
ยอมเปนอันพระอนาคามีนี้กระทําการกําหนดทุกขสัจแลว. ตอจากนั้น
ทานเมื่อแทงตลอดทุกขสมุทัย ยอมรูช ัดวา สิ่งที่เลวยังมีอยู ดังนี้. ดวย
เหตุเพียงเทานี้ ยอมเปนอันทานกระทําการกําหนดสมุทัยแลว ตอจากนั้น
ทานเมื่อเลือกเฟนอุบายเปนเครื่องละสมุทัยสัจนั้น ยอมรูช ัดวา สิ่งที่
ประณีตยังมีอยู. ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันพระอนาคามีนี้ทําการกําหนด
มัคคสัจแลว. ตอจากนั้นทานเมื่อพิจารณาฐานะที่พึงบรรลุดว ยมรรคนั้น
ยอมรูชัดวา วิธีสลัดสัญญาใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู. อธิบายวา ยอมรูชัด
อยางนี้วา พระนิพพานเปนเครื่องสลัดออกซึ่งพรหมวิหารสัญญานี้ อันเรา
บรรลุแลว อันยิ่ง ยังมีอยู ดังนี้ . ดวยเหตุเพียงเทานี้ ยอมเปนอันพระ
อนาคามีนี้ทําการกําหนดนิโรธสัจแลว.
บทวา เอว ชานโต เอว ปสฺสโต ความวา เมื่อพระอนาคามีนั้น
รูอยูซึ่งสัจจะ ๔ ดวยอาการ ๔ อยางนี้ดวยวิปสสนาปญญา เห็นอยูอยางนี้
ดวยมรรคปญญา จิตยอมหลุดพนแมจากอาสวะ โดยนัยที่กลาวไวแลว
ในภยเภรวสูตร.
บทวา อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยังเทศนาใหจบลงจนกระทั่งถึงพระอรหัตอยางนี้แลว บัดนี้ เพราะ
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เหตุที่พราหมณผูมีความเห็นวาความบริสุทธิ์ มีไดเพราะการอาบน้ํา นั่งอยู
ในบริษัทนั้น (และ) พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบแลววา พราหมณ
นั้นนั่นแล ไดฟงการพรรณนาถึงความบริสุทธิ์ (มีอยู) เพราะการ
อาบน้ํา (อันเราตถาคต) กลาวอยู บวชแลว จักบรรลุพระอรหัต ดังนี้
ฉะนั้น เพื่อประสงคจะตักเตือนพราหมณนั้น จึงตรัสอนุสนธิแยกเฉพาะนี้
วา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สินาโต อนฺตเรน สินาเนน (ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราตถาคตกลาววา อาบแลวดวยการอาบภายใน)
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺตเรน สินาเนน ความวา ดวย
การอาบ คือการออกจากกิเลสอันมีในภายใน.
[๙๘] บทวา สุนฺทริกภารทฺวาโช ไดแกพราหมณนั้น ชื่อวา
ภารทวาชะ ดวยอํานาจโคตรของตน. ก็พราหมณนั้นมีความเห็นดังนี้วา
คนที่อาบน้ําในแมน้ําสุนทริกา ยอมละบาปได เพราะฉะนั้น จึงถูกเรียกวา
สุนทริกภารทวาชะ ดังนี้. พราหมณนั้น ไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั้นแลวคิดวา แมพวกเรายอมสรรเสริญความบริสุทธิ์เพราะ
การอาบน้ํา ฝายพระสมโคดมก็ยอมสรรเสริญ ความบริสุทธิ์เพราะการ
อาบน้ํานั้นเหมือนกัน บัดนี้ พระสมณโคดมนี้มีดวยความพอใจเหมือนกันกับ
พวกเรา ดังนี้. ลําดับนั้น พราหมณสําคัญพระผูมีพระภาคเจาวา เปน
เหมือนเสด็จไปยังแมน้ําพาหุกา ลอยบาปในน้ํานั้นแลวเสด็จมา จึง
กราบทูลวา ก็พระโคดมผูเจริญยอมเสด็จไปยังแมน้ําพาหุกา เพื่อทรง
สรงสนานหรือ ? พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสเลยทีเดียววา ไป หรือไม
ไดไป (แต) ทรงมีพระประสงคจะถอน ความเห็น (ผิด) ของพราหมณ
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นั้น จึงตรัสวา ดูกอนพราหมณ ประโยชนอะไรดวยแมน้ําพาหุกา
แมน้ําพาหุกาจักทําอะไรได ดังนี้ . คํานั้นมีเนื้อความวา ประโยชนอะไร
ดวยแมน้ําพาหุกา, แมน้ําพาหุกานั้นจักทําอะไรได แมน้ําพาหุกานั้น
ไมสามารถอํานวยประโยชนอะไรใหไดหรอก เราจักไปที่แมน้ํานั้นทําไม.
ลําดับนั้น พราหมณเมื่อจะสรรเสริญขอความนั้น จึงกลาวคําเปนตนวา
โลกฺขสมฺมตา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลกฺขสมฺมตา ความวา แมน้ําพาหุถา
อันชาวโลกยอมรับกันวาเปนแดนพนบาป อธิบายวา อันชาวโลกยอมรับ
กันอยางนี้วา ยอมใหความพนบาป คือความหลุดพน ไดแกความบริสุทธิ์.
ปาฐะวา โลกฺยสมฺมตา ดังนี้บาง. ปาฐะนั้นมีเนื้อความวา อันชาวโลก
ยอมรับกันอยางนี้วา ยอมใหถึงโลกที่ประเสริฐที่สุด.
บทวา ปฺุสมฺมตา ไดแกอันชาวโลกยอมรับกันวา เปนบุญ
ดังนี้ .
บทวา ปวาเหติ ความวา ลอยไป คือ ทําใหสะอาด.
บทวา คาถาหิ อชฺฌภาสิ ความวา ไดตรัสดวยพระคาถาทั้งหลาย.
จริงอยู พระคาถาทั้งหลาย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะตรัส ยอมตรัส
แกบุคคลผูชอบคาถา เพื่อทรงแสดงเนื้อความนั้นเทานั้น หรือเพื่อแสดง
เนื้อความที่สําคัญ. แตในที่นี้ พระคาถาเหลานั้น พึงทราบวา ตรัสไว
เพื่อแสดงเนื้อความทั้งสอง.
จริงอยู บทวา พาหุก นี้นั่นแลเปนบทแสดงเนื้อความนั้นในที่นี้.
บทที่เหลือเปนบทแสดงเนื้อความที่สําคัญ. เหมือนอยางวา สุนทริกภารทวาชพราหมณ ยอมไปยังแมน้ําพาหุกาเพื่อลอยบาปดวยการอาบน้ํา
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ฉันใด ชาวโลกก็ยอมไปยังสถานที่มีทาน้ําอธิกักกาเปนตนเพื่อลอยบาป
ดวยการอาบน้ําฉันนั้น. บรรดาชาวโลกเหลานั้น ชนเหลาใด อยูใกล
สถานที่เหลานั้น ชนเหลานั้น ยอมอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง. ชนเหลาใด
อยูไกล ชนเหลานั้น ยอมอาบน้ําวันละ ๒ ครั้ง ครั้งเดียว วันเวนวัน
ตามลําดับ อยางนี้จนกระทั่งถึงปเวนป. สวนชนเหลาใด ไมสามารถ
จะไปไดเลย ชนเหลานั้น ก็ใชใหคนอื่นเอาหมอตักน้ําจากที่นั้นมาอาบ.
ก็คําทั้งหมดนี้ไมมีประโยชน. เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความ
สําคัญนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อธิกกฺกาทีนิป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิกกก พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายเอาทาน้ําแหงหนึ่ง อันไดโวหาร (อยางนั้น) ดวยอํานาจเปน
อุปกรณในการอาบ.
บทวา คยา พระผูม ีพระภาคเจาตรัสหมายถึงทาน้ําสัณฐานเหมือน
สระกลมนั่นแล.
แมบทวา ปยาคา นี้ พระผูมพี ระภาคเจาก็ตรัสหมายถึง ทาน้ํา
ทาหนึ่งของแมน้ําคงคาซึ่งเปนสถานที่ตรงหนาบันไดปราสาทของพระเจามหาปนาทะ ที่จมลงไปในแมน้ําคงคาแลว. สวนลําน้ําเหลานี้ คือ
พาหุกา สุนทริกา สรัสสตี พาหุมตี เปนแมน้ํา ๔ สาย
บทวา พาโล ไดแกผูมีปญญาทราม.
บทวา ปกฺขนิโน แปลวา เขาไป.
บทวา น สุชฺฌติ แปลวา ไมบรรลุถึงความบริสุทธิ์จากกิเลส.
เขายอมลอยไดแตคราบฝุนอยางเดียวเทานั้น.
บทวา กึ สุนฺทริกา กริสฺสติ ความวา แมน้ําสุนทริกา จัก
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กระทําอะไรไดดวยการชําระกิเลส. อธิบายวา ไมสามารถจะทําอะไรไดเลย.
ในทาน้ําปยาคา และแมนาํ พาหุกา ก็มนี ัยนี้. ก็ดวยบททั้ง ๓ นีท้ ี่ทาน
กลาวไวแลว ก็ยอมเปนอันทานกลาว ๔ บทนอกนี้ไวดวยเหมือนกัน
โดยลักขณหารนัย. เพราะฉะนั้น พึงทราบวา แมทา อธิกกั กาเปนตน
ก็ทําอะไรไมได เหมือนกับแมน้ําสุนทริกา แมนา้ํ ปยาคา และแมน้ํา
พาหุกา ทําอะไรไมไดฉะนั้น.
บทวา เวรึ แปลวา ผูประกอบดวยเวร ๕ มีปาณาติบาตเปนตน
บทวา กตกิพฺพิส คือผูไดทํากรรมอันหยาบชาไวแลว.
บทวา น หิ น โสธเย ทานกลาวอธิบายไววา แมน้ําสุนทริกา
ทาน้ําปยาคา หรือแมน้ําพาหุกา ก็ทาํ ใหเขาบริสุทธิ์ไมไดเลย.
บทวา ปาปกมฺมิน ความวา ประกอบดวยกรรมอันเปนบาป คือ
กรรมทีช่ ั่วชาอันเปนเวร หรือประกอบดวยกรรมอันลามก ทานกลาว
อธิบายไววา ประกอบดวยบาปแมเล็กนอย อันยังไมถึงความเปนโทษ
คือเวร.
บทวา สุทฺธสฺส แปลวา หมดกิเลส.
บทวา สทา ผคฺคุ ไดแกแมงานนักษัตรประจําเดือน ทีม่ ีเปน
ประจํา. ไดยินวา พราหมณนั้นมีทิฏฐิอยางนี้วา ในเดือน ๔ ผูใ ดอาบน้ํา
ในวันขางขึ้นเดือน ๔ ผูน ั้นยอมชําระบาปที่ตนกระทําตลอดปได. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงคัดคานทิฏฐิของพราหมณนั้น
จึงตรัสวา สําหรับผูบริสุทธิ์แลวเดือน ๔ มีอยูทกุ เมื่อ สําหรับผูหมดกิเลส
แลวนักษัตรประจําเดือน ๔ มีประจํา หวงน้ํานอกน จักชําระลางไดอยางไร
ดังนี้.
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บทวา อุโปสโถ สทา ความวา ก็บุคคลผูบริสุทธิ์แลวแมจะไม
ไดสมาทานองคอุโบสถในวันเพ็ญ ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ของอุโบสถ ก็ยอมมี
อยูเปนนิจทีเดียว.
บทวา สุทฺธสฺส สุจกิ มฺมสฺส แปลวา ชื่อวา ผูสะอาดแลว เพราะ
เปนผูหมดกิเลส และเปนผูประกอบดวยกายกรรมเปนตนอันสะอาด.
บทวา สทา สมฺปชฺชเต วต ความวา ก็แมการสมาทานวัตร
อันประกอบดวยกุศลของบุคคลเชนนี้ ยอมถึงพรอมเปนประจําทีเดียว.
บทวา อิเธว สินาหิ ทานกลาวอธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เธอจงอาบน้ําในศาสนาของเราตถาคตนี้แล.
ทานกลาวอธิบายไวอีกวา ถาเธอปรารถนาจะลางมลทิน คือกิเลส
ภายในไซร จงอาบดวยน้ําคือมรรคมีองค ๘ ในศาสนาของเราตถาคตนี้
นั่นแล. เพราะวาในที่อื่น น้ําคือมรรคมีองค ๘ เชนนี้ไมมี ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความบริสุทธิ์ในทวาร
แมทั้ง ๓ ดวยอํานาจเทศนาอันเหมาะแกพราหมณนั้น จึงตรัสคําเปนตน
วา สพฺพภูเตสุ กโรหิ เขมต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขมต ไดแกความไมมีภัย คือความ
เกื้อกูล อธิบายวา ไดแกเมตตา. ดวยบทนั้น ยอมเปนอันพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงความบริสุทธิ์ทางมโนทวารแกพราหมณนั้น.
ดวยบทวา สเจ มุสา น ภณสิ นี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความสะอาดทางวจีทวาร.
ดวยบทเหลานี้วา สเจ ปาณ น หึสสิ สเจ อทินฺน นาทิยสิ
ยอมอันเปนพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความบริสุทธิ์ ทางกายทวาร.
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ก็ดวยบทเหลานี้วา สทฺทหาโน อมจฺฉรี พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกอบพราหมณนั้น ผูมีทวารบริสุทธิ์แลวอยางนี้ไวในสัทธาสัมปทา
และจาคสัมปทา. สวนบาลีนี้วา กึ กาหสิ คย คนฺตฺวา อุทปาโนป
เต คยา เปนกึ่งคาถา. พึงประกอบใจความอยางนี้วา ถาวา เธอจัก
กระทําความปลอดภัยในสัตวทั้งปวง ไมพูดเท็จ ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย
มีความเชื่อ ไมตระหนี่ เธอไปยังแมน้ําคยาจักทําอะไรได แมน้ําคยา
ก็เปน (เพียง ) บอน้ําสําหรับเธอ เพราะวา เมื่อเธออาบน้ําอยูในแมน้ํา
คยาก็ดี ในบอน้ําก็ดี ความบริสุทธิ์จากกิเลสจะมีไดก็ดวยการปฏิบัตินี้
เทานั้น สวนความบริสุทธิ์จากมลทินทางรางกายมีไดเหมือนกันในที่ทั้ง ๒
แหง. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความวา ก็เพราะวาแมน้ําคยาอันชาวโลกรูจัก
กันมากกวาในโลก ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาแมถูกพราหมณนั้นทูลถาม
วา ก็พระโคดมผูเจริญ เสด็จไปยังแมน้ําพาหุกาหรือ ? ไมตรัสวา เธอ
ไปยังแมน้ําพาหุกา จักทําอะไรได (แต ) ตรัสวา เธอไปยังแมน้ําคยา
จักการทําอะไรได ดังนี้.
[๙๙] คําเปนตนอยางนี้วา เอว วุตฺเต นับวา ชัดแลวแล
เพราะทานกลาวไวแลวในภยเภรวสูตร.
ก็ในบทเปนตนวา เอโก วูปกฏโ พึงทราบอธิบายดังนี้ พราหมณ
ชื่อวาเปนผูเดียวดวยกายวิเวก ชื่อวาหลีกออกแลว (จากการคลุกคลี
ดวยนิวรณ) ดวยจิตวิเวก ชื่อวาไมประมาท ดวยการไมละสติใน
กัมมัฏฐาน ชื่อวามีความเพียร ดวยความเพียรเผากิเลส กลาวคือความ
เพียรทางกาย และความเพียรทางจิต ชื่อวาหมดอาลัยในตนแลว เพราะ
ไมมีความหวงใยในกายและชีวิต ชือ่ วาอยูดวยการอยูดวยอิริยาบถอยางใด
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อยางหนึ่ง (ในบรรดาอิรยิ าบถ ๔).
บทวา น จิรสฺเสว ทานกลาวหมายถึงการบรรพชา.
บทวา กุลปุตฺตา ไดแกกุลบุตรมี ๒ จําพวกคือ กุลบุตรโดยชาติ
(กําเนิด) และกุลบุตรโดยอาจาระ. ก็พราหมณนี้เปนกุลบุตรแมโดย
ประการทั้ง ๒.
บทวา อคารสฺมา แปลวา จากเรือน.
บทวา อนคาริย พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ การงานอันเปนเหตุ
เพิ่มพูนทรัพยสมบัติ มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน อันเปนประโยชนเกื้อกูลแก (การ) ครองเรือน ทานเรียกวา อคาริยะ. การงาน
ที่เกื้อกูลแกการครองเรือนในการบรรพชานี้ ไมมี เหตุนั้น การบรรพชานี้
จึงชื่อวา อนคาริย. คําวา อนคาริย นัน้ เปนชื่อของการบวช.
บทวา ปพฺพชนฺติ แปลวา เขาไปใกล คือเขาไปหา.
บทวา ตทนุตฺตร ตัดบทเปน ต อนุตฺตร (แปลวา ผลอัน
ยอดเยี่ยมนั้น).
บทวา พฺรหฺมจริยปริโยสาน ไดแกที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย
ทานกลาวอธิบายไววา (ไดแก) อรหัตตผล ดังนี้. จริงอยู. พวก
กุลบุตรบวชก็เพื่อประโยชนแกอรหัตตผลนั้น.
บทวา ทิฏเว ธมฺเม แปลวา ในอัตภาพนั้นนั่นเอง.
บทวา สย อภิ
ฺ า สจฺฉิกตฺวา ความวา กระทําใหประจักษ
ดวยปญญา ดวยตนเองทีเดียว. อธิบายวา รูโดยไมมีผูอื่นเปนปจจัย ดังนี้ .
บทวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ความวา บรรลุ คือใหสําเร็จอยู.
ก็พระสุนทริกภารทวาชะเมื่ออยูดวยอาการอยางนั้น ก็ไดทราบชัดวาชาติ
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สิ้นแลว ฯลฯ ดังนี้ พระอานนทเถระแสดงถึงภูมิแหงปจจเวกขณญาณ
ของทานดวยคํานั้น.
ถามวา ก็ชาติไหนของทานสิ้นไปแลว และทานรูชาติที่ในรูปนั้น
อยางไร ?
ขาพเจาจะเฉลยตอไป :ก็ขอความนั้นไดกลาวไวแลวในภยเภรวสูตรก็จริง. แตถงึ อยางนั้น
ในที่นี้ ขาพเจาจะกลาวขอความนั้นซ้ําอีก โดยสังเขป (ยอ) เพื่อจะ
แสดงนัยแหงการอธิบายประกอบความดวยอํานาจปฐมบุรุษะ ชาติอันเปน
อดีตของพระสุนทริกภารทวาชะนั้น ไมชื่อวาสิ้นไปแลวกอน (ในที่นี้ )
เพราะชาตินั้นสิ้นไปแลวในกาลกอนนั่นแล. ชาติที่เปนอนาคตก็ไมชื่อวา
สิ้นไป เพราะทานไมมีความพยายามในชาติอันเปนอนาคตนั้น. ชาติ
ที่เปนปจจุบันก็ไมชื่อวาสิ้นไป เพราะชาติปจจุบันยังมีอยู. ก็ชาติใด
แยกประเภทเปนขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕ ในเอกโวการภพ
จตุโวการภพและปญจโวการภพ พึงเกิดขึ้น เพราะยังไมไดเจริญมรรคให
เกิดมี ชาตินั้นชื่อวาสิ้นไปแลว เพราะถึงความเปนชาติที่มีการไมเกิดขึ้น
เปนธรรมดา เหตุที่ทานไดเจริญมรรคใหเกิดมีแลว. พระสุนทริกภารทวาชะนั้น พิจารณาถึงกิเลสที่มรรคภาวนาละไดแลว รูอยูวา เมื่อไมมี
กิเลส กรรมแมมีอยู ก็ยอ มไมใหปฏิสนธิตอไป ชื่อวา ยอมรูชาติที่สิ้น
ไปนั้น.
บทวา วุสิต ความวา อยูแลว คืออยูจบแลว อธิบายวา กระทํา
แลว ประพฤติแลว ใหจบแลว.
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย.
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บทวา กต กรณีย ความวา กิจทั้ง ๑๖ คือ ปริญญากิจ ปหานกิจ
สัจฉิกิริยากิจ และภาวนากิจ อันทานใหสําเร็จแลว ดวยมรรค ๔ ใน
สัจจะทั้ง ๔.
บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา การเจริญมรรคเพื่อความเปน
อยางนี้อีก คือเพื่อกิจ ๑๖ อยาง หรือเพื่อความสิ้นกิเลสอยางนี้ ไมมี
ในบัดนี้.
อีกประการหนึ่ง บทวา อิตฺถตฺตาย ความวา ความสืบตอแหง
ขันธอื่นจากความเปนอยางนี้ คือจากขันธสันดานที่เปนไปอยูในบัดนี้
อยางนี้ ไมมี. ก็พระสุนทริกภารทวาชะนั้น ไดรูแลววา ขันธ ๕ เหลานี้
อันตนกําหนดรูแลวยังดํารงอยู (แตก)็ เปรียบเหมือนตนไมที่ถูกตัดราก
เหงาแลวฉะนั้น.
บทวา อฺตโร มีความหมายเทากับ เอโก ( แปลวา หนึ่ง).
บทวา อรหต คือ อรหนฺตาน. อธิบายวา ทานเปนพระอรหันต
องคหนึ่ง บรรดาพระอรหันตผูสาวกพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
จบ อรรถกถาวัตถสูตร (วัตถุปมสูตร) ที่ ๗.
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๘. สัลเลขสูตร
[๑๐๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ครั้งนั้น เวลาเย็น ทานพระมหา
จุนทะออกจากที่พักผอนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา. ถวายบังคม
แลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิเหลานี้มีประการตาง ๆ ประกอบดวยการกลาว
ปรารภอัตตา ( อัตตวาทะ) บาง ประกอบดวยการกลาวปรารภโลก
(โลกวาทะ) บาง ยอมเกิดขึ้นในโลก เมื่อภิกษุมนสิการธรรมเบื้องตน
เทานั้น การละทิฏฐิเหลานั้น การสลัดทิ้งซึ่งทิฏฐิเหลานั้น จะมีไดดวยอุบาย
เหลานี้ พระเจาขา.
การละทิฏฐิ
[๑๐๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนจุนทะ ทิฏฐิเหลานี้
มีหลายประการ ประกอบดวยอัตตวาทะบาง ประกอบดวยโลกวาทะบาง
ยอมเกิดขึ้นในโลก ก็ทฏิ ฐิเหลานั้นยอมเกิดขึ้นในอารมณใด ยอมนอน
เนื่องอยูในอารมณใด และฟุงขึ้นในอารมณใด เมื่อภิกษุเห็นอารมณนั้น
ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เรา
ไมใชนั่น นัน่ ไมใชอัตตาของเรา ดังนี้ การละทิฏฐิเหลานั้น การสลัด
ทิ้งซึ่งทิฏฐิเหลานั้น ยอมมีไดดวยอุบายอยางนี้.
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ปฐมฌานไมใชสัลเลขธรรม
[๑๐๒] ดูกอนจุนทะ ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ทีภ่ ิกษุลาง
รูปในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล บรรลุปฐมฌาน
มีวิตก วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวก อยู. ภิกษุนั้นจะมีความคิดอยางนี้วา
เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส. ดูกอนจุนทะ แตธรรมคือปฐมฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา เปนธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส ( สัลเลขธรรม) ในวินัยของพระอริยะ แตเราตถาคตกลาววา เปนธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขในอัตภาพนี้ (ทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม) ในวินัยของพระ
อริยะ.
ทุติยฌานไมใชสัลเลขธรรม
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัย
นี้ พึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปตแิ ละสุขเกิด
แตสมาธิอยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรม
เครื่องขัดเกลากิเลส. ดูกอ นจุนทะ แตธรรมคือทุติยฌาน เราตถาคต
ไมกลาววา เปนสัลเลขธรรมในพระวินัยของพระอริยะ แตเราตถาคต
กลาววา เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร ในวินัยของพระอริยะ
ตติยฌานไมใชสัลเลขธรรม
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัย
นี้ พึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติ
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สิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข อยู. ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา
เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส. ดูกอนจุนทะ แตธรรมคือตติยฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา เปนสัลเลขธรรมในวินัยของพระอริยะ แต
เราตถาคตกลาววา เปนทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม ในวินัยของพระอริยะ.
จตุตถฌานไมใชสัลเลขธรรม
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสเกากอนได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ อยู.
ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส.
ดูกอนจุนทะ แตธรรมคือจตุตถฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา เปนสัลเลขธรรมในวินัยของพระอริยะ แตเราตถาคตกลาววา เปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร
ในวินัยของพระอริยะ.
อากาสานัญจายตนฌานไมใชสัลเลขธรรม
[๑๐๓] ดูกอนจุนทะ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่ภิกษุลางรูป
ในพระธรรมวินัยนี้ พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสิการวา
อากาศไมมีที่สิ้นสุด เพราะลวงเลยรูปสัญญาไป ดับปฏิฆสัญญา ไม
มนสิการนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวงอยู. ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิด
อยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส. ดูกอนจุนทะ แต
ธรรมคืออากาสานัญจายตนฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา เปนสัลเลข-
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ธรรมในวินัยของพระอริยะ. แตเราตถาคตกลาววา เปนธรรมเครื่อง
อยูสงบระงับ (สันตวิหารธรรม ) ในวินัยของพระอริยะ.
วิญญาณัญจายตนฌานไมใชสัลเลขธรรม
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะพึงมีไดแล ที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงลวงเลยอากาสานัญจายตนฌานไปโดยประการทั้งปวง แลว
มนสิการวา วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน อยู.
ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส
ดูกอนจุนทะ แตธรรมคือวิญญาณัญจายตนฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา
เปนสัลเลขธรรมในวินัยของพระอริยะ แตเราตถาคตกลาววา เปนสันตวิหารธรรม ในวินัยของพระอริยะ.
อากิญจัญญายตนฌานไมใชสัลเลขธรรม
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัย
นี้ พึงลวงเลยวิญาณัญจายตนฌานไปโดยประการทั้งปวง แลวมนสิการ
วา ไมมีอะไรเหลือสักนอยหนึ่ง พึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน อยู ภิกษุ
นั้นพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส.
ดูกอนจุนทะ แตธรรมคืออากิญจัญญายตนฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา
เปนสัลเลขธรรมในวินัยของพระอริยะ แตเราตถาคตกลาววา เปน
สันตวิหารธรรม ในวินัยของพระอริยะ.
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เนวสัญญานาสัญญายตนฌานไมใชสัลเลขธรรม
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่ภิกษุลางรูปในพระธรรม
วินัยนี้ พึงลวงอากิญจัญญายตนฌานไปโดยประการทั้งปวง แลวพึง
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อยู. ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอยางนี้วา
เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส. ดูกอนจุนทะ แตธรรมคือ
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ เราตถาคตไมกลาววา เปนสัลเลขธรรม
ในวินัยของพระอริยะ แตเราตถาคตกลาววา เปนสันตวิหารธรรม ในวินัย
ของพระอริยะ.
สัลเลขธรรม
[๑๐๔] ดูกอนจุนทะ เธอทั้งหลาย พึงทําความขัดเกลา
กิเลสในพุทธศาสนานี้แล คือเธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชน
เหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกัน ในขอนี้ เราทัง้ หลายจักเปนผูไม
เบียดเบียนกัน.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูลาสัตว
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากปาณาติบาต.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูลัก
ทรัพย ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากอทินนาทาน.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูเสพ
เมถุนธรรม ในขอนี้ เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวเท็จ ใน
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ขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากมุสาวาท.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวสอเสียด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากปสุณวาจา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวคําหยาบ
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากผรุสวาจา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวคํา
เพอเจอ ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากสัมผัปปลาปะ.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมักเพงเล็ง
ภัณฑะของผูอ ื่น ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมเพงเล็งภัณฑะของผูอื่น.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีจิตพยาบาท
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมมีจิตพยาบาท.
เธอทั้งหลายพิงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความเห็นผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีความเห็นถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความดําริผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีความดําริถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีวาจาผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีวาจาถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีการงานผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีการงานถูก.
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เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีอาชีพผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีอาชีพถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความ
พยายามผิด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีความพยายามถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีสติผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีสติถูก.
เธอทั้งหลายพิงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอันจักมีสมาธิผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีสมาธิถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีญาณผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีญาณถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีวิมุติผิด
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีวิมุติถูก.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักถูกถีนมิทธะ
กลุมรุม ในขอนี้ เราทั้งหลายจักปราศจากถีนมิทธะ.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูฟุงซาน
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูไมฟุงซาน.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีวิจิกิจฉา
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักขามพนจากวิจิกิจฉา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความโกรธ
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมมีความโกร.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 476

เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักผูกโกรธไว
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมผูกโกรธ.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักลบหลูคุณทาน
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมลบหลูคุณทาน.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักตีเสมอเขา
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมตีเสมอเขา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความริษยา
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมมีความริษยา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความตระหนี่
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมมีความตระหนี่.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักโออวด ใน
ขอนี้ เราทั้งหลายจักไมโออวด.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีมายา
(เจาเลห) ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมมีมายา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักดื้อดึง ในขอนี้
เราทั้งหลายจักไมดื้อดึง.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักดูหมิ่นทาน
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไมดูหมิ่นทาน.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูวายาก
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูวางาย.
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เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจัดมีมิตรชั่ว
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีมิตรดี.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูประมาท
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูไมประมาท.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูไมมี
ศรัทธา ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูมีศรัทธา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักไมมีหริ ิ
ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีหิร.ิ
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักไมมีโอตตัปปะ ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมีโอตตัปปะ.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูมีสุตะ
นอย (ดอยการศึกษา) ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนพหูสูต (คง
แกเรียน ).
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผู
เกียจคราน ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูปรารภความเพียร.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูมีสติ
หลงลืม ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูมีสติมั่นคง.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูมีปญญา
ทราม ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูถึงพรอมดวยปญญา.
เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูลูบคลํา
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ทิฏฐิของตน ยึดถืออยางมั่นคง และสลัดทิ้งไปไดยาก ในขอนี้
เราทั้งหลายจักไมเปนผูลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถืออยางมั่นคง
และสลัดทิ้งไปไดโดยงายดาย.
[๑๐๕] ดูกอนจุนทะ แมจิตตุปบาทในกุศลธรรมทั้งหลาย เรา
ตถาคตยังกลาววา มีอุปการะมาก จะกลาวไปไยในการจัดแจงดวยกาย
ดวยวาจาเลา เพราะเหตุนั้นแหละ จุนทะ เธอทั้งหลายควรใหจิตเกิด
ขึ้นวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกัน ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปน
ผูไมเบียดเบียนกัน.
ชนเหลาอื่นจักเปนผูฆาสัตว ในขอนี้ เราทัง้ หลายจักงดเวน
จากปาณาติบาต ฯลฯ.
ชนเหลาอื่นจักเปนผูลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถืออยางมั่นคง
และสลัดทิ้งไปไดโดยยาก ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูไมลูบคลํา
ทิฏฐิของตน ไมยึดถืออยางมั่นคง และสลัดทิ้งไปไดโดยงาย.
[๑๐๖] ดูกอนจุนทะ เปรียบเหมือนทางที่ไมราบเรียบ ก็ตองมี
ทางอื่นที่ราบเรียบ ไวสาํ หรับหลีกทางที่ไมราบเรียบนั้น อนึง่ เปรียบ
เหมือนทาที่ไมราบเรียบ ก็ตองมีทาที่ราบเรียบ ไวสําหรับหลีกทาที่ไม
ราบเรียบนั้น ความไมเบียดเบียน ก็ฉันนั้นแล มีไวสําหรับหลีกเลี่ยง
บุคคลผูเบียดเบียน.
การงดเวนจากปาณาติบาต มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูฆา
สัตว.
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การเวนจากอทินนาทาน มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูลัก
ทรัพย.
การประพฤติพรหมจรรย มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูเสพ
เมถุน.
การเวนจากมุสาวาท มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูพูดเท็จ.
การเวนจากปสุณวาจา มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูพูด
สอเสียด.
การเวนจากผรุสวาท มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูพูดคําหยาบ.
การเวนจากสัมผัปปลาปะ มีไวสําหรับหลีกเลี้ยงบุคคลผูพูด
เพอเจอ.
ความเปนผูไมเพงเล็ง มีไวสาํ หรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมัก
เพงเล็ง.
ความไมพยาบาท มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีจิตพยาบาท.
ความเห็นถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความเห็นผิด.
ความดําริถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความดําริผิด.
การกลาววาจาถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงผูมวี าจาผิด.
การงานถูก มีไวสาํ หรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีการงานผิด.
การเลีย้ งชีพถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีการเลี้ยงชีพผิด.
ความพยายามถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความ
พยายามผิด.
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ความระลึกถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความระลึกผิด.
ความตัง้ ใจมั่นถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความตั้งใจมั่น
ผิด.
ความรูถ ูก มีไวสําหรับหลีกเลียงบุคคลผูมีความรูผิด.
ความหลุดพนถูก มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความหลุด
พนผิด.
ความเปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคล
ผูถูกถีนมิทธะครอบงํา.
ความไมรูฟุงซาน มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีจิตฟุงซาน.
ความเปนผูขามพนความสงสัย มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคล
ผูมีความสงสัย.
ความไมโกรธ มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมักโกรธ.
ความไมเขาไปผูกโกรธ มีไวสําหรับหลีกเลี้ยงบุคคลผูมักเขา
ไปผูกโกรธ.
ความไมลบหลูคุณทาน มีไวสําหรับหลีกเลี้ยงบุคคลผูมักลบหลู
คุณทาน.
การไมตีเสมอเขา มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมักตีเสมอเขา.
ความไมริษยา มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูริษยา.
ความไมตระหนี่ มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูตระหนี่.
ความไมโออวด มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูโออวด.
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ความไมมมี ารยา มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีมารยา.
ความเปนคนไมดื้อดึง มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูดื้อดึง.
ความไมดูหมิ่นทาน มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูดูหมิ่นทาน.
ความเปนผูวางาย มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูวายาก.
ความเปนผูมีมิตรดี มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีมิตรเลว.
ความไมประมาท มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูประมาท.
ความเชือ่ มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูไมมศี รัทธา.
ความละอายตอบาป มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูไมละอาย
ตอบาป (ไมมีหิริ).
ความสะดุงกลัวตอบาป มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูไมมี
ความสะดุงกลัวตอบาป (ไมมีโอตตัปปะ).
ความเปนพหูสูต มีไวสําหรับหลีเลี่ยงบุคคลผูมีการสดับ
(ศึกษา) นอย.
การปรารภความเพียร มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูเกียจคราน.
ความเปนผูมีสติตั้งมั่น มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีสติ
หลงลืม.
ความถึงพรอมดวยปญญา มีไวสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมี
ปญญาทราม.
ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือมั่นคง และความ
สลัดทิ้งไปไดโดยงายดาย เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูลูบคลํา
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ทิฏฐิของตน ยึดถือมั่นคง และสลัดทิ้งไปไดโดยยาก.
[๑๐๗] ดูกอนจุนทะ เปรียบเหมือนอกุศลธรรมทั้งมวล เปน
เหตุใหถึงภาวะเบื้องต่ํา (สวน) กุศลธรรมทั้งมวล เปนเหตุใหถึง
ภาวะเบื้องสูงฉันใด ความไมเบียดเบียนก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล มีไว
เพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผูเบียดเบียน.
การงดเวนจากปาณาติบาต มีไวเพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู
ฆาสัตว.
การงดเวนจากอทินนาทาน มีไวเพื่อภาวะเบื้องสูงของบุคคลผู
ลักทรัพย ฯลฯ.
ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือมั่นคง และใหสลัด
ทิ้งไปไดโดยงายดาย เปนทางสําหรับภาวะเบื้องสูงของบุคคลผูลูบคลํา
ทิฏฐิของตน ยึดถือมั่นคง และที่สลัดคืนไดโดยยาก.
[๑๐๘] ดูกอนจุนทะ ผูที่ตนเองจมอยูในปลักอันลึกแลว
จักยกขั้นซึ่งบุคคลอื่น ที่จมอยูในปลักอันลึก ขอนี้เปนฐานะที่จะมี
ไมได.
ผูที่ตนเองไมจมอยูในปลักอันลึก จักยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่น ที่ไม
จมอยูในปลักอันลึก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได.
ผูที่ยังไมไดฝกตน ยังไมไดแนะนําตน ยังดับกิเลสไมไดดวย
ตน จักฝกสอน จักแนะนําผูอื่น จักใหผูอื่นดับกิเลส ขอนี้เปนฐานะ
ที่จะมีไมได.
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ผูที่ฝกตนเองแลว แนะนําตนเองแลว ดับกิเลสไดดวยตนเอง
แลวจักฝกสอน จักแนะนําผูอื่น จักใหผูอื่นดับกิเลส ขอนี้เปน
ฐานะที่มีไดฉันใด.
ดูกอนจุนทะ ความไมเบียดเบียนก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ยอม
มีไวสําหรับดับกิเลสของผูเบียดเบียน.
การงดเวนจากปาณาติบาต มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูฆาสัตว.
การงดเวนจากอทินนาทาน มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผู
ลักทรัพย.
การประพฤติพรหมจรรย มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูเสพ
เมถุนธรรม.
การงดเวนจากมุสาวาท มีไวเพือ่ ดับกิเลสของบุคคลผูพูดเท็จ.
การงดเวนจากปสุณวาจา มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูพูด
สอเสียด.
การงดเวนจากผรุสวาท มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูพูด
คําหยาบ.
การงดเวนจากสัมผัปปลาปะ มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูพูด
เพอเจอ.
ความเปนผูไมเพงเล็ง มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมักเพงเล็ง
ความไมพยาบาท มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีจิตพยาบาท.
ความเห็นถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีความเห็นผิด.
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ความดําริถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีความดําริผิด.
การเจรจาถูก มีความเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีวาจาผิด
การงานถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีการงานผิด
การเลี้ยงชีวิตถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูเลี้ยงชีวิตผิด.
ความพยายามถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีความพยายาม
ผิด.
ความระลึกถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีสติผิด.
ความตัง้ ใจมั่นถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีความตั้งใจมั่น
ผิด.
ความรูถูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีญาณผิด.
ความหลุดพนลูก มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีวิมตุ ิผิด.
ความเปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูถูก
ถีนมิทธะครอบงํา.
ความเปนผูมีจิตไมฟุงซาน มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีจิต
ฟุงซาน.
ความเปนผูขามพนความสงสัย มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมี
ความสงสัย.
ความไมโกรธ มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมักโกรธ.
ความไมผูกโกรธ มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมักผูกโกรธ.
ความไมลบหลูคุณทาน มีไวเพือ่ ดับกิเลสของบุคคลผูมักลบหลู
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คุณทาน.
ความไมตีเสมอ มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมักตีเสมอเขา.
ความไมริษยา มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีความริษยา.
ความไมโออวด มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูโออวด.
ความไมมมี ารยา มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีมารยา.
ความเปนคนไมดื้อดึง มีไวสําหรับกิเลสของบุคคลผูดื้อดึง.
ความไมดูหมิ่นทาน มีไวสําหรับของกิเลสของบุคคลผูดูหมิ่นทาน.
ความเปนผูวางาย มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูวายาก.
ความเปนผูมีกัลยาณมิตร มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีบาปมิตร.
ความไมประมาท มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีความประมาท.
ความเชื่อ มีไวเพื่อดับกิเลสของผูไมมีศรัทธา.
ความละอาย มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูไมมีหิร.ิ
ความสะดุงกลัวตอบาป มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูไมมี
โอตตัปปะ.
ความเปนพหูสูต มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีสุตะ ( การ
ศึกษา) นอย.
การปรารภความเพียร มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูเกียจคราน.
ความเปนผูมีสติมั่น มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีสติหลงลืม.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 486

ความถึงพรอมดวยปญญา มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูมีปญญา
ทราม.
ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยดึ ถือมั่นคง และการสลัด
ทิ้งไดโดยงายดาย มีไวเพื่อดับกิเลสของบุคคลผูลูบคลําทิฏฐิของตน
ยึดถือมั่นคง และสลัดทิ้งไดโดยยาก.
[๑๐๙] ดูกอนจุนทะ เหตุแหงสัลเลขธรรม เราไดแสดงแลว
เหตุแหงจิตตุปบาท เราไดแสดงแลว เหตุแหงการหลีกเลี่ยง เราไดแสดง
แลว เหตุแหงภาวะเบื้องสูง เราไดแสดงแลว เหตุแหงความดับทุกข
เราไดแสดงแลว ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนจุนทะ กิจอันใดที่ศาสดาผูแสวงหาประโยชน ผูเอ็นดู
อนุเคราะหเหลาสาวกควรทํากิจนั้น เราตถาคตไดทําแลวแกเธอทั้งหลาย
ดูกอนจุนทะ นั่นควงไม นั่นเรือนราง เธอทั้งหลายจงเพงดูเถิด อยา
ประมาท. อยาไดเปนผูมคี วามเดือดรอนในภายหลังเลย นีเ้ ปนคําสอน
สําหรับเธอทั้งหลาย ฉะนั้นแล.
พระผูมพี ระภาคเจา ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระมหา
จุนทะ ชื่นชม ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล
พระผูมพี ระภาคเจา ไดตรัสธรรม ๔๔ บท ทรงแสดงสนธิ
๕ อยางไว พระสูตรนี้มีนามวา สัลเลขสูตร เปนพระสูตรที่ลึกซึ้ง
เทียบดวยสาครก็ปานกันฉะนี้.
จบ สัลเลขสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสัลเลขสูตร
[๑๐๐] สัลเลขสูตรมีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต (พระสูตรนี้
ขาพเจา (พระอานนท) ไดฟงมาแลวอยางนี้) ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาจุนทะ เปนนามของพระเถระ
รูปนั้น.
บทวา สายณฺหสมย ( ในสายัณหสมัย) คือในเพลาเย็น.
ที่หลบหลีก คือแอบหลบออกจากสัตวและสังขารทั้งหลายเหลานั้นๆ
ชื่อวา ที่ซอนเรน ในคําวา ปฏิสลฺลานา วุฏิโต (ออกจากที่ซอนเรน)
นี้ มีคําอธิบายไววา ไดแกความโดดเดี่ยว คือ ความสงัด. ผูท ี่ออก
จากที่นั้น ชื่อวา เปนผูออกจากที่เรน. แตทานจุนทเถระนี้ เพราะ
ออกจากผลสมาบัติที่สูงสุด กวาการหลีกเรน (ธรรมดา) เพราะฉะนั้น
ทานพระอานนทจึงไดกลาววา ออกจากที่เรนแลว.
บทวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา (ครั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
แลว) ความวา ครั้นไหวพระผูมีพระภาคเจาโดยเคารพ ดวยเศียรเกลา
ประกอบกับการยกมือครบทั้ง ๑๐ นิว้ ขึ้นประณมแลว หรือครั้นถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระองคทรงเปลงพระดํารัสอยางนี้วา จงเปน
สุข ๆ เถิด จุนทะ.
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ธรรมเนียมของพระพุทธเจา
ไดทราบวา พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อมีผูถวายบังคม จะทรง
ชูพระศอซึ่งคลายกับกลองทองขึ้นแลว ทรงเปลงพระสุระเสียง ดุจเสียง
พระพรหม ที่เสนาะโสต เปนที่จับใจ คลายกับโสรจสรง ดวยน้ําอมฤต
ตรัสระบุชื่อของผูนั้น ๆ วา จงเปนสุข ๆ เถิด ดังนี้ ขอนี้เปนธรรมเนียม
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
ในเรื่องนั้นมีพระสูตรที่ยกมาเปนขออางอิงได ดังตอไปนี้ (คือ
สักกปญหสูตร) วา เมื่อปญจสิขเทพบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ทาวสักกะจอมเทพ พรอมดวยเทพอํามาตย เทพบริวาร ขอถวาย
บังคมพระยุคลบาทของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ดูกอน
ปญจสิขเทพบุตร ขอใหทาวสักกะจอมทวยเทพพรอมดวยเทพอํามาตย
พรอมดวยเทพบริวาร จงทรงพระเกษมสําราญ เพราะวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย อสูร นาค คนธรรพ และสัตวเหลาอื่น ที่มีกายหยาบ ปรารถนา
ความสุขกัน เพราะฉะนั้น ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระตถาคตเจาทั้งหลาย
จะทรงถวายพระพรเทพเจาประเภทนั้น ผูมีศักดามาก ผูควรบูชาดังที่
กลาวมาแลวนั้น.
บทวา ยา อิมา ความวา ทานพระจุนทะ ไดกลาวถึงทิฏฐิที่
ตองพูดถึง ในบัดนี้ เหมือนทําใหอยูเฉพาะหนา.
บทวา อเนกวิหิตา (มีมากอยาง) ไดแกมีนานาประการ.
บทวา ทิฏิโย (ทิฏฐิทั้งหลาย) ไดแกมิจฉาทิฏฐิ.
บทวา โลเก อุปฺปชฺชนฺติ (เกิดขึน้ ในโลก) ความวา ปรากฏอยู
ในหมูสัตวโลก.
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บทวา อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา ( ประกอบดวยอัตตวาทะ) ความวา
มิจฉาทิฏฐิเหลานี้ที่ประกอบดวยอัตตวาทะ. (ปรารภตน) เปนไปแลว
โดยนัยมีอาทิวา ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา มี ๒๐ อยาง .
บทวา โลกวาทปฏิสยุตฺตา (ประกอบดวยโลกวาทะ พูดปรารภ
โลก ) ความวา เปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา อัตตาและโลกเที่ยง.
มิจฉาทิฏฐิ ๘
มิจฉาทิฏฐิปรารภอัตตาและโลกนั้นมี ๘ ประการ ที่เปนไปแลว
อยางนี้วา
๑. อัตตาและโลกเที่ยง
๒. อัตตาและโลกไมเที่ยง
๓. อัตตาและโลกเที่ยงก็ ไมเที่ยงก็มี
๔. อัตตาและโลกเที่ยงก็ไมใช ไมเที่ยงก็ไมใช
๕. อัตตาและโลกมีที่สุด
๖. อัตตาและโลกไมมีที่สุด
๗. อัตตาและโลกมีที่สุดก็มี ไมมีทสี่ ุดก็มี
๘. อัตตาและโลกมีที่สุดก็ไมใช ไมมที ี่สุดก็ไมใช
ในคํามีอาทิวา อาทิเมว ( เบื้องตนนี้เทานั้น) มีอรรถาธิบาย
อยางนี้วา (พระจุนทเถระทูลถามพระผูมีพระภาคเจา) วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุมนสิการธรรมเบื้องตนอยางเดียว คือถึงจะยังไมบรรลุโสดา๑

๒

๑. ปาฐะ เปน พาวีสติ แตฉบับพมาเปน ตา วีสติ จึงแปลตามฉบับพมา เพราะตรงตาม

ความจริง.
๒. ฉบับของไทยขาดหายไป ๑ ขอ แตฉบับพมามีครบ จึงไดเติมตามนั้น.
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ปตติมรรค มนสิการเฉพาะมนสิการเบื้องตนเทานั้น ที่เจือดวยวิปสสนา
จะมีการละและการสลัดทิ้ง ทิฏฐิเหลานี้อยางนี้ คือ ทิฏฐิเหลานี้ ดวยอุบาย
เพียงเทานี้เทานั้นไดอยางไร ? ก็พระเถระถึงแมตัวทานจะไมมีมานะยิ่ง
(สําคัญวา ตัวไดบรรลุมรรคผล ) แตก็พึงทราบวา เปนเสมือนผูมีมานะ
ยิ่ง ถามปญหานี้เพื่อละมานะยิ่ง สําหรับภิกษุทั้งหลายผูมีมานะยิ่ง.
สวนอาจารยเหลาอื่นกลาววา อันเตวาสิกทั้งหลายของพระเถระ
ที่มีความเขาใจอยางนี้วา การละทิฏฐิทั้งหลายไดเด็ดขาด มีไดดวยมนสิการธรรมเบื้องตนเทานั้นก็มี ที่มีความเขาใจวามีไดเพราะมีสมาบัติเปน
วิหารธรรม คือมีธรรมะเครื่องขัดเกลา เปนวิหารธรรมก็มี ทานทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อประโยชนแกอันเตวาสิกเหลานั้น.
หนาที่ของทิฏฐิ
[ ๑๐๑ ] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอุบาย
สําหรับละทิฏฐิเหลานั้นแกทาน จึงไดตรัสคํามีอาทิวา ยา อิมา ( ทิฏฐิ)
เหลานี้ใดไว. ในคําเหลานั้นมีความพิสดารวา คํามีอาทิวา ยตฺถ
เจตา ทิฏิโย อุปฺปชฺชนฺติ ( ทิฏฐิเหลานั้นเกิดขึ้นในที่ใด) ดังนี้
พระองคตรัสหมายเอาเบญจขันธ. อธิบายวา ทิฏฐิเหลานั้นเกิดขึ้นใน
เบญจขันธเหลานั้น ดังทีต่ รัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะ
ยึดมั่นรูป เกิดทิฏฐิขึ้น อยางนี้วา เราคืออัตตา และโลก ละโลกนี้ไป
แลวจักยังมี ( เพราะวา ) อัตตานั้น โลกนั้น เปนของเที่ยง ยั่งยืน
ติดตอกันไป มีความไมแปรไปเปนธรรมดา. แตพระองคตรัสไวเปน
เอกพจนวา ยตฺถ จ ( แปลวา ในอารมณใด ) ดวยอํานาจแหงอารมณ
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มีอธิบายไววา ทิฏฐิทั้งหลายเกิดขึ้นในอารมณใด. อนึ่ง ในคําวา ยตฺถ จ
เปนตนนี้ ควรทราบถึงทิฏฐิเหลานี้ ทํา (หนาที่) ตาง ๆ กัน อยางนี้
คือ เกิดขึ้น ๑ นอนเนื่องอยู ๑ ฟุงขึ้น ๑ อธิบายวา ทิฏฐิเหลานี้มี
การทํา (หนาที่) ตางกันดังนี้ คือ ทิฏฐิทั้งหลายโดยชาติ (ของมัน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น.
เมื่อเกิดขึ้นพระองคตรัสเรียกวา กําลังเกิดขึ้น, ที่เสพจนคุนบอยๆ
มีกําลัง ขจัดยังไมได พระองคตรัสเรียกวา นอนเนื่องอยู, สวนที่ประ
จวบ (ลวงออกมาทาง ) กายทวาร และวจีทวาร พระองคตรัสเรียกวา
ฟุงขึ้น.
ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ต เนต มม (สิ่งนีน้ ั้นไมใชของเรา)
ควรทราบอรรถาธิบายของบทอยางนี้กอนวา อารมณที่แยกประเภทเปน
เบญจขันธนี้นั้น ไมใชของ ๆ เรา ถึงเราก็ไมใชสิ่งนั้น แมสิ่งนั้นก็ไมใช
อัตตาของเรา ภิกษุเห็นเบญจขันธนั้น ตามความเปนจริง ดวยปญญา
อันชอบอยางนี้ (มีการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหลานั้นได).
แตเพราะในการยึดถือ ๓ อยางนี้ เมื่อยึดถือการยึดถือดวยอํานาจ
ตัณหาวานั่นของเรา ก็ชอื่ วา ยึดถือตัณหาเปนเครื่องเนิ่นชา แยกประเภท
ออกเปนตัณหาวิปริต ๑๐๘ ประการ เมื่อยึดถือการยึดถือดวยอํานาจมานะ
วา เราเปนนั่น ชื่อวายึดถือมานะเปนเครื่องเนิ่นชา แยกประเภทออก
เปนนานะ ๙ ประการ และเมื่อยึดถือการยึดถือดวยอํานาจทิฏฐิวา นั่น
ไมใชอัตตาของเรา ชื่อวา ยึดถือทิฏฐิเปนเครื่องเนิ่นชา แยกประเภท
ออกเปนทิฏฐิ ๖๒ ประการ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัส
วา นั่นไมใชของเรา ก็ชื่อวาทรงปฏิเสธตัณหาเครื่องเนิ่นชา แยก
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ประเภทคามที่กลาวแลว เมื่อตรัสวา เราไมใชนนั่ ก็ชื่อวาทรงปฏิเสธ
นานะเปนเครื่องเนิ่นชา และเมื่อตรัสวา นั่นไมใชอัตตาของเรา ก็ชื่อวา
ทรงปฏิเสธทิฏฐิเปนเครื่องเนิ่นชา. อนึ่ง ในเรื่องตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ทั้ง ๓ อยางนี้ ตัณหา และมานะ พึงทราบวา ตัง้ อยูในหมวดเดียวกัน
กับทิฏฐินั่นเอง.
บทวา เอวเมต (เห็นสิ่งนั้นอยางนี้) คือ เห็นเบญจขันธนั่น
โดยอาการมีอาทิวา นั่นไมใชของเราอยางนี้.
บทวา ยถาภูต (ตามความเปนจริง) คือ ตามสภาวะ มีคํา
อธิบายไววา ตามที่มีอยู. อธิบายวา ความจริง ขันธปญจก (หมวด ๕
ของขันธ) มีอยูโดยอาการอยางนั้นนั่นเอง แตขันธปญจกที่ยึดถือโดยนัย
มีอาทิวา ของเรา ยอมไมมีโดยอาการอยางนั้นนั่นเอง.
บทวา สมฺมปฺปฺาย (เห็นดวยปญญาอันชอบ) ความวา
เห็นดวยดี ดวยวิปสสนาปญญา อันนีโสดาปตติมรรคปญญา เปนปริโยสาน.
บทวา เอวเมตาส (ละทิฏฐิเหลานี้อยางนี้) ไดแก (ละ)
ทิฏฐิเหลานั้น ดวยอุบายนี้. คําวา การละการสลัดทิ้งทั้งคูนี้ เปนชื่อของ
การละกิเลสไดโดยเด็ดขาดทีเดียว.
[๑๐๒ ] พระผูมีพระภาคเจา อันพระมหาจุนเถระ ถามปญหา
ดวยสามารถแหงบุคคลผูมีมานะยิ่งวา การละทิฏฐิทั้งหลาย มีไดดวยการ
มนสิการธรรม เบื้องตนเทานั้น หรือมีไมได ? ครั้นทรงแสดงการละ
ทิฏฐิดวยโสดาปตติมรรคแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงจําแนกฌานของผูมีมานะ
ยิ่งดวยพระองคเอง จึงไดตรัสคํามีอาทิวา ก็เหตุที่ตั้งแล. ผูม ีมานะยิ่ง
๑. ฉบับพมาเปน โสตาปตฺติมคฺคปฺาปริโยสานาย จึงไดแปลตามนั้น.

๑
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เกิดขึ้น ดวยสําคัญวา ไดบรรลุแลวในธรรมที่คนยังไมไดบรรลุ ชื่อวา
ผูมีมานะยิ่ง ในคําวา อธิมานิกาน นัน้ . ก็แตวา อธิมานะ (มานะยิ่ง)
นี้ เมื่อจะเกิดขึ้น จะไมเกิดขึ้นแกพาลปุถชุ นผูรําลึกถึงโลกานุวัตรเนือง ๆ
เลย และจะไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกทั้งหลาย. อธิบายวา อธิมานะวา
เราเปนพระสกทาคามี จะไมเกิดแกพระโสดาบัน อธิมานะวา เราเปน
พระอนาคามี จะไมเกิดแกพระสกทาคามี อธิมานะวา เราเปนพระอรหันต
จะไมเกิดแกพระอนาคามี แตจะเกิดเฉพาะการกบุคคลเทานั้น ผูขมกิเลส
ไวไดดวยอํานาจสมถะ หรือดวยอํานาจวิปสสนา ผูปรารภวิปสสนาแลว
ขะมักเขมนเปนนิจ. อันที่จริงการกบุคคลนั้น เมื่อไมเห็นการฟุงขึ้นแหง
กิเลสที่ขมไวไดดวยสมถะ หรือที่ขมไวไดดวยวิปสสนา อธิมานะวา เรา
เปนพระโสดาบันบาง เราเปนพระสกทาคามีบาง เราเปนพระอนาคามีบาง
เราเปนพระอรหันตบาง จะเกิดขึ้น เหมือนกับพระเถระทั้งหลาย ที่ทาน
ธรรมทินนเถระผูอาศัยอยูที่ตลังครติสสบรรพต ไดตักเตือนแลว.
เรื่องพระธรรมทินนเถระตักเตือนศิษย
ไดทราบวา ภิกษุหลายรูป ไดตั้งตนอยูในโอวาทของพระเถระผู
อุปสมบทแลวไมนานเลย ก็พากันบรรลุคุณวิเศษ. ภิกษุสงฆชาวติสสมหาวิหาร ไดทราบพฤติกรรมนั้นแลว ลงความเห็นวาพระเถรูประกอบ
ในเรื่องที่เปนรูปไมได ทานทั้งหลายจงนําเอาพระเถระมา แลวไดสง
ภิกษุหลายรูปไป. ภิกษุเหลานั้นไปถึงแลว ไดเรียนวา ทานธรรมทินนะ
ครับ ภิกษุสงฆเรียกหาทาน. ทานกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ทาน
๑

๑. ฉบับพมาเปน โลกานุวฏฏานุสารีน ผูคลอยตามและระลึกถึงเรื่องโลกบอยๆ.
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ทั้งหลายจะแสวงหาตนหรือคนอื่น. ภิกษุทั้งหลายเรียนวา ขาแตทาน
สัตบุรุษ เราทั้งหลายแสวงหาตน. พระเถระนั้นไดใหกรรมฐานแกภิกษุ
เหลานั้น. ภิกษุเหลานั้นไดบรรลุอรหัตกันหมดทุกรูป. ภิกษุสงฆจึงได
สงภิกษุจําพวกอื่นไปอีก. ภิกษุที่สงฆสงไปอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง ก็ไดบรรลุ
อรหัตเหมือนกันทั้งหมดแลว อยู (กับพระเถระนั้น). ตอจากนั้นมา
พระสงฆเห็นวา พระที่ไป ๆ แลว ไมกลับนา จึงไดสงภิกษุหลวงตาอีก
รูปหนึ่งไป.
หลวงตานั้นครั้นไปถึงแลว ไดพูดวา ขาแตทานธรรมทินนะ
ภิกษุสงฆสํานักติสสมหาวิหาร สงพระมาที่สํานักทานถึง ๓ ครั้ง แตทาน
เองไมทําความเคารพอาณัติสงฆ ไมมา ( ไปตามคําสั่ง) พระเถระ
ตอบวา นี่อะไรกัน ? แลวใหหลวงตานั้นรับเอาบาตร และจีวรโดยไม
ตองเขาบรรณศาลาแลวออกไปในทันทีทันใดนั่นแหละ. ทานไดแวะไปยัง
หังกนวิหาร ในระหวางทาง. และในหังกนวิหารนั้น มีมหาเถระรูปหนึ่ง
มีพรรษา ๖๐ ลวงแลว ปฏิญาณตนเปนพระอรหันต ดวยมานะยิ่ง พระ
เถระเขาไปหาทานไหว กระทําปฏิสันถาร แลวไดเรียนถามถึงคุณธรรม
ที่ไดบรรลุ. พระเถระกลาววา เออ ทานธรรมทินนะ กิจทีบ่ รรพชิต
พึงทํา ผมไดทําเสร็จนานแลว บัดนี้ ผมก็พรรษา ๖๐ ลวงแลว. ทาน
ธรรมทินนะ เรียนถามวา ใตเทาครับ ไดเทายังใชฤทธิ์อยูบางหรือไม ?
ทานตอบวาใชอยู ทานธรรมทินนะ. ทานธรรมทินนะ เรียนวา ดีแลว
ครับ ใตเทา ขอนิมนตใตเทาเนรมิตชางกําลังเดินมาประจันหนาใตเทา
(ใหดู ) เถิด. พระเถระรับคํานิมนตแลว ไดเนรมิตชางเชือกใหญ
๑

๑. ฉบับพมาเปน ตงฺขณวิหาร ที่อยูชั่วคราว.
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เผือกผอง เปนที่สถิตแหงคชลักษณ ๗ ประการ ตกมันกลา แกวงหาง
สอดงวงเขาปาก รี่มาประจันหนาคลายกับจะเอางาทั้ง ๒ แทง ทานเห็น
ชางเชือกนั้นที่ตนเนรมิตขึ้นเอง กลัวเริ่มจะวิ่งหนี ในเวลานั้นเอง ทาน
ก็รูตัววา เรายังไมไดเปนพระอรหันต จึงนั่งกระโหยงลงแทบบาทมูลของ
ทานธรรมทินนะ แลวกลาววา ขอทานจงเปนที่พึ่งแกผมเถิด ทานขอรับ.
ทานธรรมทินนะไดพูดเอาใจพระเถระวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอยาได
เศราโศก อยาไดเสียใจ มานะยิ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะการกบุคคลทั้งหลาย
เทานั้น แลวไดใหกรรมฐาน ( แกพระเถระ ). พระเถระดํารงอยูใน
โอวาทของทานแลวไดบรรลุพระอรหัต.
ถึงพระเถระ (อีกรูปหนึ่ง) ก็เชนกัน อยูทจี่ ิตตลดาบรรพต.
ทานธรรมทินนะเขาไปหาทาน แลวถามอยางนั้นเหมือนกัน . ทั้งทานก็
ไดพยากรณอยางนั้นเหมือนกัน. ถัดจากนั้นทานธรรมทินนะ ก็ไดกลาว
กะทานวา ทานไดใชฤทธิ์บางหรือไม ? พระเถระตอบรับคํา. ทาน
ธรรมทินนะ เรียนทานวา ขาแตทานผูเจริญ ดีแลวขอรับ ขอใหทาน
เนรมิตสระโบกขรณีขึ้น ๑ สระเถิด. พระเถระไดเนรมิต (ตามที่ขอรอง)
ทานธรรมทินนะเรียนวา ทานขอรับ ขอใหทานเนรมิตกอบัวขึ้นในสระนี้
ดวยเถิด. พระเถระก็เนรมิตกอบัวขึ้น (ตามที่ขอรอง ). ทานธรรมทินนะ
ขอรองวา ขอใหทานเนรมิตรางหญิงคนหนึ่ง ยืนรอง รายรําดวยเสียง
ไพเราะอยูบนกอบัวนั้นเถิด. พระเถระก็เนรมิตหญิงนั้น (ตามที่ขอรอง ).
ทานธรรมทินนะจึงเรียนวา ขอใหทานเพงพินิจหญิงนั้นบอย ๆ แลวตัว
ทานเองก็เขาปราสาทไป. เมื่อพระเถระเพงหญิงที่เนรมิตขึ้นนั้น กิเลส
๑

๑. ฉบับพมาเปน ตเถว จึงไดแปลเชนนัน้ .
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ที่ขมไวเปนเวลา ๖๐ ปกห็ วั่นไหว. ในครั้งนั้นทานรูตัว จึงขอเรียน
กรรมฐานในสํานักของทานธรรมทินนเถระ และไดบรรลุพระอรหัต
เหมือนกับพระเถระรูปกอน.
สวนทานธรรมทินนะ ก็ไดไปยังติสสมหาวิหารตามลําดับ . และใน
เวลานั้น พระเถระทั้งหลายกวาดลานพระเจดียแลวนั่งกรรมฐาน ยังปติมี
พระพุทธเจาเปนอารมณใหเกิดขึ้น. นัยวา การทําอยางนี้เปนกิจวัตรของ
ทานเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น จึงไมมีพระเถระแมแตรูปเดียว บรรดา
พระเถระเหลานั้นจะบอกจะถามทานธรรมทินนะวา ทานจงวางบาตรและ
จีวรไวตรงนี้. แตก็รูกันวา นั่นคงจะเปนทานธรรมทินนะ จึงไดพากัน
ถามปญหาทาน. ทานตอบโตตัดปญหาที่ถาม ๆ มา เหมือนกับใชดาบ
ที่คมตัดมัดกานดอกโกมุท ใหขาดสะบั้นฉันนั้น แลวเอานิ้วเทากดมหาปฐพี
และพูดวา ขาแตทานผูเจริญ มหาปฐพีนี้แมจะไมมีจิตใจ ยังรูคุณคาของ
ธรรมทินนะ แตทานทั้งหลายไมรูจึงไดกลาวคาถานี้วา
ขาแตทานผูเจริญ แผนดินนี้ ไมมีจิตใจ ยังรูคุณคา
นอยใหญ สวนทานทั้งหลายมีจิตใจ แตไมรูคุณคา
นอยใหญ.
สัลเลขธรรมคือฌาน - วิปสสนา
และในทันใดนั่นเอง ทานก็ไดเหาะขึ้นไปบนอากาศ ไปยัง
ตลังคติสสบรรพตนั่นเอง.
[๑๐๒] อธิมานะ ยอมเกิดขึ้นแกการกบุคคลเทานั้น ดังทีก่ ลาว
มานะแลว. เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกฌาน
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ดวยสามารถแหงภิกษุทั้งหลายผูเชนนั้น จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา "าน
โข ปน."
บทวา าน โข ปน นั้นมีอรรถาธิบายวา เหตุนี้มีอยู ไมใช
ไมมี คือภิกษุลางรูปในศาสนานี้ สงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ เขาปฐมฌานอันเปนสาธารณะแกปริพาชกนอกศาสนาทั้งหลายอยู.
แตคําใดวา ขอวา ตสฺส เอวมสฺส สลฺเลเขน วิหรามิ (เธอพึงมี
ความเขาใจอยางนี้วา เราอยูดวยสัลเลขธรรม ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส )
ความวา วิธีปฏิบัติได ยอมขัดเกลากิเลสได เราอยูดวยวิธีปฏิบัตินั้น
คํานั้นไมถูก. เพราะวา ฌานของภิกษุผูมีมานะยิ่ง ไมเปนสัลเลขธรรม
หรือสัลเลขปฏิปทา .
เพราะเหตุไร ? เพราะไมเปนเบื้องบาทของวิปสสนา. อธิบายวา เธอ
เขาฌาน ครั้นออกจากฌานแลว ก็ไมพิจารณาสังขารทั้งหลาย. สวนฌาน
ก็ทําเพียงแตใหจิตของเธอเปนเอกัคคตาเทานั้น. เธอก็เปนผูอยูสบายใน
ปจจุบัน. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น
จึงไดตรัสวา ดูกอนจุนทะ ฌานธรรมเหลานั้น เราตถาคตไมเรียกวา เปน
สัลเลขธรรมในวินัยของพระอริยเจาเลย แตฌานธรรมเหลานั้น เราตถาคต
เรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม (ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน)
ในวินัยของพระอริยเจา.
คําวา เอเต (เหลานั้น) ในพระพุทธพจนนั้น พึงทราบวา
๑

๑. ฉ. น หิ อธิมานิกสฺส ภิกขฺ ุโน ฌาน สลฺเลโข วา สลฺเลขปฏิปทา วา โหติ แปลตามนี.้
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เปนพหุพจนดวยอํานาจแหงฌาน. มีคําอธิบายวา เอเต โยค ปมชฺฌานธมฺมา (แปลวา ธรรมคือปฐมฌานเหลานั้น) อีกอยางหนึ่ง (เปน
พหุพจน) ดวยอํานาจแหงสมาบัติ. อธิบายวา ปฐมฌานแมฌานเดียว
แตเปนไปโดยการเขาบอย ๆ ก็ถึงความเปนของมากได. อีกอยางหนึ่ง
เปนพหุพจนดวยอํานาจแหงอารมณ. อธิบายวา ปฐมฌานแมฌานเดียว
ก็ถึงความเปนของมากไดโดยการเปนไปในอารมณทั้งหลาย มีปฐมวีกสิณ
เปนตน. ในทุติยฌาน, ตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็นัยนี้.
แตในอรูปฌานทั้งหลาย (คําวาเหลานั้น) พึงทราบวาเปนพหุพจน
ดวยอํานาจแหงเหตุทั้ง ๒ ในฌานกอน (จตุตถฌาน) นั่นเอง เพราะ
ไมมีความตางกันแหงอารมณ. ก็เพราะเหตุที่ทั้งองคทั้งอารมณของอรูปฌาน
เหลานั้น สงบ อธิบายวา ทั้งดับสนิททั้งละเอียด เพราะฉะนั้น ทั้งองค
ทั้งอารมณเหลานั้น พึงทราบวา พระองคตรัสไวอยางนี้วา ฌานธรรม
เหลานั้นเปนธรรมอันสงบ เปนธรรมเครื่องอยู (สันตวิหารธรรม).
นี้เปนการขยายความทั่วไปของอรูปฌานทั้ง ๔ เหลานั้นกอน. สวนการ
ขยายความพิเศษควรกลาว (อธิบาย) ตามทํานองบทเปนตนวา เพราะ
ลวงเลยรูปสัญญาไปโดยประการทั้งปวง. การขยายความนั้นไดกลาว
(อธิบาย) ไวทุกอยางในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลวแล.
[๑๐๓] เพราะเหตุที่วิหารธรรมคือฌาน ของภิกษุผูมีอธิมานะ
ไมเปนสัลเลขวิหารธรรม เพราะไมเปนบาทของวิปสสนา ดวยวา เธอ
เขาฌาน ครั้นออกจากฌานแลว หาไดพิจารณาสังขารทั้งหลายไม แต
ทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมของเธอเปน (เพียง) ทําใหจิตเปนอกัคคตา
อยางนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น
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จึงทรงจําแนกรูปฌานและอรูปฌานไว และตอไปนี้ เมื่อจะทรงแสดง
เรื่องนั้น และสัลเลขธรรมนั้นดวยอาการ ๔อยาง จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา
อิธ โข ปน โว ดังนี้.
บาทของวิปสสนา
[๑๐๔] ก็เหตุไฉนธรรมทั้งหลาย มีอวิหิงสาเปนตนเทานั้น
นอกจากสมาบัติทั้ง ๘ อยาง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเปนสัลเลขธรรม ?
เพราะธรรมทั้งหลายมีอวิหิงสาเปนตน เปนบาทของวิปสสนาที่เปน
โลกุตระได.
อันที่จริง สมาบัติทั้ง ๘ ของคนภายนอก (พุทธศาสนา) ทั้งหลาย
เปนบาทของวัฏฏะ เทานั้น. แตในศาสนา (พุทธ) แมสรณคมน
ก็พึงทราบวา เปนบาทของโลกุตตรธรรมได ตามพระสูตรนี้โดยเฉพาะ
จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมทั้งหลาย มีอวิหญิงสาเปนตนเลา (ที่จะเปนไป
ไมได).
อนึ่ง ทานที่บุคคลถวายแกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ในศาสนา
(พุทธ) มีผลมากกวาทาน ที่ใหแกคนนอกศาสนา ที่ไดสมาบัติ ๘ แม
มีอภิญญา ๕ ก็ตาม. เพราะวาในทักขิณาวิภังคสูตร พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาขอความนี้ จึงไดตรัสไววา ทักขิณามีผลคูณดวยแสนโกฏิ
ทายกพึงหวังได เพราะใหทานแกบุคคลนอกศาสนา ผูปราศจากความ
ยินดีในกามทั้งหลาย. แตทักขิณามีผลนับไมถวน คํานวณไมถูก ทายก
พึงหวังได เพราะใหทานแกผูปฏิบัติ เพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
จะกลาวถึงทําไมสําหรับพระโสดาบัน.
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ความจริง ผูปฏิบตั ิเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ในทักขิณา
วิภังคสูตรนั้น พระองคทรงประสงคเอา ตั้งแตการถึงสรณะเปนตนไป.
นี้เปนการประกอบความตามพระบาลีในพระสูตรนี้กอน.
สวนในการพรรณนาความตามลําดับบท พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อิธ นี้เปนคําแสดงเรื่องมีการไมเบียดเบียนเปนตน.
คําวา โข ปน เปนเพียงนิบาต.
คําวา โว เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.
ก็ในคําวา อิธ เปนตนนี้ มีเนื้อความโดยยอดังตอไปนี้. ดูกอนจุนทะ
เธอทั้งหลายควรทําการขัดเกลากิเลส (สัลเลขะ ) ในเรื่องการเบียดเบียน
เปนตนนี้นั้น ที่เราตถาคตกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา คนเหลาอื่นจักเปนผู
เบียดเบียนกัน . พระผูมพี ระภาคเจาครั้นตรัสโดยสังเขปอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะทรงขยายความใหพิสดาร จึงไดตรัสดํามีอาทิไววา คนเหลาอื่นจัก
เปนผูเบียดเบียนกัน แตเราทั้งหลายจักเปนผูไมเบียดเบียนกันในเพราะเรื่อง
นี้ เธอทั้งหลายควรบําเพ็ญสัลเลขธรรมดังที่วามานี้.
ในจํานวนคําเหลานั้น คําวา ปเร (คนเหลาอื่น ) ไดแกผูใด
ใครก็ตาม ทีป่ ระกอบสัลเลขธรรมนี้เนือง ๆ.
ขอวา วิหึสกา ภวิสฺสนฺติ (จักเปนผูเบียดเบียนกัน ) ความวา
จักเปนผูเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยเครื่องเบียดเบียนทั้งหลาย เชนดวย
ฝามือหรือดวยกอนดินเปนตน.
ขอวา มยเมตฺถ อวิหึสกา ภวิสสฺ าม (เราทั้งหลายจักเปนผูไม
เบียดเบียนกันในเพราะเรื่องนี้) ความวา สวนเราทั้งหลายจักเปนผูไม
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เบียดเบียนกัน ในเพราะเรื่องที่เปนเหตุใหคนอื่นเขาเบียดเบียนกันอยางนี้
เทานั้น คือเราทั้งหลายจักอยูกัน โดยไมใหเกิดควานเบียดเบียนกันขึ้น.
บทวา อิติ สลฺเลโข กรณีโย (เพราะเหตุอยางนี้ การขัดเกลา
กิเลสเปนสิ่งที่ควรทํา) ความวา เธอทั้งหลายควรทําสัลเลขธรรมอยางนี้.
และการไมเบียดเบียนกันนั่นเอง พึงทราบวาเปนสัลเลขธรรมในที่น.ี้
เพราะวาการไมเบียดเบียนกัน จะขัดเกลาคือตัดการเบียดเบียนกันได เพราะ
ฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา สัลเลขะ. ในทุกขอก็มีนัยนี้. แตมคี วามแปลก
กันอยางนี้ (คือ) ทิฏฐิในคําวา ปเร มิจฺฉาทิฏี (คนอื่นจักเปนผู
มีความเห็นผิด) นี้พึงทราบวา พระองคตรัสทิฏฐิไว โดยทรงรวมมิจฉาทิฏฐิ
ขอสุดทายของกรรมบถ (อกุศลกรรมบถ ๑๐) กับมิจฉาทิฏฐิขอตน ของ
มิจฉัตตะ (ความเปนผิด) เขาดวยกัน. อนึ่ง สัมมาทิฏฐิในฐานะที่ตรัสไววา
เราทั้งหลาย จักเปนผูมีความเห็นถูกในเพราะเรื่องนี้ กับกรรมบถ ในคําวา
เราทั้งหลายจักเปนผูงดเวนจากปาณาติบาตในเพราะเรื่องนี้ เปนตน นี้จักมี
ชัดแจงในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยพิสดาร สวนมิจฉาทิฏฐิในมิจฉัตตะเปนตน
จักแจงชัดใน เทฺวธาวิตักกสูตร (ขางหนา).
กรรมบถ - มิจฉัตตะ
แตเนื้อความ (ที่จะกลาวตอไป ) นี้ เปนความสังเขปใน กรรมบถ
และมิจฉัตตะนี้.
ชนเหลาใดยังสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไป เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น
ชื่อวา ปาณาติปาตี อธิบายวา เปนผูฆาสัตวมีชีวิต.
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ชนเหลาใด ถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น
ชื่อวา อทินนาทายี อธิบายวา ผูลักของผูอื่น.
ชนเหลาใดประพฤติธรรมไมประเสริฐ ( ไมเหมือนพรหม) คือ
ธรรมต่ําไดแกธรรมเลว เพราะเหตุนั้น ชนเหลานัน้ ชื่อวา อพรหมจารี
อธิบายวา เปนผูเสพเมถุนธรรม.
สวนชนเหลาใดประพฤติธรรมประเสริฐ คือปฏิปทาประเสริฐสุด
เพราะวาเหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวา พรหมจารี อธิบายวา เปนผูเวน
เมถุนธรรม. และพรหมจรรยพึงทราบวา เปนสัลเลขธรรมใหคําวา
เราทั้งหลายจักเปนผูประพฤติพรหมจรรย ในเพราะเหตุนี้. เพราะวา
พรหมจรรย ( การประพฤติธรรมที่ประเสริฐ) ยอมขจัดขัดเกลาอพรหมจรรย (การประพฤติธรรมที่ไมประเสริฐ) ได.
ชนเหลาใดพูดเท็จ เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวา มุสาวาที
อธิบายวา ผูพูดวาจาเปลา คือ เหลาะแหละ ที่หักรานประโยชนของผูอื่น.
เหลาชนผูชื่อวา มีปสุณวาจา เพราะมีวาจาสอเสียด.
เหลาชนผูชื่อวา มีผรุสวาจา เพราะมีวาจาหยาบคาย เราะรานสิ่ง
ที่รักของผูอื่น.
ชนเหลาใดพูดพลาม คือไรประโยชน เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น
ชื่อวา สัมผัปปลาป (ผูพูดเพอเจอ)
ชนเหลาใดยอมเพงเล็ง เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวามี
อภิชฌาเปนปกติ อธิบายวา เปนผูมักไดสิ่งของ ๆ ผูอื่น.
๑

๑. ปาฐะวา เวทิตพฺโพ เขาใจวาคงจะเปนเวทิตพฺพ ฉบับพมาเปน เวทิตพฺพ.
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เหลาชนผูชื่อวา มีจิตพยาบาท เพราะมีจิตพยาบาท คือเปนจิตเสีย.
เหลาชนผูชื่อวา มีความเห็นผิด เพราะความเห็นพลาด คือลามก
ไดแกที่ผูรูตําหนิ อธิบายวา ผูประกอบดวย (นัตถิกทิฏฐิ) มีอาทิวา
ทานที่ใหแลวไมมีผล อันนับเนื่องใน (อกุศล) กรรมบถ และทิฏฐิที่
ไมนําสัตวออกจากวัฏฏะ อันนับเนื่องในมิจฉัตตะ (ความเปนผิด).
แตเหลาชนผูชื่อวา มีความเห็นถูก เพราะมีความเห็นชอบ คืองาม
ไดแกที่ผูรูสรรเสริญ อธิบายวา ประกอบดวยความเห็นวา สัตวมีกรรม
เปนของตน มีอาทิวา ทานที่ใหแลวมีผล ที่นับเนื่องใน (กุศล) กรรมบถ
และความเห็นในมรรคทีน่ ับเนื่องดวยสัมมัตตะ (ความเปนถูก).
บทวา มิจฉาสังกัปปา ไดแกความดําริในอกุศลที่ไมเปนไปตาม
ความจริง และไมเปนเครื่องนําสัตวออกจากวัฏฏะ.
แมในมิจฉาวาจาเปนตนก็มีนัยนี้. แตมีความแปลกกันดังตอไปนี้ :ความจริง ธรรมดามิจฉาสติก็เหมือนกับมิจฉาสังกัปปะเปนตน ไม
เปนธรรมอยางหนึ่งโดยเฉพาะ คือไมมีธรรมอะไรๆ. แตคําวา มิจฉาสตินี้
เปนชื่อของขันธที่เปนอกุศลทั้ง ๔ ขันธ ที่เปนไปแลวสําหรับผูคิดถึง
อดีต. แมคําใดที่พระผูมพี ระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ตถาคตกลาววา อนุสสตินั้นมีอยู ไมใชไมมี ซึ่งไดแกอนุสสติของผูตาม
ระลึกถึงการไดบุตร ตามระลึกถึงการไดลาภ หรือตามระลึกถึงการไดยศ
นะภิกษุทั้งหลาย. แมคํานั้น พึงทราบวา พระองคตรัสหมายเอาการเกิด
ขึ้นดวยสติเทียม ของผูคิดถึงเรื่องนั้น ๆ.
ก็โมหะที่เกิดขึ้นดวยอํานาจการคิดถึงอุบาย ในการทําบาปทั้งหลาย
และโดยอาการแหงการทําชั่ว และพิจารณาวา เราทําดีแลว พึงทราบวา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 504

เปนมิจฉาญาณในคําวา มิจฺฉาาณี ผูม ีความรูผิด นี้.
บุคคลทั้งหลายผูประกอบดวยมิจฉาญาณะนั้น ชื่อวา มิจฉฺ าาณี.
สวนปจจเวกขณญาณ แยกประเภทเปน ๗๙ อยาง พระองคตรัสเรียกวา
สัมมาญาณะ ในคําวา สมฺมาาณี (ผูมีความรูชอบ) นี.้ บุคคล
ทั้งหลายผูประกอบดวยสัมมาญาณนั้น ชื่อวา สัมมาญาณี.
คําวา มิจฺฉาวิมุตฺติ ผูมีความหลุดพนผิด คือผูยังไมหลุดพนเลย
แตมีความสําคัญอยางนี้วา เราทั้งหลายหลุดพนแลว หรือมีความสําคัญวา
ความไมหลุดพนเปนความหลุดพน.
ในมิจฉาวิมุตินั้นมีอรรถพจนดังตอไปนี้ :เหลาชนผูชื่อวา มิจฉฺ าวิมุตฺตี (ผูมีความหลุดพนผิด) เพราะมี
ความหลุดพนผิด คือชั่วชา ไดแกวิปริต. อนึ่ง คําวา มิจฺฉาวิมุตฺตี นี้
เปนชื่อของขันธที่เปนอกุศล ซึ่งเปนไปโดยอาการดังที่กลาวมาแลว. สวน
ธรรมที่เหลือที่สัมปยุตดวยผลยกเวน องคทั้ง ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน พึง
ทราบวา วิมุติ. และวิมุตินั้น พึงทราบวาเปนสัลเลขธรรม เพราะขจัดขัด
เกลามิจฉาวิมุติแลวสถิตอยูได.
พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรงใหภิกษุทั้งหลายประกอบในสัมมาวิมุตินั้น จึงตรัสคํามีอาทิไววา เราทั้งหลายจักเปนผูมีสัมมาวิมุติในเพราะ
เรื่องนี้ เธอทั้งหลายควรบําเพ็ญสัลเลขธรรมอยางนี้ อกุศลทั้ง ๓ ตอ
จากนี้ไป พระองคตรัสไวดวยอํานาจแหงนิวรณ. แตเพราะพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไวแลวในกรรมบถทั้งหลายอยางนี้วา ผูมักเพงเล็ง ผูมีจิต
พยาบาท จึงควรทราบไววา พระองคตรัสนิวรณ ๒ ขอแรกไวในคํา
นี้แลว. ในจํานวนนิวรณทั้ง ๓ นั้น เหลาชนผูถูกถิ่นมิทธะกลุม รุมแลว
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คือครอบงําแลว ฉะนั้นจึงชื่อวา ถีนมิทฺธปริยุฏิตา (ผูถูกความงวงเหงา
หาวนอนรบกวนแลว).
เหลาชนผูชื่อวา อุทฺธตา (มีความฟุงซาน) เพราะประกอบดวย
ความฟุงซาน.
เหลาชนผูชื่อวามี วิจิกิจฺฉา เพราะคิดลังเลสงสัยอยู คือไมสามารถ
ทําความตกลงใจได.
อกุศลทัง้ ๑๐ มีความโกรธเปนตน พระองคตรัสไวดวยอํานาจแหง
อุปกิเลส. ในจํานวนอุปกิเลสทั้งหลายมีความโกรธเปนตนเหลานั้น คําที่
ควรจะกลาว ( อธิบาย) ทั้งหมด ขาพเจาไดกลาวไวแลวในธรรมทายาทสูตร และวัตถุสูตร.
แตในสูตรนี้ มีอรรถพจนดังตอไปนี้ :คําวา โกธนา (มักโกรธ) คือมีความเดือดดาลเปนปกติ.
คําวา อุปนาหี (มักผูกโกรธ) คือมีความผูกโกรธเปนปกติ
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อุปนาหี เพราะคนเหลานั้นมีความผูกโกรธ. มกฺขี
(ผูมักลบหลู) ปลาสี (ผุมักตีเสมอ) ก็เชนนั้นเหมือนกัน.
เหลาชนผูชื่อวา อิสฺกกุ ี เพราะมักริษยา. เหลาชนผูชื่อวา มจฺเฉรี
เพราะมักตระหนี่ อีกอยางหนึ่ง เพราะชนเหลานั้นมีความตระหนี่.
ชนเหลาใดประพฤติโออวด ชนเหลานั้นชื่อวา สา (ผูโออวด)
มีคําอธิบายไววา ไมพูดโดยชอบ (ธรรม) คําวา สา นี้ เปนชื่อ
ของเหลาชนผูประกอบดวยเหตุที่ทําใหต่ําชา.
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มายาของชนเหลานั้นมีอยู ฉะนัน้ ชนเหลานั้น จึงชื่อวา มายาวี
(มีเลหเหลี่ยม).
เหลาชนผูชื่อวา ถทฺธา (มีความกระดาง) เพราะประกอบดวย
ความหัวดื้อ. เหลาชนผูชื่อวามีมานะยิ่ง เพราะประกอบดวยการดูหมิ่น
ทาน. สวนธรรมะที่เปนฝายสุกกธรรม พึงทราบโดยนัยแหงธรรมที่ตรง
กันขามกับที่ไดกลาวไวแลว.
คําวา เปนผูวายาก ความวา เปนผูยากที่จะวากลาวได คือถูก
วาอะไรเขาแลวทนไมได. เหลาชนผูต รงกันขามกับคนวายากนั้น ชื่อวา
เปนคนวางาย.
เหลาชนที่ชื่อวามีมิตรชั่ว เพราะมีมิตรเลว เชนพระเทวทัตเปนตน.
เหลาชนที่ชื่อวามีกัลยาณมิตร เพราะมีคนดี คือพระพุทธเจาหรือ
สาวกทั้งหลายเชนกับพระสารีบุตรเปนตน เปนมิตร.
เหลาชนผูตรงกันขามกับผูไมประมาทแลว ดวยอํานาจการปลอยจิต
ในกายทุจริตเปนตน พึงทราบวา เปนผูประมาทแลว.
ทั้ง ๓ อยางนี้พระองคตรัสไวโดยเปนขอเปดเตล็ด สวน ๗ อยาง
มีเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน พระองคตรัสไวโดยเปนอสัทธรรม. ในจํานวน
๗ อยางนั้น เหลาชนทีช่ ื่อวา ไมมศี รัทธา เพราะไมมีความเชื่อในวัตถุ
ทั้ง ๓ (พระรัตนตรัย). ในธรรมที่เปนฝายสุกกธรรม พึงทราบอธิบาย
ดังนี้ ชนเหลาใดเชื่ออยู ฉะนั้น ชนเหลานั้นชื่อวาเปนผูเชื่อ หรือชื่อวา
มีศรัทธา เพราะมีความเชื่อ เหลาชนผูชื่อวา อหิริกะ เพราะไมมีความ
ละอายแกใจ.
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คําวา อหิริกะนี้เปนชื่อของผูไมขยะแขยงตอการปฏิบัติอกุศลธรรม.
เหลาชนผูชื่อวา มีความละอายแกใจ เพราะมีความละอายในใจ
หรือมีใจประกอบดวยความละอาย.
ชนเหลาใดไมสะดุง (ตอบาป ) อยู ฉะนั้น ชนเหลานั้น จึงชื่อวา
ไมมีโอตตัปปะ มีคําอธิบายไววา ไมกลัวตอการประพฤติอกุศลธรรม.
แตผูที่ตรงกันขามกับเขา ชื่อวาเปนผูมีโอตตัปปะ (เกรงกลัวบาป).
เหลาชนผูชื่อวา ดอยการศึกษา เพราะมีการศึกษานอย แตความ
นี้ ไมควรถือวาไดแกความนิดหนอย. ตองถือวาไมมีเลย. เพราะวาผู
ไมมีการศึกษา (สุตะ ). คือไรการศึกษา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวา ผูดอยการศึกษา (สุตะ).
แตเหลาชนผูชื่อวา เปนพหูสูต เพราะมีการศึกษา (สุตะ) มาก.
คําวาพหุสสุตา นี้ เปนชือ่ ของเหลาชนผูรูพระพุทธภาษิต คือกถา แม
เรื่องเดียวโดยถองแทแลวปฏิบัติพอเหมาะสมแกขอปฏิบัติ.
เหลาชนผูชื่อวา เกียจคราน เพราะจมลง (สูภาวะที่นาเกลียด)
คํานี้เปนชื่อของผูเสื่อมความเพียรแลว.
เหลาชนผูชื่อวา ปรารภความเพียรแลว เพราะมีความเพียรที่
ปรารภแลว คํานี้เปนชื่อของเหลาชนผูประกอบดวยความเพียรชอบ.
เหลาชนผูชื่อวา มีสติหลงลืมแลว เพราะมีสติฟนเฟอนแลว มีคํา
อธิบายไววา มีสติเสื่อมแลว.
เหลาชนผูชื่อวา ผูต ั้งสติไดแลว แลวมีสติที่ตนตั้งไวใกลชิดแลว.
คําวา อุปฏิตสฺสตี นี้ เปนชื่อของผูปฏิบัติทั้งหลาย ที่มีสติเผชิญหนากับ
อารมณอยูเปนนิจ.
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เหลาชนผูชื่อวา มีปญญาทราม เพราะมีปญญาชั่วราย มีคําอธิบาย
ไววา มีปญญาเสื่อมแลว. เหลาชนผูชื่อวา มีปญ
 ญาสมบูรณ เพราะถึง
พรอมดวยปญญา.
แตปญญาในที่นี้พึงทราบวา ไดแกวิปสสนาปญญา. เพราะวา
องคประกอบวิปสสนา มีมาครบถวนในที่นี้ เพราะฉะนั้น โบราณจึงมี
บังคับไววา ปญญานี้คือวิปสสนาปญญาเทานั้น. ตอไปนี้เมื่อจะทรงแสดง
ทิฏฐิไมนําสัตวออกจากวัฏฏะอยางเดียวเทานั้น ที่ทําอันตรายตอคุณธรรม
ที่เปนโลกุตตระ ดวยอาการ ๓ อยาง จึงตรัสคํามีอาทิไววา สนฺทิฏิปรามาสี ผูลบู คลําทิฏิฐิของตน.
ในวา สนฺทิฏฐปิ รามาสี เปนตนนั้น พึงทราบอธิบายดังนี้วา:เหลาชนผูชื่อวา สนฺทิฏิปรามาสี เพราะยึดทิฏฐิของตน.
เหลาชนผูชื่อวา อาธานคาหี เพราะยึดไวมั่น ความยึดมั่น ทาน
เรียกวา อาธานะ อธิบายวา ผูถือมั่น.
เหลาชนผูชื่อวา เปนผูสลัดทิ้ง เพราะเห็นเหตุที่ถูกตองแลว ก็
สลัด ( ลัทธิเกา) ทิ้ง. แตเหลาชนผูชื่อวา ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี เพราะ
(สลัดได) โดยยาก คือโดยลําบาก ไดแกฝด อธิบายวา เห็นเหตุตั้ง
มากมาย ก็ไมอาจสละได. คําวา ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี นี้เปนชื่อของเหลาชน
ผูยึดมั่นทิฏฐิที่เกิดขึ้นแกตนวา สิ่งนี้เทานั้นจริง ถึงแมพระพุทธเจาเปนตน
จะทรงชี้แจงแสดงเหตุใหฟงก็ไมสลัดทิ้ง. อธิบายวา บุคคลประเภทนั้น
ฟงเรื่องใด ๆ มาจะเปนเรื่องธรรมะหรือไมใชธรรมะก็ตาม ประมวลเรื่อง
ทั้งหมดนั้นไวภายใน (สมอง) นั้นเอง วาอาจารยของเราทั้งหลายกลาว
ไวอยางนี้ เราทั้งหลายไดสดับมาอยางนี้. เหมือนเตาเก็บอวัยวะทั้งหลาย
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ไวภายในกระดองของตน คือยึด (ทิฏฐินั้นไว) ไมปลอย เหมือน
การฮุบไวของจระเข. สวนธรรมฝายขาว พึงทราบโดยบรรยายตรงกันขาม
กับที่กลาวมาแลว.
[๑๐๕] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัลเลขธรรมโดย
อาการ ๔๔ ประการอยางนี้แลว เพือ่ จะทรงแสดงวา แมการเกิดขึ้น
แหงจิตในสัลเลขธรรมนัน้ ก็เปนธรรมมีอุปการะมาก จึงไดตรัสคํามีอาทิ
ไววา แมการเกิดขึ้นแหงจิต เราตถาคต . . .
คําวา จิตฺตุปฺปาทมฺป โข อห เปนตนนั้น มีเนื้อความวา ดูกอน
จุนทะ แมการเกิดขึ้นแหงจิตในกุศลธรรมทั้งหลาย เราตถาคตก็กลาววา
มีอุปการะมาก จะกลาวไปไยในเรื่องการจัดแจงทําดวยกาย และดวยวาจา
คือทําธรรมเหลานั้น และบังคับดวยวาจาวา ทานทั้งหลายจงพากัน
ทํา หรือการเรียนการสอบถามเปนตน เหมือนกับจิตดวงแรกที่เกิดขึ้น
เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไววา การจัดแจงทํานั้น มีอุปการะ
มากโดยสวนเดียวนั่นเอง.
ถามวา ก็เหตุไฉนแมการเกิดขึ้นแหงจิตในกุศลธรรมเหลานั้น จึงมี
อุปการะมาก ?
แกวา เพราะนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาใหโดยสวนเดียว
ดวย เพราะเปนเหตุแหงการจัดทําตามลําดับดวย.
จริงอยู การเกิดขึ้นแหงจิตวา เราจักถวายทาน โดยลําพังตัวมันก็
เปนเหตุนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาใหโดยสวนเดียวอยูแลว ทั้ง
เปนเหตุใหจัดทําตามลําดับดวย. ก็เพราะเกิดความคิดขึ้นอยางนี้ (ในวัน
แรก) นั่นเอง ในวันที่ ๒ จึงปดถนนใหญ สรางปะรําใหญ แลว
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ถวายทานแกภิกษุ ๑๐๐ รูป หรือ ๑,๐๐๐ รูป ไดบอกเพื่อนใกลเคียงวา
จงนิมนต จงบูชา จงเลี้ยงพระภิกษุสงฆกันเถิด ดังนี้ การเกิดขึ้นแหงจิต
วา เราจักถวายจีวร เสนาสนะ และเภสัชแกพระสงฆอยางนี้ โดยลําพังตัวมัน
ก็เปนเหตุนําประโยชนเกือ้ กูลและความสุขมาใหไดโดยสวนเดียวอยูแลว
ทั้งเปนเหตุใหจัดทําตามลําดับ ดวยประการดังนี้. จริงอยู เพราะมีจิตเกิด
อยางนี้นั่นเอง คนจึงจัดเตรียมจีวรเปนตนพากันถวาย.
ในการถึงสรณะเปนตนก็มีนัยนั้น. อธิบายวา คนเกิดความคิดขึ้น
(กอน) ทีเดียววา เราจักถึงสรณะ ภายหลังจึงรับสรณะดวยกายหรือ
ดวยวาจา อนึ่ง คนเกิดความคิดขึ้น (กอน) ทีเดียววา เราจัก
สมาทานศีลมีองค ๕ มีองค ๘ หรือมีองค ๑๐ แลวจึงสมาทานดวยกาย
หรือดวยวาจา. และผูบวชแลวก็เกิดความคิดขึ้น (กอน) เหมือนกันวา
เราจักดํารงมั่นอยูในศีลทัง้ ๕ แลว จึงยังศีลที่ควรใหบริบูรณดวยกายและ
วาจาใหบริบูรณ.
ผูเกิดความคิดขึ้น (กอน) วาเราจักเรียนพระพุทธพจนแลว จึง
จะเรียนพระพุทธพจนได ๑ นิกาย ๒ นิกาย ๓ นิกาย ๔ นิกาย หรือ
๕ นิกาย.
ควรนํา ( เรื่องจิตตุปบาทมาแสดง ) อยางนี้ ดวยสามารถแหง
การสมาทานธุดงค การเรียนพระกรรมฐาน การบริกรรมกสิณ การเขาฌาน
(การเจริญ) วิปสสนา, มรรค, ผล, ปจเจกโพธิญาณ และสัมมาสัมโพธิญาณ. เพราะวา การเกิดความคิดขึ้นวา เราจักเปนพระพุทธเจา
โดยลําพังตัวมันก็เปนเหตุ นําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาใหไดโดย
สวนเดียวอยูแลว นั้นเปนเหตุใหจัดทําตามลําดับดวย. อธิบายวา เพราะ
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เกิดความคิดขึ้นอยางนี้แหละ สมัยตอมา (พระโพธิสัตว) จึงบําเพ็ญบารมี
ดวยกายและวาจา ตลอดเวลา ๔ อสงไขย กําไรแสนกัปแลว (ได
ตรัสรู) เสด็จดําเนินโปรดสัตวโลกพรอมทั้งเทวโลก ใหขามพน
(โอฆสงสาร) แมการเกิดความคิดขึ้นในกุศลธรรมทุกอยางก็มีอุปการะ
มาก ดังที่พรรณนามานี้ แตการจัดทําตามลําดับดวยกายและวาจา พึง
ทราบวา มีอุปการะมากยิ่งทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง
จิตตุปบาทเหลานั้น จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา ดูกอนจุนทะ เพราะเหตุ
นั้นแล. คํานั้นโดยเนื้อความปรากฏชัดแลว.
อวิหิงสาเหมือนทาน้ําที่ราบรื่น
[๑๐๖] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงจิตตุปบาทในสัลเลขธรรม ที่พระองคทรงแสดงแลวดวยอาการ ๔๔ อยาง วามีอุปการะมาก
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงสัลเลขธรรมนั้นเองวาเปนทางแหงการ
บรรลุประโยชนเกื้อกูล จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา เสยฺยถาป ( แมฉันใด ).
คํานั้นมีอรรถาธิบายวา ดูกอนจุนทะ อุปมาเหมือนวา มีทางที่ขรุขระไป
ดวยตอ หนาม และหิน ตองมีทางอื่นที่ราบเรียบ เหมือนพื้นที่ ๆ
ปรับไวแลว เพื่อหลีก คือเพื่อตองการเวนทางที่ขรุขระนั้นฉันใด อนึ่ง
มีทาน้ําที่ไมราบเรียบ มีเหงาไม มีหนิ และหลุม เกลื่อนกลนไปดวย
อันตราย มีจระเขและมังกรเปนตน ตองมีทาน้ําที่ราบเรียบ ลึกลงไปตาม
ลําดับ เชนกับขั้นบันได เพื่อหลีก คือเพื่อตองการเวนทาน้ําที่ไมราบเรียบ
นั้น ซึ่งคนเดินไปแลว แวะผสมน้ําหรือสระ. แลวอาบน้ําหรือขึ้นมาได
โดยสะดวกฉันใด. ดูกอ นจุนทะ อวิหิงสาก็เชนนั้นเหมือนกันนั้น
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แหละ เชนกับดวยทางที่ราบเรียบ และทาที่ราบรื่น มีไวเพื่อหลีกคนมี
วิหิงสา ผูป ระกอบดวยการเบียดเบียน ซึ่งเปนเชนกับทาที่ไมราบรื่น.
ความจริง ทางที่ราบเรียบ และทาน้ําที่ตกแตงแลว มีไวเพื่อเวนทางที่ไม
ราบเรียบ และทาน้ําที่ไมราบรื่น ฉันใด ผูปฏิบตั ิเพื่อตองการเวนวิหิงสา
และเพื่อปรับปรุง ( ตน) ดวยอวิหิงสา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะยื้อยุด
เอาคติมนุษยหรือคติเทพเจา เสวยสมบัติหรือขามพนโลกไดโดยงายดาย.
ทุก ๆ บทควรประกอบโดยทํานองนี้เหมือนกัน.
อโธภาวังคมนียะอุปริภาวังคมนียะ
[๑๐๗] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัลเลขธรรมวาเปน
ทางแหงการประสบประโยชนเกื้อกูลอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง
ภาวะที่สัลเลขธรรมใหถึงความสูงสง จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา เสยฺยถาป
(แมฉันใด) ไว. คํานั้นมีอรรถาธิบายวา ดูกอนจุนทะ เหมือนอยางวา
อกุศลธรรมที่ใหเกิดปฏิสนธิ หรือไมใหเกิดก็ตาม แมเมื่อใหปฏิสนธิแลว
จะใหเกิดวิบากหรือไมใหเกิดก็ตาม ทั้งหมดนั้นโดยชาติแลว จะมีชื่ออยาง
นี้วา อโธภาวังคมนียะ (เปนธรรมใหถึงความต่ําทราม) เพราะอกุศลธรรมเหลานั้น ในเวลาใหวิบากเปนวิบากที่ไมนาปรารถนาไมนาพอใจ
ฉันใด สวนกุศลธรรมที่ใหเกิดปฏิสนธิ หรือไมใหเกิดก็ตาม แมเมื่อ
ใหปฏิสนธิแลวจะใหเกิดวิบาก หรือไมใหเกิดก็ตาม ทั้งหมดนั้นโดย
ชาติแลว จะมีชื่ออยางนี้วา อุปริภาวังคมนียะ (เปนธรรมใหถึงความ
สูงสง) เพราะกุศลธรรนเหลานั้น ในเวลาใหวิบากเปนวิบากที่นาปรารถนา
พอใจ ฉันใด. ดูกอนจุนทะ อวิหิงสาก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีไวเพื่อความ
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สูงสงแหงบุคคลผูมีวิหิงสา. ในเรื่องนั้น มีการเปรียบเทียบระหวางอุปมา
กับอุปไมย ดังตอไปนี้. อกุศลธรรมทั้งหมดนั้นเปนธรรมใหถึงความต่ํา
ทรามฉันใด แมวิหิงสาอยางเดียวที่เปนธรรมใหถงึ ความต่ําทราม สําหรับ
ผูมีวิหิงสาก็ฉันนั้น. สวนกุศลธรรมทั้งหมด เปนธรรมใหถึงความสูงสง
ฉันใด แมอวิหิงสาอยางเดียวที่เปนธรรมใหถงึ ความสูงสงสําหรับผูไมมี
วิหิงสาก็ฉันนั้น. ควรเปรียบเทียบอกุศลกับอกุศล และกุศลกับกุศล โดย
อุบายนี้นั้นแหละ. ไดทราบวา ในเรื่องนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ :เบญจกามคุณคือปลัก
[ ๑๐๘ ] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัลเลขธรรมวาเปน
ธรรมใหถึงความสูงสงอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวา สัลเลขธรรมเปนธรรมสามารถในการยังกิเลสของเขาใหดับรอบ (ใหถึงนิพพาน)
จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา โส วต จุนทฺ (ดูกอนจุนทะ นั้นหนอ).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส (นั้น) แสดงถึงบุคคลชนิดที่
กลาวมาแลว.
ควรทราบถึงการนําเอาคําอุทเทศนี้วา โย ของบทวา โส นั้น
มาเชื่อนี้กันในทุกบทอยางนี้วา ผูใดตนเองจมอยูในปลัก ผูน ั้นละหนอ
จุนทะ จักถอนผูอื่นที่จมปลัก ผูจนอยูในโคลนตมลึก พระผูม ีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา ปลิปปลิปนฺโน (ผูจมปลัก) แตไมใชเรียกในอริยวินัยเลย.
สวนในอริยวินัย พระองคทรงเรียกเบญจกามคุณวา ปลิป (ปลัก).
พาลปุถุชน จมลงในเบญจกามคุณนั้น ชื่อวา ปลิปนนะ (ผูจมลงใน
เบญจกามคุณ).
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เพราะฉะนั้น ควรทราบการประกอบเนื้อความในคํานี้วา โส วต
จุนฺท เปนตนนี้ (ตอไป) ดูกอนจุนทะ คนลางคน จมลงในโคลนตม(ปลัก) ลึก จนถึง
ปลายจมูก จักจับมือหรือศีรษะอีกคนหนึ่งที่จมลงใน
โคลนตมนั้นดวยกันแลวฉุดขึ้นมา ขอนี้เปนเหตุที่เปนไปไมได อธิบายวา
เหตุที่เขาจะชวยฉุดบุคคลนั้นใหขึ้นไปยืนอยูบนบกไดฉันใด. ผูที่จมปลัก
คือเบญจกามคุณดวยตนเอง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักยกคนอื่นที่จมปลัก
ณ ที่นั้นเหมือนกันขั้นมา เหตุนั้น ขอนี้ จึงเปนเหตุที่เปนไปไมได.
ในเรื่องนั้น พึงมีคําทักทวงวา พระพุทธดํารัสนั้นคงไมถูกตอง
เพราะวาชนทั้งหลาย ไดฟงธรรมเทศนาของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกาทั้งหลาย ที่ยงั เปนปุถุชนอยูแลวไดบรรลุธรรม มีอยูทีเดียว
เพราะฉะนั้น ผูจมปลัก จึงชื่อวา ยก (ผูอื่นที่จมปลักดวยกัน) ขึ้นได.
ควรวิสัชนาวา คํานั้น ไมควรเห็นอยางนั้น. ความจริงพระผูมี พระภาคเจาเทานั้น ทรงยกขึ้นไดในเรื่องที่วานั้น. สวนพระธรรมกถึก
ทั้งหลายจะไดรับก็เพียงคําสรรเสริญเทานั้น เหมือนกับผูอานพระราชหัตถเลขาที่พระราชาทรงสงไปฉะนั้น. จริงอยู พระราชหัตถเลขาที่พระราชา
ทรงสงไปที่ชนบทชายแดน คนที่นั้นอานพระราชหัตถเลขาไมออก ก็จะ
ใหคนที่อานออกอานแลวพากันฟงเนื้อความพระราชหัตถเลขานั้น นอม
รับโดยเคารพวา เปนพระบรมราชโองการ และเขาเหลานั้นไมไดมีความ
คิดวา นี้เปนคําสั่งของผูอาน สวนผูอานพระราชหัตถเลขาก็จะไดรับเพียง
คําสรรเสริญเทานั้นวา อานดวยถอยคําฉาดฉาน ไมตะกุกตะกัก ฉันใด.
พระธรรมกถึกทั้งหลาย เริ่มตนแตพระสารีบุตร แสดงธรรมได
ก็จริง ถึงกระนั้น ทานเหลานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือเปนเหมือนกับ
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ผูอานพระราชหัตถเลขา สวนพระธรรมเทศนานั้นก็เปนพระธรรมเทศนา
ของพระผูมีพระภาคเจานั้นเอง เหมือนกับพระบรมราชโองการ. อนึ่ง
ชนเหลาใดฟงธรรมเทศนาแลว ไดบรรลุธรรม พระผูมีพระภาคเจานั้น
เองพึงทราบวา ทรงยกคนเหลานั้นขึ้น (ใหพนปลัก). สวนพระธรรมกถึกจะไดก็เพียงคําสรรเสริญเทานั้นวา แสดงธรรมดวยถอยคําฉาดฉาน
ไมตะกุกตะกัก เพราะฉะนั้น พระพุทธดํารัสนี้ จึงถูกตองโดยแท. สวน
ธรรมะที่เปนฝายขาว พึงทราบโดยบรรยายที่ตรงกันขามกับที่กลาวมาแลว.
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในคํานี้วา อทนฺโต (ผูไมไดรับฝก)
อวินีโต (ผูไมไดรับแนะนํา) อปรินพิ ฺพุโต (ผูดับกิเลสยังไมได) วา
ผูชื่อวาไมไดรับการฝก เพราะเปนผูยังไมหมดพยศ. ผูชื่อวาไมไดรับ
แนะนํา เพราะยังไมไดศึกษาวินัย ผูช ื่อวาดับกิเลสยังไมได เพราะยังมี
กิเลสที่ยังดับไมได คนชนิดนั้น ๆ จักฝกผูอื่น คือจักทําใหเขาหมดพยศ
จักแนะนําเขา คือจักใหเขาศึกษาไตรสิกขา หรือจักใหผูอื่นดับกิเลส คือ
จักใหกิเลสทั้งหลายของเขาดับไป ขอที่วามานี้เปนเหตุที่เปนไปไมได แต
ธรรมะที่เปนฝายขาว พึงทราบโดยบรรยายที่ตรงกันขามกับที่กลาวมาแลว.
สวนอรรถาธิบายในคํานี้วา ดูกอนจุนทะ อวิหิงสามีไวเพื่อความ
ดับกิเลสของบุรุษ บุคคลผูมีวิหิงสาก็ฉันนั้นเหมือนกัน พึงทราบอยางนี้.
เหมือนอยางวา ผูไมจมปลัก จักยกผูอื่นที่ไมจมปลักขึ้นได ผูฝก
แลวจักฝกผูอื่นได ผูไดรับแนะนําแลว จักแนะนําผูอื่นได ผูดับกิเลสได
แลว จักดับกิเลสของผูอื่นได ขอทีว่ ามานี้ จึงเปนเหตุที่เปนไปได.
ถามวา ก็เหตุนั้นคืออะไร ?
ตอบวา คือการไมจมปลัก การฝกฝนแลว การไดรับคําแนะนํา
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แลว และการดับกิเลสไดแลวฉันใด ดูกอนจุนทะ อวิหิงสามีไวเพื่อดับ
กิเลสของบุรุษบุคคลผูมีวิหิงสา ฉันนั้นเหมือนกัน.
มีคําอธิบายไวอยางไร ?
(มีไววา) อวิหิงสาของผูไมเบียดเบียนดวยตน มีไวเพื่อดับการ
เบียดเบียนผูอื่น ของผูที่มีวิหิงสา เพราะวาผูไมเบียดเบียนดวยตนเอง
จักดับเจตนาเครื่องเบียดเบียนของผูอื่นได เพราะฉะนั้น ขอนั้น จึงเปน
เหตุที่เปนไปได.
ถามวา เหตุนั้นคืออะไร ?
แกวา เหตุนั้น คือความเปนผูไมเบียดเบียนนั่นเอง. ดวยวา
ผูที่บรรลุความไมเบียดเบียนดวยตนเอง จึงจะสามารถชักชวนคนอื่นให
เปนอยางนั้นได.
อีกอยางหนึ่ง ผูไมจมปลัก ฝกฝนแลว ไดรบั แนะนําแลว ดับกิเลส
ไดแลวดวยตนเอง จักยกผูอื่นที่จมปลักขึ้นได จักฝกตนที่ยังไมไดฝก
จักแนะนําคนที่ยังไมไดรับแนะนํา และจักยกผูดับกิเลสยังไมไดใหดับกิเลส
ได ฉะนั้น ขอนี้ จึงเปนเหตุที่เปนไปได ฉันใด อวิหิงสาที่เกิดขึ้นแก
ผูเจริญมรรค เพื่อละวิหิงสาก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีไวเพื่อดับ (วิหิงสา)
ของบุรุษ บุคคลผูมีวิหิงสา อธิบายวา อวิหิงสาเจตนา (เจตนาที่ไม
เบียดเบียน ) จะสามารถดับวิหิงสาเจตนา ( เจตนาคิดเบียดเบียน) ได
เหมือนกับผูดับกิเลสไดแลว สามารถยิ่งผูดับกิเลสไมไดใหดับไดฉันนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงเนื้อความดังที่พรรณนามาอยางนี้
แลว จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา เอวเมว โข จุนฺท (ฉันนั้นเหมือนกันแล
จุนทะ) ฉะนั้น ผูศึกษาพึงเห็นอรรถาธิบายในเรื่องนี้ดังที่พรรณนามา
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นี้เถิด. แตการประกอบเนื้อความ ตามลําดับบทในทุก ๆ บท ไมไดทํา
ไวเหมือนในบทวิหิงสาและอวิหิงสานี้ เพราะเกรงวาจะเยิ่นเยอเกินไป.
บรรยายแหงสัลเลขธรรม
[๑๐๙] พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัลเลขธรรมนัน้ วา
สามารถในการดับกิเลสไดสนิทอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงย้ําพระธรรมเทศนานั้นประกอบ (ผูฟง ) ในการปฏิบัติธรรม จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา
อิติ โข จุนทฺ (ดูกอนจุนทะ เพราะเหตุดังนี้แล).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สลฺเลขปริยาโย (บรรยายแหง
สัลเลขธรรม) ไดแกเหตุแหงสัลเลขธรรม. ในทุกบทก็มีนัยนี้. กุศลธรรม
ทั้งหลายมีอวิหิงสาเปนตนนั้นแหละ ในสัลเลขสูตรนี้ พึงทราบวา ชื่อวา
เหตุแหงสัลเลขธรรม
เพราะขจัดขัดเกลาอกุศลธรรมมีวหิ ิงสา เปนตน
ชื่อวา เปนเหตุแหงจิตตุปบาท เพราะจิตที่บุคคลพึงใหเกิดขึ้นดวยอํานาจ
แหงอวิหิงสาเปนตนเหลานั้น ชื่อวา เปนเหตุแหงการหลีกไป เพราะ
เปนเหตุแหงการหลีกไปจากวิหิงสาเปนตน ชื่อวา เปนเหตุแหงความ
เปนผูสูงสง เพราะยังความสูงสงใหสําเร็จ ชื่อวา เปนเหตุแหงการยังกิเลส
ใหดับได เพราะยังวิหิงสาเปนตนใหดับได.
บทวา หิเตสินา ความวา ผูทรงแสวงหาประโยชนเกือ้ กูล.
บทวา อนุกมฺปเกน (ผูทรงเอ็นดู) คือผูทรงมีพระทัยเอ็นดู.
บทวา อนุกมฺป อุปาทาย (ทรงอาศัยความเอ็นดู) คือทรง
กําหนดความเอ็นดูดวยพระทัย มีคําอธิบายวา ทรงอาศัย (ความเอ็นดู)
๑

๑. ปาฐะวา อวิหึสาทีน เขาใจวา จะเปน วิหึสาทีน จึงไดแปลตามที่เขาใจ และฉบับพมา

เปน....เอว วิหึสาทีน.
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ดังนี้บาง. ขอวา กต โว ต มยา (กิจนั้นเราตถาคตไดทําแลว
แกเธอทั้งหลาย ) ความวา กิจ นั้น เราตถาคตผูแสดงเหตุ ๕ ประการ
เหลานี้ ไดทําแลวแกเธอทั้งหลาย. อธิบายวา กิจมีประมาณเทานี้ เทา
นั้นเอง เปนหนาที่ของศาสดาผูทรงเอ็นดู ไดแกการทรงแสดงธรรมที่ไม
ผิดพลาด ( พระองคไดทรงทําแลว ) สวนตอแตนี้ไป ธรรมดาวาการ
ปฏิบัติเปนหนาที่ของสาวกทั้งหลาย. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงไดตรัสไววา ดูกอนจุนทะ นั่นโคนตนไมทั้งหลาย ฯลฯ เปน
อนุศาสนีของเราตถาคต. ก็ในจํานวนสถานที่ ๓ แหงนั้น ดวยบทวา
รุกขมูล นี้ พระองคทรงแสดงถึงที่นั่ง ที่นอน คือควงตนไม ดวย
คําวา สุญญาคาร (เรือนราง ) นี้ ทรงแสดงถึงสถานที่ ๆ สงัดจากคน
อีกอยางหนึ่ง ดวยคําทั้ง ๒ นี้ ทรงบอกเสนาสนะที่เหมาะสมกับความเพียร
คือทรงมอบความเปนทายาทให. คําวา เธอทั้งหลายจงเพง หมายความวา
จงเขาไปเพงอารมณ ๓๘ ประการ ดวยอารัมมณูปนิชฌาน (การเพง
อารมณ ) และเพงขันธและอายตนะเปนตนโดยความไมเที่ยงเปนตน ดวย
ลักขณูปนิชฌาน ( การเพงลักษณะ) มีคําอธิบายวา เจริญสมถะและ
วิปสสนา.
ขอวา มา ปมาทตฺถ ( เธอทั้งหลายอยาไดประมาท ) ความวา
เธอทั้งหลายอยาไดประมาท คืออยาไดเดือดรอนในภายหลัง. อธิบายวา
ชนเหลาใด เมื่อกอน คือในเวลายังหนุม ในเวลาไมมีโรค ในเวลาประสบ
ความสบาย ๗ อยางเปนตน และในเวลาที่ยังมีพระศาสดาอยูพรอมหนา
๑

๑. ปาฐะวา กต มยา อิเม ปฺจ ปริยาเย ทสฺสนฺเตน ตุมฺหาก กต เอตฺตกเมว ห ฯลฯ

กิจฺจ เขาใจวา เปนดังนี้ ต มยา อิเม ปฺจ ปริยาเย ทสฺสนฺเตน ตุมฺหาก กต ฯ เอตฺตกเมว
หิ ฯลฯ จึงไดแปลตามที่เขาใจ และถูกตามหลักความจริง.
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เวนจากโยนิโสมนสิการ เสวยความสุขจากการนอนและความสุขจากการ
หลับ เปนเหยื่อของเรือด ประมาทอยู ทั้งคืนทั้งวัน ชนเหลานั้นภายหลัง
คือในเวลาชรา เวลามีโรค เวลาจะตาย เวลาวิบัติ และเวลาที่พระศาสดา
ปรินิพพานแลวระลึกถึงการอยูอยางประมาทในกาลกอนนั้น และพิจารณา
เห็นการปฏิสนธิ และการถึงแกกรรมของตนวาเปนภาระ ( เรื่องที่จะ
ตองนําพา ) จึงเปนผูมีความเดือดรอน สวนเธอทั้งหลายอยาไดเปน
เหมือนคนประเภทนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรง
แสดงเนื้อความนั้นดังวามานี้ จึงไดตรัสวา เธอทัง้ หลายอยาไดเดือดรอน
ภายหลัง.
บทวา อย โว อมฺหาก อนุสาสนี (นี้เปนอนุศาสนี ( การ
พร่ําสอน) ของเราตถาคต สําหรับเธอทั้งหลาย ) ความวา นี้เปน
อนุศาสนี มีคําอธิบายวา เปนโอวาทเพื่อเธอทั้งหลาย จากสํานักของเรา
ตถาคตวา จงเพง ( เผากิเลส ) จงอยาประมาท ดังนี้แล.
จบอรรถกถาสัลเลขสูตร
จบสูตรที่ ๘
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๙. สัมมาทิฏฐิสูตร
( ๑๑๐ ) ขาพเจา (พระอานนท) ไดฟงมาแลวอยางนี้
ครั้งหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับที่พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถปณฑิกะ กรุงสาวัตถี.
ครานั้นแล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา คุณ.
ภิกษุเหลานั้นรับสนองคําของทานพระสารีบุตรแลว.
ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา คุณ ที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ ดังนี้. ดวยเหตุกี่ประการนะ คุณ พระอริยสาวกจึงจะเปนผูมี
ความเห็นถูกตอง มีความเห็นทรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรม
ไมคลอนแคลน ไดมาสูพระสัทธรรมนี้แลว.
ภิกษุทงั้ หลายไดกราบเรียนวา ใตเทาครับ กระผมทั้งหลายมาจาก
ที่ไกลมากก็เพื่อจะฟงอรรถาธิบายภาษิตนี้ ในสํานักของใตเทา ขอไดโปรด
กรุณาเถิดขอรับ ใตเทาเทานั้นแหละ เขาใจแจมแจงเนื้อความแหงภาษิตนี้
ภิกษุทั้งหลายพึงอรรถาธิบายของใตเทาแลว จักพากันทรงจําไว.
ทานพระสารีบุตรกลาวเตือนวา ถาเชนนั้น ขอใหคุณทั้งหลาย
จงพากันตั้งใจฟง ผมจักกลาวใหฟง. ภิกษุเหลานั้น ตอบรับคําเตือน
ของทานพระสารีบุตรเถระวา พรอมแลว ใตเทา.
( ๑๑๑ ) ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดอกุศลกับทั้งรากเหงาของอกุศล และรูชัดกุศลกับทั้งรากเหงาของ
กุศล เพียงเทานี้แหละคุณ อริยสาวกชื่อวามีความเห็นถูกตอง มีความ
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เห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน บรรลุพระ
ลัทธรรมนี้ ไดมาสูพระสัทธรรมนี้แลว.
อกุศลและรากเหงาอกุศล
อกุศลคืออะไรเลา คุณ ? อกุศล คือ ปาณาติบาต (การฆาสัตว) ๑
อทินนาทาน (การลักของเขา) ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ( การประพฤติ
ผิดในกาม) ๑ มุสาวาท (พูดเท็จ) ๑ ปสุณาวาจา (พูดสอเสียด) ๑
ผรุสวาจา (พูดคําหยาบ ) ๑ สัมผัปปลาปา (พูดเพอเจอ) ๑
อภิชฌา (ความเพงเล็ง ) ๑ พยาบาท ( ความปองรายเขา) ๑ มิจฉาทิฏฐิ
(ความเห็นผิดเปนถูก) ๑ นี้ละคุณ อกุศล.
อกุศลมูลเปนอยางไรเลา คุณ ? อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ
นี่ละคุณ เรียกวารากเหงา อกุศล.
กุศลและรากเหงากุศล
กุศลคืออะไรเลา คุณ ? กุศล คือ เจตนาเปนเครื่องงดเวนจาก
ปาณาติบาต ๑ จากอทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ จากมุสาวาท ๑
จากปสุณาวาจา ๑ จากผรุสวาจา ๑ จากสัมผัปปลาป ๑ อนภิชฌา
(ความไมเพงเล็ง) ๑ อัพยาบาท (ความไมปองรายเขา) ๑ สัมมาทิฏฐิ
( ความเห็นถูกตอง) ๑ นี้ละคุณ เรียกวา กุศล.
รากเหงากุศลเปนอยางไรเลา คุณ ? รากเหงากุศล คือ อโลภะ
อโทสะ อโมหะ นี้ละคุณ เรียกวา รากเหงากุศล.
คุณ เมือ่ ใดแล อริยสาวกรูอกุศลกับทั้งรากเหงาของอกุศล และ
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รูกุศลกับทั้งรากเหงาของกุศลอยางนี้แลว เมื่อนั้นเธอจะละกิเลสที่นอน
เนื่องอยูในสันดาน คือ ราคะ ( ราคานุสัย) บรรเทากิเลสที่นอนเนื่อง
ในสันดาน คือ ปฏิฆะ (ปฏิฆานุสัย) ถอนกิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน
คือ ทิฏฐิและมานะวา เรามีอยูได (มานานุสัย ) ละอวิชชาไดทุกอยาง
ยังวิชชาใหเกิดขึ้นแลว เปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันทีเดียว
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวา มีความเห็นถูกตอง มีความ
เห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน ไดมาสูพระ
สัทธรรมนี้แลว ดังนี้.
( ๑๑๒ ) ภิกษุเหลานั้น ไดพากันชมเชยอนุโมทนาภาษิตของทาน
พระสารีบุตรวา ดีแลว ใตเทา แลวไดกราบเรียนถามปญหากะทานพระ
สารีบุตร สูงขึ้นไปอีกวา ใตเทาขอรับ ยังมีเหตุ ( ปริยาย) อยางอื่น
อีกบางไหม ที่จะใหอริยสาวกมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
อาหารวาระ
(๑๑๓) ทานพระสารีบุตรตอบวา ยังมี คุณ แลวไดกลาวคํานี้วา
คุณ เพราะเหตุที่อริยสาวกรูชัดอาหาร เหตุเกิดของอาหาร ความดับของ
อาหาร และขอปฏิบัติใหถึงความดับของอาหารเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกก็ชื่อวา มีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความ
เลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา อาหารคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงอาหาร ความดับ
แหงอาหาร และปฏิปทาใหถึงความดับแหงอาหาร คืออะไร ?
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ตอบวา คุณ อาหารมี ๔ อยางเหลานั้น เพือ่ ใหสัตวทั้งหลายที่เกิด
แลว ดํารงชีพอยูได หรือเพื่ออนุเคราะหสัตวทั้งหลายที่กําลังแสวงหา
ที่เกิด.
อาหาร ๔ อยาง คืออะไร ? คือ กวฬิงการาหาร (อาหารเปน
คํา ๆ) หยาบหรือละเอียด ๑ ผัสสาหาร ( อาหารคือผัสสะ) ๑ มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือกรรม) ๑ วิญญาณาหาร (อาหารคือวิญญาณ) ๑
เพราะตัณหาเกิด อาหารจึงเกิด เพราะตัณหาดับ อาหารจึงดับ อริยมรรค
มีองค ๘ นี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับอาหาร คือ :(๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกตอง (ชอบ)
(๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริถูกตอง (ชอบ)
(๓) สัมมากัมมันตะ การงานถูกตอง (ชอบ)
(๔) สัมมาวาจา การเจรจาถูกตอง (ชอบ )
(๕) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพถูกตอง (ชอบ)
(๖) สัมมาวายามะ ความพยายามถูกตอง (ชอบ)
(๗) สัมมาสติ ความระลึกถูกตอง (ชอบ)
(๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นถูกตอง (ชอบ)
คุณ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดอาหาร, เหตุเกิดแหงอาหาร, ความ
ดับแหงอาหาร และรูชัดปฏิปทาใหถงึ ความดับแหงอาหารอยางนี้ เมื่อนั้น
เธอจะละราคานุสัยได บรรเทาปฏิฆานุสัยได ถอนทิฏฐิมานะวา เรามีได
ละอวิชชาได โดยประการทั้งปวง ยังวิชชาใหเกิดขึ้นแลว เปนผูกระทํา
ที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันทีเดียว แมดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวก
ชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นทรง ประกอบดวยความเลื่อมใส
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ในธรรมไมคลอนแคลน ไดมาสูพระสัทธรรมนี้แลว ดังนี้.
(๑๑๔) ภิกษุเหลานั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระ
สารีบุตร วาดีแลว ใตเทา ดังนี้แลว ไดกราบเรียนถามปญหากะทาน
พระสารีบุตรสูงขึ้นไปวา ยังมีอยูหรือไม ใตเทา ฯลฯ
สัจจวาระ
(๑๑๕) ทานพระสารีบุตรตอบวา ยังมี คุณ แลวไดกลาวคํานี้
วา คุณ เพราะเหตุที่อริยสาวกรูชัดทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับ
แหงทุกข และรูชัดปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข เพียงเทานี้แหละ คุณ
อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวย
ความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน ไดมาสูพระสัทธรรมนี้แลว
ก็อะไรเลา คุณ เปนทุกข ? ความเกิดบาง เปนทุกข ความแกบาง
เปนทุกข ความตายบาง เปนทุกข ความเศราโศก คร่ําครวญ ความ
ทุกขกาย ความเสียใจ ความคับแคนใจบาง เปนทุกข การประจวบกับ
คนหรือสิ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข การพลัดพลากจากคนหรือสิ่งที่รัก ก็
เปนทุกข แมปรารถนาสิ่งใด ไมไดสมหวัง การไมไดสิ่งนั้นสมหวัง ก็เปน
ทุกข โดยยอ ขันธเปนที่ตั้งอุปาทาน ( ความยึดมั่น) ทั้ง ๕ เปนทุกข
นี้เรียกวา ทุกข ละ คุณ.
เหตุใหเกิดทุกขคืออะไรเลา คุณ ? คือ ตัณหานี้ใหเกิดในภพใหม
ไปดวยกันกับความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งนัก
ในภพนั้น ๆ คือ กามตัณหา (ความอยากในอารมณที่นาใคร) ๑
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ภวตัณหา (ความอยากเปนโนนเปนนี่ ) ๑ วิภวตัณหา ( ความอยากไม
เปนโนนเปนนี่) ๑ นี้เรียกวาเหตุใหเกิดทุกข (ทุกขสมุทัย) ละ คุณ.
ความดับทุกขคืออะไรเลา คุณ ? คือ ความดับตัณหาทั้ง ๓ นั่น
แหละ. เพราะคลายกําหนัดไมมีเหลือ ความสลัด ความสละคืน ความ
ปลอย ความไมมีอาลัยไยดีซึ่งตัณหาทั้ง ๓ นั้น นี้เรียกวา ความดับทุกข
(ทุกขนิโรธ) ละ คุณ.
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขคืออะไรเลา คุณ ? คือ อริยาษฎางคิกมรรคนี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ) ละ คุณ.
คุณ เมือ่ ใดอริยสาวกรูชัดทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับแหงทุกข
และรูชัดปฏิปทาใหถึงความดับทุกขอยางนี้ เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัย
บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐิและมานะวา เรามีอยูออกได ละอวิชชาได
โดยประการทั้งปวง ยังวิชชาใหเกิดแลว เปนผูท ําที่สุดแหงทุกข ใน
ปจจุบันทีเดียว ดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวา มีความเห็น
ถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอน
แคลน มาสูพ ระสัทธรรมนี้ ดังนี้.
(๑๑๖) ภิกษุเหลานั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทาน
พระสารีบุตรวา ดีแลว ใตเทาครับ ดังนี้แลว ไดกราบเรียนถามปญหา
สูงขึ้นไปกะทานสารีบุตรวา ใตเทาครับ ยังมีอีกหรือไม ? เหตุ (ปริยาย)
แมอยางอื่นที่จะใหอริยสาวกมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
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ชรามรณวาระ
( ๑๑๗ ) ทานพระสารีบุตร ไดตอบวา ยังมี คุณ แลวไดกลาว
คํานี้ วา คุณ เพราะเหตุที่อริยสาวกรูชัดชราและมรณะ เหตุเกิดแหง
ชราและมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และรูชัดขอปฏิบัติที่จะใหถึง
ความดับแหงชราและมรณะ แมเพียงเทานั้นแหละคุณ อริยสาวกชื่อวา
มีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรม
ไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา ชราและมรณะคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงชราและ
มรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรา
และมรณะคืออะไร ?
ตอบวา ความแกแหงสัตวเหลานั้น ๆ ในหมูส ัตวนั้น ๆ ความ
คร่ําครา ฟนหัก ผมหงอก หนังเหี่ยวยน ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ ความ
หงอมแหงอินทรียทั้งหลายของสัตวเหลานั้น ๆ ในหมูสัตวนั้น ๆ นี้เรียก
วา ชรา ( ความแก ).
การเคลื่อนที่ การยายที่ จากหมูสัตวนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ
การแตกทําลาย การสูญหาย การมวยมรณ การถึงแกกรรม การแตก
แหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งซากศพ การขาดแหงชีวิตอินทรีย จาก
หมูสัตวนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ นี้เรียกวา มรณะ (ความตาย).
เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชราและมรณะ
จึงดับ.
๑

๑. มจฺจุ มรณ มติของอรรถกถาเห็นวาเปนศัพทติดกัน จึงแปลโดยไมแยกกัน.
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อริยาษฏางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรา
และมรณะ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
คุณ เมือ่ ใดแล อริยสาวกรูชัดชราและมรณะ เหตุเกิดแหงชรา
และมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และรูชดั ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
แหงชราและมรณะอยางนี้ เมื่อนั้น เธอจะละราคานุสัย ฯลฯ แมดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความ
เห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน (ไดมาสู
พระสัทธรรม) นี้แลว.
ชาติวาระ
(๑๑๘) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังมี คุณ แลวไดกลาววา เพระเหตุที่อริยสาวกรูชัดชาติ เหตุใหเกิด
ชาติ ความดับแหงชาติ และรูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชาติเพียง
เทานี้แหละ คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็น
ตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระ
สัทธรรมนี้.
ถามวา ชาติ คืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงชาติ ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงชาติ คืออะไรเลา ?
ตอบวา ความเกิดในหมูสัตวนั้น ๆ แหงสัตวเหลานั้น ๆ ความ
กอเกิด ความกาวลง (สูค รรภ) ความบังเกิดขึ้น ความถือกําเนิด
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ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การกลับไดอายตนะทั้งหลาย ในหมูสัตว
นั้น ๆ แหงสัตวเหลานั้น ๆ นี้คุณ เรียกวา ชาติ.
เพราะภพเกิด ชาติจึงเกิด เพราะภพดับ ชาติจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชาติ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. คุณ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดอยางนี้ เหตุ
เกิดแหงชาติ ความดับแหงชาติ รูชัดขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงชาติอยางนี้
เมื่อนั้นเธอจะละราคานะสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯลฯ ดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความ
เห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระ
สัทธรรมนี้.
ภววาระ
(๑๑๙) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมี คุณ แลวไดกลาววา ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดภพ เหตุใหเกิดภพ
ความดับแหงภพ รูชัดขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงภพ เพียงเทานี้แล คุณ
อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวย
ความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา ภพคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงภพ ความดับแหงภพ
ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงภพ คืออะไรเลา คุณ ?
ตอบวา คุณ ภพมี ๓ ดังนี้ คือ กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑.
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เพราะอุปาทานเกิด ภพจึงเกิด เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงภพ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯ ล ฯ สัมมาสมาธิ. คุณ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซึ่งภพอยางนี้
รูชัดเหตุเกิดแหงภพ ความดับแหงภพ ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงภพ
อยางนี้ เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯลฯ ดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็น
ตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระ
สัทธรรมนี้.
อุปาทานวาระ
(๑๒๐) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา ยังมีอยู คุณ
ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดซึง่ อุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับแหง
อุปาทาน รูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงอุปาทาน แมเพียงเทานี้แล คุณ
อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวย
ความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา ก็อุปาทานคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับ
แหงอุปาทาน ขอปฏิบัตใิ หถึงความดับแหงอุปาทาน คืออะไร ?
ตอบวา คุณ อุปาทานมี ๔ อยาง ดังตอไปนี้ คือ กามุปาทาน
ความยึดมั่นดวยอํานาจกาม ๑ ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นดวยอํานาจทิฏฐิ ๑
สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นดวยอํานาจศีลและพรต ๑ อัตตวาทุปาทาน
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ความยึดมั่นดวยอํานาจวาทะวาตน ๑. เพราะตัณหาเกิด อุปาทานจึงเกิด
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับแหงอุปทาน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
คุณ เมื่อใดแลอริยสาวกรูชัดอุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับ
แหงอุปาทาน และรูช ัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงอุปาทาน เมื่อนั้น
เธอจะละราคานุสัยได โดยประการทั้งปวง ฯ ลฯ แมดวยเหตุเพียงเทานี้
แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ตัณหาวาระ
(๑๒๑) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯล ฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาวไววา คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดตัณหา
เหตุเกิดตัณหา ความดับตัณหา และรูชัดขอปฏิบตั ิใหถึงความดับตัณหา
เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็น
ตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา ตัณหาคืออะไรเลาคุณ ? เหตุใหเกิดตัณหา, ความดับตัณหา,
ขอปฏิบัติใหถึงความดับตัณหา คืออะไร ?
ตอบวา คุณ ตัณหามี ๖ หมูอยางนี้คือ รูปตัณหา ความทะยาน
อยากในรูป ๑ สัททตัณหา ความทะยานอยากในเสียง ๑ คันธตัณหา
ความทะยานอยากในกลิน่ ๑ รสตัณหา ความทะยานอยากในรส ๑
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โผฏฐัพพตัณหา ความทะยานอยากในโผฎฐัพพะ ๑ ธรรมตัณหา ความ
ทะยานอยากในธรรม ๑. เพราะเวทนาเกิด ตัณหาจึงเกิด. เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถงึ ความดับ
แหงตัณหา คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
คุณ ในกาลใดแล อริยสาวกรูชัดตัณหาอยางนี้ รูชัดเหตุเกิดตัณหา
ความดับตัณหา ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงตัณหาอยางนี้ เมื่อนั้นเธอ
จะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯล ฯ แมดว ยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ
อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวย
ความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
เวทนาวาระ
( ๑๒๒) ภิกษุเหลานั้นกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย ) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาววา ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดเวทนา เหตุ
เกิดเวทนา ความดับเวทนา และรูชัดขอปฏิบตั ิใหถึงความดับเวทนา
เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง
ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา เวทนาคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดเวทหา ความดับเวทนา
ขอปฏิบัติใหถึงความดับเวทนา คืออะไร ?
ตอบวา คุณ เวทนามี ๖ หมู ดังนี้คือ เวทนาเกิดแตสัมผัสทาง
ตา ๑ เวทนาเกิดแตสัมผัสทางหู ๑ เวทนาเกิดแตสัมผัสทางจมูก ๑
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เวทนาเกิดแตสัมผัสทางลิ้น ๑ เวทนาเกิดแตสัมผัสทางกาย ๑ เวทนาเกิด
แตสัมผัสทางใจ ๑. เพราะผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถงึ ความดับ
แหงเวทนา คือ สัมมาทิฏฐิ ฯล ฯ สัมมาสมาธิ.
คุณ ในกาลใดแล อริยสาวกรูชดั เวทนาอยางนี้ รูชัดเหตุเกิดแหง
เวทนา ความดับแหงเวทนา รูช ัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้
เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯลฯ แมดวยเหตุเพียง
เทานี้แล คุณ อริยสาวกชือ่ วาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง
ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ผัสสวาระ
(๑๒๓) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตร
ตอบวา ยังคงมีอยู คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชดั ซึ่งผัสสะ เหตุใหเกิด
ผัสสะ ความดับแหงผัสสะ และรูช ดั ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงผัสสะ
เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง
ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา ผัสสะคืออะไรเลา คุณ ? ผัสสะมี ๖ หมู อยางนี้คือ
จักขุสัมผัส ๑ โสตสัมผัส ๑ ฆานสัมผัส ๑ ชิวหาสัมผัส ๑ กายสัมผัส ๑
มโนสัมผัส ๑. เพราะสฬายตนะเกิด ผัสสะจึงเกิด เพราะสพายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เปนขอปฏิบัติใหถึงความผัสสะ
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คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
คุณ เมือ่ ใดแล อริยสาวกรูชัดผัสสะอยางนี้ เหตุเกิดผัสสะ ความ
ดับแหงผัสสะ และรูช ัดขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงผัสสะอยางนี้ เมื่อนั้น
เธอจะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯล ฯ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวย
ความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
สฬายตนวาระ
(๑๒๔) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตร
ตอบวา ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาววา ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชดั อายตนะ
ทั้ง ๖ เหตุเกิดอายตนะทั้ง ๖ ความดับอายตนะทั้ง ๖ และรูช ัดขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงอายตนะทั่ง ๖ เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวา
เปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยควานเลื่อมใสใน
ธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา อายตนะทั้ง ๖ คืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงอายตนะทั้ง ๖
ความดับแหงอายตนะทั้ง ๖ ขอปฏิบตั ิใหถึงความดับไปแหงอายตนะทั้ง ๖
คืออะไร ?
ตอบวา คุณ อายตนะทั้ง ๖ เหลานี้ คือ อายตนะคือตา อายตนะ
คือหู อายตนะคือจมูก อายตนะคือลิ้น อายตนะคือกาย อายตนะคือใจ.
เพราะนามรูปเกิด สฬายตนะจึงเกิด เพราะนามรูปดับไป สฬายตนะจึงดับ
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อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถงึ ความดับไปแหงสฬายตนะ
คือ สัมมาทิฏฐิ ๆลฯ สัมมาสมาธิ.
คุณ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดอายตนะทั้ง ๖ อยางนี้ เหตุเกิด
แหงอายตนะทั้ง ๖ ความดับแหงอายตนะทั้ง ๖ รูช ัดขอฏิบัติใหถึงความ
ดับแหงอาตนะทั้ง ๖ อยางนี้ เมื่อนั้น เธอจะละราคานุสัยไดโดยประการ
ทั้งปวง ฯลฯ แมดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความ
เห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไม
คลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
นามรูปวาระ
(๑๒๕) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาววา คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดซึ่งนามรูป
เหตุเกิดแหงนามรูป ความดับแหงนามรูป และรูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงนามรูป เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็น
ถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน
ไดมาสูพระสัทธรรมนี้แลว.
ถามวา นามรูปคืออะไรเลาคุณ ? เหตุเกิดแหงนามรูป ความดับ
แหงนามรูป และขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงนามรูป คืออะไร ?
ตอบวา เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ และมนสิการ ทั้ง ๕
อยางนี้เรียกวา นาม มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ (อุปาทาย-
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รูป) นี้เรียกวา รูป. รวมทั้งนามทั้งรูปนี้ละคุณ เรียกวานามรูป. เพราะ
วิญญาณเกิด นามรูปจึงเกิด เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงนามรูป คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
คุณ ในกาลใดแล อริยสาวกรูชัดซึ่งนามรูปอยางนี้ เหตุเกิดแหง
นามรูป ความดับแหงนามรูป รูชัดขอปฏิบัติใหถงึ ความดับไปแหงนามรูป
อยางนี้ เมือ่ นั้นเธอจะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯลฯ แม
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความ
เห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสู
พระสัทธรรมนี้.
วิญญาณวาระ
(๑๒๖) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย ) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯล ฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมีอยู คุณแลวไดกลาววาคุณดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดวิญญาณ เหตุเกิด
แหงวิญญาณ ความดับไปแหงวิญญาณ และรูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ไปแหงวิญญาณ เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูก
ตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสไมคลอนแคลน มาสู
พระสัทธรรมนี้.
ถามวา วิญญาณคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงวิญญาณ. ความ
ดับแหงวิญญาณ ขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงวิญญาณ คืออะไร ?
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ตอบวา คุณ วิญญาณ มี ๖ หมูเ หลานี้ คือ วิญญาณทางตา ๑
วิญญาณทางหู ๑ วิญญาณทางจมูก ๑ วิญญาณทางลิ้น ๑ วิญญาณทาง
กาย ๑ วิญญาณทางใจ ๑. เพราะสังขารเกิด วิญญาณจึงเกิด เพราะ
สังขารดับไป วิญญาณจึงดับ อริยาษฎางติกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับไปแหงวิญญาณ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
คุณ เมือ่ ใดแล อริยสาวกรูชัดซึง่ วิญญาณอยางนี้ เหตุเกิดแหง
วิญญาณ ความดับไปแหงวิญญาณ รูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง
วิญญาณอยางนี้ เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง ฯลฯ
แมดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มี
ความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสู
พระสัทธรรมนี้.
สังขารวาระ
( ๑๒๗ ) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาววา คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดสังขาร รูชัด
เหตุเกิดแหงสังขาร และรูชัดขอปฏิบตั ิใหถึงความดับไปแหงสังขาร เพียง
เทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง
ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา สังขารคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับ
แหงสังขาร ขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงสังขาร คืออะไร ?
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ตอบวา คุณ สังขารมี ๓ อยางเหลานี้ คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตสังขาร ๑. เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ
สังขารจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถงึ ความดับ
ไปแหงสังขาร คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
เมื่อใดแล คุณ อริยสาวกรูชัดสังขารอยางนี้ เหตุเกิดแหงสังขาร
ความดับแหงสังขาร รูชัดขอปฏิบตั ิใหถึงความดับไปแหงสังขารอยางนี้
เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยได บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐิมานานุสัยวา
เรามีออก ละอวิชชาไดโดยประการทั้งปวง ยังวิชชาใหเกิดขึ้นแลว เปนผู
ทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันทีเดียว แมดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความ
เลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
อวิชชาวาระ
(๑๒๘) ภิกษุเหลานั้นไดกราบเรียนถามวา ใตเทาขอรับ เหตุ
(ปริยาย) อยางอื่น ยังคงมีอยูหรือ ? ฯลฯ ทานพระสารีบุตรตอบวา
ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาววา คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดอวิชชา เหตุ
เกิดอวิชชา ความดับแหงอวิชชา และรูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับไป
แหงอวิชชา เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง
มีความเห็นตรง ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มา
สูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา อวิชชาคืออะไรเลาคุณ ? เหตุเกิดอวิชชา ความดับไป
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แหงอวิชชา ขอปฏิบัติ ใหถึงความดับไปแหงอวิชชา คืออะไร.
ตอบวา คุณ ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุใหเกิดทุกข ความ
ไมรูในความดับไปแหงทุกข ความไมรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหง
ทุกข นี้แลคุณ เรียกวาอวิชชา.
เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด เพราะอาสวะดับ อวิชชาจึงดับ
อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอปฏิบัติใหถงึ ความดับไปแหงอวิชชา
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
เมื่อใดแล คุณ อริยสาวก รูชัดอวิชชาอยางนี้ เหตุเถิดอวิชชา
ความดับไปแหงอวิชชา รูชัดขอปฏิบตั ิใหถึงความดับไปแหงอวิชชาอยางนี้
เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐิมานะวา เรามี
ออก ละอวิชชาไดโดยประการทั้งปวง ยังวิชชาใหเกิดขึ้นแลว เปนผู
กระทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันทีเดียว ดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความ
เลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
(๑๒๙) ภิกษุเหลานั้นไดพากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทาน
พระสารีบุตรวา ดีแลว ใตเทา แลวไดกราบเรียนถามปญหาสูงขึ้นไปกะ
ทานพระสารบุตรวา ใตเทา ขอรับ เหตุ (ปริยาย) อยางอื่นยังคงมีอีก
บางไหน ที่จะใหอริยสาวกเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง
ประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน ไดมาสูพระสัทธรรม
นี้แลว.
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อาสววาระ
(๑๓๐) ทานพระสารีบุตรตอบวา ยังคงมีอยู คุณ แลวไดกลาววา
คุณ ดวยเหตุที่อริยสาวกรูชัดอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความดับแหงอาสวะ
และรูชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงอาสวะ เพียงเทานี้แล คุณ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความ
เลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน มาสูพระสัทธรรมนี้.
ถามวา อาสวะคืออะไรเลา คุณ ? เหตุเกิดแหงอาสวะ ความดับ
แหงอาสวะ ขอปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงอาสวะคืออะไร ?
ตอบวา คุณ อาสวะมี ๓ อยาง เหลานี้ คือ กามาสวะ เครื่อง
ดองสันดานคือกาม ๑ ภวาสวะ เครื่องดองสันดานคือภพ ๑ อวิชชาสวะ เครื่องดองสันดานคืออวิชชา ๑. เพราะอวิชชาเกิด อาสวะจึงเกิด
เพราะอวิชชาดับ อาสวะจึงดับ อริยาษฎางคิกมรรคนี้เทานั้น เปนขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับไปแหงอาสวะ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑
สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑
สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑.
เมื่อใดแล คุณ อริยสาวกรูชัดอาสวะอยางนี้ เหตุเกิดอาสวะ ความ
ดับไปแหงอาสวะ รูชัดขอปฏิบัติใหถงึ ความดับไปแหงอาสวะอยางนี้ เมื่อ
นั้นเธอจะละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะวา
เรามีออก ละอวิชชาไดโดยประการทั้งปวง ยังวิชชาใหเกิดขึ้นแลว
เปนผูการทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันทีเดียว ดวยเหตุเพียงเทานี้แล คุณ
อริยสาวกชื่อวา มีความเห็นถูกตอง มีความเห็นตรง ประกอบดวยความ
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เลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน ไดมาสูพระสัทธรรมนี้แลว.
ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้จบแลว ภิกษุเหลานั้นพอใจ พากัน
ชื่นชมภาษิตของทานพระสารีบุตร.
จบ สัมมาทิฏฐิสูตร
สูตรที่ ๙ จบ
สรุป
ทุกข ๑ ชรามรณะ ๑ อุปาทาน ๑ สฬายตนะ ๑ นามรูป ๑
วิญญาณ ๑ รวมเปน ๖ บท ซึ่งทานพระสารีบตุ รกลาววา เปนอยาง
ไรเลา คุณ ?
ชาติ ๑ ตัณหา ๑ เวทนา ๑ อวิชชา ๔ อยาง ๑ รวมเปน ๔
บท ซึ่งทานพระสารีบุตรเถระกลาววา เปนอยางไรเลา คุณ ?
อาหาร ๑ ภพ ผัสสะ ๑ สังขาร ๑ ที่ ๕ คือ อาสวะ ๑
รวมเปน ๕ ซึ่งทานพระสารีบุตรเถระกลาววา เปนอยางไรเลา คุณ ?
๖ อยาง คืออะไร ไดกลาวไวแลว ๔ อยางคืออะไร ไดกลาวไว
แลว ๕ อยางคืออะไร ก็ไดกลาวไวแลว จึงรวมเปน ๑๕ บท สําหรับ
สังขารทั้งมวล ดังนี้แล.
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อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร
(๑๑๐) สัมมาทิฏฐิสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้น ดังตอไปนี้ :คําถามที่พระเถระ ( สารีบุตร) กลาวไวอยางนี้วา คุณ ที่เรียกวา
สัมมาทิฏฐิ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรนะคุณ ? ดังนี้ หรือวาอกุศลเปน
อยางไรเลาคุณ ? ดังนี้ทุกขอ เปนกเถตุกามยตาปุจฉา ( ถามเพื่อตอบ
เอง ) เทานั้นเอง.
เพราะวาในคําถามเหลานั้น คนทั้งหลายเขาใจในสัมมาทิฏฐินั้นก็มี
ไมเขาใจก็มี เปนคนนอกศาสนาก็มี ในศาสนาก็มี กลาววา สัมมาทิฏฐิ
ดวยสามารถที่ไดฟงตามกันมาเปนตนก็มี ดวยไดประจักษดวยตนเองมาก็มี
ฉะนั้น ทานพระสารีบุตร จึงไดกลาวหมายเอาคําถามของตนสวนมากนั้น
ย้ําถึง ๒ ครัง้ วา คุณ ทีเ่ รียกกันวา สัมมาทิฏฐิ. . . อันที่จริงในเรื่องนี้
มีอธิบายดังตอไปนี้ ถึงอาจารยเหลาอื่นก็เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
ทานพระสารีบุตร นี้นั้น เมื่อกลาวอยางนี้ ไดกลาววา ดวยเหตุ
เทาไรนะคุณ อริยสาวกจึงชื่อวา มีความเห็นถูกตอง ดังนี้ หมายถึงความ
หมายและลักษณะ (ของสัมมาทิฎฐิ).
แกสัมมาทิฏฐิ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมาทิฏิ ความวา ชื่อวา เปนผู
ประกอบดวยความเห็นทั้งดีงามทั้งประเสริฐ.
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ก็เมื่อใด ศัพทวา สัมมาทิฏฐินี้ใชในธรรมะเทานั้น เมือ่ นั้นพึง
ทราบเนื้อความของศัพทนั้นอยางนี้วา ทิฏฐิทั้งดีงามทั้งประเสริฐ ชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ. และสัมมาทิฏฐินี้นั้น มี ๒ อยาง คือ โลกิยสัมมาทิฏฐิ ๑
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ๑.
ในจํานวนสัมมาทิฏฐิ ๒ อยางนั้น กัมมัสสกตาญาณ (ปรีชาหยั่งรู
วา สัตวมีกรรม เปนของตน) และสัจจานุโลมิกญาณ (ปรีชาเปนไป
โดยสมควรแกการกําหนดรูอริยสัจ) ชือ่ วา โลกิยสัมมาทิฏฐิ. สวนปญญา
ที่สัมปยุตดวยอริยมรรค อริยผล ชื่อวา โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ. แตคนที่มี
สัมมาทิฏฐิ มี ๓ ประเภท คือ ปุถชุ น ๑ เสกขบุคคล (ผูตองศึกษา) ๑
อเสกขบุคคล (ผูไมตองศึกษา) ๑.
ในจํานวน ๓ ประเภทนั้น ปุถชุ นมี ๒ ประเภท คือ พาหิรกชน
(คนนอกศาสนา) ๑ ศาสนิกชน (คนในศาสนา) ๑ ในจํานวน ๒
ประเภทนั้น พาหิรกปุถุชนผูเปนกรรมวาที (เชื่อถือกรรม) ชื่อวา เปน
ผูมีความเห็นถูกตอง (เปนสัมมาทิฏฐิกบุคคล) โดยความเห็นวาสัตวมี
กรรมเปนของตน ไมใชโดยความเห็นขั้นสัจจานุโลมญาณ สวนศาสนิกปุถุชน ชื่อวา มีความเห็นถูกตอง (เปนสัมมาทิฏฐิกบุคคล ) โดยความ
เห็นทั้ง ๒ อยาง (คือกัมมัสสกตาและอนุโลมญาณ เพราะยังลบคลําความ
เห็นเรื่องอัตตาอยู ยังละสักกายทิฏฐิไมได).
เสกขบุคคล ชื่อวา มีความเห็นชอบ เพราะมีความเห็นชอบที่แน
นอน สวนอเสกขบุคคล ชื่อวา มีความเห็นชอบ เพราะไมตองศึกษา.
แตในที่นี้ประสงคเอาผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิที่เปนโลกุตตรกุศล
ที่แนนอน คือเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขวา ผูมีความเห็นชอบ.
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เพราะเหตุนั้นเอง ทานพระสารีบุตรจึงไดกลาวไววา เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสในธรรมไมคลอนแคลน ไดมาสูพระสัทธรรมนี้
แลว.
อธิบายวา สัมมาทิฏฐิที่เปนโลกุตตรกุศลเทานั้น เปนความเห็นที่
ตรง เพราะไปตามความตรงไมของแวะกับที่สุดทั้ง ๒ อยาง หรือตัดขาด
ความคดงอทุกอยาง มีความคดงอทางกายเปนตนแลวไปทรง และผู
ประกอบดวยทิฏฐินั้นเอง ชื่อวาเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมคลอนแคลน คือดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการ.
อริยสาวกเมื่อคลายความยึดมั่นดวยทิฏฐิทุกอยาง ละกิเลสทั้งสิ้นได ออก
ไปจากสงสารคือชาติ เสร็จสิ้นการปฏิบัติ ทานเรียกวา ผูไดมาสูพระ
สัทธรรม กลาวคือพระนิพพาน ทีห่ ยั่งลงสูอมตธรรม ทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศแลวดวยอริยมรรค.
( ๑๑๑ ) คําวา ยโต โข นี้เปนคํากําหนดกาลเวลา มีอธิบายวา
ในกาลใด.
ขอวา อกุสลมูลฺจ ปชานาติ ความวา รูช ดั อกุศล กลาวคือ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ เมือ่ แทงตลอดวา สิ่งนี้เปนทุกข ดวย
สามารถแหงกิจจญาณ ชื่อวารูชัดอกุศล เพราะความรูชัดที่มีนิโรธเปน
อารมณ.
ขอวา อกุสลฺจ ปชานาติ ความวา รูช ัดรากเหงาของอกุศลที่
เปนรากเหงา เปนปจจัยแหงอกุศลนั้น คือ เมื่อแทงตลอดวา นี้เปนเหตุ
ใหเกิดทุกขโดยประการนั้นนั่นเอง ( ชื่อวารูชัดรากเหงาของอกุศล ).
ถึงแมในคํานี้วา กุศล และรากเหงาของกุศล ก็มีนัยนี้.
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ในทุกวาระตอจากวาระนี้ไป ก็เหมือนกับในวาระนี้ ควรทราบ
การรูชัดวัตถุ ดวยสามารถแหงกิจจญาณนั่นเอง.
บทวา เอตฺตาวตาป ความวา ดวยเหตุเพียงเทานี้ คือแมดวยการ
รูชัดอกุศลเปนตนนี้ .
บทวา สมฺมาทิฏิ โหติ ความวา เปนผูประกอบดวยโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ มีประการดังกลาวมาแลว.
ดวยคําเพียงเทานี้วา อริยสาวกนั้นมีความเห็นตรง ฯล ฯ ไดมาสู
พระสัทธรรมนี้แลว เปนอันทานพระสารีบุตร จบการแสดงโดยยนยอ
ลงแลว. การแสดง ( ของทาน ) นี้ ถึงจะยนยอ แตก็ควรทราบถึงการ
แทงตลอดดวยมนสิการโดยชอบ ดวยสามารถแหงความพิสดารอยูนั่นเอง
สําหรับภิกษุเหลานั้น. สวนในทุติยวารถึงการแสดง (จะยนยอ) ก็ควร
ทราบถึงการแทงตลอด ดวยมนสิการโดยชอบอยางพิสดารวา ไดเปนไป
แลวโดยพิสดารอยูนั่นเอง.
ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกันวา บรรดาการแสดงทั้ง ๒ อยางนั้น ดวย
การแสดงอยางยนยอ ทานพระสารีบุตรไดกลาวถึงมรรคเบื้องต่ําไวทั้ง ๒
อยาง ดวยการแสดงอยางพิสดาร ทานพระสารีบุตรไดกลาวถึงมรรค
เบื้องสูงไว ๒ อยาง.
ในที่สุดแหงการแสดงอยางพิสดาร ภิกษุทั้งหลายเล็งเห็นคํา มีอาทิ
วา เพราะละราคานุสัยไดโดยประการทั้งปวง. แตพระเถระไดกลาววา
มรรคทั้ง ๔ ไดกลาวไวแลว โดยเปนหมวดดวยการแสดงอยางยอก็มีดวย
การแสดงอยางพิสดารก็มี.
อนึ่ง การแสดงทั้งโดยยอทั้งโดยพิสดารนี้ใด เปนการแสดงที่ขาพเจา
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ไดการทําการวิจารณไวโดยละเอียดแจมแจงแลว ในที่นี้การแสดงนั้น พึง
ทราบตามนัยที่ไดกลาวไวแลวในที่นี้ทุก ๆ วาระเทอญ. เพราะวาตอแตนี้
ไป ขาพเจาจักทําเพียงการขยายความเฉพาะบทที่ยาก ที่ยังไมได ( อธิบาย)
เทานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในการแสดงโดยพิสดาร ซึ่งปฐมวารในจํานวน
วาระเหลานั้นกอน.
ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ปาณาติบาตนั้นแหละคุณ เปนอกุศล. อกุศล
พึงทราบไดจากความเปนไปโดยความไมฉลาด. อกุศลนั้นพึงทราบโดย
(เปนธรรม) ทรงกันขามกับกุศลที่จะตองกลาวขางหนา หรือโดยลักษณะ
พึงทราบ (วาเปน) สิ่งที่มีโทษและมีวิบากเปนทุกข เปนสิ่งที่เศราหมอง.
นี้เปนการขยายบททั่วไปในอกุศลวาระนี้กอน.
แกปาณาติบาต
สวนในบทเฉพาะ (ไมทั่วไป) พึงทราบวินิจฉัยวา การยังสัตว.
ที่มีชีวิตใหตกลวงไป ชือ่ วา ปาณาติบาต ไดแก การฆาสัตวที่มีชีวิต
อธิบายวา การทําลายสัตวที่มีชีวิต. ก็คําวา ปาณะ ในคําวา ปาณาติปาโต
นี้ โดยโวหาร ไดแกสตั ว แตโดยปรมัตถ ไดแกชีวิตินทรีย
สวนเจตนาที่จะฆาของผูมีความสําคัญในสัตวมีชีวิตนั้นวา เปนสัตว
มีชีวิต อันเปนสมุฏฐานแหงความพยายามที่จะเขาไปตัดชีวิตินทรีย ที่เปน
ไปทางกายทวาร หรือวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง ชื่อวา ปาณาติบาต.
ปาณาติบาตนั้น พึงทราบวา มีโทษนอย ในเพราะสัตวมีชีวิต
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ตัวเล็ก ในจํานวนสัตวมีชีวิตทั้งหลาย มีเดียรัจฉานเปนตนที่ปราศจากคุณ
แตพึงทราบวามีโทษมาก ในเพราะสัตวมีชีวิตตัวใหญ.
เพราะเหตุไร ?
เพราะมีประโยคใหญ (มีวิธีการมาก).
แมเมื่อมีประโยคเสมอกัน ปาณาติบาตพึงทราบวามีโทษมาก เพราะ
วัตถุใหญ (ตัวใหญ). ในจําพวกสัตวที่มีคุณมีมนุษยเปนตน ในเพราะ.
สัตวมีคุณนอย ปาณาติบาตก็พึงทราบวามีโทษนอย ในเพราะสัตวมีคุณ
มาก ก็พงึ ทราบวามีโทษมาก. แตเมื่อสรีระและคุณมีความเสมอกัน
ปาณาติบาตพึงทราบวามีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายามออน พึง
ทราบวามีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา.
ปาณาติบาตนั้นมีองคประกอบ ๕ คือ สัตวมีชีวิต ๑ ความรูวา
สัตวมีชีวิต ๑ จิตคิดจะฆา ๑ ความพยายาม (ฆา) ๑ สัตวตายเพราะ
ความพยายามนั้น ๑.
ประโยคแหงการฆา มี ๖ คือ สาหัตถิกประโยค (ฆาดวยมือของ
ตนเอง ) ๑ อาณัตติกประโยค ( ใชใหผูอื่นฆา) ๑ นิสสัคคิยประโยค
(ฆาดวยสาตราวุธที่พุงหรือปลอยออกไป) ๑ ถาวรประโยค (ฆาดวย
เครื่องมือดักอยูกับที่) ๑ วิชชามยประโยค (ฆาดวยอํานาจวิชา) ๑
อิทธิมยประโยค (ฆาดวยฤทธิ์) ๑.
แตครั้นจะอธิบายประโยคนี้ใหพิสดารในปฐมวาระนี้ ก็จะยืดยาวไป
มาก เพราะฉะนั้น จะไมขออธิบายประโยคนั้นและอยางอื่นที่เปนแบบนี้
ใหพิสดาร สวนผูมีความตองการ พึงตรวจดูสมันตปสาทิกาอรรถกถา
พระวินัยเอาเถิด.
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แกอทินนาทาน
การถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให ชื่อวาอทินนาทาน การลักของ ๆ
ผูอื่น ชื่อวาเถยยะ อธิบายวา เปนกิริยาของโจร.
บทวา อทินฺน ไดแกของที่ผูอื่นหวงแหนซึ่งคนอื่น (เจาของ )
เมื่อใชตามที่ตองการ ก็ไมควรไดรับทัณฑและไมควรถูกตําหนิ.
สวนเจตนาที่จะลักของผูมีความสําคัญในของที่ผูอื่นหวงแหนนั้นวา
เปนของที่เขาหวงแหน อันเปนสมุฏฐานแหงความพยายามที่จะถือเอาสิ่ง
ของที่เจาของไมไดใหนั้น ชื่อวา อทินนาทาน.
อทินนาทานนั้น มีโทษนอย ในเพราะสิ่งของ ๆ ผูอื่นที่เลว ชื่อวา
มีโทษมาก ในเพราะสิ่งของของผูอื่นประณีต.
เพราะเหตุไร ?
เพราะวาเปนสิ่งของประณีต.
เมื่อมีความเสมอกันแหงวัตถุ ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะสิ่งของ
ที่มีอยูของผูมีคุณยิ่ง. อทินนาทานนั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะสิ่งของ
ที่มีอยูของผูมีคุณต่ํากวานั้น เพราะเปรียบเทียบกับผูมีคุณยิ่งนั้น.
อทินนาทานนั้น มีองคประกอบ ๕ ประการ คือของที่คนอื่นหวง
แหน ๑ ความรูวาเปนของที่คนอื่นหวงแหน ๑ จิตคิดจะลัก ๑ ความ
พยายาม (จะลัก) ๑ ลักของไดมาดวยความพยายามนั้น ๑.
ก็ประโยค ( การประกอบอทินนาทาน) มี ๖ อยาง มีสาหัตถิกประโยค เปนตน. ก็ประโยคเหลานั้นแลเปนไปแลว ดวยสามารถแหง
อวหาร ( การลัก ) เหลานี้ คือ เถยยาวหาร ( ลักโดยการขโมย ) ๑
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ปสัยหาวหาร (ลักโดยการกรรโชก) ๑ ปฏิจฉันนาวหาร (ลักโดยการ
ปดชองสิ่งของ) ๑ ปริกปั ปาวหาร (ลักโดยการกําหนดสิ่งของหรือเวลา)
๑ กุสาวหาร (ลักโดยการสับเปลี่ยน) ๑ ขอความดังที่กลาวมาแลวนี้
เปนขอความสังเขปในอวหารนี้. สวนความพิสดารไดกลาวไวแลวใน
อรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา.
แกกาเมสุมิจฉาจาร
ก็บทวา กาเมสุ ในขอวา กาเมสุมิจฺฉาจาโร นี้ ไดแก เมถุนสมาจาร. ความประพฤติลามกที่บัณฑิตตําหนิโดยสวนเดียว ชื่อวา
มิจฉาจาร.
แตโดยลักษณะเจตนาที่ลวงเกินอคมนียฐาน (คนที่ตองหาม) ที่เปน
ไปทางกายทวาร ดวยความประสงคตออสัทธรรม ชื่อวา กาเมสุมิจฉาจาร.
กอนอื่น (หญิง) ทีช่ ื่อวาเปนอคมนียฐาน (หญิงที่ตองหาม)
สําหรับผูชายในกาเมสุมิจฉาจารนี้ ไดแกหญิง ๒. จําพวก คือ หญิงที่มี
มารดารักษาเปนตน.
หญิง ๑๐ จําพวก คือ หญิงที่มารดารักษา ๑ ที่บิดารักษา ๑ ที่ตั้ง
มารดาและบิดารักษา ๑ ที่พี่ชายนองชายรักษา ๑ ที่ญาติรักษา ๑ ที่
โคตรรักษา ๑ ที่ธรรมรักษา ๑ ที่มกี ารอารักขา ๑ ที่มีอาชญารอบดาน
(อยูในกฎมณเฑียรบาล) ๑.
และหญิงอีก ๑๐ จําพวก มีหญิงที่ไถมาดวยทรัพยเปนตนเหลานี้
คือ ภรรยาที่ซื้อมาดวยทรัพย ( ภรรยาสินไถ) ๑ ที่อยูดวยกันเพราะความ
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พอใจ ๑ ทีอ่ ยูดวยกนเพราะโภคะ ๑ ที่อยูดวยกันเพราะเครื่องนุงหม ๑
ที่ผูปกครองเต็มใจยกให ๑ ที่ชายยกเทริดลงจากศีรษะ ๑ ที่เปนทั้งภรรยา
เปนทั้งทาส ๑ ที่เปนทั้งภรรยาเปนทั้งลูกจาง ๑ ที่เปนเชลยศึก ๑ ที่อยู
ดวยกันเพียงครูเดียว ๑.
สวนชายอื่น นอกจากสามีของคน ชื่อวาเปนอคมนียฐาน (ชาย
ตองหาม) สําหรับหญิง ๑๒ จําพวก คือ ๒ จําพวกสําหรับหญิงมีอารักขา
และหญิงมีอาชญารอบดาน และ ๑๐ จําพวกสําหรับภรรยาที่ไถมาดวย
ทรัพยเปนตน ในจํานวนหญิงทั้งหลาย ( ๑๐ จําพวก) สําหรับภรรยา.
อนึ่ง มิจฉาจารนี้นั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะอคมนียฐาน
(ผูตองหาม) ปราศจากคุณธรรม มีศลี เปนตน ชือ่ วามีโทษมาก เพราะ
ถึงพรอมดวยคุณธรรม มีศีลธรรมเปนตน.
กาเมสุมิจฉาจารนั้น มีองคประกอบ ๔ อยาง คือ เปนบุคคลตอง
หาม ๑ จิตคิดจะเสพในบุคคลตองหามนั้น ๑ การประกอบการเสพ ๑
การยังมรรคใหดําเนินไปในมรรคหรือหยุดอยู ๑ ประโยคมีอยางเดียว คือ
สาหัตถิกประโยคเทานั้น.
แกมุสาวาท
กายประโยคหรือวจีประโยค ทีห่ ักรานประโยชน (ผูอื่น) ของผู
มุงจะพูดใหผิด ชื่อวา มุสา. เจตนาของผูพูดใหผิดตอผูอื่น ดวยประสงค
จะใหเขาใจผิด มีกายประโยคและวจีประโยคเปนสมุฏฐาน ชื่อวา มุสาวาท.
อีกนัยหนึ่ง เรื่องไมจริง ไมแท ชื่อวา มุสา (เรื่องเท็จ ). การ
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ให (ผูอื่น) เขาใจเรื่องเท็จนั้น วาเปนเรื่องจริง เรื่องแท ชื่อวา วาทะ
(การพูด) แตโดยลักษณะ เจตนาของผูประสงคจะใหผูอื่นเขาใจเรื่องที่
ไมจริงวาเปนเรื่องจริง อันเปนสมุฏฐานแหงวิญญัติ (การเคลื่อนไหว)
อยางนั้น ชื่อวา มุสาวาท (การพูดเท็จ ).
มุสาวาทนั้น ชื่อวา มีโทษนอย เพราะประโยชนที่คนหักรานมี
จํานวนนอย ชื่อวามีโทษมาก เพราะประโยชนที่ตนหักรานมีจํานวน
มาก.
อีกอยางหนึ่ง สําหรับคฤหัสถ มุสาวาทที่เปนไปแลว โดยนัยมี
อาทิวา ไมมีเพราะไมประสงคจะใหของ ๆ ตน (แกคนอื่น) มีโทษนอย
ที่กลาวเบิกพยานเพื่อหักลางประโยชน (ของคูความ) มีโทษมาก, สําหรับ
บรรพชิต มุสาวาทที่เปนไปแลว โดยนัยแหงบูรณากถา (พูดใหเต็ม
ความหรือเลนสํานวน) วาวันนี้ น้ํามันในบานเห็นจะไหลเปนแมน้ํานะ
ดวยความประสงคจะใหหัวเราะ เพราะไดน้ํามันหรือเนยใสนอยไป มีโทษ
นอย แตของผูพูดโดยนัยมีอาทิวา สิ่งที่ไมไดเห็นเลย วาไดเห็น มีโทษ
มาก.
มุสาวาทนั้น มีองคประกอบ ๔ อยาง คือเรื่องไมจริง ๑ ตั้งใจ
พูดใหผิด ๑ พยายามพูด ๑ ผูอื่นเขาใจเนื้อความนั้น ๑. ประโยคมี
ประโยคเดียว คือสาหัตถิกประโยคเทานั้น. ประโยคนั้นพึงเห็นวา ไดแก
การแสดงกิริยาของผูจะพูดใหผิดตอผูอื่นดวยกาย ดวยของเนื่องดวยกาย
หรือดวยวาจา. ถาหากผูอื่นเขาใจเนื้อความนั้นดวยกิริยานั้น กิริยานี้ชื่อวา
เนื่องดวยมุสาวาทกรรม ในขณะแหงเจตนาที่มีกิริยาเปนสมุฏฐานนั้นเอง.
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แกปสุณาวาจา
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปสุณาวาจา เปนตน. วาจาที่เปนเหตุให
หัวใจของบุคคลผูที่คนพูดดวย เกิดความรักตนและเกลียดชังคนอื่น ชื่อวา
ปสุณาวาจา.
สวนวาจาที่เปนเหตุทําใหตนเองบาง ผูอื่นบาง หยาบคายและวาจา
ที่หยาบคายเอง คือไมไพเราะโสต หรือไมชื่นใจ (ผูฟง) นี้ชื่อวา
ผรุสวาจา.
วาทะที่เปนเหตุใหเจรจาเพอเจอ คือไรประโยชน ชื่อวาสัมผัปปลาป ถึงเจตนาที่เปนมูลฐานของการกลาวคําหยาบและคําเพอเจอเหลา
นั้น ก็ไดนามวา ปสุณาวาจา เปนตนอยูนั่นเอง. และในที่นกี้ ็ประสงค
เอาเจตนานั้นแล.
เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง ที่เปนสมุฏฐานแหงกายประโยคและวจีประโยค เพื่อทําลายชนเหลาอื่นหรือเพื่อประสงคจะทําคนใหเปนที่รักของ
ผูอื่น ชื่อวาปสุณาวาจาในวจีกรรมนั้น. ปสุณาวาจานั้น ชื่อวามีโทษ
นอย เพราะผูถูกทําใหแตกกันนั้น มีคุณธรรมนอย ชื่อวามีโทษมาก
เพราะมีคุณธรรมมาก.
ปสุณาวาจานั้น มีองคประกอบ ๔ ประการ คือ ผูตองถูกทําลาย
เปนคนอื่น ๑ ความมุงหนาจะทําลายดวยประสงควา คนเหลานี้จักเปน
ผูแตกแยกจากกัน ดวยอุบายอยางนี้ หรือความประสงควาเราจักเปนที่รัก
เปนที่คุนเคย (ของเขา) ดวยอุบายอยางนี้ (รวมเปนองค) ๑ ความ
พยายามที่เกิดจากความตั้งใจนั้น ๑ การที่เขาเขาใจเนื้อความนั้น ๑.
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แกผรุสวาจา
เจตนาที่หยาบคายโดยสวนเดียว ที่เปนสมุฏฐานแหงกายประโยค
และวจีประโยค อันเปนเหตุตัดรอนความรักของคนอื่น ชื่อวาผรุสวาจา
เพื่อความแจมชัดแหงผรุสวาจานั้น ตองสาธกเรื่องนี้.
ไดทราบวา เด็กคนหนึ่งไมเชื่อถอยคําของมารดา (ขืน) เขาปาไป.
มารดาเมื่อไมสามารถจะใหเขากลับได จึงคําวา ขอใหแมกระบือดุราย
จงไลขวิดมึง. ภายหลังแมกระบือไดปรากฏแกเขาเหมือนอยางที่แมวานั่น
แหละ. เด็กจึงทําสัจจกิริยาวา คุณแมของขาพเจากลาวอยางใดดวยปาก
ขออยาเปนอยางนั้น แตคิดอยางใดดวยใจ ขอใหเปนอยางนั้น. แมกระบือ
ไดหยุดชะงักอยู ณ ที่นั้นนั่นเองเหมือนถูกผูกไว.
วจีประโยคแมเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารัก (คําที่พาดถึงสิ่งที่รัก) ดัง
ที่พรรณนามานี้ ก็ไมเปนผรุสวาท เพราะผูพูดมีจิตออนโยน. จริงอยู
บางครั้งพอแมวาลูกก ๆ อยางนี้วา ขอใหพวกโจรฟนพวกเองใหขาดเปน
ทอน ๆ ไปเถิด ถึงอยางนั้น แมแตเพียงกลีบดอกอุบลก็ไมประสงคจะให
อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกผูอยูอาศัยทั้งหลายวา พวกนี้จะพูดอะไรกัน
ก็ไมมียางอาย ไมมีความเกรงกลัว สูเจาทั้งหลาย จงไลเขาไปเสีย. แต
ถึงกระนั้น อาจารยและอุปชฌายเหลานั้นก็ยังปรารถนาสมบัติคืออาคม
(ปริยัติ) และอธิคม (ปฏิเวธ) แกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกเหลานั้น
อยู.
อนึ่ง วจีประโยคไมเปนผรุสวาจา เพราะผูพูดมีจิตออนโยนฉันใด
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จะไมเปนผรุสวาจาเพราะผูพูดมีคําพูดออนหวานฉันนั้นก็หามิได เพราะวา
คําพูดของผูประสงคจะใหเขาตายวา แกจงใหคนนี้นอนสบายเถิด ดังนี้
ไมใชไมเปนผรุสวาจา แตวาจานี้เปนผรุสวาจาทีเดียว เพราะผูพูดมีจิต
หยาบคาย.
ผรุสวาจานี้ ชื่อวามีโทษนอย เพราะผูที่ผรุสวาทีบุคคลพูดหมายถึง
เปนผูมีคุณนอย ชื่อวามีโทษมาก เพราะมีคุณมาก.
ผรุสวาจานั้น มีองคประกอบ ๓ ประการ คือ ผูที่จะตองถูกดา
เปนคนอื่น ๑ จิตขุนเคือง ๑ การดา ๑.
แกสัมผัปปลาปะ
ความจงใจที่เปนอกุศล ที่เปนสมุฏฐานแหงกายประโยคและวจีประโยค ทีย่ ังผูอื่นใหเขาใจคําพูดที่ไรประโยชน ชื่อวา สัมผัปปลาปะ
สัมผัปปลาปะนั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะผูพูดมีอาเสวนะออน (ความ
เคยชินนอย) ชื่อวามีโทษมาก เพราะผูพูดมีอาเสวนะมาก ( ความเคย
ชินมาก).
สัมผัปปลาปะนั้น มีองคประกอบ ๒ ประการ คือ ความมุงหนา
ที่จะพูดถอยคําไรประโยชน มีเรื่องสงความภารตะ และเรื่องการลักพา
นางสีดา (เรื่องรามเกียรติ์) เปนตน ๑ การกลาวถอยคําชนิดนั้น ๑.
แกอภิชฌา
เจตนาชื่อวา อภิชฌา เพราะเพงเล็ง อธิบายวา ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนผูมุงหนาเพงเล็งเฉพาะภัณฑะของผูอื่นแลวนอมภัณฑะนั้นมา.
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อภิชฌานั้นมีลักษณะเพงเล็งภัณฑะของผูอื่นอยางนี้วา ไฉนหนอ ของสิ่งนี้
จะพึงเปนของเรา. อภิชฌานั้น ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก เหมือน
กับอทินนาทาน.
อภิชฌานั้น มีองคประกอบ ๒ ประการ คือ ของของผูอื่น ๑
นอมสิ่งนั้นมาเพื่อตน ๑.
อธิบายวา ถึงจะเกิดความโลภที่มีภัณฑะของผูอื่นเปนที่ตั้งขึ้น
กรรมบถก็ยังไมขาดจนกวาจะนอมมาเพื่อคนวา ไฉนหนอ ของสิ่งนี้จะพึง
เปนของเรา.
แกพยาบาท
บาปธรรมชื่อวา พยาบาท เพราะยังประโยชนเกื้อกูลและความสุข
ใหถึงความพินาศ. พยาบาทนั้นมีลักษณะประทุษราย เพื่อความพินาศ
ของผูอื่น. พยาบาทนั้น ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก เหมือนกับ
ผรุสวาจา.
พยาบาทนั้น มีองคประกอบ ๒ ประการ คือ สัตวอื่น ๑ ความคิด
ที่จะใหสัตวนั้นพินาศ ๑.
อธิบายวา ถึงจะเกิดความโกรธที่มีสัตวอื่นเปนที่ตั้งขึ้น กรรมบถ
ก็ยังไมขาด ตลอดเวลาที่ผูโกรธยังไมคิดใหสัตวนั้นพินาศวา ไฉนหนอ
สัตวนี้จะพึงขาดสูญพินาศไป.
แกมิจฉาทิฏฐิ
เจตนาชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ เพราะเห็นผิด โดยไมมีการถือเอาตาม
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ความเปนจริง. มิจฉาทิฏฐินั้น มีลักษณะเห็นผิด โดยนัยมีอาทิวา ทาน
ที่ใหแลว ไมมีผล. มิจฉาทิฏฐินั้น ชื่อวามีโทษนอยและมีโทษมาก
เหมือนสัมผัปปลาปะ. อีกอยางหนึ่ง มิจฉาทิฏฐิที่ไมแนนอน (ยังไมดิ่ง)
ชื่อวามีโทษนอย ที่แนนอน ( ดิ่ง ) ชือ่ วามีโทษมาก.
มิจฉาทิฏฐินั้น มีองคประกอบ ๒ ประการ คือ การที่เรื่องผิดไป
จากอาการที่ยึดถือ ๑ การปรากฏขึ้นแหงเรื่องนั้น โดยไมเปนอยางที่
มิจฉาทิฏฐิกบุคคลยึดถือ ๑.
วินิจฉัยโดยอาการ ๕ อยาง
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ เหลานี้ โดยอาการ
๕ อยาง คือ โดยธรรมะ ( ธมฺมโต) ๑ โดยโกฏฐาสะ (โกฏฐาสโต) ๑
โดยอารมณ (อารมฺมณโต) ๑ โดยเวทนา (เวทนาโต) ๑ โดยเคามูล
(มูลโต) ๑.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมโต มีเนื้อความวา ความจริงใน
จํานวนกรรมบถ ๑๐ อยางเหลานี้ กรรมบถ ๗ ขอ ตามลําดับ (กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ ) เปนเจตนาธรรมตรงตัว สวนกรรมบถ ๓ อยาง
มีอภิชฌา เปนตน เปนตัวประกอบเจตนา.
บทวา โกฏาสโต ความวา กรรมบถ ๗ ขอตามลําดับ และ
มิจฉาทิฏฐิอีก ๑ รวมเปน ๘ ขอนี้ เปนกรรมบถอยางเดียว ไมเปนมูล
(รากเหงาของอกุศล) สวนอภิชฌากับพยาบาท (๒ ขอนี้) เปนทั้ง
กรรมบถ เปนทั้งมูล (รากเหงาของอกุศล). อธิบายวา เพราะเปน
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รากเหงา อภิชฌาจึงเปนโลภกุศลมูล พยาบาทเปนโทสอกุศลมูล.
บทวา อารมฺมณโต ความวา ปาณาติบาต มีสังขารเปนอารมณ
เพราะมีชีตินทรียเปนอารมณ อทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณบาง มี
สังขารเปนอารมณบาง มิจฉาจาร มีสังขารเปนอารมณ ดวยอํานาจแหง
โผฏฐัพพะ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัตวเปนอารมณก็มี. มุสาวาท
มีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง ปสุณาวาจาก็เหมือนกัน
ผรุสวาจา มีสัตวเปนอารมณอยางเดียว สัมผัปปลาปะ มีสัตวเปนอารมณ
บาง ดวยอํานาจแหงรูปที่ไดเห็นแลว เสียงที่ไดยินแลว กลิน่ รส และ
โผฏฐัพพะที่ไดทราบแลว และธรรมารมณที่ไดรูแลว อภิชฌาก็เหมือน
กัน (แต ) พยาบาทมีสัตวเปนอารมณอยางเดียว (สวน) มิจฉาทิฏฐิ
มีสังขารเปนอารมณ ดวยอํานาจแหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓.
บทวา เวทนาโต ความวา ปาณาติบาต มีเวทนาเปนทุกข. เพราะ
วา พระราชาทั้งหลายทรงเห็นโจรแลว ถึงจะทรงกระหยิ่มอยูพลางรับสั่ง
วา ไป เอามันไปสังหาร ดังนี้ก็จริง แตถึงกระนั้น เจตนาที่เปนตัวการ
ใหตกลงปลงพระทัยของพระราชาเหลานั้น เปนเจตนาที่ประกอบดวยทุกข
อยูนั้น.
อทินนาทาน มีเวทนา ๓. มิจฉาจาร มีเวทนา ๒ ดวยอํานาจ
แหงสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา. แตไมใชมีเวทนาเปนอุเบกขา ใน
เพราะจิตเปนตัวการใหตกลงปลงใจ. มุสาวาทมีเวทนา ๓. ปสุณาวาจา
ก็เหมือนกัน. ผรุสวาจามีเวทนาเปนทุกขอยางเดียว. สัมผัปปลาปะ มี
เวทนา ๓. อภิชฌามีเวทนา ๒ ดวยอํานาจแหงสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา. มิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกัน. (แต) พยาบาท มีเวทนาเปนทุกข.
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แกอกุศลมูล
บทวา มูลโต ความวา ปาณาติบาต มีอกุศล ๒ อยางเปนมูล
ดวยอํานาจแหงโทสะและโมหะ. อทินนาทาน (มีอกุศล ๒ อยางเปน
มูล ) ดวยอํานาจแหงโทสะและโมหะ หรือดวยอํานาจแหงโลภะและโมหะ
มิจฉาจาร (มีอกุศล ๒ อยางเปนมูล ) ดวยอํานาจแหงโลภะและโมหะ.
มุสาวาท ดวยอํานาจแหงโทสะและโมหะหรือโลภะและโมหะ. ปสุณาวาจา
และสัมผัปปลาปะก็เหมือนกัน (กับมุสาวาท). ผรุสวาจา ดวยอํานาจ
แหงโทสะและโมหะ. อภิชฌา มีอกุศลอยางเดียวเปนมูล ดวยอํานาจแหง
โมหะ. พยาบาทก็เหมือนกัน (กับอภิชฌา). ( แต ) มิจฉาทิฏฐิ มีอกุศล
๒ อยางเปนมูล ดวยอํานาจแหงโลภะและโมหะ ดังนี้แล.
พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา โลโภ อกุสลมูล เปนตน (ดังตอไปนี้)
อกุศลธรรม ชื่อวาโลภะ เพราะอยากได. ชื่อวาโทสะ เพราะ
ประทุษราย. ชื่อวาโมหะ เพราะหลง.
ในจํานวนอกุศลธรรมทั้ง ๓ อยางเหลานั้น โลภะ ชื่อวาเปนอกุศล มูล เพราะตัวมันเองเปนทั้งอกุศล เพราะอรรถวา มีโทษและมีทุกขเปน
วิบาก เปนทั้งรากเหงาของอกุศลธรรมเหลานี้ มีปาณาติบาตเปนตน
เพราะอรรถวา เปนสภาพแหงสัมปยุตธรรมของอกุศลลางเหลา และเพราะ
อรรถวา เปนอุปนิสสยปจจัยของอกุศลธรรมลางอยาง. สมจริงตามคํา
ที่ทานพระสารีบุตรไดกลาววา คุณ ผูกําหนัดมากแลว ถูกราคะครอบงํา
แลว มีจิตถูกราคะรึงรัดแลว ยอมฆาสัตวมีชีวิตได ดังนี้เปนตน แมใน
การที่โทสะและโมหะเปนอกุศลมูล ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
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แกกุศลกรรมบถ
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปาณาติปาตา เวรมณี กุสล (เจตนา
งดเวนจากปาณาติบาตเปนกุศล) เปนตน ดังตอไปนี้ อกุศลกรรมบถ
ทั้งหลาย มีปาณาติบาตเปนตน มีอรรถาธิบายดังที่ขาพเจาไดกลาวมาแลว
นั้นแหละ.
เจตนาชื่อวา เวรมณี เพราะย่ํายีเวร อธิบายวา ละเวรได
อีกอยางหนึ่ง บุคคลเวน จากเวรไดเพราะเจตนานี้เปนเหตุ เพราะเหตุนั้น
เจตนานั้น จึงชื่อวา เวรมณี โดยเปลี่ยน วิ อักษร ใหเปน เว อักษร ไป
นี้เปนการขยายความในคําวา เวรมณี นี้ โดยพยัญชนะกอน สวนการ
ขยายความโดยอรรถ (ความหมาย) พึงทราบวา วิรัติที่สัมปยุตดวยกุศลจิต
ชื่อวาเวรมณี. วิรัติของผูเวนจากปาณาติบาตที่ตรัสไวอยางนี้วา การงด
การเวนจากปาณาติบาต ในสมัยนัน้ ดังนี้ ชือ่ วาเปนวิรัติที่สัมปยุตดวย
กุศลจิต.
แกวิรัติ ๓
วิรัตินั้นแยกประเภทออกเปน ๓ อยาง คือ สัมปตตวิรัติ ๑ สมาทานวิรัติ ๑ สมุจเฉทวิรัติ ๑. ในจํานวนวิรัติทั้ง ๓ นั้น วิรัติที่เกิดขึ้นแก
ผูไมไดสมาทานสิกขาบททั้งหลาย (มากอน) แตไดพิจารณาถึงชาติ วัย
และการคงแกเรียนเปนตนของตนแลว เห็นวา ไมเหมาะแกเรา การ
ทําอยางนี้ แลวไมลวงเกินสิ่งที่เผชิญเขา พึงทราบวา เปนสัมปตตวิรัติ
เหมือนวิรัติของจักกนะอุบาสกในสีหลทวีป
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นิทานประกอบสัมปตตวิรัติ/H1
ไดทราบวา ในเวลาเขายังหนุมอยูนั้นแหละ มารดาของเขาเกิดโรค
และหมอบอกวา ควรจะไดเนื้อกระตายสด ๆ (มาประกอบยา). ลําดับนั้น
พี่ชายของจักกนะสั่งวา ไปเถอะเจาจงไปนา แลวสงจักกนะไป. เขาก็
ไดไปที่นานั้น. และเวลานั้นมีกระตายตัวหนึ่งมาเล็มหญาออนอยู. มันเห็น
เขาแลวรีบวิ่งหนีไป แตไปของเถาวัลย จึงสงเสียงรอง แกรก แกรก
( กริ กริ) ขึ้น. จักกนะตามเสียงนั้นไป จับกระตายไวได ตั้งใจวา
จะเอามาทํายาใหแม แตก็ฉุกคิดขึ้นมาวาไมเปนการสมควรสําหรับเขาที่จะ
ทําลายชีวิตสัตวอื่นแลกชีวิตแมของเรา. จึงพูดวา ไปเถิดเจาไปกินหญา
กินน้ํารวมกับกระตายทั้งหลายในปาเถิดแลวปลอยมันไป และเมื่อกลับ
ถึงบาน เขาถูกพี่ชายถามวา เปนอยางไรนอง ไดกระตายไหม ? จึงได
บอกความเปนไปนั้นใหทราบ. บัดนัน้ พี่ชายก็ไดบริภาษเขา. เขาเขาไป
หาแมแลว ไดยืนตั้งสัตยาธิษฐานวา ขาพเจาตั้งแตเกิดมาจําความได
ไมเคยจงใจฆาสัตวตัดชีวิตเลย. ทันใดนั้น แมของเขาไดหายจากโรค.
แตวิรัตทิ ี่เกิดขึ้นแกผูสมาทานสิกขาบทมาแลว ถึงจะสละชีพ
ของตน ในเวลาสมาทานสิกขาบทและเวลาถัดจากนั้นไป ก็ไมลวงเกิน
วัตถุ พึงทราบวา เปนสมาทานวิรัติ เหมือนวิรัติของอุบาสก ชาวเขา
อุตรวัฑฒมานะ.
นิทานประกอบสมาทานวิรัติ
ไดทราบวา อุบาสกนั้นรับสิกขาบทในสํานักของทานปงคลพุทธรักขิตเถระชาวอัมพริยวิหารแลวไปไถนา. ตอมา โคของเขาหายไป.
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เขาเมื่อตามหามัน ไดขึ้นภูเขาอุตรวัฑฒมานะ. งูใหญไดรัดเขาอยูบนภูเขา
นั้น. เขาคิดวา จะเอามีดที่คมนี้ตัดหัวมัน แตก็ยังคิดอีกวา การที่สมาทาน
สิกขาบทในสํานักของครูผูนานับถือแลว ทําลายเสียไมสมควรเลย. ครั้น
คิดอยางนี้ถึง ๓ ครั้งแลวก็ตัดสินใจวา เราจะสละชีวิต ไมยอมสละสิกขาบท
(ศีล) แลว ไดขวางมีดโตเลมที่แบกมาอยูบนบาเขาปาไป. ทันใดนั้น
งูใหญก็ไดคลายตัวออกแลวเลื้อยไป.
แกสมุจเฉทวิรัติ และกุศลกรรมบท
สวนวิรัติที่สัมปยุตดวยอริยมรรคพึงทราบวา เปนสมุจเฉทวิรัติ ซึ่ง
จําเดิมแตเกิดแลว พระอริยบุคคลทั้งหลายไมเคยแมแตจะเกิดความคิดวา
เราจักฆาสัตวมีชีวิต ดังนี้. แตวิรัตินี้นั้นทานเรียกวา กุศล เพราะเปน
ไปแลวดวยความฉลาด. อีกอยางหนึ่งทานเรียกวา กุศล เพราะตัดซึ่ง
ความทุศีล ที่ไดโวหารวา กุศะ เพราะเปนที่หมักหมมความชั่วรายบาง.
แตไมไดเรียกวากุศล เพราะไมเหมาะสมกับปญหานี้วา คุณ กุศลเปน
อยางไร ?
วินิจฉัยโดยอาการ ๕ อยาง
อนึ่ง กุศลกรรมบถแมเหลานี้ ก็ควรทราบวินิจฉัยโดยอาการ ๕
อยาง คือ โดยธรรม ( ธมฺมโต ) ๑ โดยโกฏฐาส (โกฏฐาสโต) ๑
โดยอารมณ (อารมฺมณโต) ๑ โดยเวทนา (เวทนาโต) ๑ โดยเคามูล
(มูลโต) ๑ เหมือนกับอกุศลกรรมบถทั้งหลาย.
๑

๑. ปาฐะวา กุจฺฉิตสฺส สลนโต วา กุสลนฺติ.. ฉบับพมาเปน กุจฺฉิตสยฺโต วา กุสนฺต.ิ . จึง

ไดแปลตามฉบับพมา เพราะเห็นวาไดความดีวา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมโต ความวา ในจํานวนกุศล.
กรรมบถแมเหลานี้ กรรมบถ ๗ ประการตามลําดับเปนตัวเจตนา ก็ถูก
แตวิรัติทั้ง ๓ ตอนสุดทาย (มโนกรรม ๓) เปนธรรมสัมปยุตดวย
เจตนา.
บทวา โกฏาสโต ความวา กุศลธรรม ๗ ประการตามลําดับ
เปนกรรมบถอยางเดียวไมเปนรากเหงา ( กุศล). (แต) กุศลธรรม ๓ ประการตอนทาย เปนทั้งกรรมบถ เปนทั้งรากเหงา (กุศล). อธิบายวา
อนภิชฌา ถึงกรรมบถแลว จึงชื่อวาเปน อโลภะ กุศลมูล. แตอัพยาบาท
ชื่อวาเปน อโทสะ กุศลมูล. สวนสัมมาทิฏฐิ ชื่อวาเปน อโมหะ กุศลมูล.
บทวา อารมฺมณโต ความวา อารมณทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน
นั่นแหละ เปนอารมณของเวรมณี (เจตนางดเวนจากปาณาติบาตเปนตน )
เหลานั้น เพราะวา เวรมณีจะมีไดก็โดยไดเผชิญ กับวัตถุที่จะตองกาวลวง
เทานั้น อุปมาเสมือนหนึ่งวา อริยมรรค (ตอง) มีนิพพานเปนอารมณ
จึงจะละกิเลสได ฉันใด กรรมบถเหลานี้ ก็พงึ ทราบวา เปนเชนนั้น
เหมือนกัน (ตอง) มีชีวิตินทรียเปนตน เปนอารมณ จึงจะละทุศีล
มีปาณาติบาตเปนตนได.
บทวา เวทนาโต ความวา กุศลกรรมบถทั้งหมด เปนสุขเวทนา
บาง เปนอุเบกขาเวทนาบาง เพราะวาถึงกุศลแลว จะไมมีทุกขเวทนา
(กรรมบถฝายกุศลไมมีใหผลเปนทุกข).
บทวา มูลโต ความวา กรรมบถ ๗ จะมีมูล ๓ ตามอํานาจของ
อโลภะ อโทสะ และอโมหะ สําหรับผูงดเวนดวยจิตสัมปยุตดวยญาณ
แตมีมูล ๒ สําหรับผูงดเวนดวยจิตที่ปราศจากญาณ. อนภิชฌามีมูล ๒
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สําหรับผูงดเวนดวยจิตสัมปยุตดวยญาณ มีมูลเดียวสําหรับผูงดเวนดวยจิต
ที่ปราศจากญาณ แตอโลภะ ตัวมันเองจะเปนรากเหงาของตนไมได.
แมในอัพยาบาท ก็ทํานองเดียวกันนี้แหละ.
สัมมาทิฏฐิมีมูล ๒ เหมือนกันตามอํานาจของอโลภะและอโทสะ
ดังนี้.
กุศลธรรมชื่อวา อโลภะ ในคําวา อโลโภ กุสลมูล เปนตน
เพราะไมโลภ. คําวา อโลโภ นี้ เปนชื่อของธรรมที่เปนฝายตรงกัน
ขามกับโลภะ. ถึงในอโทสะและอโมหะ ก็ทํานองเดียวกันนี้แหละ.
ในจํานวนกุศลมูลทั้ง ๓ อยางนั้น อโลภะชื่อวาเปนกุศลมูล เพราะ
ตัวเองก็เปนกุศล และชือ่ วาเปนมูลของกุศลธรรมทั้งหลาย มีการงดเวน
จากปาณาติบาตเปนตน เหลานี้ดวย เพราะอรรถวา เปนสภาพแหง
สัมปยุตธรรมของกุศลลางเหลา และเพราะอรรถวา เปนอุปนิสสยปจจัย
ของกุศลธรรมลางเหลา. ในความที่อโทสะและอโมหะเปนกุศลมูล ก็นัย
เดียวกันนี้แหละ.
อริยสัจในกรรมบถ
บัดนี้ ทานพระสารีบุตร เมื่อจะย้ําเนื้อความนั้นทั้งหมด ที่ทานได
แสดงไวแลวทั้งโดยยอและโดยพิสดาร จึงไดกลาวอัปปนาวาระไวมีอาทิวา
ยโต โข อาวุโส ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว อกุสล ปชานาติ ความวา รูชัด
อกุศล ดวยสามารถแหงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ตามที่ไดแสดงไวแลวอยางนี้.
ถึงในบทมีอาทิวา เอว อกุสลมูล ก็นัยเดียวกันนี้แหละ.
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ดวยเหตุเพียงเทานี้ คือดวยนัยอยางเดียวกัน เปนอันทานพระ
สารีบุตรไดกลาวถึงกรรมฐานเปนเหตุนําสัตวออกไป (จากภพ) จนถึง
พระอรหัต สําหรับผูบําเพ็ญกรรมฐาน มีจตุราริยสัจเปนอารมณ.
กลาวไวอยางไร ?
กลาวไววา ความจริง อกุศลกรรมบถ ๑๐ และกุศลกรรมบถ ๑๐
เวนอภิชฌา (ทานกลาววา) เปนทุกขสัจในกรรมบถวาระนี้ สวนธรรม
ทั้ง ๒ อยางเหลานี้ คือ อภิชฌา ๑ โลภะที่เปนอกุศลมูล ๑ (ทาน
กลาววา) เปนสมุทัยสัจโดยตรง. แตกรรมบถทั้งหมด (ทานกลาววา)
เปนทุกขสัจโดยออม. กุศลมลและอกุศลมูลทั้งหมด (ทานกลาววา)
เปนสมุทัยสัจ. ความไมเปนไปแหงกุศลมูลและอกุศลมูลทั้ง ๒ (ทาน
กลาววา) เปนนิโรธสัจ. เมื่อกําหนดรูทุกข เมื่อละสมุทัย เมื่อรูแจง
นิโรธ อริยมรรค (ทานกลาววา) เปนมรรคสัจ สัจจะทั้ง ๒ ทานได
กลาวไวแลวโดยสรุป ดังที่พรรณนามานี้. สวนสัจจะ ๒ อยาง (นิโรธ
มรรค) พึงทราบดวยสามารถแหงการไมหมุนกลับ.
บทวา โส สพฺพโส ราคานุสย ปหาย (เธอละราคานุสัยได
โดยประการทั้งปวง) ความวา เธอรูช ัดอกุศลเปนตน อยูอยางนี้ จะละ
ราคานุสัยไดโดยอาการทุกอยาง.
บทวา ปฏิฆานุสย ปฏิวิโนเทตฺวา (บรรเทาปฎิฆานุสัย) มีคํา
ที่ทานกลาวไววา นําปฏิฆานุสัยออกไดโดยประการทั้งปวงทีเดียว ดวย
คําเพียงเทานี้ พระเถระไดกลาวถึงอนาคามิมรรค.
บทวา อสฺมีติ ทิฏ ิมานานุสย สมูหนิตฺวา (ถอนทิฏฐิมานา-
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นุสัยวา เรามี ออกไป) ความวา เพิกถอนทิฏฐิมานานุสัยที่เปนไปโดย
อาการถือรวมกันนี้วา เรามี โดยกระทําธรรมบางประการในขันธ ๕
ไมใหตกต่ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏ ิมานานุสย ทานอธิบายไววา
ไดแกมานานุสัยที่เชนกับทิฏฐิ. เพราะวามานานุสัยนี้ เปนเชนเดียวกับ
ทิฏฐิ เพราะมีลักษณะเปนไปแลววา เรามี เพราะฉะนั้น ทานจึงไดกลาว
ไวอยางนี้. อนึ่ง ผูประสงคจะเขาใจอัสมิมานะนี้โดยพิสดาร ควรตรวจดู
เขมกสูตร ในขันธกวรรคเทอญ.
บทวา อวิชฺช ปหาย ความวา ละอวิชชาที่เปนรากเหงาของ
วัฏฏะ.
บทวา วิชฺช อุปฺปาเทตฺวา ความวา ใหวิชชาคืออรหัตตมรรค
ซึ่งห้ําหั่นอวิชชานั้นเกิดขึ้น. ดวยคําเพียงเทานี้ทานพระสารีบตุ รไดกลาว
ถึงอรหัตตมรรค.
ขอวา ทิฏเว ธมฺเม ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหติ (เปนผูการทํา
ที่สุดแหงทุกขในปจจุบันนี้ทีเดียว ) ความวา เปนผูกระทําการตัดขาด
วัฏฏทุกขในอัตภาพนี้ทีเดียว.
ทานพระสารีบุตร ยังเทศนาใหจบลงดวยคําวา เอตฺตาวตาป โข
อาวุโส อธิบายวา แมดวยสามารถแหงการแทงตลอดดวยมนสิการดังที่
กลาวแลวในการแสดงกรรมบถนี้. คําที่ยังเหลือมีนัยดังที่ไดกลาวมาแลว
นั้นแหละ.
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ทานพระสารีบุตรเถระ ไดจบเทศนาลงดวยอนาคามิมรรค และ
อรหัตตมรรคดังที่ไดพรรณนามานี้แล.
จบ กถาวาดวยกรรมบถ
พระภิกษุชื่นชมภาษิตของพระสารีบุตร
[๑๑๒] ในคําวา สาธาวุโส โข ฯลฯ อาคโต อิม สทฺธมฺม
มีคําอธิบายไววา ภิกษุเหลานั้น ครั้นไดฟงเทศนาวาดวยสัจจะทั้ง ๔ ของ
ทานพระสารีบุตร โดยมุขคือกุศลและอกุศลอยางนี้แลว จึงพากันชมเชย
ภาษิตของทานพระสารีบตุ ร ดวยถอยคํานี้วา ดีแลวครับไดเทา และ
อนุโมทนาดวยจิตที่เปนสมุฏฐานของถอยคํานี้นั้นเอง รับเอาดวยวาจา
เอิบอิ่มดวยใจทีเดียว.
บัดนี้ เพราะเหตุที่พระเถระเปนผูสามารถที่จะแสดงธรรมเทศนาวา
ดวยจตุราริยสัจได ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระสารีบุตรสามารถจะบอกจะแสดงอริยสัจ ๔ ไดโดยพิสดาร.
หรือเพราะเหตุที่ทานพระสารีบุตรตองการจะแสดงธรรมใหสูงยิ่งขึ้นไปอยู
แลว จึงไดกลาววา เอตฺตาวตาป โข อาวุโส ( เพียงเทานี้เทานั้นแล
คุณ) เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งหลายนั้น ผูประสงคจะฟงสัจจเทศนา
โดยนัยแมอยางอื่น จึงไดถามปญหาสูงขึ้นไป กะทานพระสารีบุตร.
ภิกษุเหลานั้นจึงไดถามปญหาอื่นที่สูงขึ้นไป โดยนัยนี้วา ใตเทาขอรับ
ยังมีอยูอีกหรือ บรรยายแมอยางอื่น คือเหตุแมอยางอื่น ทีเ่ หนือกวา
ปญหาที่ใตเทาไดถามเองตอบเองมาแลว.
อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบายไววา ภิกษุเหลานั้นไดพากันถามปญหา
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ในสวนที่เหนือปญหากอนขึ้นไป. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา ภิกษุ
ทั้งหลายไดถามปญหาขอแรกใหสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง.
ถัดนั้น พระเถระเมือ่ จะพยากรณปญหาใหภิกษุเหลานั้นฟง จึงได
กลาวคํามีอาทิวา สิยา อาวุโส (ยังมีอยูคุณ) ดังนี้.
กถาพรรณนาอาหารวาระ
ภูต - สัมภเวสี
[๑๑๓] ในจํานวนบทเหลานั้น คําขยายตอไปนี้ จะเปนคําขยาย
ความเฉพาะบทที่ยาก.
คําวา อาหาร ไดแกปจจัย. เพราะปจจัยนําผลมาใหตน ฉะนั้น
ปจจัยจึงเรียกวา อาหาร.
เหลาสัตวที่ถือกําเนิดเกิดแลว ชื่อวา ภูต ในคําทั้งหลายมีอาทิวา
ภูตาน วา สตฺตาน.
เหลาสัตวที่เสาะหา คือแสวงหาการสมภพ คือการเกิด ไดแกการ
บังเกิดขึ้น ชื่อวา สัมภเวสี.
บรรดากําเนิดทั้ง ๔ ชนิดเหลานั้น. เหลาสัตวที่เกิดในฟองและที่
เกิดในหยดน้ํา ตราบใดที่ยังไมทําลายกระเปาะฟองและรังมดลูก (ออกมา)
ตราบนั้นก็ยังชื่อวา สัมภเวสี ตอเมือ่ ทําลายกระเปาะฟองและรังมดลูก
ออกมาภายนอกแลว จึงชือ่ วา ภูต.
สวนสัตวที่เกิดแตเถาไคลและผุดเกิด
ในขณะแหงจิตดวงแรก
ชื่อวา สัมภเวสี ตั้งแตขณะแหงจิตดวงที่ ๒ ไป ชื่อวา ภูต.
อีกอยางหนึ่ง สัตวทั้งหลายจะเกิดโดยอิริยาบถใดก็ตาม ตราบใด
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ยังไมเปลี่ยนอิริยาบถเปนอยางอื่น จากอิริยาบถนั้น ตราบนัน้ ชื่อวา
สัมภเวสี ตอจากอิริยาบถนั้นไปจึงชื่อวา ภูต.
อีกอยางหนึ่ง เหลาสัตวที่เกิดแลว คือเกิดขึ้นแลว ( สําเร็จแลว )
ชื่อวา ภูต. พระขีณาสพเหลาใด ผูเปนพระอริยเจาแลวนั่นแหละ นับวา
จักไมเกิดอีก คําวา ภูต นี้ เปนชื่อของพระขีณาสพเหลานั้น.
สัตวเหลาใดกําลังแสวงหาการเกิด สัตวเหลานั้น ชื่อวา สัมภเวสี
คําวา สัมภเวสี นี้ เปนชือ่ ของพระเสขะและปุถุชนผูกําลังแสวงหาการเกิด
ตอไป เพราะยังละสังโยชนในภพไมได.
เมื่อเปนเชนนี้ ดวย ๒ บทนี้ แมในที่ทุกแหง (เนื้อความ) จึง
คลุมถึงสัตวทุกชนิด. และ วา ศัพท ในคําวา ภูตาน วา สตฺตาน นี้
เปนสัมปณฑนัตถะ (มีเนื้อความรวม ไมใชเปนวิกัปปตถะ). เพราะฉะนั้น ผูศึกษา พึงทราบ (วาเทากับ) เนื้อความนี้วา ภูตาน จ
สมฺภเวสีนฺจ (ทั้งภูตทั้งสัมภเวสี).
บทวา ิติยา ไดแกเพื่อดํารงอยู.
บทวา อนุคฺคหาย ไดแกเพื่ออนุเคราะห คือเพื่ออุปการะ.
ทั้ง ๒ บท คือ ภูตาน วา สมฺภเวสีน นั้น มีความแตกตางกัน
เพียงคําพูดเทานั้น แตความหมายของทั้ง ๒ บทนั้น เปนอยางเดียวกัน
ทีเดียว.
บทวา ิติยา ( เพื่อดํารงอยู ) คือเพื่อไมใหธรรมทั้งหลายที่
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ๆ ขาดตอนไป โดยไมสามารถติดตอกันได.
บทวา อนุคฺคหาย เพื่ออนุเคราะห ไดแกเพื่อใหธรรมที่ยังไมเกิด
ไดเกิดขึ้น.
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และทั้ง ๒ บทนี้ ควรใชในขอความทั้งคูอยางนี้วา เพื่อการดํารงอยู
และเพื่ออนุเคราะหภูตทั้งหลายดวย เพื่อการดํารงอยูและเพื่ออนุเคราะห
สัมภเวสีทั้งหลายดวย.
กวฬิงการาหาร
อาหารที่จะตองทําใหเปนคําๆ ไปแลวกลืนกิน ชื่อวา กวฬิงการาหาร. คําวา กวฬิงการาหาร นี้ เปนชือ่ ของโอชะที่มีขาวสุกและขนมสด
(กุมมาส) เปนตน เปนที่ตั้ง.
สองบทวา โอฬาริโก วา สุขุโม วา ความวา ( อาหาร)
ชื่อวา โอฬาร เพราะเปนสิ่งที่หยาบ โดยวัตถุ. ชื่อวา สุขุม เพราะ
เปนสิ่งที่ละเอียด โดยวัตถุ.
แตโดยสภาวะ กวฬิงการาหาร ชื่อวา เปนของละเอียดทีเดียว
เพราะเปนของนับเนื่องในสุขุมรูป. ถึงแมวาการที่อาหารนั้นจะเปนของ
หยาบและเปนของละเอียดโดยวัตถุ ก็ตองรูไดเพราะอุปาทายรูป. ความจริง
อาหารของนกยูงที่ชื่อวาเปนของละเอียด เพราะเปรียบเทียบกับอาหาร
จระเข. ไดทราบวา พวกจระเขฮุบกอนหินเขาไป และกอนหินเหลานั้น
พอตกถึงทองของจระเขเทานั้นก็ยอยหมด (ละลายไป). พวกนกยูงจิกกิน
สัตวมีชีวิต เชนงูและแมลงปองเปนตน. แตอาหารของพวกหมาใน
ชื่อวาเปนของละเอียด เพราะเปรียบเทียบกับอาหารของนกยูง. ไดทราบวา
หมาในเหลานั้นแทะเขาและกระดูก (สัตว) ที่ทิ้งไวตั้ง ๓ ปได ก็เขา
และกระดูกสัตวเหลานั้น พอแตเปยกน้ําลายของมันเทานั้น ก็ยุยเหมือน
กันกับเหงามัน.
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อาหารของพวกชาง ชื่อวา เปนของละเอียด เพราะเปรียบเทียบ
อาหารของหมาใน พวกมันกินกิ่งไมนานาชนิด. อาหารของสัตวทั้งหลาย
เชนโคลาน ระมาดและมฤค เปนตน ชื่อวา เปนของละเอียดกวาอาหาร
ชาง. ไดทราบวา พวกมันพากันกินใบไมนานาชนิดเปนตน ที่ไมแข็ง
(ไมมีแกน). อาหารของพวกโค ชื่อวา เปนอาหารละเอียดกวาอาหารของ
โคลานเปนตน เหลานั้น. พวกมันกินหญาสดและหญาแหงกัน. อาหาร
ของกระตายเปนอาหารละเอียดกวาอาหารโคเหลานั้น. อาหารของพวกนก
ละเอียดกวาอาหารของพวกกระตาย. อาหารของชาวชายแดนละเอียดกวา
อาหารของพวกนก. อาหารของนายอําเภอ ( เจาเมือง ) ละเอียดกวา
อาหารของชาวชายแดน. อาหารของพระราชาและมหาอํามาตยของพระ
ราชาละเอียดกวาอาหารของนายอําเภอ ( เจาเมือง ). พระกระยาหารของ
พระเจาจักรพรรดิละเอียดกวาอาหารของคนแมเหลานั้น. อาหารของเหลา
ภุมมเทวดาละเอียดกวาพระกระยาหารของพระเจาจักรพรรดิ. อาหารของ
เหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาละเอียดกวาอาหารของเหลาภุมมเทวดา.
อาหาร (ของเหลาเทวดาชั้นตาง ๆ) ก็ควรขยายใหพิสดารอยางนี้ไปจน
ถึงเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี. อาหารของเทวดาชั้นเหลานั้นตกลงวา
เปนอาหารละเอียดทั้งนั้น. อนึ่ง ในวัตถุหยาบนี้ โอชาก็นอย มีพลังต่ํา.
ในวัตถุละเอียด โอชามีพลังสูง. จริงอยางนั้น ผูดื่มขาวยาคูตั้งเต็มบาตร
ครูเดียวเทานั้นก็หิว อยากจะเคี้ยวกินของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยูนั่นเอง. สวน
ผูดื่มเนยใส แมเพียงฟาดมือเดียว ก็ไมอยากกิน (ไมหิว) ตลอดทั้งวัน.
ในจํานวนวัตถุและโอชา ๒ อยางนั้น วัตถุบรรเทาความกระวนกระวาย
๑

๑. เปยยาลเล็ก วางไวหลัง โหติ เขาใจวา ผิดที่ ควรจะอยูหลัง ขาทิตุกาโม จึงแปลเชนนั้น.
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(หิว) ได แตไมอาจจะรักษา (ชีวิต ) ไวได. (สวน) โอชา รักษา
ชีวิตไวได แตไมอาจบรรเทาความกระวนกระวาย (หิว) ได. แตทั้ง ๒
อยางนั้น รวมกันเขาแลว บรรเทาความกระวนกระวาย (หิว) ไดดวย
รักษา (ชีวิต) ไดดวย ดังนี้แล.
ผัสสาหาร - มโนสัญเจตนาหาร - วิญญาณาหาร
บทวา ผสฺโส ทุติโย ความวา ผัสสะ ๖ อยางมีจักขุสัมผัส
เปนตน พึงทราบวา เปนอาหารอยางที่ ๒ ในจํานวนอาหาร ๔ อยางนั้น.
ก็นัยนี้ เปนนัยแหงเทศนาเทานั้น เพราะฉะนั้น ดวยเหตุชื่อนี้จึง
ไมควรแสวงหาคํานี้วา อาหารที่ ๒ และที่ ๓ ในอาหารวาระนี้.
เจตนานั้นเอง ทานเรียกวา มโนสัญเจตนา.
จิตดวงใดดวงหนึ่ง ชื่อวา วิญญาณ.
ในเรื่องนี้ ทานพระสารีบุตรไดกลาวไววา ถามีคําถามวา สัตว
ดํารง (ชีพ) อยูไดเพราะปจจัย ดํารงชีพอยูไดเพราะอาหาร เมื่อเปน
เชนนั้นเหตุไฉน เมื่อปจจัยของสัตวทั้งหลายแมอยางอื่นมีอยู พระองค
จึงตรัสอาหารไว อยางเหลานี้เทานั้น .
ขาพเจาจะกลาวตอบวา พระองคตรัสไว เพราะเปนปจจัยพิเศษแหง
สันตติที่เปนภายใน.
อธิบายวา กวฬิงการาหาร เปนปจจัยพิเศษของรูปกายของสัตว
ทั้งหลายผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา ผัสสาหารเปนปจจัยพิเศษของเวทนา
ในหมวดนาม มโนสัญเจตนาหารเปนปจจัยพิเศษของวิญญาณ วิญญาณ
เปนปจจัยพิเศษของนามรูป. ดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอน
๑

๑. เปยยาลเล็กในปาฐะวางไวหลัง วุจฺจเต เขาใจวาคงวางผิด จึงไดแปลตามที่เขาใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย รางกายนี้อาศัยอาหารจึงดํารง (ชีพ) อยูได ไมมีอาหาร
ดํารง (ชีพ) อยูไมได ฉันใด. เหมือนอยางเวทนาเกิดมีเพราะผัสสะ
เปนปจจัย วิญญาณเกิดมีเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดมีเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย.
ถามวา ก็ในอาหารวาระนี้ อาหารอะไร นําอะไรมาให ?
ตอบวา กวฬิงการาหาร นํารูปมีโอชะเปนที่ ๘ มาให ( อวินิพโภครูป ๘ ) ผัสสาหาร นําเวทนา ๓ มาให มโนสัญเจตนาหาร นําภพ
ทั้ง ๓ มาให วิญญาณาหาร นํานามรูปโนปฏิสนธิมาให.
นํามาใหอยางไร ?
(นํามาใหอยางนี้) คือกอนอื่น กวฬิงการาหาร เพียงแตวางไว
ในปากเทานั้น ก็กอตัง้ รูปทั้ง ๘ ขึ้น (สรางรูปทั้ง ๘ ขึ้น). สวน
คําขาวแตละคําที่ฟนเคี้ยวใหละเอียดกลืนลงไป จะกอตั้งรูปขึ้นคําละ ๘ รูป
ทั้งนั้น. กวฬิงการาหาร นํารูปมีโอชะเปนที่ ๘ มาใหอยางนี้. สวน
ผัสสาหาร คือผัสสะที่จะใหเกิดสุขเวทนา เมื่อเกิดขึ้นจะนําสุขเวทนานาให.
ผัสสะที่จะใหเกิดทุกขเวทนาก็เชนนั้น คือจะนําทุกขมาให ที่จะใหเกิด
อทุกขมสุขเวทนาก็จะนําอทุกขมสุขมาให. ผัสสาหารจะนําเวทนาทั้ง ๓ มาให
โดยประการทั้งปวง ดังที่พรรณนามานี้.
มโนสัญเจตนาหาร คือกรรมทีจ่ ะใหเขาถึงกามภพ จะนํากามภพ
มาให. ที่จะใหเขาถึงรูปภพและอรูปภพ ก็จะนํารูปภพและอรูปภพมาให.
มโนสัญเจตนาหาร จะนําภพทั้ง ๓ นาใหอยางนี้ แมโดยประการทั้งปวง.
แตวิญญาณาหารทานกลาววา จะนําขันธทั้ง ๓ ที่สัมปยุตดวยวิญญาณ
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นั้น และรูป ๓๐ อยางที่เกิดขึ้น ดวยสามารถแหงสันตติ ๓ มาให
โดยนัยแหงปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน ในปฏิสนธิขณะ. วิญญาณาหาร
นํานามรูปในปฏิสนธิขณะมาใหอยางนี้ ดังนี้ .
อนึ่ง ในอาหารวาระนี้ กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่ยังมีอาสวะ
อยูนั้นแหละ ทานกลาวไววา มโนสัญเจตนาหาร จะนําภพทั้ง ๓ มาให
ปฏิสนธิวิญญาณนั้นเองทานกลาวไววา วิญญาณจะนํานามรูปในปฏิสนธิขณะมาให. แตอาหาร ๓ อยางเหลานี้ พึงทราบวาเปนอาหารโดยไมแปลก
กัน เพราะนํามาซึ่งธรรมที่สัมปยุตกับดวยวิญญาณนั้น และธรรมที่เปน
สมุฏฐานแหงวิญญาณนั้น.
ในจํานวนอาหาร ๔ อยางนั้น กวฬิงการาหาร เมื่อค้ําชู (ชีวิต )
ไวยอมใหสําเร็จกิจคือการนํา (รูป) มา. ผัสสะ เมื่อถูกตองอยูนั้นแหละ
(ยอมใหสําเร็จกิจคือการนําเวทนามา ). มโนสัญเจตนา เมื่อประมวลมาอยู
นั่นแหละ (ยอมใหสําเร็จกิจคือการนําภพมา). วิญญาณ เมื่อรูอยูนั้นแหละ
(ยอมใหสําเร็จกิจคือการนํานามรูปในปฏิสนธิขณะมา)
อยางไร ?
( อยางนี้คือ) ความจริง กวฬิงการาหาร เมื่อค้ําชู (ชีวิต)
อยูนั้นเอง จะมีการดํารงสัตวทั้งหลายไว โดยการดํารงกายไว เพราะวา
รางกายนี้ ถึงกรรมจะแตงใหเกิด กวฬิงการาหารก็ค้ําชูไว จึงดํารงอยูได
จนถึงกําหนดอายุ ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง เหมือนทารกที่มารดาใหเกิดแลว
แมนมใหดื่มนมเปนตนเลี้ยงดูอยู จึงดํารงอยูไดนานแล. เหมือนเรือนที่
ใชไมค้ําค้ําไว.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 573

สมจริงตามพระพุทธพจนวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร เมื่อ
เรือนจะลม คนทั้งหลายจะเอาไมอื่นมาค้ําไว เรือนนั้น ที่ถกู ไมอื่นค้ําไว
ทรงตัวอยูได เมื่อเปนเชนนี้ เรือนนัน้ จะไมลม ฉันใด ขอถวาย
พระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจา รางกายนั้น ก็ฉันนั้น เหมือนกัน
นั้นแล ดํารงอยูไดเพราะอาหารอาศัยอาหาร จึงดํารงอยูได. กวฬิงการาหาร เมื่อค้ําจุนรางกายอยูอยางนี้ ยอมชื่อวา ใหสําเร็จหนาที่ของอาหาร
(การนํารูปมา) และแมเมื่อใหสําเร็จอาหารกิจอยูอยางนี้ กวฬิงการาหาร
ก็ชื่อวาเปนปจจัยของรูปสันตติ ๒ อยางคือ เปนปจจัยของรูปที่มีอาหาร
เปนสมุฏฐานดวย รูปทีต่ ัณหาและทิฏฐิถือเอาแลวดวย . กวฬิงการาหาร
เปนสิ่งที่ตามรักษากัมมชรูป (รูปเกิดแตกรรม) และเปนผูใหกําเนิด
แกรูปที่มีอาหารเปนสมุฏฐานดํารงอยูได.
สวนผัสสะ เมื่อถูกตองอารมณซึ่งเปนที่ตั้งแหงความสุขเปนตนอยู
นั้นแหละ. ชื่อวามีอยู เพื่อการดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย ดวยการหมุน
เวียนไปแหงสุขเวทนาเปนตน.
มโนสัญเจตนา เมื่อประมวลไว ดวยสามารถแหงกุศลกรรมและ
อกุศลกรรมอยูนั้นแหละ ชื่อวามีอยูเพื่อการดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย โดย
การยังรากเหงาของภพใหสําเร็จ.
วิญญาณ เมื่อรูอยูนั้นแหละ ชื่อวามีอยูเพื่อการดํารงอยูแหงสัตว
ทั้งหลายโดยการเปนไปแหงนามรูป.
๑

๑. เปยยาลเล็กวางไวหลัง โหติ เขาใจวาเปนหลัง จ ซึ่งใชควบพากย จึงแปลตามที่เขาใจ.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 574

ภัยในอาหาร ๔
ในอาหาร ๔ อยางเหลานี้ ทีใ่ หสําเร็จอาหารกิจอยู ดวยสามารถ
แหงการอุปถัมภเปนตน ควรเห็นภัย ๔ ประการอยางนี้ คือ ในกวฬิงการาหาร ไดแกภัยคือความใคร (อยาก) ในผัสสาหาร ไดแกภัยคือ
การของแวะ. (ติด) นั้นเอง ในมโนสัญเจตนาหาร ไดแกภัยคือการ
ประมวลมา (สั่งสม) นั้นแหละ. ในวิญญาณาหาร ไดแกภัยคือการตกลง
จําเพาะ (การถือกําเนิด ) ทีเดียว.
เพราะเหตุไร ?
เพราะวา สัตวทั้งหลายสรางภัย คือ ความใครในกวฬิงการาหาร
มุงหนาตอความหนาวเปนตน ทํางานมีการนับดวยหัวแมมือเปนตนเพื่อ
ตองการอาหาร ยอมเขาถึงทุกขมิใชนอย. และคนลางจําพวก ถึงจะบวช
ในพระศาสนานี้ ก็แสวงหาอาหารโดยการแสวงหาที่ไมสมควร มีเวชชกรรมเปนตน จะเปนผูถูกครหาในปจจุบนั นี้. ถึงในสัมปรายภพ ก็จะเปน
สมณเปรตโดยนัยที่ไดกลาวไวแลวในลักษณะสังยุตมีอาทิวา แมสังฆาฏิ
ของเธอ ถูกไฟไหมลุกโชนแลว และความใครในกวฬิงการาหารนั้นเอง
พึงทราบวาเปนภัย เพราะเหตุนี้กอน.
ชนทั้งหลายผูมีอัสสาทะในผัสสะ แมเมื่อเผชิญผัสสะ ก็จะเบียดเบียนสิ่งของทั้งหลายมีเมียเปนตนของคนอื่นที่เขารักษาคุมครองไว. เจาของ
สิ่งของจะจับเขาพรอมดวยสิ่งของ ฟนใหแหลกเปนทอน ๆ โยนทิ้งที่
กองขยะ หรือมอบตัวแกพระราชา. ตอจากนั้น พระราชาก็จะตรัสสั่งให
พวกเขาทํางานชนิดตาง ๆ ( ลงโทษ). และเพราะกายแตกทําลายไป
พวกเขาเปนหวังไดรับภัย คือ ทุคติ. กรรมทีม่ ีอสัสาทะในผัสสะเปน
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รากฐาน เปนเหตุใหประสบภัยทั้งในปจจุบันและสัมปรายภพทีเดียว ดวย
ประการฉะนี้. เพราะเหตุนี้ การของแวะในผัสสาหารนั้นเอง พึงทราบ
วาเปนภัย. แตภัยในภพทั้ง ๓ ที่มกี ุศลและอกุศลกรรมนั้นเปนมูลฐาน
จะมาทั้งหมดเลย เพราะการประมวลมาซึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนัน้
เอง. เพราะเหตุนี้ การประมวลมาในมโนสัญเจตนาหารนั้นเอง พึงทราบ
วาเปนภัย.
สวนปฏิสนธิวิญญาณ ก็จะรับเอาปฏิสนธินามรูปนั้นแหละ เกิดขึ้น
ในที่เปนที่ถือกําเนิด และเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนั้นเกิดขึ้นแลว ภัยทุกอยาง
ก็เปนอันเกิดขึ้นเหมือนกัน เพราะมีปฏิสนธินนั้ เปนมูลราก เพราะเหตุ
ดังที่พรรณนามาแลวนี้แล การถือกําเนิด ( ตกลงเฉพาะ) พึงทราบวา
เปนภัยในวิญญาณาหารดังนี้แล.
แตในจําพวกอาหารทั้ง ๔ อยางเหลานี้ ที่เปนภัยอยางนี้ เพื่อจะ
ใหครอบงําความใครในกวฬิงการาหาร พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรง
แสดงการเปรียบเทียบดวยเนื้อบุตร โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผัวเมียทั้ง ๒ แมฉันใด.
เพื่อใหครอบงําความใครในผัสสาหารจึงทรงแสดงการเปรียบเทียบ
ดวยแมโคที่ถูกถลกหนัง โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมโคที่
เขาถลกหนังแลว. . . . แมฉันใด.
เพื่อใหครอบงําความใครในมโนสัญเจตนาหาร จึงทรงแสดงการ
เปรียบเทียบดวยหลุมถานเพลิง โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
หลุมถานเพลิง. . . แมฉันใด.
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เพื่อใหครอบงําความใครในวิญญาณาหาร จึงทรงแสดงการเปรียบเทียบดวยการแทงดวยหอกสามรอยเลม โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ
ในทั้งหลาย. . .ซึ่งโจรผูประพฤติชั่วชา แมฉันใด.
นี้เปนการประกอบเนื้อความโดยสังเขป โดยอธิบายความใหแจมชัด
ในอาหารวาระนั้น.
เปรียบเทียบสามีภรรยากินเนื้อบุตร
ไดทราบวา สองผัวเมีย พากันอุมบุตรเดินทางกันดาร ๑๐๐ โยชน
โดยเสบียงเล็กนอย. เมื่อเขาเดินไปได ๕๐ โยชน เสบียงหมดลง.
เขาทั้ง ๒ กระสับกระสายเพราะความหิวกระหายพากันนั่งใตรมเงา
โปรง (ของตนไม) ถัดนั้นฝายชายไดพูดกับภรรยาวา นองนางเอย
ระยะ ๕๐ โยชนรอบ ๆ นี้ ไมมีบานหรือนิคมเลย เพราะฉะนั้น บัดนี้
พี่ไมสามารถจะทํางานตั้งมากมายที่ผูชายจะพึงทําได มีการทํานาและเลี้ยง
โคเปนตนได มาเถิดนอง จงฆาพี่แลว กินเนื้อเสียครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่ง
เอาเปนเสบียงเดินขามทางกันดารไปกับลูกเถิด.
ฝายนางไดพูดกับสามีวา พี่ขา บัดนี้ นองไมสามารถจะทํางานที่
หญิงจะตองทํา มีการปน ดายเปนตนตั้งมากมายได มาเถิดพี่ จงฆานอง
แลวกินเนื้อเสียครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเอาเปนเสบียงเดินทางขามทางกันดาร
ไปกับลูกเถิด.
ฝายชายจึงพูดกับภรรยาอีกวา นองเอย เพราะแมบานตาย ความ
ตายจะปรากฏแกเราทั้ง ๒ พอลูก เพราะเด็กนอย เวนมารดาแลว จะไม
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สามารถมีชีวิตอยูได แตถาเราทั้ง ๒ ยังมีชีวิตอยู ก็จะไดลูกอีก อยากระนั้น
เลย บัดนี้เราจะฆาลูกเอาเนื้อกิน ขามทางกันดาร.
ลําดับนั้น แมไดพูดกับลูกวา ลูกเอย จงไปหาพอเถอะ. ลูกก็ไดไป
(หาพอ). ถัดนั้นพอของลูกพูดวา พี่ไดเสวยทุกขมาไมนอย เพราะการ
ทํานาเลี้ยงโคดวยหวังวาจะเลี้ยงลูก พี่จึงไมอาจจะฆาลูกได เธอนั้นแหละ
จงฆาลูกของเธอ ดังนี้แลวไดบอกลูกวา ลูกเอย จงไปหาแมเถิด. ลูกก็
ไดไป (หาแม ) ถึงแมของลูกนั้นก็ไดพูดวา ฉันเมื่ออยากไดลูก ไดเสวย
ทุกขทรมานมิใชนอย ดวยการประพฤติตนเยี่ยงโค ประพฤติตนเยี่ยงลูก
สุนัข และออนวอนขอตอเทวดาเปนตนกอน ไมตองพูดถึงการประคับ
ประคองทอง ฉันจึงไมอาจจะฆาลูกได แลวไดบอกลูกวา ลูกเอย เจา
จงไปหาพอเถิด. ลูกนัน้ เมื่อเดินไปมาในระหวางพอแมทั้ง ๒ อยูอยางนี้
ก็ไดตายลง.
สองผัวเมียนั้นเห็นลูกเขาพากันคร่ําครวญ เอาเนื้อ ( ลูก) มากิน
แลวหลีกไป ตามนัยที่ไดกลาวไวแลวแตตน. เขาทั้ง ๒ นั้นไมไดเอาเนื้อ
บุตรกินเปนอาหารเพื่อเลนเลย ไมใชเพื่อเมามาย ไมใชเพื่อประดับประดา
ไมใชเพื่อตกแตง แตเพื่อตองการขามใหพันทางกันดารอยางเดียวเทานั้น
เอง เพราะเปนของปฏิกูลดวยเหตุ ๙ ประการ.
หากจะถามวา ปฏิกลู ดวยเหตุ ๙ ประการอะไรบาง ?
แกวา คือเพราะเปนเนื้อที่เกิดจากตน ๑ เพราะเปนเนื้อของญาติ ๑
เพราะเปนเนื้อของลูก ๑ เพราะเปนเนื้อของลูกรัก ๑ เพราะเปนเนื้อของ
เด็กออน ๑ เพราะเปนเนื้อดิบ ๑ เพราะเปนเนื้อที่ไมใชกิน ๑ เพราะ
ไมไดใสเกลือ ๑ เพราะไมไดยาง ๑.
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เพราะฉะนั้น ภิกษุใด เห็นกวฬิงการาหาร เปนเสมือนเนื้อลูก
อยางนี้ เธอจะครอบงํา (คลาย) ความใคร ในกวฬิงการาหารนั้นได.
นี้เปนการประกอบความในขออุปมาดวยเนื้อบุตรกอน.
เปรียบเทียบแมโคที่ถูกถลกหนัง
สวนในขอเปรียบเทียบดวยแมโคที่เขาถลกหนัง พึงทราบอรรถาอธิบาย ดังตอไปนี้ แมโคนั้นเขาถลกหนังแตคอจนถึงเล็บออกไปแลวปลอย
ทิ้งไว มันจะถูกสัตวมีชีวติ กัดกินอยูในที่ท่มี ันอาศัยอยู. จะมีแตเรื่องทุกข
เทานั้นฉันใด. ถึงผัสสะก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยวัตถุหรืออารมณใด ๆ
สถิตอยู. จะมีแตเรื่องทุกขที่ไดเสวยแลวเทานั้น อันเกิดจากวัตถุและ
อารมณนั้น ๆ.
เพราะฉะนั้น ภิกษุใดเห็นผัสสาหารเปนเสมือนกับแมโคที่เขาถลก
หนึ่งอยูอยางนี้ ภิกษุนั้นจะครอบงําความใครในผัสสาหารนั้นได. นี้เปน
การประกอบความในขอเปรียบเทียบดวยแมโคที่เขาถลกหนัง.
เปรียบเทียบหลุมถานเพลิง
แตในขอเปรียบเทียบดวยหลุมถานเพลิง พึงทราบอรรถาธิบาย
ดังตอไปนี้ ภพทั้ง ๓ เหมือนกับหลุมถานเพลิง เพราะอรรถวา รอนระอุ
มาก มโนสัญเจตนา เหมือนกับชายสองคน ตางพากันจับแขน กระชาก
ลงในหลุมถานเพลิงนั้น เพราะอรรถวา ฉุดกระชากเขาไปในภพทั้งหลาย.
เพราะฉะนั้น ภิกษุใดเห็นมโนสัญเจตนาหาร วาเปนเชนกับหลุม
ถานเพลิงอยูอยางนี้ ภิกษุนั้นจะครอบงําความใครในมโนสัญเจตนาหาร
ได. นี้เปนการประกอบความในขอเปรียบเทียบดวยหลุมถานเพลิง.
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เปรียบเทียบดวยการแทงดวยหอกรอยเลม
สวนในขอเปรียบเทียบ การถูกแทงดวยหอก ๓ รอยเลม พึงทราบ
อรรถาธิบาย ดังตอไปนี้ ในเวลาเชา ชายคนหนึ่งเดือนรอนเพราะหอก
๑๐๐ เลมจํานวนโค. หอกจํานวนนั้นแทงรางของเขาใหเปนบาดแผลถึง
๑๐๐ แหง ทะลุไปไมหยุดอยูในระหวางแลว ในกาลตอมา ก็หลนออกไป
หอก ๒๐๐ เลม อีกตางหาก ก็อยางนั้น เมื่อเชนนั้น ทั่วรางจึงพรุน
ไปหมด เพราะหอกหลายดามที่พุงไปไมหลนในโอกาสที่หอก ๑๐๐ ดาม
(รุนกอน) นัน้ หลนไปแลว. ทุกขของชายคนนั้นที่เกิดขึ้น เพราะ
ปากบาดแผล แมบาดแผลเดียว ก็หาประมาณไมไดอยูแลว. จะปวยกลาว
ไปไยถึงทุกขที่เกิดขึ้น เพราะปากบาดแผล ๓๐๐ แผล.
บรรดาเหตุการณเหลานั้น ปฏิสนธิเหมือนกับเวลาที่หอกตกถูก.
การเกิดแหงขันธเหมือนกับการเกิดในเพราะปากบาดแผล การเกิดขึ้น
แหงทุกขนานาชนิดที่มีวัฏฏะเปนมูลมีไดในเพราะขันธทั้งหลายที่เกิดแลว
เหมือนการเกิดขึ้นแหงทุกขเวทนาในเพราะปากบาดแผลทั้งหลาย.
อีกนัยหนึ่ง ปฏิสนธิวิญญาณ เหมือนชายผูประพฤติชั่วชา.
นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย เหมือนปากบาดแผลที่เกิดขึ้นแกชาย
คนนั้น เพราะถูกหอกทั้งหลายแทงแลว. พึงเห็นการเกิดขึ้นแหงทุกขมี
ประการตาง ๆ สําหรับวิญญาณ เพราะมีนามรูปเปนปจจัย ดวยสามารถ
ของกรรมกรณ ๓๒ ประการ และโรค ๙๘ ชนิด เปนตน เหมือนการ
เกิดขึ้นแหงทุกขหนักแกชายคนนั้น เพราะมีปากบาดแผลเปนปจจัย.
เพราะฉะนั้น ภิกษุใดเห็นวิญญาณาหารวา เปนเชนกับดวยถูกแทง.
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ดวยหอก ๓๐๐ เลมอยางนั้น ภิกษุนั้นจะครอบงําความใครในวิญญาณาหาร
ได. นี้เปนการประกอบความในการเปรียบเทียบดวยการถูกแทงดวยหอก
๓๐๐ เลม.
เธอเมื่อครอบงําความใครในอาหารเหลานี้อยางนี้วา ชื่อวา ยอม
กําหนดรูอาหารทั้ง ๔ อยาง. เมื่อกําหนดรูอาหารเหลานั้นแลว วัตถุ
ที่กําหนดรูแมทั้งหมด ก็เปนอันกําหนดรูแลวเหมือนกัน.
สมจริงตามที่พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายกําหนดรูกวฬิงการาหารแลว
ราคะที่อาศัยเบญจกามคุณ ก็เปนอันกําหนดรูแลว. เมื่อกําหนดรูราคะ
ที่อาศัยเบญจกามคุณแลว จะไมมีสังโยชนนั้น (กามราคสังโยชน) ซึ่ง
เปนเหตุใหอริยสาวกผูประกอบแลว มาสูโลกนี้อีก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกําหนดรูผัสสาหารแลว เวทนาทั้ง ๓
ก็เปนอันเธอทั้งหลายกําหนดรูแลว. เมื่อกําหนดรูเวทนาทั้ง ๓ แลว เรา
ตถาคตกลาววา อริยสาวกจะไมมีกิจอะไรที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกําหนดรูมโนสัญเจตนาหารแลว ตัณหา ๓
ก็เปนอันกําหนดรูแลว. เมื่อกําหนดรูตัณหา ๓ แลว เราตถาคตกลาววา
อริยสาวกจะไมมีกิจอะไรที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกําหนดรูวิญญาณาหารแลว นามรูป
ก็เปนอันกําหนดรูแลว เมื่อกําหนดรูนามรูปแลว เราตถาคตก็กลาววา
อริยสาวกจะไมมีกิจอะไรที่จะตองทําใหยิ่งขึ้นไป.
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ตัณหาเกิด - อาหารจึงเกิด
บทวา ตณฺหาสมุทยา อาหารสมุทโย มีเนื้อความวา เพราะ
ตัณหาเกากอนเกิดขึ้น สมุทัย ( เหตุเกิด) คือการเกิดขึ้นแหงอาหาร
ทั้งหลายที่มีมาแตปฏิสนธิ ยอมมีขึ้น.
มีอยางไร ?
(มีอยางนี้คือ) เพราะในขณะแหงปฏิสนธิ จะมีโอชะที่เกิดขึ้นแลว
ในภายในรูป ๓๐ ถวน ที่เกิดขึ้นดวยสามารถแหงสันตติ ๓ นี้ คือ
กวฬิงการาหาร ที่เปนอุปาทินนกะ (มีใจครอง) เกิดขึ้นแลว เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย. สวนผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร
ที่เปนอุปาทินนกะเหลานี้ คือ ผัสสะและเจตนาที่สัมปยุตดวยปฏิสนธิจิต
และวิญญาณคือตัวจิตเอง เกิดขึ้นแลว เพราะมีตัณหาเปนปจจัย ดังนี้แล.
พึงทราบการเกิดขึ้นแหงอาหารทั้งหลายที่มีมาแตปฏิสนธิ เพราะ
ตัณหาเกากอนเกิดขึ้น ดังที่พรรณนามานี้กอน.
แตเพราะเหตุที่ในอาหารวาระนี้ ทานพระสารีบุตรกลาวถึงอาหาร
คละกันไปทั้งอาหารที่เปนอุปาทินนกะ. (มีใจครอง) และที่เปน
อนุปาทินนกะ (ที่ไมมีใจครอง) ฉะนั้น จึงควรทราบการเกิดขึ้นแหง
อาหาร เพราะตัณหาเกิดอยางนี้ สําหรับอาหารทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนกะ
(ดังตอไปนี้) :อันที่จริง โอชะมีอยูใ นรูปทั้งหลายที่ตั้งขึ้น แตจิตที่สหรคตดวยโลภะ
๘ ดวง นี้ คือกวฬิงการาหารที่เปนอนุปาทินนกะ ที่เกิดขึ้นแลวเพราะ
ตัณหาที่เกิดขึ้นพรอมกันเปนปจจัย สวนผัสสะ ๑ เจตนาที่สัมปยุตดวย
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จิตที่สหคตดวยโลภะ ๑ วิญาณคือตัวจิตเอง ๑ รวมทั้ง (๓ อยาง )
เหลานี้ ไดแกผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร ที่เปน
อนุปาทินนกะ เกิดขึ้นแลว เพราะมีตัณหาเปนปจจัย ดังนี้แล.
ตัณหาดับ อาหารจึงดับ
สองบทวา ตณฺหานิโรธา อาหารนิโรโธ ความวา ความดับแหง
อาหารยอมปรากฏ เพราะความดับแหงตัณหา ที่เปนปจจัยของอาหาร
ทั้งหลาย ทั่งที่เปนอุปาทินนกะ และที่เปนอนุปาทินนกะนี้.
คําที่เหลือ (จากที่อธิบายนี้) มีนยั ดังที่ไดกลาวไวแลวนั้นแหละ.
ในอาหารวาระนี้ ทานพระสารีบุตรไดกลาวถึงสัจจะทั้ง ๔ ไวโดย
สรุปแลว. และในทุกวาระนอกเหนือจากนี้ ทานก็ไดกลาวไวเหมือนใน
อาหารวาระนี้ เพราะเหตุนั้นแล ผูศกึ ษาที่ไมหลงลืมควรยกสัจจะทั้งหลาย
ขึ้นในทุกวาระ และการประมวลเทศนาในทุกวาระวา เอตฺตาวตาป โข
อาวุโส นี้ ควรประกอบดวยสามารถแหงธรรมที่แสดงแลวในวาระนั้น ๆ.
นี้เปนการประกอบเนื้อความนั้น ในวาระนี้กอน.
บทวา เอตฺตาวตาป นี้ ความวา ดวยเทศนาเรื่องอาหารนี้ มี
อธิบายวา แมดวยสามารถแหงการแทงตลอดดวยมนสิการที่กลาวมาแลว.
แมในทุกบทก็ทํานอง (นัย) นี.้
จบ กถาพรรณนาอาหารวาระ
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กถาพรรณนาสัจจวาระ
[๑๑๔] บัดนี้ ภิกษุเหลานั้น ครัน้ พากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิต
ของพระเถระนั้น โดยนัยที่กลาวไวแลวในตอนกอนวา สาธาวุโส
แลวไดถามปญหาสูงขึ้นไปอีก และพระเถระก็ไดแกปญหา โดยทํานอง
แมอยางอื่น แกภิกษุเหลานั้น. ในทุกวาระแมนอกจากวาระนี้ ก็มีนัยนี้.
[๑๑๕] เพราะฉะนั้น ตอจากนี้ไปขาพเจาจักขยายความของบรรยาย
ที่พระเถระไดกลาวแกไวแลว ไมพาดพิงถึงคําแบบนี้. แตดวยการแสดง
โดยยอซึ่งวาระนี้ พระเถระไดแสดงทุกขสัจวา ทุกข ในคําวา ทุกฺขฺจ
ปชานาติ. สวนในการแสดงโดยพิสดาร คําที่จะตองกลาวทั้งหมด ได
กลาวไวแลวในสัจจนิเทศ ในคัมภีรวสิ ุทธิมรรคนั้นแล.
จบ กถาพรรณนาสัจจวาระ
กถาพรรณนาชรามรณวาระ
[๑๑๗ ] ตอจากนี้ไป เปนเทศนาวาดวยปฎิจจสมุปบาท.
ในจํานวนวาระเหลานั้น กอนอื่นพึงทราบวินิจฉัยในชรามรณวาระ
วา
บทวา เตส เตส นี้ เปนการแสดงทั่วไปถึงสัตวจํานวนมากมายไว
โดยสังเขป. เพราะวา เมื่อพูดอยูตลอดทั้งวันอยางนี้วา ความแกของ
พระเทวทัตอันใด ความแกของทานโสมทัตอันใด. . .ดังนี้ สัตวทั้งหลาย
จะไมถึงการครอบคลุมไว ( จะไมครอบคลุมไปถึงสัตวทั้งหมด). แต
ดวยบททั้ง ๒ นี้ (เตส เตส) สัตวตัวไหนจะไมถูกครอบคลุมเปนไมมี
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(คลุมไปหมดทุกตัวสัตว). เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา บทนี้
เปนการแสดงทั่วไปถึงสัตวจํานวนมากไวโดยสังเขป.
บททั้ง ๒ วา ตมฺหิ ตมฺหิ นี้. เปนการแสดงทั่วไปถึงหมูสัตว
จํานวนมากมายดวยสามารถแหงการเกิดในคติ.
บทวา สตฺตนิกาย เปนการแสดงสรุปถึงสัตวที่ไดแสดงไวแลว
โดยสาธารณนิเทศ.
ก็บทวา ชรา ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ชรา ชีรณตา เปนการ
แสดงถึงสภาวธรรม.
บทวา ชีรณตา เปนการ แสดงถึงอาการ.
บททั้งหลายมี ขณฺฑิจฺจ เปนตน เปนการแสดงถึงหนาที่ (ของ
ชรา) ในเพราะผานกาลเวลาไป.
สองบทหลังเปนการแสดงถึง (หนาที่) ตามปกติ. เพราะวา
ชรานี้ ทานพระสารีบุตรแสดงไวโดยสภาวะดวยบทวา ชรา เพราะฉะนั้น
บทนี้จึงเปนบทแสดงถึงสภาวะของชรานั้น.
ดวยบทวา ชีรณตา นี้ พระเถระไดแสดงไวโดยอาการ. เพราะ
ฉะนั้น บทนี้จึงเปนบทแสดงถึงอาการของชรานั้น
ดวยบทวา ขณฺฑิจจฺ  นี้ พระเถระไดแสดงโดยกิจคือการการทํา
ภาวะแหงฟนและเล็บที่หักเปนชิ้น ๆ ในเพราะลวงกาลเวลาไป.
ดวยบทวา ปาลิจฺจ นี้ พระเถระไดแสดงโดยกิจคือการทําภาวะ
ที่ผมและขนหงอก. ดวยบทวา วลิตตจตา นี้ พระเถระไดแสดงแมโดย
กิจคือการกระทําใหเนื้อเหี่ยวหนังยน. ดวยเหตุนั้น ศัพททั้ง ๓ มี ขณฺฑิจฺจ
เปนตนเหลานี้ จึงเปนศัพทแสดงถึงกิจของชรานั้น ในเพราะลวงกาล
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เวลาไป ดวยศัพททั้ง ๓ เหลานั้น พระเถระไดแสดงถึงชราที่ปรากฏคือ
เปนสิ่งที่ปรากฏ ดวยสามารถเห็นความพิการเหลานี้ได.
อุปมาเสมือนหนึ่งวา ทางเดินของน้ําปรากฏ (ใหเห็นได) เพราะ
พัดหญาและตนไมเปนตนใหลมราบ หรือทางเดินของไฟปรากฏ (ให
เห็นได) เพราะหญาและตนไมเปนตนไหม. และทางเดิน (ของน้ํา
เปนตน ) นั้น ก็ไมใชน้ําเปนตนเหลานั้นเลย (เปนคนละอยาง) ฉันใด.
ทางเดินของชรา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนธรรมชาติปรากฏ (ใหเห็น)
ในอวัยวะทั้งหลายมีฟนเปนตน ดวยสามารถแหงความพิการทั้งหลาย มี
ความหักเปนตน คนแมลมื ตาดูแลว ก็จับตองได. และทางเดินของชรา
นั้น ดวยความสามารถแหงความพิการทั้งหลาย มีความหักเปนตน ก็ไม
ใชชรา. เพราะชราจะเปนธรรมชาติรไู ดดวยจักษุหามิไดเลย. ( ตองรูได
ดวยปญญา).
แตดว ยบทเหลานี้วา อายุโน สหานิ อินทฺ ฺริยาน ปริปาโก
พระเถระไดแสดงชราตามปกติ เพราะความสิ้นไปแหงอายุเปนสิ่งที่รูได
จากความหงอมของอินทรียมีจักษุเปนตน ในเพราะการกาวลวงกาลเวลา
เทานั้น เหตุที่ทานเปนผูฉลาดยิ่ง.
เพราะฉะนั้น ๒ อาการหลังนี้พึงทราบวา เปนการแสดง (อาการ)
ตามปกติของชรานั้น.
บรรดาอายุและอินทรียทั้ง ๒ อยางนั้น เพราะเหตุที่อายุของผูถึง
ความแก ยอมเสื่อมไป (มากขึ้น) ฉะนั้น ทานจึงไดกลาวชราไวโดย
ใกลตอผล ( ใกลตอความตาย) วา ไดแกความเสื่อมแหงอายุ อายุมาก.
แตเพราะเหตุที่เวลายังหนุม อินทรียทั้งหลายมีตาเปนตน ยังสดใส
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สามารถรับเอาอารมณ (มีรูปเปนตน ) ของตน แมที่ละเอียดได โดย
งายดาย เมื่อเขาถึงชราแลวจะหงอม ขุนมัว ไมสดใส อารมณของตน
ถึงจะหยาบก็ไมสามารถจะรับได ฉะนั้น ชราพระเถระจึงกลาวไว โดย
ความใกลตอผลวา ความหงอมของอินทรียทั้งหลายบาง
ชรา ๒ อยาง
อนึ่ง ชรานี้นั้น คือชราทั้งหมดที่แสดงมาแลวอยางนี้ มี ๒ อยาง
คือ ปากฏชรา ( ความแกที่ปรากฏ ) ๑. ปฏิจฉันนชรา (ความแกที่
ปกปด ) ๑. ในจํานวนชราทั้ง ๒ อยางนั้น ความแกในรูปธรรมทั้งหลาย
ชื่อวา ปากฏชรา เพราะแสดงความวิการ มีความหักเปนตน ในอวัยวะ
ทั้งหลาย มีฟนเปนตนใหเห็น สวนในอรูปธรรมชื่อวา ปฏิจฉันนชรา
เพราะไมแสดงความวิการเชนนั้นใหเห็น.
มีชรา ๒ อยางอีก อยางนี้ คือ อวีจิชรา ( แกไมมีรองรอยให
เห็น) ๑ สวีจิชรา (แกมีรองรอยใหเห็น) ๑. ในจํานวนชรา ๒
อยางนั้น ชราของแกวมณี. ทอง เงิน แกวประพาฬ ดวงจันทรและดวง
อาทิตยเปนตน พึงทราบวา ชื่อวา อวีจิชรา อธิบายวา ชื่อวาชราไมมี
ระหวางขั้น (ไมมีขั้นตอนใหเห็น) เพราะความแตกตางของสีเปนตน
ในระหวาง ๆ รูไดยาก เหมือนความแตกตางแหงสีเปนตน ในระหวาง ๆ
ของสัตวมีปราณ ในวัยมันททสกะ (วัย ๑๐ ปที่เยาว) เปนตน และ
เหมือนความแตกตางแหงสีเปนตน ในระหวาง ๆ ของสิ่งที่ไมมีลมปราณ
ในดอกไมผลไมและใบไมเปนตน. แตชราในสิ่งอื่นนอกจากนั้น ตาม
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ที่กลาวมาแลว ชื่อวา สวีจิชรา เพราะความแตกตางแหงสีเปนตน ใน
ระหวาง ๆ เปนสิ่งที่พึงรูไดงาย.
ตอแตนี้ไป บทวา เตส เตส เปนตน พึงทราบโดยนัยที่ได
กลาวมาแลวนั้นแหละ.
ก็บทวา จุติ ในคําทั้งหลายมีอาทิวา จุติ จวนตา เปนตน
พระเถระกลาวไวดวยสามารถแหงสัตวผูเคลื่อนไป.
คําวา จุติ นี้ เปนคําทั่วไปสําหรับขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕.
คําวา จวนตา เปนคําแสดงถึงลักษณะ (ของขันธ) โดยการ
เคลื่อนจากภาวะ.
คําวา เภโท เปนคําแสดงถึงการแตกดับและการเกิดขึ้นแหงขันธ
ทั้งหลายที่จุติ.
คําวา อนฺตรธาน เปนคําแสดงถึงภาวะของการเคลื่อนที่จากฐานหห
โดยปริยายใดปริยายหนึ่ง แหงจุติขันธทั้งหลายที่แตกไป เหมือนกระออม
ที่แตกแลวฉะนั้น. ความตายกลาวคือมฤตยู ชื่อวา มัจจุมรณะ.
ดวยศัพทวา มจฺจุมรณ นั้น พระเถระปฏิเสธสมุจเฉทมรณะเปนตน.
(การตายโดยการตัดขาดซึ่งชาติเปนตน). มัจจุราชผูทําซึ่งที่สุด ( จุดจบ)
ชื่อวา กาละ การทํากาละนั้น ชื่อวา กาลกิริยา ( การถึงแกกรรม)
ดวยคําวา กาลกิริยา นี้ พระเถระแสดงถึงความตายตามสมมติของชาวโลก.
ตอไปนี้ เพื่อจะแสดงถึงความตายโดยปรมัตถ พระเถระจึงไดกลาวคํามี
อาทิวา ขนฺธาน เภโท ไว.
อันที่จริง โดยปรมัตถ ขันธทั้งหลายเทานั้น แตกดับ ไมใช
สัตวอะไร ๆ เลยตาย เนื้อขันธทั้งหลายกําลังแตกดับอยู สัตวก็ชื่อวา
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กําลังตาย เมื่อแตกดับแลว ก็มีโวหารวา ตายแลว.
ในชรามรณวาระนี้ การแตกดับแหงขันธทั้งหลาย มีไดโดย
จตุโวการภพ (นามขันธ ๔) การทอดทิ้งซากศพมีไดโดยเอกโวการภพ
(รูปขันธ๑) หรือการแตกดับแหงขันธทั้งหลาย พึงทราบโดยจตุโวการภพ
(สวน) การทอดทิ้งซากศพ พึงทราบดวยสามารถแหงภพทั้ง ๒ ที่เหลือ
(เอกโวการภพและปญจโวการภพ).
เพราะเหตุไร ?
เพราะซากศพกลาวคือรูปกายเกิดขึ้นเฉพาะใน ๒ ภพ.
อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่ขันธทั้งหลายในเทวโลกและพรหมโลก
มีชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตนแตกดับไปอยางเดียว ไมทิ้งอะไรไวฉะนั้น
การแตกดับแหงขันธทั้งหลาย พึงทราบดวยสามารถแหงขันธทั้งหลายใน
เทวโลกและพรหมโลก มีชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตนเหลานั้น. (สวน)
การทอดทิ้งซากศพไวมีอยูในสัตวทั้งหลายมีมนุษยเปนตน. ความตาย
โดยเหตุที่ทอดทิ้งซากศพไวพระเถระกลาววา การทอดทิ้งซากศพ. พึง
ทราบอรรถาธิบายอยางนี้วา ทั้งชรา ทัง้ มรณะนี้ พึงทราบดังที่พรรณนา
มานี้. ขอวา อิท วุจฺจตาวุโส ความวา ชราและมรณะทั้ง ๒ อยางนี้
พระเถระกลาวรวมกันวา ชรามรณะ. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลว
นั้นแหละ ฉะนี้แล.
จบ กถาพรรณนาชรามรณวาระ
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กถาพรรณนาชาติวาระ
[๑๐๘] พึงทราบวินิจฉัย ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ชาติ สฺชาติ
ในชาติวาระ (ดังตอไปนี้) :ชื่อวา ชาติ เพราะอรรถวา. (เริม่ ) เกิด. ชาตินั้น ประกอบแลว
ดวยสามารถแหงอายตนะยังไมบริบูรณ.
ชื่อวา สฺชาติ เพราะอรรถวา เกิดครบแลว. สัญชาตินั้น
ประกอบแลว ดวยสามารถแหงอายตนะบริบูรณแลว.
ชื่อวา โอกฺกนฺติ เพราะอรรถวา กาวลง (สูครรภ). โอกกันติ
นั้นประกอบดวยอัณฑชกําเนิด (เกิดในฟอง) และชลาพุชกําเนิด
(เกิดเปนตัว ). อธิบายวา สัตวเหลานั้นกาวลง คือถือปฏิสนธิ เหมือน
กาวยางเขาไปสูกะเปาะไขและรังมดลูก.
ชื่อวา อภินิพฺพตฺติ เพราะอรรถวา ผุดเกิด. อภินิพพัตตินั้น
ประกอบดวยสังเสทชกําเนิด (เกิดในเถาไคล ) และโอปปาติกกําเนิด
(ผุดเกิด) อธิบายวา สัตวเหลานั้น เกิดปรากฏขึ้นทีเดียว. นี้เปนเทศนา
ตามโวหารกอน. ตอไปนี้จึงเปนเทศนาโดยปรมัตถ อธิบายวา โดย
ปรมมัตถ ขันธทั้งหลายเทานั้นแหละ ปรากฏขึ้น ไมใชสัตวปรากฏ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขนฺธาน พึงทราบวา หมายเอาขันธ ๑
ในเอกโวการภพ ขันธ ๔ ในจตุโวการภพ และขันธ ๕ บาง ใน
ปญจโวการภพ.
การอุบตั ิ ชื่อวา ปาตุภาโว. พึงทราบการสงเคราะหดวยอายตนะ
ที่กําลังเกิดขึ้นในภพนั้น ๆ เขาในคําวา อายตนาน นี.้
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การปรากฏขึ้นในสันตตินั่นเอง ชื่อวา ปฏิลาโภ อธิบายวา
อายตนะเหลานั้นที่ปรากฏอยูนั่นแหละ ยอมชือ่ วาเปนอันสัตวทั้งหลาย
กลับไดแลว.
ดวยบทนี้วา อย วุจฺจตาวุโส ชาติ พระเถระกลาวย้ําชาติที่ได
แสดงมาแลว ทั้งโดยโวหาร ทั้งโดยปรมัตถ ดังนี้แล.
ก็ผูศึกษาพึงทราบกรรมภพที่เปนปจจัยแหงชาติ ในคําวา ภวสมุทยา นี.้ คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั้นแหละ.
จบ กถาพรรณนาชาติวาระ
กถาพรรณนาภววาระ
[๑๑๙] พึงทราบวินิจฉัยในภววาระดังตอไปนี้ :กรรมภพและอุปปตติภพ ชื่อวา กามภพ. บรรดาภพทั้ง ๒ อยาง
นั้น กรรมที่เปนเหตุใหเขาถึงกามภพนั่นเอง ชื่อวา กรรมภพ.
อธิบายวา กรรมนัน้ เองทานกลาววา ภพ โดยการกลาวถึงผล
เหมือนคําทั้งหลายมีอาทิวา การอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเปนเหตุ
นํามาซึ่งความสุข การสะสมบาปเปนเหตุนํามาซึ่งทุกขดังนี้ เพราะกรรมภพ
นั้นเปนเหตุแหงอุปปตติภพ. ขันธปญจกที่ตัณหาและทิฏฐิยึดครองแลว
เกิดขึ้นแลวดวยกรรมนั้น ชื่อวา อุปปตติภพ. เพราะวาขันธปญจกนั้น
ทานกลาววา ภพ เพราะตั้งวิเคราะหวา เปนที่เกิด (แหงปฏิสนธิจิต).
เมื่อเปนอยางนี้ ทั้ง ๒ อยางนี้ คือ กรรมภพนี้ ๑ อุปปตติภพ ๑
ทานกลาววา เปนกามภพแมโดยประการทั้งปวง. ในรูปภพและอรูปภพ
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ก็ทํานองนี. แตอุปาทานในคํานี้วา อุปาทานสมุทยา นี้ เปนปจจัยของ
กรรมภพที่เปนกุศล. โดยอุปนิสสยปจจัยนั้นเอง. อุปาทานเปนปจจัย
ของกรรมภพที่เปนอกุศล โดยอุปนิสสยปจจัยบางโดยสหชาตปจจัยเปนตน
บาง แตเปนปจจัยของอุปปตติภพ ของกรรมภพทั้งที่เปนกุศลและอกุศล
ทั้งหมดโดยอุปนิสสยปจจัยบาง. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั่นแหละ
ดังนี้.
จบ กถาพรรณนาชาติวาระ
กถาพรรณนาอุปาทานวาระ
[๑๒๐] พึงทราบวินิจฉัย ในคําทั้งหลายมีอาทิวา กามุปาทาน
ในอุปาทานวาระ.
กิเลสชาต ชื่อวา กามุปาทาน เพราะวิเคราะหวา เปนเหตุยึดมั่น
วัตถุกาม หรือเพราะยึดวัตถุกามนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง กามนั้นดวย
เปนอุปาทานดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กามุปาทาน.
การยึดมั่นทานเรียกวา อุปาทาน. เพราะวา อุปศัพท ในคําวา
อุปาทาน นี้ มีเนื้อความวามั่น เหมือนอุปศัพท ในคําทั้งหลายมีอาทิวา
อุปายาส และ อุปกัฏฐะ.
คําวา กามุปาทาน นี้ เปนชื่อของราคะที่เปนไปในกามคุณ. นี้
เปนขอความสังเขปในกามุปาทานนี้.
แตโดยพิสดาร กามุปาทานนี้ พึงทราบโดยนัยที่ไดตรัสไวแลววา
บรรดาอุปาทานเหลานั้น กามุปาทานเปนไฉน ? ไดแกความพอใจดวย
อํานาจความใครในกามทั้งหลาย.
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ทิฏุปาทาน ก็อยางนั้น คือ ทิฏฐินั้นดวย เปนอุปทานดวย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฏุปาทาน. อีกอยางหนึ่ง กิเลสขาด ชื่อวา
ทิฏุปาทาน เพราะยึดมั่นทิฏฐิ. หรือชือ่ วา ทิฏุปาทาน เพราะวิเคราะห
วา เปนเหตุใหยึดมั่นทิฏฐิ. อธิบายวา กิเลสขาดใดยอมยึดมั่นทิฏฐิเดิม
ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ทั้งอัตตา (อาตมัน) ทั้งโลก เปนของเที่ยง
เพราะฉะนั้น กิเลสชาตินั้น จึงชื่อวาอยางนั้น (ทิฏุปาทาน).
อยางที่ตรัสไวมีอาทิวา ทั้งอัตตา (อาตมัน ) ทั้งโลก เปนของเที่ยง
สิ่งนี้เทานั้น เปนสัตยะ (ของจริง) สิ่งอื่นเปนโมฆะ. (ไรประโยชน).
คําวา ทิฏุปาทานนี้ เปนชื่อของทิฏฐิทั้งหมดเวนไวแตสีลัพพัทตุปาทาน
และอัตตวาทุปาทาน. นี้เปนขอความสังเขปในทิฏุปาทานนี้. แต
โดยพิสดารทิฏุปาทานนี้ พึงทราบโดยนัยที่ไดตรัสไวแลวนั่นแหละวา
บรรดาอุปาทานเหลานั้น ทิฏุปาทานเปนอยางไร ? (ทิฏุปาทานคือ)
ทานที่บุคคลใหแลว ไมมีผล.
บรรดาอุปาทานเหลานั้น ชื่อวา สีลัพพัตตุปาทาน เพราะเปน
เหตุยึดมั่นศีลและพรตบาง เพราะศีลและพรตนั้นยึดมั่นเองบาง เพราะ
ศีลและพรตนั้นดวยเปนอุปทานดวยบาง.
อธิบายวา การยึดมั่นดวยตนเองนั่นแหละโดยความเชื่อมั่นวา ศีล
และพรตทั้งหลายมีศีลของโคและวัตรของโคเปนตน เปนของบริสุทธิ์ดวย
อาการอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาอยางนั้น (สีลัพพัตตุปาทาน). นี้
เปนขอความสังเขปในสีลัพพัตตุปาทานนี้.
แตโดยพิสดารสีลัพพัตตุปาทานนี้ พึงทราบโดยนัยที่ตรัสไวแลววา
บรรดาอุปาทานเหลานั้น สีลัพพัตตุปาทานเปนไฉน ? คือ ความบริสุทธิ์
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ดวยศีลของสมณพราหมณทั้งหลายภายนอกศาสนานี้.
ชื่อวา วาทะ เพราะเปนเหตุกลาวในบัดนี้. ชื่อวา อุปาทาน
เพราะเปนเหตุยึดมั่น.
ถามวา กลาวหรือยึดมั่นอะไร ?
แกวา กลาวหรือยึดมั่นอัตตา (อาตมัน).
การยึดมั่นวาทะของตน ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาอัตตวาทุปาทาน เพราะเปนเหตุยึดมั่น เพียงแตวาทะของตนเทานั้น
วาเปนอัตตา (อาตมัน). คําวา อัตตวาทุปาทาน นี้เปนชือ่ ของ
สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐. นี้เปนขอความสังเขปในอัตตวาทุปาทานนี้.
สวนโดยพิสดารอัตตวาทุปาทานนี้ พึงทราบโดยนัยที่ตรัสไวแลววา
บรรดาอุปาทานเหลานั้น อัตตวาทุปาทานเปนไฉน ? อัตตวาทุปาทาน
คือ ปุถุชนในพระศาสนานี้ ไมไดสดับแลว ไมเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย
ดังนี้.
ตัณหาในคําวา ตณฺหาสมุทยา นี้ เปนปจจัยของกามุปาทานโดย
อุปนิสสยปจจัย หรือโดยอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย นัตถิปจจัย
และอาเสวนปจจัย แตเปนปจจัยของอุปาทานที่เหลือ คือแมโดยเปน
สหชาตปจจัยเปนตนบาง คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแหละ ดังนี้.
จบ กถาพรรณนาอุปทานวาระ
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กถาพรรณนาตัณหาวาระ
ตัณหา ๑๐๘
[๑๒๑] พึงทราบวินิจฉัยในตัณหาวาระ (ตอไป) :ตัณหาที่เปนไปแลวโดยชวนวิถี มีชื่อตามอารมณที่คลายกับบิดา
(ผูใหเกิด) วา รูปตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา เหมือนกับ (คน)
มีชื่อตามบิดาในคําทั้งหลาย มีอาทิวา เศรษฐีบุตร พราหมณบุตร เปนตน .
ก็ในตัณหาวาระนี้ ตัณหามี ๓ ประการอยางนี้ คือตัณหาที่มีรูป
เปนอารมณคือตัณหาในรูป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวารูปตัณหา รูปตัณหานั้น
เมื่อยินดี เปนไปโดยความเปนกามราคะ ชื่อวา กามตัณหา.
เมื่อยินดี (รูป) เปนไปอยางนี้วา รูปเที่ยง คือยั่งยืนไดแกติดตอ
กันไป โดยความเปนราคะที่เกิดรวมกับสัสสตทิฏฐิ ชื่อวา ภวตัณหา.
เมื่อยินดี (รูป) เปนไปอยางนี้วา รูปขาดสูญ คือหายไป ไดแก
ละโลกนี้ไปแลว จักไมมี โดยความเปนราคะเกิดรวมกับอุจเฉททิฏฐิ
ชื่อวา วิภวตัณหา.
และสัททตัณหาเปนตน ก็เหมือนกับรูปตัณหา ฉะนั้น จึงรวมเปน
ตัณหาวิปริต ๑๘ ประการ. ตัณหาวิปริตเหลานั้น แจกออกเปน ๑๘
ในอายตนะทั้งหลายมีรูปภายในเปนตน (และ) แจกออกเปน ๑๘ ใน
อายตนะทั้งหลายมีรูปภายนอกเปนตน จึงรวมเปน ๓๖ ประการ. แจก
เปนอดีต ๓๖ เปนอนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน ๓๖ ดวยประการอยางนี้
จึงเปนตัณหาวิปริต ๑๐๘ ประการ.
อีกอยางหนึ่ง ตัณหาวิปริต ๑๘ ประการ อาศัยรูปที่เปนไปภายใน
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เปนตน มีอาทิอยางนี้วา เพราะอาศัยรูปเปนภายใน มีตัณหาวาเรามี
เพราะรูปนี้ (และ) วา เมื่อเรามี เราก็เปนที่ปรารถนา ฉะนัน้ จึง
รวมเปนตัณหา ๓๖ แบงเปนอดีต ๓๖ อนาคต ๓๖ ปจจุบัน ๓๖
โดยประการอยางนี้ รวมเปนตัณหาวิปริต ๑๐๘ ดังที่พรรณนามานี้แล.
เมื่อทําการสงเคราะหเขากันอีก ตัณหาก็มี ๖ หมวดเทานั้น ใน
อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน ดวยอรรถที่ทานแสดงไวอยางนี้วา ตัณหา
มี ๓ อยางเทานั้น มีกามตัณหาเปนตน นักปราชญพึงทราบ ตัณหา
โดยการสงเคราะหขอความที่พิสดารเขาดวยกันอีก จากขอความพิสดาร
ทีแสดงไวแลว ดังนี้.
ก็เวทนาที่เปนวิบากพระเถระประสงคเอาแลววา เวทนา ในคําวา
เวทนาสมุทยา นี้.
ถาจะมีคําถามวา เวทนานั้นเปนปจจัยแหงตัณหาในทวาร ๖
อยางไร ?
ตอบวา เปนปจจัยเพราะเวทนาเปนสิ่งที่นายินดี. อธิบายวา เมื่อ
สัตวทั้งหลายยึดมั่นเวทนาวาเปนของเราอยู. ดวยความชอบใจสุขเวทนา
เขาจะเปนผูยังความทะยานอยากเวทนาใหเกิดขึ้นแลว ยินดีแลวดวยความ
กําหนัดยินดีเวทนา ปรารถนารูปที่ไดเห็นแลวนั่นแหละ และครั้นได
รูปนั้นแลว ก็ชอบใจทั้งทําสักการะแกชางเขียนเปนตน ผูใหอารมณ.
ในโสตทวารเปนตน ก็เหมือนกัน สัตวทั้งหลายยอมปรารถนา
เสียงเปนตน ซึ่งเปนที่นาปรารถนาทีเดียว และครั้นไดแลว ก็ชอบใจ
เสียงเปนตนเหลานั้น ทั้งทําการสักการะ นักดีดพิณ ชางปรุงน้ําหอม
ชางทอ และผูแสดงศิลปนานาชนิดเปนตน.
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เหมือนอะไร ?
เหมือนแมผูรักลูก ทําสักการะแมนมคือใหเขาดื่มและบริโภคเนยใส
และนมที่อรอยเปนตน. เพราะความเสนหาในลูก. ถอยคําที่เหลือมีนัย
ดังที่กลาวแลวนั่น แหละ.
จบ กถาพรรณนาตัณหาวาระ
กถาพรรณนาเวทนาวาระ
[๑๒๒] พึงทราบวินิจฉัยในเวทนาวาระ (ตอไป) :หมวดเวทนาชื่อวา เวทนากายะ.
คําวา จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯลฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา
นี้เปนชื่อของเวทนาทั้งที่เปนกุศลทั้งที่เปนอกุศล และอัพยากฤตที่เปนไป
แลวในจักษุทวารเปนตน ตามวัตถุ (ที่ตั้ง) ที่คลายแม เหมือนกับชื่อ
(ของลูก ) ตามแมในคําทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา สารีบุตร ( ลูกนางสารี)
มันตานีบุตร (ลูกนางมันตานี) เพราะมาแลวในคัมภีรวิภังคอยางนี้วา
เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสที่เปนกุศลก็มี ที่เปนอกุศลก็มี ที่เปนอัพยากฤตก็มี ในคํามีอาทิวา จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา นี้ มีอรรถพจนวา
เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัสเปนเหตุ ชื่อวา จักขุสัมผัสสชาเวทนา.
ในทุกทวารมีโสตะเปนตน ก็ทํานองนี้. นี้เปนกถาที่วาดวยการสงเคราะห
เขากันทุกอยาง ในเวทนาวาระนี้กอน.
แตวา เวทนาพึงทราบโดยเวทนาที่สัมปยุตดวยธรรมเหลานั้น คือ
ในจักขุทวารโดยวิบาก มีจักขุวิญญาณ ๒ ดวง มโนธาตุ ๒ ดวง มโน-
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วิญญาณธาตุ ๓ ดวง. ในโสตทวารเปนตน ก็ทํานองนี้. สวนมโนทวาร
พึงเขาใจวา เปนเวทนาสัมปยุตดวยมโนวิญญาณธาตุ.
ก็ในคําวา ผสฺสสมุทยา นี้ พึงทราบวินิจฉัยวา ในทวารทั้ง ๕
เวทนาอาศัยวัตถุทั้ง ๕ มีการเกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัสที่เกิดขึ้นรวมกัน
เปนตนเกิดขึ้น. จักขุสัมผัสเปนตน จึงเปนปจจัยของเวทนาที่เหลือทั้งหลาย
โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเปนตน เวทนาโนตทาลัมพณขณะ. ในมโนทวาร
และเวทนาในปฏิสนธิขณะ ภวังคขณะและจุติขณะที่เปนไปในทวารทั้ง ๖
มีการเกิดขึ้น เพราะการเกิดขึ้นแหงมโนสัมผัสที่เกิดขึ้นรวมกัน. คําที่เหลือ
มีนัยดังที่กลาวมาแลวนั่นแหละ.
จบ กถาพรรณนาเวทนาวาระ
กถาพรรณนาผัสสวาระ
[๑๒๓] พึงทราบวินิจฉัยในผัสสวาระ (ตอไป) :สัมผัสในเพราะจักษุชื่อวา จักขุสัมผัส. ในทุกทวารก็ทํานองนี้.
และดวยคําเพียงเทานี้วา จกฺขุสมฺผสฺโส ฯลฯ กายสมฺผสฺโส เปน
อันพระเถระไดกลาวถึงสัมผัสทั้ง ๑๐ มีวัตถุ ๕ ทั้งที่เปนกุศลวิบากและ
อกุศลวิบาก.
ดวยคําวา มโนสมฺผสฺโส นี้ เปนอันพระเถระไดกลาวถึงผัสสะที่
สัมปยุตดวยโลกิยวิบากทีเ่ หลือ ๒๒ อยาง.
บทวา สฬายตนสมุทยา ความวา เพราะอายตนะ ๖ อยาง มี
ภิกษุเปนตนเกิดขึ้น ผัสสะแมทั้ง ๖ อยางนี้ ก็มกี ารเกิดขึ้น. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวมาแลวนั้นแหละ.
จบ กถาพรรณนาผัสสวาระ
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กถาพรรณนาสฬายตนวาระ
[๑๒๔] พึงทราบวินิจฉัยในสฬายตนวาระ (ตอไป) วา
อายตนะทั้งหมด ที่ควรจะกลาวในคําทั้งหลาย มีอาทิวา จกฺขายตน
มีนัยดังที่ไดกลาวไวแลวในขันธกนิเทศและอายตนนิเทศในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นเอง.
แตวา ในคําวา นามรูปสมุทยา นี้ ผูศึกษาพึงทราบการเกิดขึ้น
แหงสฬายตนะ เพราะนามรูปเกิด โดยนัยที่ไดกลาวไวแลว ในนิเทศ
แหงปฏิจจสมุปบาทในคัมภีรวิสุทธิมรรค ดวยสามารถแหงอายตนะที่มีรูป
(อยางเดียว) และนาม (อยางเดียว) และทั้งนามทั้งรูปเปนปจจัย.
คําที่เหลือมีประการดังที่กลาวมาแลวนั่นแล.
จบ กถาพรรณนาสฬายตนวาระ
กถาพรรณนานามรูปวาระ
[๑๒๕] พึงทราบวินิจฉัยในนานรูปวาระ (ตอไป) :นามมีการนอมไปเปนลักษณะ. รูปมีการสลายไปเปนลักษณะ.
แตวาในวาระแหงวิตถารนัยของนามรูปนั้น พึงทราบวา เวทนา ไดแก
เวทนาขันธ สัญญา ไดแกสัญญาขันธ เจตนา ผัสสะ มนสิการุ ไดแก
สังขารขันธ. ถึงจะมีธรรมะแมอยางอื่นที่สงเคราะหเขาดวยสังขารขันธ
ก็จริงอยู แตธรรม ๓ อยางนี้ มีอยูในจิตที่มีพลังต่ําทุกดวง เพราะฉะนั้น
ในนามรูปวาระนี้ พระเถระก็ไดแสดงสังขารขันธไว ดวยอํานาจแหงธรรม
๓ อยางเหลานี้นั่นเอง
คําวา จตฺตาริ ในคําวา จตฺตาริ มหาภูตานิ นี้ เปนการกําหนด
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การนับ (เปนจํานวนนับ).
คําวา มหาภูตานิ นี้ เปนชื่อของดิน น้ํา ไฟ ลม แตเหตุที่
เรียกสิ่งทั้ง ๔ นั้นวามหาภูตและนัยแหงการวินิจฉัยอยางอื่นในนานรูปนี้
ทั้งหมด ไดกลาวไวแลว ในนิเทศแหงรูปขันธในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
สวนคําวา จตุนนฺ  นคําวา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย
เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ มีอธิบายวา อาศัยซึ่ง
มหาภูตทั้ง ๔.
บทวา อุปาทาย ความวา เขาไปยึดไว คือจับไว. อาจารย
บางพวกวา นิสฺสาย ( อาศัย ) ก็มี.
ก็ศัพทวา วตฺตมาน นี้ เปนปาฐะเหลือ (เกิน). อีกอยางหนึ่ง
คําวา วตฺตมาน นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถวา ชุมนุม เพราะ
เหตุนั้น พึงทราบอรรถาธิบายนี้วา รูปที่อาศัยการชุมนุมมหาภูตรูปทั้ง ๔
เปนไปอยู.
เมื่อเปนอยางนี้ แมในที่ทุกแหง มหาภูตรูป ๔ มีปฐวีเปนตน
และรูป ๒๓ อยาง ที่อาศัยมหาภูต ๔ อยางเปนไป ที่ตรัสไวในพระบาลี
นั่นเองในคัมภีรอภิธรรม โดยแยกประเภทเปนจักขายตนะเปนตน แม
ทั้งหมดพึงทราบวา ชื่อวารูป.
ก็ในคําวา วิฺาณสมุทยา นี้ วิญญาณใดเปนปจจัยของนาม
(อยางเดียว) ดวย ของรูป (อยางเดียว ) ดวย ทั้งของนามของรูปดวย
เพราะฉะนั้น ดวยสามารถแหงนาม แหงรูป และทิ้งนามทั้งรูปที่มี
วิญญาณเปนปจจัยนั้น ผูศึกษาพึงทราบการเกิดขึ้นแหงนามรูปเพราะ
วิญญาณเกิดขึ้น ตามนัยที่ไดกลาวไวแลวในนิเทศแหงปฏิจจสมุปบาท
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ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นเทอญ. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั้นแหละ
ดังนี้แล.
จบ กถาพรรณนานามรูปวาระ
กถาพรรณนาวิญญาณวาระ
[๑๒๖] พึงทราบวินิจฉัย ในวิญญาณวาระ (ตอไป) :วิญญาณในเพราะจักษุ ชื่อวาจักขุวิญญาณ อีกอยางหนึ่ง วิญญาณ
ที่เกิดขึ้นแลวจากจักษุ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาจักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณ ก็อยางนี้ เหมือนกัน.
แตวิญญาณนี้ ไดแกมโนนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวามโนวิญญาณ.
คําวา มโนวิญญาณ นี้ เปนชื่อของวิบากจิตที่เปนไปในภูมิ ๓ เวนทวิปญจวิญญาณ.
แตในคําวา สงฺขารสมุทยา นี้ ผูศึกษาพึงทราบการเกิดขึ้นแหง
วิญญาณ เพราะสังขารเกิด ตามนัยที่ไดกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค
นั่นเอง โดยวิญญาณที่มีสังขารเปนปจจัย. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั่นแหละ ดังนี้แล.
จบ กถาพรรณนาวิญญาณวาระ
กถาพรรณนาสังขารวาระ
[๑๒๗] พึงทราบวินิจฉัยในสังขารวาระ (ตอไป) :สังขารมีการปรุงแตงเปนลักษณะ. แตวา ในวาระแหงวิตถารนัย
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ของสังขารนั้น สังขารที่เปนไปแลวทางกาย ชื่อวากายสังขาร.
คําวา กายสังขาร นี้ เปนชื่อของสัตเจตนา ๒ ดวง คือ ๘
ดวง จากกามาวจรกุศล และ ๑๒ ดวง จาก ( กามาวจร) อกุศลที่เปนไป
แลวโดยการไหวในกายทวาร.
คําวา วจีสังขาร นี้ เปนชื่อของวจีสัญเจตนา ๒๐ ดวงเหมือนกัน
ที่เปนไปแลวโดยการเปลงถอยคําในวจีทวาร.
สังขารที่เปนไปแลวทางจิต ชื่อวาจิตตสังขาร คําวา จิตตสังขาร
นี้ เปนชื่อของมโนสัญเจตนา ๑ ดวง โดยโลกิยกุศลและโลกิยอกุศลที่
เปนไปแลว ( เกิดขึ้น) แกผูนั่งคิดอยูในที่ลับโดยไมไดทําการไหวกาย
และวาจา. ก็ในคําวา อวิชฺชาสมุทยา นี้ พึงทราบวินิจฉัยวา อวิชชา
ของสังขารที่เปนกุศลโดยอุปนิสสยปจจัยบาง ของสังขารที่เปนอกุศล โดย
สหชาตปจจัยเปนตนบาง. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง ดังนี้แล
จบ กถาพรรณนาสังขารวาระ
กถาพรรณนาอวิชชาวาระ
[๑๒๘ ] พึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาวาระ. (ตอไป) :ความไมรูในทุกขสัจ ชื่อวาความไมรูในทุกข. คําวา ทุกฺเข
อฺาณ นี้ เปนชื่อของโมหะ. ในคําทั้งหลายมีอาทิวา สมุทเย
อฺาณ ก็มีนัยนี้.
ในจํานวนสัจจะทั้ง ๔ นั้น การไมรูในทุกข พึงทราบไดโดยเหตุ
๔ ประการ คือ โดยการหยั่งลงภายใน ๑ โดยฐาน (ที่ตั้ง) ๑ โดยอารมณ ๑
โดยการปกปดไว ๑. จริงอยางนั้น การไมรูทุกขนั้น ชื่อวาหยั่งลง
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ภายในทุกข เพราะนับเนื่องในทุกขสัจ ทุกขสัจ ชื่อวาเปนฐาน (ที่ตั้ง)
เพราะเปนนิสสยปจจัยของการไมรูทุกขนั้น ชื่อวาเปนอารมณ เพราะความ
เปนอารัมณปจจัย (ของการไมรูทุกขนั้น) และทุกขสัจ ยอมปกปด
การไมรูทุกขนั้นไว.
ในอธิการแหงอวิชชาวาระ ความไมรูในสมุทัย พึงรูไดโดยเหตุ
๓ ประการ คือ โดยฐาน ๑ โดยอารมณ โดยการปดบังไว ๑ เพราะ
สมุทัยนั้นหามกันการแทงตลอดลักษณะ ตามความจริง และเพราะไม
มอบใหซึ่งความเปนไปแหงญาณ. ความไมรูในนิโรธและปฏิปทา
พึงทราบไดโดยเหตุเดียวเทานั้น คือ โดยการปดบังไว. ก็ความไมรู
ที่ปดบังไว. ก็ความไมรูที่ปดบังนิโรธและปฏิปทาไวนั่นเอง พึงทราบได
เพราะหามไวซึ่งการแทงตลอดลักษณะ ตามความจริงแหงนิโรธสัจและ
ปฏิปทาเหลานั้น และเพราะการไมมอบใหซึ่งความไมเปนไปแหงญาณ
ในสัจจะทั้ง ๒ นั้น. แตความไมรูสัจจะทั้ง ๒ นั้น ไมเปนการหยั่งลงสูภายใน
ในสัจจะทั้ง ๒ นั้น เพราะไมนับเนื่องในสัจจะทั้ง ๒ นั้น สัจจะทั้ง ๒
นั้น ก็ไมเปนที่ตั้งของความไมรูสัจจะทั้ง ๒ นั้น เพราะไมเปนธรรมเกิด
รวมกัน (และ) ไมเปนอารมณ เพราะไมปรารภสัจจะทั้ง ๒ เปนไป.
อธิบายวา สัจจะ ๒ ขอหลัง เห็นไดยาก เพราะลึกซึ้ง แตใน
เรื่องนี้ ความไมรูไมใชมืดบอด จึงเปนไป. สวนสัจจะ ๒ ขอตน
ลึกซึ้ง เพราะลักษณะของสภาวะเห็นไดยาก โดยความหมายวาเปนขาศึก
กัน จึงเปนไปดวยการถึงวิปลาสในสัจจะทั้ง ๒ นั้น.
อีกอยางหนึ่ง ดวยคําเพียงเทานี้วา ทุกฺเข พระเถระไดแสดงอวิชชา
ไว โดยการสงเคราะหเขาดวยกัน ทั้งโดยฐาน (ทีต่ ั้ง) โดยอารมณ และ
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โดยกิจ.
ดวยคําเพียงเทานี้วา ทุกขฺ สมุทเย ทานแสดงไวโดยฐาน (ที่ตั้ง )
โดยอารมณ และโดยกิจ.
ดวยคําเพียงเทานี้วา ทุกฺขนิโรเธ ทุกขฺ นิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
ทานแสดงไวโดยกิจ. แตโดยไมแตกตางกันแลว อวิชชา พึงทราบวา
ทานแสดงไวโดยสภาวะ. ดวยคําวา อฺาณ นี้
ก็กามาสวะ ภวาสวะ ในคําวา อาสฺวสมุทยา นี้ เปนปจจัย
แหงอวิชชา ดวยสามารถแหงสหชาตปจจัยเปนตน. อวิชชาสวะ พึงทราบ
วา ก็อวิชชาที่เกิดขึ้นกอนโดยอุปนิสสยปจจัยนั่นเอง ชื่อวาอวิชชาสวะ
ในคําวา อาสฺวสมุทยา นี้. อวิชชาสวะนั้นจะเปนอุปนิสสยปจจัย ของ
อวิชชาที่เกิดขึ้นในกาลตอมา. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั่นแหละ
ดังนี้แล.
จบ กถาพรรณนาอวิชชาวาระ
กถาพรรณนาอาสววาระ
[๑๓๐] พึงทราบวินิจฉัยในอาสววาระ (ตอไป) :อวิชชาในคําวา อวิชฺชาสมุทยา นี้ เปนปจจัยโดยสหชาตปจจย
เปนตน ของกามาสวะและภวาสวะ และเปนปจจัยแหงอวิชชาสวะ โดย
อุปนิสสยปจจัยนั่นแหละ แตในคําวา อวิชฺชาสมุทยา นี้ อวิชชา
ที่เกิดขึ้นในกาลตอ ๆ มา พึงทราบวา เปนอวิชชาสวะ. อวิชชานั่นเอง
ที่เกิดขึ้นในกาลกอน จะเปนอุปนิสสยปจจัยของอวิชชาสวะที่เกิดขึ้นในกาล
ตอมา. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั่นแหละ ดังนี้แล.
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วาระนี้ ทานกลาวไวแลว โดยการแสดงปจจัยของอวิชชานี้ ที่
เปนประธานในบทปฏิจจสมุปบาททั้งหลาย. ดวยวาระที่ทานกลาวไวอยาง
นี้ เปนอันสําเร็จความที่สงสารมีที่สุดเบื้องตน (เงื่อนตน) อันใคร
ตามไปไมรูแลว.
ถามวา ไมรูอยางไร ? แกวา (ไมรูอยางนี้คือ ) เพราะวา การ
เกิดขึ้นแหงอวิชชา มีเพราะการเกิดขึ้นแหงอาสวะ การเกิดขึ้นแหง
อาสวะก็มี แมเพราะการเกิดขึ้นแหงอวิชชา อาสวะเปนปจจัยของอวิชชา
ถึงอวิชชาก็เปนปจจัยของอาสวะ เพราะอธิบายดังที่กลาวมาแลวนี้ ที่สุด
เบื้องตน (เงื่อนตน) จึงไมปรากฏ ภาวะที่สงสารมีเงื่อนตนที่ใคร
ตามไปไมรูแลว เปนอันสําเร็จแลว เพราะเงื่อนตนของอวิชชานั้น
ไมปรากฏ.
วาระเหลานั้นทั้งหมดคือ กัมมปถวาระ ๑ อาหารวาระ ๑ ทุกขวาระ ๑ ชรามรณวาระ ๑ ชาติวาระ ๑ ภววาระ ๑ อุปาทานวาระ ๑
ตัณหาวาระ ๑ เวทนาวาระ ๑ ผัสสวาระ ๑ สฬายตนวาระ ๑ นามรูปวาระ ๑ วิญญาณวาระ ๑ สังขารวาระ ๑ อวิชชาวาระ ๑ อาสววาระ ๑
รวม ๑๖ วาระ พระเถระไดกลาวไวแลวในพระสูตรนี้ ดังที่พรรณนา
มานี้.
เพราะในจํานวนวาระทั้ง ๑๖ วาระนั้น แตละวาระทานวางไว ๒
อยาง โดยอยางยอและอยางพิสดาร จึงเปน ๓๒ สถาน. ดวยเหตุดังนี้
ในพระสูตรนี้ จึงเปนอันพระเถระไดกลาวสัจจะไว อยาง ใน ๒๒
สถานเหลานี้ .
๑

๑. ปาฐะ ปุพพฺ า โกฏิ แยกกัน แตฉบับพมาติดกันเปน ปุพฺพโกฏิ จึงแปลตามที่ไมแยก.

ถาแยก ก็ตองแปลวา เบื้องตน เบื้องปลาย...
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พระเถระไดกลาวอรหัตไวในที่ ๑๖ สถาน ที่กลาวไวแลวโดย
พิสดารในบรรดาอยางยอและอยางพิสดารนั้นนั่นเอง. แตตามมติของพระ
เถระทานไดกลาวถึงสัจจะทั้ง ๕ และมรรคทั้ง ไวใน ๓๒ สถานเทานั้น
เพราะเหตุดังที่กลาวมาแลวนี้แล ในพระพุทธพจนที่พระธรรมสังคาหกาจารยไดรวบรวมไวในนิกายใหญทั้ง ๕ นิกาย หมดทั้งสิ้น จึงไมมีสูตร
ที่ประกาศสัจจะ ๔ อยางไวถึง ๓๒ ครั้ง และประกาศอรหัตไวถึง ๓๒
ครั้ง นอกจากสัมมาทิฏฐิสูตรนี้แล.
คําวา อิทนโวจายสฺมา สาริปตุ ฺโต มีเนื้อความวา ทานพระ
สารีบุตร ไดกลาวสัมมาทิฏฐิสูตรนี้ แพรวพราวไปดวยเหตุ ๖๔ อยาง
คือ ดวยการบรรยายอริยสัจ ๔ ไว ๓๒ อยาง และบรรยายพระอรหัตไว
๓๒ อยาง.
ภิกษุเหลานั้น พอใจ ไดพากันชมเชยภาษิตของทานพระสารีบุตร
ดังนี้แล.
จบ อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร
จบ สูตรที่ ๙
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๑๐. สติปฏฐานสูตร
[๑๓๑ ] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในแควนกุรุทั้งหลาย
(ทรงอาศัย) นิคมหนึ่งของชาวกุรุ ชือ่ วา กัมมาสธัมมะ. ณ ทีน่ ั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๑๓๒] พระผูมพี ระภาคเจา ไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว
เพื่อกาวลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส
เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําพระนิพพานใหแจง. ทางนี้คือ
สติปฏฐาน ๔ ประการ. ๔ ประการเปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.
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อานาปานบรรพ
[๑๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู
อยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูควงไมก็ดี ไปสูเรือนราง
ก็ดี นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. เธอมีสติหายใจ
ออก มีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว.
เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชดั วา เราหายใจเขายาว. เมื่อหายใจออกสั้น
ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น. เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขา
สั้น. ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก.
ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจเขา. ยอม
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก. ยอมสําเหนียกวา เรา
จักระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) หายใจเขา.
นายชางกลึง หรือลูกมือของนายชางกลึงผูฉลาด เมื่อชักเชือก
กลึงยาว ก็รชู ัดวา เราชักยาว. เมื่อชักเชือกกลึงสัน้ ก็รชู ัดวา เราชักสั้น
แมฉันใด. ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อหายใจออกยาว ก็รชู ดั วา เรา
หายใจออกยาว. เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว. เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น. เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รชู ัดวา
เราหายใจเขาสั้น. ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง
หายใจออก. ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง
หายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก. ยอม
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจเขา ดังพรรณนามาฉะนี้.
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ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายใน
กายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งควานเสื่อม
ในกายบาง อยู. อนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงเพื่อ
ความรู เพียงเพื่ออาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
อยูแลว และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย อยู.
จบ อานาปานบรรพ
อิริยาปถบรรพ
[๑๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน
ก็รูชัดวา เราเดิน เมื่อยืน ก็รชู ัดวา เรายืน เมื่อนั่ง ก็รูชดั วา เรานั่ง
เมื่อนอน ก็รูชัดวา เรานอน หรือเธอทั้งกายไวดวยอาการอยางใด ๆ
ก็รูชัดอาการอยางนั้น ๆ. ดวยเหตุดังพรรณนานานี้ ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายในกาย ภายในบาง ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุ
ชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู.
จบ อิริยาปถบรรพ
สัมปชัญญบรรพ
[๑๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูกระทํา
สัมปชัญญะ ในการกาวไปและถอยกลับ, ในการมอง และการเหลียว,

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 609

ในการคูเขาและเหยียดออก, ในการทรงผาสังฆาฏิ, บาตร และจีวร,
ในการกิน ดืม่ เคี้ยว ลิม้ ในการถายอุจจาระและปสสาวะ ในเวลา
เดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่ง. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ภายในบาง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู.
จบ สัมปชัญญบรรพ
ปฏิกูลบรรพ
[๑๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายนี้แหละ เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นมา เบือ้ งต่ําแตปลายผมลงไป
มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา มีอยูใน
กายนี้ คือผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม
อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร. ไถมปี ากสองขาง เต็มดวยธัญญชาติ
นานาชนิด คือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ขาวสาร
บุรุษผูมีนัยนตาดี แกไถนั้นแลว พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขา วเปลือก
นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วเหลือง นีง้ า นี้ขาวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ. เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นมา เบื้องต่ําแต
ปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ
ตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้ คือผม ขน ฯลฯ ไขขอ มูตร. ดวยเหตุ
ดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ภายในบาง ฯลฯ
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย อยู.
จบ ปฏิกูลบรรพ
ธาตุบรรพ
[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้ง หลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายนี้แหละ ตามที่ตั้งอยู โดยความเปนธาตุวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา
ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยูในกายนี้. คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด
ฆาแมโคแลว นั่งแบงออกเปนสวน ๆ อยูทหี่ นทางใหญ ๔ แพรง
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ตามที่ตั้ง
อยูโดยความเปนธาตุวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยูใ นกาย
นี้. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกาย ภายใน
บาง ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกาย
ในกาย อยู.
จบ ธาตุบรรพ
นวสีวถิกาบรรพ
[๑๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือน
ภิกษุพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวในปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง
สามวันบาง ที่ขึ้นพองมีสีเขียว น้ําเหลืองไหล เธอยอมนอมเขาสูกายนี้
แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้
ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายในกาย ภายในบาง ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุ
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ชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย อยู.
อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง ฝูงพญาแรงจิกกิน
อยูบาง หมูสุนัขบานกัดกินอยูบาง หมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูบาง หมูสัตว
ตาง ๆ กัดกินอยูบาง. เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายนี้
เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลว งความเปนอยางนี้ไป
ได. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายบาง ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย อยู.
อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา เปนรางกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ เปน
รางกระดูก ยังเปอนเลือด แตปราศจากเนื้อ ยังมีเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ
เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ
เปนรางกระดูก ปราศจากเอ็นผูกรัดแลว เรี่ยราดไปในทิศนอยทิศใหญ
คือกระดูกมือไปทางหนึ่ง กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขงไปทางหนึ่ง
กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกขอสันหลังไป
ทางหนึ่ง กระดูกซี่โครงไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไปทางหนึ่ง กระดูก
แขนไปทางหนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูก
คางไปทางหนึ่ง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง กะโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง.
เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายนี้เลา ก็มอี ยางนี้เปน
ธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. ดวยเหตุ
ดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกาย ภายในบาง ฯ ล ฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมดวยอาการอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกาย

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 612

ในกาย อยู.
อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา เปนกระดูก มีสีขาว เปรียบดวยสีสังข. . . เปนกระดูก เปน
กองเรี่ยราดแลว เกาเกินปหนึ่งไปแลว . . เปนกระดูกผุละเอียด เธอ
ยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา
คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อม
ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกาย
บาง อยู. อนึ่ง สติของเธอตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงเพื่อความรู
เพียงเพื่ออาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยู
แลว และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย อยู.
จบ นวสีวถิกาบรรพ
จบ กายานุปสสนาสติปฏฐาน
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
[๑๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาอยูอยางไร
เลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา เสวยทุกขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา เสวย-
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อทุกขมสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา. หรือเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเสวยสุขเวทนาไมมี
อามิส ก็รูชดั วา เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส. หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส
ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส. หรือเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส
ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส. หรือเสวยอทุกขมสุขเวทนามี
อามิส ก็รชู ดั วา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รชู ัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส. ดวย
เหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนา
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบาง อยู. อนึ่ง สติของเธอ
ตั้งมั่นอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียงเพื่อความรู เพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถอื มั่นอะไรๆ
ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนา อยู.
จบ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
อยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ หรือจิต
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ปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากราคะ. จิตมีโทสะ ก็รชู ดั วาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รชู ัดวา จิตปราศจากโทสะ. หรือจิตมีโมหะ
ก็รูชัดวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รชู ัดวา จิตปราศจาก
โมหะ. จิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รชู ัดวา จิตฟุงซาน.
จิตเปนมหัคคตะ ก็รูชัดวา จิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ ก็รชู ัดวา
จิตไมเปนมหัคคตะ. จิตมีธรรมอื่นยิง่ กวา ก็รูชัดวา จิตมีธรรมอื่นยิ่งกวา
หรือจิตไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ก็รูชัดวา จิตไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. จิตตั้งมั่น
ก็รูชัดวา จิตตั้งมั่น หรือจิตไมตั้งมั่น. ก็รูชัดวา จิตไมตั้งมั่น. จิตหลุดพน
ก็รูชัดวา จิตหลุดพน หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รชู ดั วา จิตยังไมหลุด
พน. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้น
ทั้งความเสื่อมในจิตบาง อยู. อนึ่ง สติของเธอตั้งมั่นอยูวา จิตมีอยู ก็เพียง
สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิ
ไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู.
จบ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
นิวรณบรรพ
[๑๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
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อยูอยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัย พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ อยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกามฉันทะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรู
ชัดวา กามฉันทะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อกามฉันทะไมมีอยู
ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทะไมมีอยู ภายในจิตของเรา. อนึ่ง
กามฉันทะที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
กามฉันทะ ที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชดั ประการนั้น
ดวย กามฉันทะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูช ดั
ประการนั้นดวย. อีกอยางหนึ่ง เมื่อพยาบาทมีอยู ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไมมีอยู
ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา. อนึ่ง
พยาบาทที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
พยาบาทที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูช ัดประการนั้น
ดวย พยาบาทที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูช ัด
ประการนั้นดวย. อีกอยางหนึ่ง เมื่อถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรู
ชัดวา ถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไมมีอยู ณ
ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา. อนึ่ง
ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูช ดั ประการนั้น
ดวย ถีนมิทธะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชดั
ประการนั้นดวย. อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต
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ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา. อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด
ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่ละไดแลวจะไม
เกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย. อีกอยางหนึ่ง เมื่อ
วิจิกิจฉามีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา วิจิกิจฉามีอยู ณ ภายในจิตของ
เรา หรือเมื่อวิจิกิจฉาไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา วิจิกิจฉาไมมี
อยู ณ ภายในจิตของเรา. อนึ่ง วิจกิ ิจฉาที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว จะละเสีย
ไดดวยประการใด ยอมรูช ัดประการนั้นดวย วิจิกิจฉาที่ละไดแลว จะไม
เกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูช ัดประการนั้นดวย.
ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภาย
ในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรม
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง อยู. อนึ่ง สติของเธอตั้งมั่น
อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือนิวรณ ๕ อยู.
จบ นิวรณบรรพ
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ขันธบรรพ
[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕.
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ อยางไร
เลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้วา อยางนี้รูป อยางนี้ความ
เกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกิด
ขึ้นแหงเวทนา อยางนี้ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา อยางนี้ความ
เกิดขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้
ความเกิดขึ้นแหงสังขาร อยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ
อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ. ดวยเหตุ
ดังพรรณนามานี้ ภิกษุ ยอมพิจารณาเปนธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือควานเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้ง
ความเสื่อมในธรรมบาง อยู. อนึ่ง สติของเธอตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู
ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕
อยู.
จบ ขันธบรรพ
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อายตนบรรพ
[ ๑๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและภายนอก ๖.
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรม คือ อายตนะภายในและภายนอก ๖
อยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตา รูจักรูป และรูจักสังโยชน
ที่อาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้น. อนึ่ง สังโยชนที่ยังไมเกิดขึ้นดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนทเี่ กิดขึ้นแลว จะละเสียได
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนที่ละไดแลว จะไม
เกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
ภิกษุยอมรูจักหู รูจกั เสียง . . .
ภิกษุยอมรูจักจมูก รูจักกลิ่น . . .
ภิกษุยอมรูจักลิ้น รูจักรส . . .
ภิกษุยอมรูจักกาย รูจักโผฏฐัพพะ. . .
ภิกษุยอมรูจักใจ รูจ ักธรรมารมณ และรูจักสังโยชนที่อาศัยใจและ
ธรรมารมณทั้ง ๒ นั้นเกิดขึ้น.
อนึ่ง สังโยชนที่ยงั ไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการ
นั้นดวย สังโยชนที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการนั้นดวย สังโยชนที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด
ยอมรูชัดประการนั้นดวย. ดวยเหตุดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ มพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม
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คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง อยู. อนึ่ง
สติของเธอตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรูเพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถอื มั่นอะไร ๆ
ในโลก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชอื่ วาพิจารณาเห็นธรรม
คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖ อยู.
จบ อายตนบรรพ
โพชฌงคบรรพ
[๑๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ โพชฌงค ๗.
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค
ไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา. อนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด
ยอมรูชัดประการนั้นดวย สติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบรู ณ
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย. อีกอยางหนึ่ง เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต. . .
อีกอยางหนึ่ง เมื่อวิริยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต . . .
อีกอยางหนึ่ง เมื่อปติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต. . .
อีกอยางหนึ่งเมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต. . .
อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต . . .
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อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรู
ชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมือ่ อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี
อยู ณ ภายในจิตของเรา. อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด จะเกิด
ขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิด
ขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูช ดั ประการนั้นดวย. ดวย
เหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรนภายในบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้ง
ภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้ง
ความเกิดขึ้นความเสื่อมในธรรมบาง อยู. อนึ่ง สติของเธอตั้งมั่นอยูวา ธรรม
มีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอัน
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
โพชฌงค ๗.
จบ โพชฌงคบรรพ
สัจจบรรพ
[๑๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔.
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ ๔ อยางไรเลา ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 621

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ดวยเหตุดังพรรณนามานี้ ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกบางพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบางพิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อม
ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรม
บาง อยู. อนึ่ง สติของเธอตั้งมั่น อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู
เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว
และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อ
วาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู.
[ ๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน ?
แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ก็เปนทุกข ความประจวบกับสิ่งไม
เปนที่รัก ก็เปนทุกข ความพลัดพลากจากสิ่งที่รัก ก็เปนทุกข ปรารถนา
สิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข โดอยูอุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ?
ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด เกิดจําเพาะ ความปรากฏ
แหงขันธ ความไดอายตนะครบในหมูสัตวนั้น ๆ อันนี้เรียกวาชาติ.
ก็ชราเปนไฉน ?
ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังยน ความ
เสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรียในหมูส ัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตว
นั้น ๆ อันนี้เรียกวาชรา.
ก็มรณะเปนไฉน ?
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ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อนความแตกทําลาย ความหายไป
มฤตยูความตาย การทํากาละ ความทําลายแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ
ไว ความขาดแหงชีวิตินทรียในหมูส ัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อัน
นี้เรียกวามรณะ.
ก็โสกะเปนไฉน ?
ความแหงใจ กิริยาที่แหงใจ ภาวะของบุคคลผูแหงใจ ความผาก
ณ ภายใน ความแหงผาก ณ ภายในของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้
เรียกวาโสกะ.
ก็ปริเทวะเปนไฉน ?
ความคร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน กิรยิ าที่คร่ําครวญ กิริยาที่ร่ําไร
รําพัน ภาวะของบุคคลผูคร่ําครวญ ภาวะของบุคคลผูร่ําไรรําพันของ
บุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยาง
ใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวาปริเทวะ.
ก็ทุกขเปนไฉน ?
ความลําบากทางกาย ความไมสําราญทางกาย ความเสวยอารมณอัน
เปนทุกขไมสําราญ เกิดแตกายสัมผัส อันนี้เรียกวาทุกข.
ก็โทมนัสเปนไฉน ?
ความทุกขทางจิต ความไมสําราญทางจิต ความเสวยอารมณ
อันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตมโนสัมผัส อันนี้เรียกวาโทมนัส.
ก็อุปายาสเปนไฉน ?
ความแคน ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน ภาวะของ
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บุคคลผูคับแคนของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูก
ธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนีเ้ รียกวาอุปายาส.
ก็ความประจวบกับสัตวและสังขารไมเปนที่รักก็เปนทุกข เปนไฉน ?
ความประสบความพรั่งพรอม ความรวม ความระคนดวยรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ หรือดวย
บุคคลผูปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ปรารถนาสิ่งที่ไมเกื้อกูล ปรารถนา
ความไมผาสุก ปรารถนาความไมเกษมจากโยคะ ซึ่งมีแกผูนั้น อันนี้
เรียกวา ความประจวบกับสัตวและสังขารไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข.
ก็ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารเปนที่รักก็เปนทุกข เปนไฉน.
ความไมประสบ ความไมพรั่งพรอม ความไมรวม ความไมระคน
ดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หรือ
ดวยบุคคลผูปรารถนาประโยชนปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก
ปรารถนาความเกษมจากโยคะ ซึ่งมีแกผูนั้น คือ มารดา บิดา พี่ชาย
นองชาย พี่หญิง นองหญิง มิตร อํามาตย หรือญาติสาโลหิต อันนี้
เรียกวา ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารเปนที่รักก็เปนทุกข.
ก็ปรารถนาสิ่งใดไมไดแมอันนั้นก็เปนทุกข เปนไฉน ?
ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดาอยางนี้วา
โอหนอ ขอเราไมพึงมีความเกิดเปนธรรมดา ขอความเกิดอยามีมาถึงเราเลย
ขอนั้นสัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้กช็ ื่อวา ปรารถนาสิ่งใดไม
ได แมอันนัน้ ก็เปนทุกข.
ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา ความ
ปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเจ็บเปนธรรมดา . . .
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ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ขอโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้น สัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แม
ขอนี้ก็ชื่อวา ปรารถนาสิง่ ใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข.
ก็โดยยอ อุปทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกขเปนไฉน ?
อุปาทานขันธทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
โดยยอ เหลานี้เรียกวา อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันนี้เรียกวาทุกขอริยสัจ.
[๑๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน ?
ตัณหานี้ใด อันมีความเกิดอีก ประกอบดวยนันทิราคะ เพลิดเพลินยิ่งนัก
ในอารนณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
ก็ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่ไหน ? เมื่อจะตั้งอยู ยอม
ตั้งอยูที่ไหน ? ที่ใดเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ยอมเกิดในที่นั้น เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นั้น อะไรเปนที่รักที่เจริญ
ใจในโลก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นั้น เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นั้น. รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู
ยอมตั้งอยูที่นี้. จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
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มโนสัมผัส เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้
เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอม
เกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปนทีร่ ักที่เจริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. รูปสัญเจตนา
สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมมสัญเจตนา เปนที่รกั ที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิด
ที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา
รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. รูปวิตก สัททวิตก
คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนที่รักที่เจริญใจในโลก
ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่นี้. รูปวิจาร
สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนที่รัก
ที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้ง
อยูที่นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ.
[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ?
ความดับดวยสามารถความสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละ
คืน ความปลอยวาง ความไมมีอาลัยในตัณหานั้น. ก็ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละ ยอมละเสียไดในที่ไหน ? เมื่อจะดับ ยอมดับในที่ไหน ที่ใดเปน
ที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นั้น

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 626

เมื่อจะดับ ยอมดับไดที่นั้น. ก็อะไรเปนที่รักเจริญใจในโลก ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ
ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอม
ละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้. จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เปนที่รักที่เจริญใจ
ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับ
ที่นี้. จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียได
ที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้. จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รักที่เจริญใจโนโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ
ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้. รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปนที่รักที่เจริญใจใน
โลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้.
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคล
จะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้. รูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฎฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปนที่รักที่เจริญใจ
ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับ
ที่นี้. รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้
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เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้. รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร
โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนที่รกั ทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคล
จะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ.
[๑๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เปนไฉน ?
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ?
ความรูในทุกข ความรูในเหตุใหทุกขเกิด ความรูในความดับทุกข
ความรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อันนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ?
ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความไมพยาบาท ความ
ดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ.
สัมมาวาจาเปนไฉน ?
การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด งดเวนจากพูด
คําหยาบ งดเวนจากพูดเพอเจอ อันนี้เรียกวา สัมมาวาจา.
สัมมากัมมันตะเปนไฉน ?
การงดเวนจากลางผลาญชีวิต งดเวนจากถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให
งดเวน จากการประพฤติผิดในกาม อันนี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ.
สัมมาอาชีวะเปนไฉน ?
อริยสาวกในธรรนวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิด สําเร็จการเลี้ยงชีพ
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ดวยการเลี้ยงชีพที่ชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ.
สัมมาวายะเปนไฉน.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดบังเกิด
ขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลธรรม
ที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยูไมเลือนหาย เจริญยิง ไพบูลย
มีขึ้น เต็มเปยม แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว อันนี้เรียกวา สัมมาวายามะ.
สัมมาสติเปนไฉน ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู . . . พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได อันนี้เรียกวา สัมมาสติ.
สัมมาสมาธิเปนไฉน ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เ ขา
ถึงปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอเขาถึงทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจาร
สงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เธอมี
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ. เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป
เขาถึงตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
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ละสุขและทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให
สติบริสุทธิ์อยู อันนี้เรียกวา สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๕๐] ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรม
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง อยู.
อนึ่ง สติของเธอ ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสัก
วาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และ
ไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวา
พิจารณาเห็นธรรมอยู.
จบ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
[๑๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้
อยางนี้ตลอด ๗ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีขันธปญจกเหลืออยู เปนพระ
อนาคามี ๗ ป ยกไว ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้
ตลอด ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป . . . ๑ ป ยกไว ผูใด
ผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล
๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือพระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อ
อุปาที (สังโยชน) มีเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๗ เดือน ยกไว ผูใด
ผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๖ เดือน ๕ เดือน
๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน. . . กึ่งเดือนยกไว
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ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวัง
ผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือพระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือ
เมื่ออุปาทิ (คือสังโยชน) ยังเหลืออยูเปนพระอนาคามี.
จบ สัจจบรรพ
จบ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
นิคมวจนะ
[๑๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพื่อลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญ
แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําพระนิพพานใหแจง
หนทางนี้ คือสติปฏฐาน ๔ ประการ ฉะนี้แล คําที่เรากลาวดังพรรณนา
มาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกลาวแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดี
ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.
จบ สติปฏฐานสูตรที่ ๑๐
จบ มูลปริยายวรรคที่ ๑
ประมวลพระสูตรแหงวรรคนี้
วรรคอัน ประเสริฐประดับดวย มูลปริยายสูตร สัพพาสวสังวรสูตร
ธัมมทายาทสูตร ภยเภรวสูตร อนังคณสูตร อากังเขยยสูตร
วัตถูปมสูตร สัลเลขสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร และ สติปฏฐานสูตร จบ
บริบูรณแลว.
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อรรถกถาปติปฏฐานสูตร
[๑๓๑] สติปฏฐานสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาสดับมาแลว
อยางนี้.
ที่มาของคําวา กุรุ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุรูสุ วิหรติ ความวา ชนบทแม
แหงหนึ่ง เปนที่อยูของราชกุมารผูอยูในชนบทชือ่ วา กุรุ เขาเรียกวา
กุรู ดวยรุฬหิศัพท (คําที่งอกไปจากดําเดิม ) (พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ประทับ ) ทีก่ ุรุชนบทนั้น.
แตพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไววา ในรัชสมัยของพระเจา
มันธาตุราช มนุษยใน ๓ ทวีป ไดยนิ (คําเลาลือ) วา ขึ้นชือ่ วา
ทวีปชมพู เปนดินแดนที่อุบัติของยอดคน (อุดมบุรุษ) จําเดิมแต
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิทั้งหลาย เปนถิ่น
อภิรมยอุดมทวีป จึงไดพากันมาพรอมดวยพระเจาจักรพรรดิมันธาตุราช
ผูทรงสงจักรแกวออกหนาแลวเสด็จติดตามมายังทวีปทั้ง ๔.
จากนั้นมา พระราชาไดตรัสถามปริณายกแกววา ยังมีหรือไม
ถามที่ ๆ เปนรมณียสถานยิ่งกวามนุษยโลก ?
ปริณายกแกวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระอาชญาไมพนเกลา
ไฉนใตฝาละอองธุลีพระบาทจึงตรัสอยางนี้ ใตฝาละอองธุลีพระบาทมิได
ทอดพระเนตรอานุภาพของดวงจันทร ดวงอาทิตยหรือ ? สถานที่ดวง
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จันทรและดวงอาทิตยเหลานี้ เปนรมณียสถานยิ่งกวามนุษยโลกนี้แน.
พระราชาจึงทรงสงจักรแกวไปกอนแลว ไดเสด็จไป ณ ที่นั้น.
ทาวจาตุมมหาราชไดทราบวา พระเจามันธาตุราชเสด็จนาแลว ทรงดําริ
วา พระราชาผูทรงฤทธิ์มาก (เสด็จมาแลว) เราไมอาจจะตอตานไดดวย
การรบ จงไดมอบราชสมบัติของตนถวาย.
พระองคทรงรับราชสมบัตินั้นแลว ไดตรัสถามอีกวา ยังมีอยูหรือไม
สถานที่ที่เปนรมณียสถานยิ่งกวานี้ ?
หาวจาตุมมหาราชไดกราบทูลถึงดาวดังสภพแดพระองควา พระพุทธเจาขา ดาวดึงสภพเปนรมณียสถานยิ่งกวา (นี้). บนดาวดึงสภพ
นั้น มหาราชทั้ง ๔ เหลานี้ เปนผูรักษาการ (ปริจาริกา) ของทาว
สักกเทวราชนั้น จะประทับยืนที่พระทวาร ทาวสักกเทวราชทรงมีฤทธิ์
มาก ทรงมีอานุภาพมาก และพระองคทรงมีเทวสถานสําหรับใช เหลานี้
คือ เวชยันตปราสาทสูง ๑ โยชน สุธรรมาเทวสภาสูง ๕๐๐ โยชน
เวชยันตรถสูง ๑๕๐ โยชน ชางเอราวัณก็สูงเทานั้น สวนนันทวัน สวน
จิตรลดาวัน สวนปารุสกวัน สวนมิสกวัน ประดับประดาดวยทิพยพฤกษาจํานวนพันตน ตนไมสวรรค ชื่อปาริฉัตตกะ สูง ๑๐๐ โยชน
ภายใตตนปาริฉัตตกะนั้น มีพระที่นั่งบัณฑุกัมพลศิลาอาสน มีสีเหมือน
ดอกหงอนไก ยาว ๖๐ โยชน กวาง ๕๐ โยชน สูง ๕ โยชน ซึ่ง
ออนนุน เมื่อทาวสักกเทวราชทรงประทับนั่ง พระวรกายจะจมลงครึ่ง
พระองค. ครั้นทรงสดับคํากราบบังคมทูลนั้นแลว พระราชามีพระราช
ประสงคจะเสด็จไป ณ ดาวดึงสภพนั้น จึงทรงโยนจักรแกวขึ้นไป.
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จักรแกวนั้นประดิษฐานอยูบนอากาศ พรอมดวยจตุรงคเสนา. ตอมา
จักรแกวก็รอนลงจากทามกลางเทวโลกทั้ง ๒ ประดิษฐานอยูที่พื้นดิน
พรอมดวยจตุรงคเสนา มีปริณายกแกวเปนประมุข. พระราชาไดเสด็จไป
ยังดาวดึงสภพลําพังพระองคเดียวเทานั้น.
ทาวสักกะพอไดทรงทราบวา พระเจามันธาตุเสด็จมาเทานั้น ก็
เสด็จตองรับพระองคกราบบังคมทูลวา ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท
ปกเกลาปกกระหมอม พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมที่ใตฝา
ละอองธุลีพระบาทเสด็จมา (นี้เปน) ราชสมบัติของใตฝาละอองธุลีพระบาทเอง ขอทูลเชิญปกครองเถิดพระพุทธเจาขา ดวยเกลาดวย
ดวยกระหมอมขอเดชะ แลวไดทรงแบงเทวราชสมบัติออกเปน ๒ สวน พรอม
ดวยเทพธิดาฟอนรํา ไดนอมถวาย ๑ สวน พระราชาเพียงแตเสด็จ
ประทับที่ดาวดึงสภพเทานั้น ความเปนมนุษย ก็หายไป ความเปนเทวดา
ก็ปรากฏขึ้นแทนที่. ไดทราบวา พระองคประทับนั่งบนพระที่นั่งบัณฑุกัมพลศิลาอาสนรวมกับทาวสักกะ ดวยเหตุเพียงลืมพระเนตรขึ้นจึงจะ
ปรากฏแตกตางกัน. ทวยเทพเมื่อไปสังเกตพระองค ก็จะลืมไปในความ
แตกตางระหวางทาวสักกะกับพระองค. พระองคเมื่อทรงเสวยทิพยสมบัติ
ในดาวดึงสภพนั้น ทรงครองเทวราชสมบัติอยู จนทาวสักกะเสด็จอุบัติ
แลวจุติไปถึง ๓๖ พระองค ก็ไมทรงอิ่มดวยกามคุณเลย ครั้นทรงจุติจาก
เทวโลกนั้นแลว ก็ทรงดํารง อยูที่พระราชอุทยานของพระองค มีพระ
๑

๒

๓

๑. ปาฐะ เปน อากาเสน อุฏทิ ฉบับพมาเปน อากาเส ปติฏาสิ แปลตามพมา.

๒. ปาฐะ วา มนุสฺสตฺตภาโว เทวตฺตภาโว ฉบับพมาเปน มนุสฺสภาโว เทวภาโว แปลตาม
พมา.
๓. ปาฐะ ปติโต ฉบับพมาเปน ปติฏิโต จึงแปลตามพมา.
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วรกายถูกลมและแดด กระทบจึงไดสวรรคต. ก็เมื่อจักรแกวประดิษฐาน
ที่พื้นดิน ปริณายกแกวก็ประทับฉลองพระบาทของพระเจามันธาตุ ลง
ในพระสุพรรณบัฏ แลวมอบถวายราชสมบัติวา นี้เปนราชสมบัติของ
พระเจามันธาตุ. มนุษยที่มาจากทวีปทั้ง ๓ แมเหลานั้น ไมอาจจะไป
ไดอีก ไดพากันเขาไปหาปริณายกแกว แลวรองเรียนวา ใตเทาขอรับ
เหลากระผมมาดวยพระบรมราชานุภาพ บัดนี้จึงไมอาจจะไปได ขอใตเทา
ไดกรุณาใหที่อยูแกเหลากระผมเถิด. ปริณายกแกวไดมอบชนบทใหแกเขา
เหลานั้น เพื่อประโยชนแกการอยูคนละแหง.
ในจํานวนชนบทเหลานั้น ถิน่ ที่มีคนมาจากบุพพวิเทหทวีปอาศัย
อยู ไดนามวา วิเทหรัฐ ตามชื่อเกานั้นเอง. ถิ่นที่มีตนมาจากอมรโคยานทวีปอาศัยอยู ไดนามวา อปรันตชนบท. ถิ่นที่มีคนมาจากอุดรกุรุทวีปอาศัยอยู ไดนามวา กุรุรัฐ. แตคนทั้งหลายเรียกดวยพหูพจน
โดยหมายถึงบานและนิคม จํานวนมาก เพราะเหตุดังที่กลาวมาแลวนี้
ทานพระอานนทจึงกลาววาประทับอยูที่หมูบานกุรุทั้งหลาย (เปนพหูพจน)
ดังนี้ .
ที่มาของคําวา กัมมาสธัมมะ
ในบทวา กมฺมาสธมฺม ในบรรดาคําวา กมฺมาสธมฺม นาม
กุรูน นิคโม นี้ อาจารยบางพวกกลาวอรรถาธิบายความ โดย (แปลง)
ธ อักษร เปน ท อักษร. สถานที่ชื่อวา กัมมาสธัมมะ เพราะเปนที่
๑

๑. ปาฐะวา ผุฏิตคฺคตฺโต พมาเปน ผุฏคตฺโต จึงแปลตามพมา.
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ถูกทรมานของคนเทาดาง. พระเจาโปริสาท ผูมีพระบาทดาง เขา
เรียกวา กัมมาสะ (เจาองคตาง).
เลากันมาวา แผลเปนที่พระบาทในที่ที่ถูกตอตํา งอกขึ้นคลายไม
มีลาย เพราะฉะนั้น จึงปรากฏวามีพระบาทดาง. และในโอกาสนั้น
พระองคถูกทรมาน แลวถูกหามจากความเปนมนุษยกินคน.
ใครทรมาน ?
พระมหาสัตว.
ถามวา ในชาดกอะไร ?
แกวา พระเถระพวกหนึ่ง (อางวามา) ในสุตตโสมชาดก.
แตพระเถระเหลานี้บอกวา มาในชยทิสชาดก. จริงอยางนั้น
พระมหาสัตวเจาไดทรงทรมานพระเจาโปริสาท ผูมีพระบาทดาง. ดังที่
ทานกลาวไววา :ปางเมื่อเราเปนพระบรมโอรสาธิราชของพระเจา
ชยทิส ผูทรงเปนราชาธิบดีแหงปญจาลรัฐไดสละชีวิต
ปลดเปลื้องพระราชบิดาแลว อีกอยางหนึ่ง เราได
ใหพระเจาโปริสาทผูมีพระบาทดางเลื่อมใสแลว ดังนี้.
แตลางอาจารยอรรถาธิบายดวย ธ อักรษรอยางเดียว. ดังที่เลา
กันมาวา ชาวกุรุรัฐมีขนบธรรมเนียมประจํากุรุรัฐ แตเกิดความดางพรอย
ขึ้นในขนบธรรมเนียมนัน้ เพราะฉะนั้น ที่ที่ดา งพรอยนั้นจึงถูกเรียกวา
กัมมาสธัมมะ เพราะมีธรรมคือความดางพรอยเกิดขึ้น.
ถามวา เหตุไฉนทานจึงไมกลาวซึ่งนิคมที่อยูอาศัยกันแหงนี้เทานั้น
ไวดวยสัตตมีวิภัตติ ในคําวา กัมมาสธัมมะ นั้น ?
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แกวา เพราะ (พระผูมีพระภาคเจา) ไมมีโอกาสที่จะประทับ.
ไดทราบวา ไมมีวิหารอะไรที่เปนโอกาสใหพระผูมีพระภาคเจา
ประทับในนิคมนั้น. แตหางออกจากนิคมไป ไดมีไพรสณฑใหญใน
ภูมิภาคแหงหนึ่ง สมบูรณดวยน้ําเปนรมณียสถาน. พระผูมพี ระภาคเจา
เสด็จประดับที่มหาไพรสณฑนั้น ทรงเอานิคมนั้นเปนโคจรคาม (บาน
รับบิณฑบาต). เพราะฉะนั้น ควรเขาใจความหมายในเรื่องนี้วา พระผูมี
พระภาคเจา เสด็จประทับที่หมูบาน กุรุ ทรงเอานิคมของชาวกุรุที่ชื่อวา
กัมมาสธัมมะ เปนโคจรคาม.
[๑๓๒] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เอกายโน อย ภิกขฺ เว มคฺโค
ดังตอไปนี้ :ทําไมจึงตรัสสติปฏฐานสูตรที่กุรุรัฐ ?
ถามวา เหตุไฉน พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสพระสูตรนี้ใน
แควนกุรุรัฐนั้น ?
ตอบวา เหตุไฉน พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสพระสูตรนี้ใน
แควนกุรุรัฐนั้น ?
ตอบวา เพราะชาวกุรุสามารถจะรับเอาพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งได.
ไดทราบวา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาทั้งหลาย ชาว
กุรุรัฐ เปนผูมีรางกายและจิตใจเหมาะสมเปนนิจ ดวยสามารถแหงปจจัย
คือฤดูเปนที่สบาย เพราะรัฐนั้นสมบูรณดวยปจจัยคือฤดู. คนเหลานั้น
มีกําลังปญญา อันความเหมาะสมแหงจิตใจและรางกายอนุเคราะหแลว
จะเปนผูสามารถรับ (ฟง) ถอยคําที่ลึกซึ้งได. เพราะฉะนั้น พระผู
มีพระภาคเจา เมื่อทรงเล็งเห็นวาคนเหลานั้นสามารถจะรับ (ฟง)
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พระธรรมเทศนาอันลึกซึ้งนี้ได จึงไดตรัสสติปฏฐานสูตรที่มีอรรถลึกล้ํานี้
โดยเพิ่มพระกรรมฐานเขาในพระอรหัตในฐานะ ๑๙ อยาง.
อุปมาเหมือนบุรุษไดผอบทองคําแลว บรรจุดอกไมนานาชนิดไว
ในนั้น หรือไดหีบทองคําแลว เก็บรัตนะทั้ง ๗ ไว (ในนั้น) ฉันใด.
พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ครั้นทรงไดชาวกุรุรัฐ บริษัท จึงไดทรง
แสดงพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้ง. ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ ในมัชฌิมนิกาย
มูลปณณาสกนี้ จึงไดทรงแสดงพระสูตรที่มีเนื้อความลึกซึ้งไวอยางหนึ่ง
ในทีฆนิกาย ไดทรงแสดงไวอีกอยางหนึ่งคือ มหานิทานสูตร ๑ มหาสติปฏฐานสูตร ๑ (และ) ในมัชฌิมนิกายนี้ ไดทรงแสดงพระสูตรไว
อีกอยางหนึ่ง คือ สาโรปมสูตร ๑ รุกขูปมสูตร ๑ รัฏฐปาลสูตร ๑
มาคันทิยสูตร ๑ อานัญชสัปปายสูตร ๑.
อีกอยางหนึ่ง ในชนบทนั้น ตามปกติแลว บริษัททั้ง ๔ พากัน
ประกอบความเพียรเนือง ๆ ในสติปฏ ฐานภาวนาอยู โดยที่สดุ แมพวก
ทาส, กรรม และบริวารชน ก็พูดจากันเกี่ยวกับสติปฏฐานนั้น. แมแต
ที่ทาน้ําและสถานที่ปนดายกันเปนตน ขึ้นชือ่ วาการพูดกันในเรื่องไร
ประโยชนจะเปนไปไมไดเลย.
ถาหญิงคนใดคนหนึ่งถูกถามวา คุณแมจา คุณแมมนสิการสติปฏฐานภาวนาขอไหน ? แลวตอบวา ไมไดมนสิการขอไหนเลย. คนทั้งหลายจะตําหนิเธอวา ชีวติ ของเธอไรประโยชน เธอถึงจะมีชีวิตอยูก็เชน
กับคนตายแลว. จึงไดใหโอวาทเธอวา ทีนี้อยาไดทําอยางนี้ แลวใหเรียน
เอาสติปฏฐานอยางใดอยางหนึ่ง. แต (ถา) หญิงใดพูดวา ฉันมนสิการ
๑

๑. ปาฐะวา กุรุรฏวาสีน ฉบับพมาเปน กุรุรฏวาสีปริส แปลตามพมา.
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สติปฏฐานชื่อโนน. คนทั้งหลายจะพากันใหสาธุการวา สาธุ สาธุ
แลวสรรเสริญดวยถอยคําทั้งหลายมีอาทิวา ชีวิตของเธอเปนชีวิตที่ดีแลว
เธอชื่อวาเปนมนุษยสมบูรณแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอาบัติขึ้นมา
เพื่อประโยชนแกเธอ. ก็ในเรื่องนี้ไมเฉพาะแตมนุษยชาติอยางเดียวเทานั้น
ที่พากันประกอบมนสิการสติปฏฐาน แมแตพวกสัตวเดียรัจฉานที่อาศัยเขา
อยู (ก็มนสิการสติปฏฐาน) ในการทํามนสิการสติปฏฐานของสัตว
นั้น มีเรื่องเลาดังตอไปนี้ :นกแขกเตาเจริญสติปฏฐาน
เลากันนาวา นักฟอนรําคนหนึ่ง เที่ยวจับลูกนกแขกเตามาฝก
นางอาศัยสํานักภิกษุณีอยู เวลาไปก็ไป (แตตัว) ลืมลูกนกแขกเตา
เหลาสามเณรีจึงจับมันมาเลี้ยงไว. ตั้งชื่อใหมันวา พุทธรักขิต (พุทธรักษา). อยูม าวันหนึ่ง พระเถรีเห็นมันเจาอยูขางหนา จึงเรียกวา พุทธรักษา.
มันขานรับวา อะไรคะ คุณแม.
มีมนสิการภาวนา อะไรบางไหม ? พระเถรีถาม
ไมมีคะ คุณแม นกตอบ.
พระเถรีพูดวา แกเอย ธรรมดาผูอยูในสํานักบรรพชิต ไมควรจะ
เปนอยูโดยปลอยอัตภาพเสีย (ปลอยตัว) ควรปรารถนามนสิการอะไร
บางอยางนะ แลวไดบอกวา แตอยางอื่นเจาไมสามารถ (ทําได) จง
สาธยาย (บริกรรม) วา อฎิ อฏิ (กระดูก กระดูก). มันตั้งอยู
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ในโอวาทของพระเถรี เที่ยวสาธยายวา อฏิ อฎิ (กระดูก กระดูก).
อยูมาวันหนึ่ง ตอนเชามันเกาะปลายเสาผึ่งแดดออนอยู นกตัวหนึ่ง ได
เอากรงเล็บเฉี่ยวเอาไป. มันสงเสียงรอง แจด แจด. สามเณรีทั้งหลาย
ไดยินเสียงรอง จึงพูดวา คุณแมขา พุทธรักษาถูกนกเฉี่ยวไป หนูจะ
ไปชวยใหมันปลอย แลวพากันถือเอากอนดินเปนตนติดตามไป ใหมัน
ปลอยจนได. พระเถรีถามมัน ผูที่เขาชวยนํามา เกาะอยูขางหนาวา
พุทธรักษาเวลานกเฉี่ยวเอาไป แกคิดอะไร ?
มันตอบวา คุณแมเจาขา ดิฉันไมไดคิดอยางอื่น คุณแม ดิฉัน
คิดถึงกองกระดูกเทานั้น อยางนี้วา กองกระดูกนั้นแหละ เฉี่ยวเอากอง
กระดูกไป กองกระดูกจะเกลื่อนกลาดไป ไมวาแมในที่ไหน ?
ดีแลว ดีแลว พุทธรักษา (การมนสิการอยางนั้น) จักเปน
ปจจัยของความสิ้นไปแหงภพของเธอในอนาคต พระเถรีกลาว.
แมสัตวเดียรัจฉานในชนบทนั้น ก็ประกอบมนสิการในสติปฏฐาน
ดังที่กลาวมาแลวนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงยัง
ความเจริญในสติปฏฐานนั้นเองใหเกิดแกเขาเหลานั้น จึงไดตรัสพระสูตร
นี้ไว.
ความหมายของเอกายนะ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกายโน แปลวา ทางเอก.
เพราะวาทางมีชื่อมากอยาง คือ มรรคา, ปนถะ, ปถะ,
ปชชะ, อัญชสะ, วฏมะ, อายตนะ, นาวา,
อุตตรเสตู, กุลละ, ภิสิ, และสังกมะ.
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ในสติปฏฐานสูตรนี้ พระองคตรัสทางนี้นั้นไวโดยชือ่ วา อยนะ.
เพราะฉะนั้น ในคําวา เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค (ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเอก ) นี้ควรเขาใจความหมายอยางนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางสายเดียว ไมใชเปนทาง ๒ สาย.
อีกอยางหนึ่ง ทางชื่อวา เอกายนะ เพราะคนคนเดียวเทานั้น
พึงไป. คําวา คนเดียว คือควรละการคลุกคลีดวยหมู ปลีกตัวออก
เงียบสงัด ดําเนินไป คือปฏิบัติ (คนเดียว) หรือชื่อวาอยนะ เพราะ
เพราะเปนเหตุดําเนินไป คือไปจากสงสาร ถึงพระนิพพาน.
ทางดําเนินของผูเปนเอก ชื่อวา เอกายนะ คําวา ผูเปนเอก ไดแก
ผูประเสริฐที่สุด. และผูป ระเสริฐที่สุดกวาสรรพสัตว คือ พระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ไดแก ( ทางดําเนิน ) ของพระ
ผูมีพระภาคเจา.
อันที่จริง ถึงคนอื่นก็ดําเนินไปตามทางนั้นได แตถงึ อยางนั้น
ทางนั้นก็ชื่อวาเปนทางเสด็จดําเนินของพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระองคทรงสรางขึ้น. ดังทีท่ านไดกลาวไววา ดูกอนพราหมณ ความจริง
พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงยังทางที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นแลว ดังนี้
เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อยนะ เพราะไป คือดําเนินไป อธิบายวา
เปนไป. มีอธิบายวา ไปในที่เดียวกัน คือเปนไปในธรรมวินัย (ศาสนา)
นี้เทานั้น ไมใชไปที่อื่น. ดังที่ตรัสไววา ดูกอนสุภัททะ อริยมรรคมี
องค ๘ หาไดในพระธรรมวินัย ( ศาสนา ) นี้เอง. ความจริง เนื้อความ
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ทั้ง ๒ นี้ ตางกันเพียงเทศนา (โวหาร) เทานั้น แตก็มีเนื้อความเปน
อันเดียวกัน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เอกายนะ เพราะไปสูจุดหมายเดียวกัน มี
อธิบายวา ในตอนตนถึงแมจะเปนไปโดยนัยแหงภาวนาที่เปนหลักแตก
ตางกัน แตตอนหลัง ก็จะไปถึงนิพพานแหงเดียวกันนั้นแหละ. ดังที่
ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวไววา :พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นที่สุดแหงการสิ้นความ
เกิด ทรงอนุเคราะหเกื้อกูล (ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ) ทรงทราบทางไปสูที่แหงเดียว (พระนิพพาน)
ดวยทางสายนี้ที่คนทั้งหลายไดเคยขามโอฆะหวงน้ํา
มาแลว กําลังขามอยู และจักขามตอไป.
แตอาจารยลางเหลากลาววา ชื่อวา เอกายนะ เพราะไปถึงนิพพาน
ครั้งเดียว ตามนัยแหงความวา ไมไปถึงฝง (คือพระนิพพาน) ถึง ๒
ครั้ง. คํานั้น ไมถูก. เพราะวา อรรถะ (ความหมาย) อยางนี้ พยัญชนะ
ควรจะเปนอยางนี้วา สกึ อยโน (ไมใชเอกายโน). แตถาจะกลาว
ประกอบความอยางนี้วา ทางนั้นมีทางไปอยางเดียว คือมีคติ ไดแกมี
ความเปนไปอยางเดียว ดังนี้ พยัญชนะก็ใชได. แตอรรถใชไมไดทั้ง ๒
อยาง.
เพราะเหตุไร ?
เพราะในที่นี้ทรงประสงคเอามรรคที่เปนบุพพภาค.
อธิบายวา ในที่นี้พระองคทรงประสงคเอามรรคเปนที่ตั้งสติ (สติปฏฐาน) อันเปนสวนเบื้องตน เปนไปในอารมณทั้ง ๔ มีกายเปนตน.
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ไมใชมรรคที่เปนโลกุตตระ. และมรรคที่เปนสวนเบื้องตนนั้นก็ไปไดไมใช
ครั้งเดียวดวย ทั่งมีการไปไมใชอยางเดียว.
ศิษยกบั อาจารยสนทนากัน
อนึ่ง แมเมื่อกอน ในบทนี้ พระมหาเถระทั้งหลาย ก็ไดมีการ
สนทนากันมาแลวเหมือนกัน. (คือ) พระตรีปฎกจุลลนาคเถระ ได
กลาวไววา เปนทางสติปฏฐานที่เปนบุพพภาค. แตอาจารยของทาน คือ
พระตรีปฎกจุลลสุมนเถระ ไดกลาวไววา เปนทางปนกันไป (ทั้งโลกิยะ
และโลกุตตระ).
เปนทางเบื้องตน ครับ ใตเทา ทานตรีปฎกจุลลนาคเถระกลาว
เปนทางปนกันไป คุณ ทานตรีปฎกจุลลสุมนเถระคาน.
เมื่ออาจารยกลาวย้ําแลวย้ําอีก ศิษยก็นิ่งไมคัดคาน. (ทัง้ ๒ ทาน)
ก็ลุกขึ้นโดยไมวินจิ ฉัย (ชี้ขาด) ปญหาเลย. ภายหลังพระเถระผูเปน
อาจารยไปที่หองอาบน้ํา คิดวา เราพูดวา เปนทางปนกันไป แตคุณ
จุลลนาคอางเอาวา เปนทางเบื้องตน ในปญหานี้ จะมีวินิจฉัยกันอยางไร
นะ จึงรายพระสูตรตั้งแตตน ไป กําหนด (ยุติ) ลงตรงนี้วา โย หิ
โกจิ ภิกขฺ เว อิเม จตฺตาโร สติปฏาเน เอว ภาเวยฺย สตฺต รสฺสานิ
(ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใ ดผูหนึ่งก็ตาม เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ เหลานี้
อยางนี้ ตลอด ๗ ป ) ดังนี้ ทานก็รูวา ธรรมดาโลกุตตรมรรค ครั้น
เกิดขึ้นแลว จะหยุดชะงักอยูตลอด ๗ ป ไมมี มรรคที่ปนกันไปที่เรา
กลาวแลวนั้นมีไมได สวนมรรคที่เปนบุพพภาค ที่คุณจุลลนาคแสดง
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แลวมีได จึงไดไป ณ ที่ที่สําหรับประกาศในวันธัมมัสสวนะ ๘ ค่ํา.
ไดทราบวา พระเถระในปางกอนชอบฟงธรรม. พอไดยินเสียง
เทานั้น ก็คิดวา เรา (จะฟง) กอน เรา ( จะฟง) กอนแลว ลงฟงกัน
อยางพรอมพรั่งทีเดียว. และวันนั้นก็เปนวาระของทานจุลลนาคเถระ.
เมื่อทานนั่งบนธรรมาสน จับพัดแลวกลาวอารัมภบท (บุพพกถา)
พระเถระที่ยืนอยูหลังอาสนะไดมีความคิดวา เราจะนั่งในที่ลับ ไมพูด
(อะไร). เพราะวา พระเถระในปางกอน เปนนักฟง. จะไมเที่ยวยกความ
พอใจของตนขึ้นเปนใหญอยางเดียว เหมือนคนแบกมัดออยไวฉะนั้น ถือ
เหตุผลอยางเดียว. สลัดสิ่งที่ไมมีเหตุผลทิ้ง. เพราะฉะนั้น พระเถระจึง
พูดวา คุณ จุลลนาค.
ทาน (จุลลนาค ) สงสัยวา ดูเหมือนเสียงทานอาจารยไดหยุด
แสดงธรรมแลว เรียนวา อะไรครับ ใตเทา ?
คุณจุลลนาค มรรคปนกันไปที่ฉันวานั้น ไมมี แตมรรคคือสติปฏฐานที่เปนบุพพภาค ที่คุณวานั้น มี พระเถระพูดตอบ.
พระเถระ (จุลลนาค) คิดวา อาจารยของเรา เรียนปริยัติทั่วถึง
ทรงจําไตรปฎกไวไดเปนสุตพุทธ ปญหานี้ ยังมัวสําหรับพระภิกษุถึง
ขนาดนี้ (ชัน้ อาจารย) พระภิกษุที่เปนรุนนองในอนาคตจักพิศวงปญหานี้
(แนนอน) เราจักเอาพระสูตรมาแกปญหานี้ไมใหดิ้นได. จากคัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรค บุพพภาคสติปฏฐานมรรค ทานเรียกวา เอกายนมรรค. พระเถระไดนําเอาพระสูตรมาตั้งวา
บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค ๘ ประเสริฐที่สุด
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ( สัจจะ) ทั้ง ๔
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ประเสริฐที่สุด บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคธรรม
ประเสริฐที่สุด และบรรดาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงมีปญญาจักษุ ประเสริฐ
ที่สุด ทางสายนี้เทานั้นไมมีทางสายอื่นที่เปนไป
เพื่อความบริสุทธิ์แหงทัสสนะ. เธอทัง้ หลาย จง
เดินทางสายนั้นเถิด ทีใ่ หมารและเสนามารหลง.
เพราะวาเธอทั้งหลายเดินทางสายนั้นแลว จักทําทีส่ ุด
แหงทุกขได.
อธิบายมรรค
ทางชื่อวา มรรค เพราะหมายความวา อยางไร ?
เพราะหมายความวา เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน และเพราะหมาย
ความวา ผูมีความตองการพระนิพพานจะตองดําเนินไป.
บทวา สตฺตาน วิสุทฺธิยา (เพือ่ ความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย)
ความวา เพือ่ ประโยชนแกความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย ผูมีจิตเศรา
หมองแลว เพราะมลทินทั้งหลาย มีราคะเปนตน และเพราะอุปกิเลส
ทั้งหลาย มีอภิชฌาวิสมโลภเปนตน.
จริงอยางนั้น ก็สัตวเหลานี้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา จํานวน
มากพระองค ตั้งตนแตพระพุทธเจา ทรงพระนามวา ตัณหังกร,
เมธังกร, สรณังกร, ทีปงกร ที่ไดเสด็จอุบัติแลว ในกัปกัปเดียวกัน
นั้นแหละ กอนแตกัปนี้ไป ๔ อสงไขย เศษแสนกัป จนถึงพระ
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ศากยมุนีเปนที่สุดก็ดี พระปจเจกสัมพุทธเจา หลายรอยพระองคก็ดี
พระอริยสาวก เหลือที่จะคณานับก็ดี ไดทรงลอยและลอยมลทินของจิต
ทั้งมวลแลว ทรงบรรลุและบรรลุความบริสุทธิ์อยางยอดเยี่ยม ก็ดวย
ทางสายนี้. แตดวยสามารถแหงมลทินของรูป จะไมมีการบัญญัติความ
เศราหมองและความผองแผวเลย. จริงอยางนั้น
พระมหาฤาษี (พระพุทธเจา) ไมไดตรัสไววา
มาณพ (คน) ทั้งหลายเศราหมอง เพราะรูป
เศราหมอง บริสุทธิ์ในเพราะรูปบริสุทธิ์ แตพระ
มหาฤาษีไดตรัสไวอยางนี้วา มาณพ (คน)
ทั้งหลายเศราหมอง เพราะจิตเศราหมอง บริสุทธิ์
ในเพราะจิตบริสุทธิ์.
ดังที่พระองคไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
เศราหมอง เพราะจิตเศราหมอง ผองแผว เพราะจิตผองแผว. และ
ความผองแผวของจิตนั้นนี้ได เพราะทางคือสติปฏฐานนี้. เพราะเหตุนั้น
พระองคจึงตรัสไววา เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย.
บทวา โสกปริเทวน สมติกฺกมาย (เพื่อระงับโสกปริเทวะ
ทั้งหลาย) ความวา เพื่อระงับ อธิบายวา เพื่อละความโศกเศรา และ
การคร่ําครวญทั้งหลาย.
เพราะวา มรรคนี้ บุคคลอบรมแลว เปนไปเพื่อระงับความ
โศกเศรา (ของคนทั้งหลายได) เหมือนสันตติมหาอํามาตยเปนตน
และระงับการคร่ําครวญ (ของคนทั้งหลาย) ได เหมือนปฏาจาราเถรี
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เปนตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา โสกปริเทวาน
สมติกฺกมาย เพื่อกาวลวงโสกะและปริเทวะทั้งหลาย.
ความจริง สันตติมหาอํามาตย ถึงจะไดสดับพระคาถาบทนี้วา
สิ่งใดจะมีขางหนา เธอจงละมันเสีย เธออยาไดมี
ความกังวลอะไรในภายหลัง ถาเธอจักไมยึดอะไร
ในทามกลาง เธอจักเปนผูสงบ เที่ยวไป ดังนี้.
แลวไดบรรลุอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
พระปฏาจาราเถรี ไดสดับพระคาถาบทนี้วา
บุตรไมมีเพื่อการตานทาน แมบิดาและพวกพองก็
ไมมีเพื่อการตานทาน เมือ่ หมูสัตวถูกมัจจุครอบงํา
ยอมไมมีการตานทานในหมูญ
 าติทั้งหลาย.
แลวไดดํารงอยูในโสดาปตติผล ก็จริงแล. แตวา เพราะขึ้น
ชื่อวา ภาวนา แลว จะไมเกี่ยวกับธรรมะขอไหนในกาย, เวทนา, จิต,
ธรรม เปนไมมี เพราะฉะนั้น แมทั้ง ๒ ทานนั้น ก็ตองทราบไวดวยวา
กาวลวงโสกปริเทวะไปได เพราะทางสายนี้เหมือนกัน.
บทวา ทุกขฺ โทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย (เพือ่ ระงับทุกขโทมนัส
ทั้งหลาย) หมายความวา เพื่อระงับ อธิบายวา เพื่อดับทุกขทั้ง ๒
อยางนี้ คือ ทุกขทางกาย ๑ โทมนัสทางใจ ๑. ดวยวา มรรคนี้ คน
อบรมแลว จะเปนไปเพื่อดับทุกขของคนทั้งหลาย เหมือนของพระ
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ติสสเถระ เปนตน และเพื่อดับโทมนัสของตนทั้งหลาย เหมือนของ
ทาวสักกะ เปนตน . ในเรื่องนัน้ มีการแสดงเนื้อความดังตอไปนี้ :พระเถระทุบเทา
เลากันมาวา ในนครสาวัตถี บุตรชาวกุฏม พี ชื่อวา ติสสะ
ละทิ้งเงิน ๔๐ โกฏิ ออกบวช แลวอยูในปา ที่ไมมีบาน. ภรรยานองชาย
คนสุดทองของเขา สงโจร ๕๐๐ คนไปโดยสั่งวา ไปเถอะ พวกเจา
จงปลงชีวิตพระรูปนั้น พวกเขาพากันไปนั่งลอมพระเถระไว.
พระเถระพูดวา พากันมาทําไม อุบาสก ?
พวกผมจักปลงชีวิตทาน โจรบอก.
อุบาสก ทานทั้งหลาย จงยึดเอาตัวอาตมาไวเปนประกันแลวให
ชีวิตอาตมาไวคืนวันนี้ลืมเดียวเถิด พระเถระขอรอง.
ทานสมณะ ใครจักเปนผูค้ําประกันใหทานใหที่นี้ ? โจรถาม.
พระเถระหยิบหินกอนใหญมาทุบกระดูกขาทั้ง ๒ ขางใหหักแลว
บอกวา อุบาสกเอย ตัวประกัน (คนนี้) สมควร (ไหม ?)
พวกเขาพากันหลีกไปกอไฟนอนที่ตนทางเดินจงกรม (ของทาน).
เมื่อพระเถระขมเวทนาไวแลว พิจารณาศีล เพราะอาศัยศีลบริสุทธิ์ ปต-ิ
ปราโมทยจึงเกิดขึ้น. ลําดับตอจากนั้น ทานก็เจริญวิปสสนา บําเพ็ญ
สมณธรรมตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม เวลารุงอรุณ ไดบรรลุพระอรหัต
แลวไดเปลงอุทานบทนี้วา
เราทุบเทาทั้ง ๒ ขาง สัญญากะทานทั้งหลายไว
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เราเอือมระอาความตายทั้ง ๆ ที่ยังมีราคะ ครั้นคิด
อยางนี้แลว เราก็เห็นแจงตามความจริง เมื่อถึงเวลา
อรุณขึ้น จึงไดบรรลุพระอรหัต.
พระไดบรรลุพระอรหัตในปากเสือโครง
ภิกษุแมเหลาอื่นอีก ๓๐ รูป เรียนเอากรรมฐาน ในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา แลวจําพรรษาที่อรัญวิหาร พูด (ตกลงกันไว)
วา คุณ เราทั้งหลายตองบําเพ็ญสมณธรรมกันตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม
และไมควรไปมาหาสูกัน ดังนี้แลว จึงพากันอยู. เมื่อทานเหลานั้นบําเพ็ญ
สมณธรรมแลว เวลาเชาออกไป ( จากวัด ) เสือโครงตัวหนึ่งมาคาบ
เอาพระไปคราวละ ๑ รูป ไมมีใครสงเสียงเลยวา เสือโครงตะครุบผม.
เมื่อภิกษุถูกเสือคาบไปกินถึง ๑๕ รูปอยางนี้ ในวันอุโบสถ จึงถามกันวา
พระนอกนี้ไปไหนกันคุณ ? พอรูเรื่องแลวก็พูด (ตกลงกันใหม) วา
ตอไปนี้ ใครถูกเสือโครงตะครุบควรบอกกันวา เสือโครงตะครุบผม
ดังนี้แลว อยูก ันตอไป. ภายหลัง เสือโครงไดตะครุบภิกษุหนุมรูปหนึ่ง
แบบครั้งกอนนั้นแหละ. เธอไดบอกวา ทานครับ เสือโครง. ภิกษุ
ทั้งหลายพากันถือไมเทาและคบเพลิงติดตามไปดวยหมายใจวา จะใหมัน
ปลอย. เสือโครงไดขึ้นไปที่ชองเขาขาดที่พระขึ้นไปไมได เริ่มจะกิน
พระนั้น ตั้งแตนิ้วเทาขึ้นไป. พระภิกษุนอกจากนี้ไดพากันกลาววา ทาน
ผูเปนสัตบุรุษเอย บัดนี้ พวกผมชวยอะไรคุณไมไดแลว ธรรมดาคุณวิเศษของภิกษุทั้งหลายจะปรากฏ (ใหเห็น) ก็ในสถานการณเชนนี้
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แหละ. ทานนอนอยูใกลปากเสือโครงนั้นแหละ ขมเวทนานั้นไว เจริญ
วิปสสนาในเวลาเสือโครงกินไปจนถึงขอเทา เปนพระโสดา เวลากินถึง
เขา เปนพระสกทาคามี เวลากินถึงทองเปนพระอนาคามี ขณะกินยัง
ไมถึงหัวใจนั่นแหละ. ก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา ได
เปลงอุทานบทนี้วา :เรามีศีล สมบูรณดวยวัตร มีสมาธิ มีปญ
 ญา เผลอ
ตัวไปชั่วครู ไมไดระมัดระวังเสือโครง เสือโครง
ตะครุบเราไวในกรงเล็บ นําเขามาที่ภูเขา จะกินเรา
แน กาย (ของเรา) ทีไ่ มมีจิตใจจะเปนอาหาร
(มัน) เมื่อ (เรา) กลับไดกรรมฐาน มรณสติ
จะเจริญ.
พระเถระถูกแทงบรรลุพระอรหัต
อีกรูปหนึ่ง ชื่อวา ทีปมัลลเถระ เวลาเปนคฤหัสถ ถือเอาผาที่
กองขยะ ๓ กอง มายังตัมพปณณิทวีป เฝาพระราชา แลวไดรับราชานุเคราะห. วันหนึ่ง เดินไปทางประตูศาลากิลัญชกาสนะ ไดฟงนตุมหากวัตรวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมใชของพวกเธอ เธอทั้งหลายจง
ละทิ้งมันไป รูปนั้นที่เธอทั้งหลายละไดแลว จักมีประโยชนเกื้อกูลและ
ความสุขตลอดกาลนาน แลวคิดวา นัยวา รูปไมใชของตนเลย เวทนา
ก็ไมใชของตน. เขาทํานตุมหากวัตรนั้นใหเปนเหมือนขอชาง ออกไปยัง
มหาวิหาร ขอบรรพชา บรรพชาอุปสมบท เลาทองมาติกาทั้ง ๒ ได
คลองแคลว แลวพาภิกษุ ๓๐ รูปไปยังเนิน ชื่อวา ครวาลิยะ บําเพ็ญ
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สมณธรรม. เมื่อเทาบวมก็เดินจงกรมดวยเขา. ในคืนวันนั้น พรานเนื้อ
คนหนึ่ง เขาใจวา ทานเปนเนื้อ จึงแทงทาน. หอกทะลุเขาไป ทาน
ใหเขาเอาหอกออก แลวเอามวนหญาอุดปากแผลไวใหเต็ม พยุงตนนั่ง
เหนือลานหิน ถือโอกาสเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทา. พยากรณแกภิกษุผูมาเพราะเสียงไอ (ของทาน) แลวได
เปลงอุทานนี้วา :พระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด (ผูมีปกติตรัสธรรมอัน
เลิศแกสรรพสัตว) ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปนี้ไมใชของพวกเธอ เธอทั้งหลายจงละทิ้งมันไป
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และ
เสือ่ มไปเปนธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแลว ก็ดับไป
ความระงับแหงสังขารเหลานั้น เปนสุข.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย ไดพูดกะทานวา ทานผูเจริญ ถาพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไมทรงประชวรแลวไซร พระองคจะตองทรงเหยียดพระ
หัตถ ( ขามสมุทร) มาลูบศีรษะทานเปนแน.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ ทางสายนี้ ยอมเปนไปเพื่อความดับทุกขของ
สัตวทั้งหลาย เหมือนของพระติสสเถระ เปนตน.
ทาวสักกะจุติแลวอุบัติทันที
ก็ทาวสักกะจอมเทพ ครั้นทรงเห็นบุพพนิมิต ๕ อยางของ
พระองคแลว ทรงถูกมรณภัยคุกคาม เกิดเสียพระทัย จึงเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงถามปญหา. ในอวสานแหงการวิสัชนาปญหา
ทาวเธอไดบรรลุโสดาปตติผล พรอมดวยเทวดา ๘ หมื่นตน ทาวเธอ
(จุติแลว) ไดเสด็จอุบัติขึ้นใหมเปนปกติดังเดิมอีก.
เทวดาตกนรก
แมสุพรหมเทพบุตร มีเทพอัปสรพันหนึ่ง เปนบริวาร เสวย
สวรรคสมบัติ บรรดาเทพอัปสรสาวสวรรคพันหนึ่งนั้น เทพอัปสร ๕๐๐
ตน กําลังเก็บดอกไม จากตนอยูหลัด ๆ ก็จุติ แลวเกิดในนรก. ทาวเธอ
ทรงใครครวญดูวา สาวอัปสรเหลานี้ เหตุใดจึงชาอยู ? ไดทรงเห็นวา
เขาเหลานั้น เกิดในนรกแลว ทรงตรวจดูวา อายุของเรา จะเทาไร
หนอ ? พอทรงทราบพระชนมายุของพระองคก็จักสิ้นไปเหมือนกัน ก็
ทรงเห็นวา พระองคจะทรงเกิดในนรกนั้นแหละ จึงตกพระทัย ทรง
โทมนัสเหลือเกิน ทรงดําริวา พระศาสดาจักขจัดโทมนัสของเรานี้ได ผูอื่น
ขจัดไมได แลวไดทรงพาเทพอัปสรสาวสวรรค ๕๐๐ ที่ยังเหลือไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหาวา :จิตนี้สะดุงอยูเนืองนิตย จิตคือใจนี้หวาดผวาเปน
ประจํา เมือ่ กิจ (เหตุ) เกิดขึ้นแลวและยัง
ไมเกิดขึ้น ถาหากความไมสะดุงกลัวมีอยู ขอพระองค
ผูอ ันขาพระองคทูลถานแลว จงตรัสบอกความไม
สะดุงนั้นแกขาพระองคดวยเถิด.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ไดตรัสกะทาวเธอวา :
เรามองไมเห็นความสวัสดีอยางอื่นของสัตวทั้งหลาย
๑

๑. ปาฐะเปน จริตฺวา ฉบับพมาเปน จวิตวฺ า จึงแปลตามฉบับพมา.
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นอกจากการบําเพ็ญเพียร อันเปนองคแหงการตรัสรู
นอกจากการสํารวมอินทรีย (และ) นอกจากการ
ปลอยวางทั้งหมด.
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา ทาวเธอ ดํารงอยูในโสดาปตติผล
พรอมดวยเทพอัปสร ๕๐๐ ทรงทําทิพยสมบัตินั้นใหมีเสถียรภาพแลว
ไดเสด็จไปยังเทวโลกตามเดิม.
ทางนี้บุคคลผูเจริญแลว พึงเขาไววา เปนไปเพื่อดับโทมนัสของ
สัตวทั้งหลาย เหมือนของทาวสักกะ เปนตน ดังที่พรรณนามานี้.
อริยมรรคมีองค ๘ นั้น ทานเรียกวา ญายะ ในคําวา ายสฺส
อธิคมาย เพือ่ บรรลุ อธิบายวา เพื่อถึงอริยมรรคนั้น. เพราะวามรรค
สติปฏฐานอันเปนโลกิยะในสวนเบื้องตนนี้ อันบุคคลเจริญแลว ยอม
เปนไปเพื่อบรรลุุโลกุตตรมรรค. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ายสฺส อธิคมาย.
บทวา นิพฺพานสฺส สจฺฉิกริ ิยาย (เพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพาน) ความวา เพื่อกระทําใหแจง ทานกลาวอธิบายไววา เพื่อประจักษ
ดวยตนเอง ซึ่งอมตธรรมที่ไดนามวาพระนิพพาน เพราะเวนจากตัณหา
เครื่องรอยรัด. เพราะวามรรคนี้ที่บุคคลอบรมแลว ใหสําเร็จการทําให
แจงพระนิพพาน ตามลําดับ. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัส
วา นิพฺพานสฺส สจฺฉิกริ ยิ าย.
บรรดาคําเหลานั้น เมื่อพระองคตรัสวา เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตวทั้งหลาย คําวากาวลวงความโศกเปนตน ก็เปนอันสําเร็จความหมาย
ไปดวย ก็จริง แตก็ยังไมปรากฏแกผูอื่น นอกจากผูฉลาดในขอยุติของ
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ศาสนา. และพระผูมีพระภาคเจา มิไดทรงทําใหคนเปนผูฉลาดในขอ
ยุติของศาสนากอนแลว จึงทรงแสดงธรรมภายหลัง. แตทรงใหเขาใจผล
ที่ตองการนั้น ๆ ดวยสูตรนั้น ๆ เทานั้น เพราะฉะนั้น ในสติปฏฐานสูตรนี้ เมื่อพระองคจะทรงแสดงผลที่ตองการซึ่งเอกายนมรรคจะใหสําเร็จ
ไดใหปรากฏ จึงไดตรัสไววา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย เพื่อกาว
ลวงโสกะและปริเทวะทั้งหลาย ดังนี้เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง เพราะความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย จะเปนไป
พรอม ก็ดว ยเอกายนมรรค ความบริสุทธิ์จะมีได เพราะกาวลวง
โสกปริเทวะ การกาวลวงโสกปริเทวะจะมีได เพราะทุกขโทมนัส
ดับไป การดับทุกขโทมนัสจะมีได เพราะไดบรรลุญายธรรม การบรรลุ
ญายธรรมจะมีได เพราะการทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ฉะนั้น พระองค
เพื่อทรงแสดงลําดับนี้แลว จึงตรัสวา สตฺตาน วิสุทฺธิยา เพื่อความ
บริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย แลวไดตรัสคํานี้อาทินี้ไววา โสกปริเทวาน
สมติกฺกมาย เพื่อระงับโสกะและปริเทวะ.
อีกอยางหนึ่ง คําวา สตฺตาน วิสุทฺธิยา เปนตนนี้ เปนคํากลาว
สรรเสริญ เอกายนมรรค เหมือนอยางวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
สรรเสริญเทศนา ๖ หมวด หมวดละ ๖ ขอ ดวยบท ๘ บทวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด จักประกาศพรหมจรรย (ศาสนา) ทีบ่ ริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิง พรอมทั้งอรรถะ พรอมทั้งพยัญชนะ คือพรหมจรรย ๖ หมวด
หมวดละ ๖ ขอ แกเธอทั้งหลาย และไดตรัสสรรเสริญอริยวงศเทศนา
ไว ดวยบท ๙ บทวา ภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ ๔ อยางเหลานี้ เปนของ
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ที่ผูรูรูกันวาเลิศ รูกันมานาน รูก ันวาเปนวงศ (ของพระอริยเจา)
เปนของเกาไมเกลื่อนกลาด ไมเคยเกลื่อนกลาด ไมถูกระแวง ไมถกู
สมณพราหมณผูรูคัดคานฉันใด. พระองคก็ไดตรัสสรรเสริญเอกายนมรรค
แมนี้ไว ดวยบท ๗ บท มีบทวา เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
เปนตนฉันนั้น.
หากจะถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพื่อจะใหเกิดอุตสาหะแกภิกษุเหลานั้น.
ดวยวา ภิกษุเหลานั้น ครั้นไดสดับการตรัสสรรเสริญแลว จักเกิด
อุตสาหะขึ้นวา ทางสายนี้จะนําอุปทวะทั้ง ๔ ออกไป คือ ความโศกที่เปน
สิ่งแผดเผาใจ ๑ ความคร่ําครวญที่เปนการรําพันทางวาจา ๑ ความ
ทุกขที่เปนความไมสําราญทางกาย ๑ ความเสียใจซึ่งเปนความไม
แชมชื่นทางใจ ๑ (และ) นําคุณวิเศษ ๓ อยางมาให คือ วิสุทธิ
ความหมดจด ๑ ญายธรรมที่ควรรู ๑ นิพพานความดับ (กิเลส ) ๑
ดังนี้แลว จักสําคัญพระธรรมเทศนานี้วา ตองเรียน ตองทอง ตองจําทรง
ตองบอกสอน และจักสําคัญทางสายนี้วาตองเจริญ (ดําเนิน ). พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสสรรเสริญ (เอกายนมรรค) เพื่อใหภิกษุเหลานั้น
เกิดอุตสาหะ ดวยประการดังที่พรรณนามานี้ เหมือนกับพอคาผาขนสัตว
เปนตน กลาวสรรเสริญคุณภาพผาขนสัตวเปนตนฉะนั้น.
ความพิสดารวา เมื่อพอคาผาขนสัตวสีเหลือง (ปณฑุกัมพล )
ราคาแสน โฆษณาวา เชิญรับผาขนสัตวครับ คนทั้งหลายยังไมทราบ
กอนวา เปนผากัมพลชนิดโนน. เพราะวา แมผาเกสกัมพลและผา
พาลกัมพลเปนตน ที่มกี ลิ่นเหม็น เนื้อหยาบ (หมสาก) เขาก็เรียกวา
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ผากัมพลเหมือนกัน. แตเมื่อใดเขาโฆษณาวา ผากัมพลแดง จาก
คันธารราฐ เนื้อละเอียด มันเปนเงา หมนุมนวล.
เมื่อนั้น คนที่มีทรัพยพอ ก็จะรับ (ซื้อ) สวนคนที่มีไมพอ
ก็อยากชม ฉันใด. แมเมื่อพระองค ตรัสวา ทางสายนี้เปนทางสายเอก
ก็ยังไมชัดแจงวา เปนทางสายโนน ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะวา ทาง
ที่ไมนําออกจากทุกขนานัปการ เขาก็เรียกวาทางเหมือนกัน. แต
เมื่อตรัสคํามีอาทิวา สตฺตาน วิสทุ ฺธิยา เพื่อความหมดจดของสัตว
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายก็จะเกิดอุตสาหะวา ไดทราบวา ทางสายนี้
นําอุปทวะทั้ง ๔ ออกไป นําคุณวิเศษ ๓ ประการมาให จักสําคัญ
พระธรรมเทศนานี้วา ตองเรียน ตองทอง ตองทรงจํา ตองบอกสอน
จักสําคัญทางนี้วาตองเจริญ ( ดําเนินตาม) ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะตรัสสรรเสริญ (เอกายนมรรค ) จึงไดตรัส ไววา สตฺตาน
วิสุทฺธิยา.
และในเรื่องนี้ ควรนําขอเปรียบเทียบกับพอคาทองชมพูนุทสีแดง
พอคาแกวมณี น้ําใสสะอาด พอคาแกวมุกดาหาร ใสสะอาด และ
พอคาแกวประพาฬ ที่เจียระไนแลวเปนตนมา เหมือนขอเปรียบเทียบ
กับพอคาปณฑุกัมพลราคาแสนฉะนั้น.
อธิบายศัพทวา ยทิท
ศัพทวา ยทิท เปนนิบาท มีเนื้อความเทากับ เย อิเม. ศัพทวา
จตฺตาโร เปนการกําหนดนับ (จํานวนนับ). ดวยศัพทนั้น พระองค
ทรงแสดงถึงการกําหนด (จํานวน) สติปฏฐานวา มีไมต่ําไมสูงไปกวา
จํานวนนั้น.
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แกสติปฏฐาน
บทวา สติปฏฐาน ไดแกสติปฏ ฐาน ๓ อยาง คือ อารมณ
แหงสติ ๑ การที่พระศาสดาไมทรงดีพระทัย และเสียพระทัย ใน
เมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติในสติปฏฐาน ๓ อยาง ๑ สติ ๑.
อธิบายวา อารมณแหงสติทานเรียกวา สติปฏฐาน (เชน) ใน
พระพุทธพจนทั้งหลาย มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจัก
แสดงการเกิด และการดับของสติปฏฐาน ๔ อยาง เธอทั้งหลายจงฟง
เทศนานั้น ฯลฯ ภิกษุทงั้ หลาย ก็ความเกิดขึ้นแหงกาย คืออะไร ?
การเกิดขึ้นแหงอาหาร คือการเกิดขึ้นแหงกาย.
อีกอยางหนึ่ง อารมณของสติทานเรียกวา สติปฏฐาน (เชน)
ในคําทั้งหลายมีอาทิวา กายเปนที่เขาไปตั้ง (ของสติ) ไมใชตัวสติ
สติเปนที่ตั้งดวย เปนตัวสติดวย (ชื่อวาสติปฏฐาน) ดังนี้บาง.
สติปฏฐานนั้นมีอรรถวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะเปนที่ตั้ง.
อะไรตั้ง ? สติตั้ง. ที่ตั้งของสติ ชื่อวา สติปฏฐาน. อีกอยางหนึ่ง
สถานที่เปนที่จอด (ประธาน) ฉะนั้น จึงชื่อวา ปฏฐาน. สถานที่เปน
ที่จอดของสตินั้น ชื่อวา สติปฏฐาน เหมือนกับสถานที่ยืนของชาง
และสถานที่ยืนของมาเปนตนฉะนั้น.
สติปฏฐาน ๓ อยาง คือ การทีพ่ ระศาสดาไมทรงดีพระทัย และ
เสียพระทัย ในเพราะสาวกทั้งหลายผูปฏิบัติในสติปฏฐาน ๓ อยาง ทาน
เรียกวา สติปฏฐาน ( เชน ) ในพระพุทธพจนแมนี้วา พระศาสดา
ผูทรงเปนพระอริยเจา เมื่อทรงสรองเสพสิ่งที่พระอริยเจาสองเสพ
กัน ควรตามสอนหมูคณะ ดังนี้ . ขอนั้น มีเนื้อความวา ชื่อวา
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ปฏฐานะ เพราะควรใหเริ่มตั้งไว อธิบายวา เพราะควรใหเปนไป
(ประพฤติ).
เพราะควรใหอะไรตั้ง ?
ควรใหสติตั้ง การตั้งสติ ชื่อวาสติปฏฐาน ดังนี้.
ก็สตินั้นเอง ทานเรียกวา สติปฏฐาน ในคําทั้งหลายมีอาทิวา
สติปฏฐาน ที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ใหโพชฌงค ๗ ประการ
บริบูรณได. ในขอนั้นมีเนื้อความวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะตั้งไว
อธิบายวา เขาไปตั้งไว คือ กาวลง แลนไป เปนไป. ปฏฐาน คือ
สตินั้นเอง จึงชื่อวา สติปฏฐาน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สติ เพราะอรรถวา ระลึก ชื่อวา ปฏฐาน
เพราะอรรถวา เขาไปตั้งไว, สตินั้นดวย การตั้งไวดวย ฉะนั้น จึงชื่อ
วา สติปฏฐาน ดวยประการดังนี้บาง. ในสติปฏฐานสูตรนี้ ทาน
ประสงคสติปฏฐานขอนี้.
ถามวา ถาเปนอยางนั้น เหตุไฉน คําวา สติปฏฐาน จึงเปน
พหูพจน ?
เพราะสติมีมาก.
ความจริง วาโดยประเภทแหงอารมณ สตินั้นมีมาก.
เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร คําวา มรรค (ซึง่ มีมากเหมือนกัน)
จึงเปนเอกพจน.
เพราะมีอยางเดียว โดยอรรถวา จะตองดําเนินไป.
จริงอยู สติเหลานั้นแมจะมี ๔ อยาง แตก็ถึงความเปนอยางเดียว
กัน ดวยอรรถวา ตองดําเนินไป. สมจริงดังที่ที่กลาวไววา ทาง
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ชื่อวามรรค เพราะหมายความวาอะไร ?
เพราะหมายความวา เปนเครือ่ งไปสูนิพพาน และเพราะหมาย
ความวา ผูมีความตองการนิพพานจะตองดําเนินไป.
ก็สติแมทั้ง ๔ อยางเหลานั้น เมื่อยังกิจใหสําเร็จ ในอารมณ
ทั้งหลาย มีกายเปนตน (จน) ถึงนิพพานในกาลภายหลัง และผูมุง
นิพพาน ก็ดําเนินไปตั้งแตนั้น เพราะเหตุดังที่กลาวมาแลวนั้น ทานจึง
กลาวไววา สติแมทั้ง ๔ อยางเปนทางสายเอก.
เมื่อเปนเชนนี้ จึงมีเทศนาที่มีการสืบตอกันมาตามลําดับทีเดียว
ดวยการสืบตอถอยคํากันมา เหมือนในพระพุทธพจนทั้งหลายมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดงทางสําหรับย่ํายีมารและเสนามาร เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทางสําหรับ
ย่ํายีมารและเสนามารคืออะไร ? คือโพชฌงค ๗ (องคแหงธรรม
เปนเหตุตรัสรู) ทั้งหางสําหรับย่ํายีมาร และโพชฌงค ๗ โดย
อรรถ ก็เปนอันเดียว แตพยัญชนะเทานั้นตางกัน ฉันใด เอกายนมรรค กับสติปฏฐานสูตร ๔ ก็ฉันนัน้ โดยอรรถเปนอันเดียวกัน ใน
ที่นี้ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น. เพราะฉะนั้น ควรเขาใจวา (มรรค)
เปนเอกพจน เพราะเปนอยางเดียวกัน โดยอรรถวา จะตองดําเนินไป
(และ) ควรเขาใจ (สติปฏฐาน) วาเปนพหูพจน เพราะสติมีมาก
โดยประเภทแหงอารมณ.
เหตุที่ตรัสสติปฏฐานไว ๔ อยาง
แตเหตุไฉน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐานไว ๔ อยาง
เทานั้น ไมยิ่งไปหยอน (ไปกวานั้น) ?
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เพราะทรงเกื้อกูลแกเวไนยสัตว.
อธิบายวา บรรดาเวไนยสัตวทั้งหลาย พวกตัณหาจริต พวก
ทิฏฐิจริต พวกสมถยานิกะ และวิปสสนายานิกะ (แยก ) เปนพวก
ละ ๒ ตามออนและแกกลา ผูมีตัณหาจริตอยางออน มีกายานุปสสนาสติปฏฐาน มีอารมณหยาบเปนทางแหงความบริสุทธิ์. แตผูมีตัณหาจริต
แกกลา มีเวทนานุปสสนาสติปฏฐานที่ละเอียด เปนทางแหงความบริสุทธิ์.
แมผูมีทิฏฐิจริตอยางออน มีจิตตานุปสสนาสติปกฐาน ที่มีอารมณแยกออก
ไมมากนักเปนทางแหงความบริสุทธิ์. แตผูมีทิฏฐิจริตแกกลา มีธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ที่มอี ารมณแยกประเภทออกไปมาก เปนทางแหง
วิสุทธิ. และสติปฏฐานขอแรกที่มีนิมิตจะที่พึงประสบไดไมยาก เปน
ทางแหงความบริสุทธิ์ของสมถยานิกบุคคลประเภทยังออน. ขอที่ ๒ เปน
ทางแหงวิสุทธิสมลยานิกบุคคลประเภทแกกลา. เพราะทานดํารงอยูได
ไมมั่นคงในอารมณที่หยาบ. ขอที่ ๓ ที่มีอารมณแยกประเภทออกไปไม
มากนัก เปนทางแหงความบริสุทธิ์แมของวิปสสนายานิกบุคคลประเภท
ยังออน. ขอที่ ๔ ที่มีอารมณแยกประเภทออกไปมาก เปนทางแหงความ
บริสุทธิ์ของวิปสสนายานิกบุคคลประเภทแกกลา. สติปฏฐานจึงตรัสไว ๔
อยางเทานั้น ไมยิ่งไมหยอน ดวยประการดังที่พรรณนามาน ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง (ที่ทรงแสดงไว ๔ อยางเทานั้น) เพื่อละวิปลาส
คือความงาม ความสุข ความเที่ยง และความเปนตน. ความจริง กาย
เปนของไมงาม แตสัตวทั้งหลายดํารงอยูอยางวิปริต สําคัญผิดในกายนั้น
วางามสติปฏฐานขอที่ ๑ ตรัสไวสําหรับสัตวเหลานั้น เพื่อใหละสุภวิปลาส
นั้น ดวยการเห็นวาไมงามในกายนั้น. และในเวทนาเปนตน แมที่สัตว
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ทั้งหลายยึดถือวา เปนสุข เที่ยง เปนอัตตา (ก็มีนัยนี้คือ) เวทนา
เปนทุกข จิตไมเที่ยง ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา แตสัตวเหลานั้นดํารง
อยูอยางวิปริต สําคัญผิดในเวทนา จิต และธรรมเหลานั้นวา เปนสุข เที่ยง
และเปนอัตตา ตรัส ๓ อยางที่เหลือไวสําหรับสัตวเหลานั้น เพื่อใหละ
วิปลาสที่เหลือเหลานั้น ดวยการเห็นเวทนาเปนตนเหลานั้นวา เปนทุกข
เปนตน ดังนี้.
เมื่อเปนเชนนี้ สติปฏฐาน ก็ควรเขาใจไววา พระองคตรัสไว
๔ อยางเทานั้น ไมยิ่งไมหยอน (ไปกวานี้) ก็เพื่อใหละสุภวิปลาส
สุขวิปลาส นิจจวิปลาส และอัตตวิปลาส. และไมใชเพียงตรัสไวเพื่อ
ใหละวิปลาสอยางเดียวเทานั้น แตควรเขาใจไววา ตรัสไว ๔ อยางเทานั้น
ก็เพื่อใหละโอฆะ ๔ โยคะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๔ และอุปทาน
ทั้ง ๔ และอคติ ๔ ดวย เพื่อใหกําหนดรูอาหารทั้ง ๔ ดวย. นี้เปน
นัยตามปกรณกอน.
มติของอรรถกถา
สวนในอรรถกถา ทานกลาวไวเทานี้เทานั้นแหละวา โดยระลึก
และโดยการประมวลลงสูจุดเดียวกันแลว สติปฏฐานก็มีอยางเดียวเทานั้น
แตโดยอารมณ ๔ อยาง. อุปมาเสมือนหนึ่งวาในพระนครที่มีประตู
๔ ประตู คนมาจากทิศตะวันออก ถือเอาสิ่งของที่มีขึ้นมาทางทิศตะวันออก
แลวเขาพระนครนั้นเอง ทางประตูดานตะวันออก คนมาจากทิศใต ทิศ
ตะวันตก ทิศอุดร ถือเอาสิ่งของที่มีขึ้นทางทิศอุดรแลว เขาสูพระนคร
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นั้นเอง ทางทิศอุดรฉันใด ขออุปไมยที่ใหอุปมาถึงพรอมนี้ ก็ควรทราบ
ฉันนั้น.
ขอเปรียบเทียบ
ความจริง พระนิพพาน เหมือนพระนคร.
โลกุตตรมรรคประกอบดวยองค ๘ เหมือนประตูพระนครหลวง.
กายเปนตน เหมือนทิศตะวันออก เปนตน.
และพระโยคาวจรทั้งหลาย เมื่อมาดวยอํานาจกายานุปสสนา
เจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานโดยวิธี ๑๔ อยางแลว จะไปรวมลงสูทีเดียว
กัน คือพระนิพพานนั่นเอง ดวยอริยมรรคที่เกิดขึ้นดวยอานุภาพของ
กายานุปสสนา เหมือนคนทั้งหลายที่มาจากทิศตะวันออก ถือเอาสิ่งของ
ที่มีขึ้นทางทิศตะวันออกแลว ก็เขาถึงพระนครไดเหมือนกันทางประตู
ทิศตะวันออกไดฉะนั้น.
พระโยคาจร เมื่อดําเนินมาทางประตูเวทนานุปสสนา เจริญ
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน โดยวิธี ๙ อยาง ก็ไปรวมลงสูทีเดียวกัน
คือพระนิพพานนั่นเอง ดวยอริยมรรคที่เกิดขึ้นดวยอานุภาพของเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เหมือนผูมาจากทิศใต ถือเอาสิ่งของที่มีขึ้นจากทิศใต
ก็เขาถึงพระนครเหมือนกันทางประตูทิศใตฉะนั้น.
พระโยคาวจรทั้งหลาย เมื่อดําเนินมาทางประตูจิตตานุปสสนา
เจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน โดยวิธี ๑๖ อยาง จะไปรวมที่เดียวกัน
คือพระนิพพานนั้นเอง ดวยอริยมรรคที่เกิดขึ้นดวยอานุภาพของจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เหมือนผูมาจากทิศตะวันตก ถือเอาสิ่งของที่มีขึ้น
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จากทิศตะวันตก ก็เขาถึงพระนครเหมือนกันทางทิศตะวันตกฉะนั้น.
และพระโยคาวจรทั้งหลาย เมื่อดําเนินมาทางประตูธัมมานุปสสนา
เจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน โดยวิธี ๕ อยางแลว จะไปรวมที่เดียวกัน
คือ พระนิพพานนั่นเอง ดวยอริยมรรคที่เกิดขึ้นดวยอานุภาพของธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เหมือนกับผูมาจากทิศเหนือ ถือเอาสิ่งของที่มีขึ้นจาก
ทิศเหนือ ก็เขาถึงพระนครเหมือนกันทางประตูทิศเหนือไดฉะนั้น.
สติปฏฐาน พึงทราบวา ตรัสไวอยางเดียวเทานั้น โดยการระลึก
และโดยการรวมลงสูจุดเดียวกัน พึงทราบวา ตรัสไว ๔ อยางนั้นแหละ
โดยอารมณ ดวยประการฉะนี้.
ความหมายของภิกษุ
บทวา กตเม จตฺตาโร (๔ อยาง คืออะไร) เปน กเถตุกมฺมยตาปุจฺฉา ( คําถามเพื่อจะตอบเอง).
บทวา อิธ ไดแก อิมสฺมึ โยก สาสเน แปลวา ในศาสนานี้.
คําวา ภิกฺขเว นี้เปนคําเรียกบุคคลผูจะรับธรรมะ. คําวา ภิกฺขุ เปน
คําแสดงถึงบุคคล ผูจะยังขอปฏิบัติใหถึงพรอม อีกอยางหนึ่ง เทวดา
และมนุษยแมเหลาอื่น ก็ยังขอปฏิบัติใหถึงพรอมไดเหมือนกัน.
แตพระองคตรัสเรียกวา ภิกษุ เพราะเปนผูประเสริฐ และเพราะทรง
แสดงถึงภิกขุภาวะดวยขอปฏิบัติ.
เพราะวา เมื่อภิกษุทั้งหลาย ปฏิบัติตามอนุศาสนี ของพระผูมี
พระภาคเจาแลว ภิกษุทั้งหลายก็จะเปนผูประเสริฐที่สุด เพราะเปน
(เสมือน) ภาชนะ (รองรับ) อนุศาสนีทุกประการ. เพราะฉะนั้น
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พระองคจึงตรัสวา ภิกษุ เพราะเปนผูประเสริฐที่สุด.
ก็ทรงระบุถึงภิกษุนั้นแลว เทวดาและมนุษยที่เหลือก็เปนอันทรง
ระบุถึงดวยเหมือนกัน เหมือนบริษัทที่เหลือถูกระบุถึงดวยราชศัพทในกิจ
ทั้งหลายมีการเสด็จพระราชดําเนินเปนตน.
และผูใดปฏิบัติขอปฏิบัตินี้ ผูนั้น ก็ชื่อวา ภิกษุ เพราะฉะนั้น
พระองคจึงตรัสวา ภิกษุ เพราะทรงแสดงถึงภิกขุภาวะ. ดวยขอปฏิบัติ
บาง. ผูปฏิบัติจะเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตาม เขาถึงการนับวาเปนภิกษุ
ทั้งนั้น. สมดังที่ตรัสไววา
ถึงผูที่ประดับประดาแลว หากประพฤติธรรมสม่ําเสมอ
สงบแลว ฝกแลว มีคติที่แนนอน ประพฤติพรหมจรรย เขาเวนอาชญาในสัตวทั้งมวลเสียแลว ยอม
ชือ่ วาเปนพราหมณ เปนสมณะ เปนภิกษุ.
อธิบายคําวา กาย
บทวา กาเย ไดแกในรูปกาย. ความจริง รูปกายพระองคทรง
ประสงควา กายในพระสูตรนี้ เหมือนกายชาง และกายมาเปนตน.
เพราะอรรถวา เปนที่รวมของอวัยวะนอยใหญ และของรูปธรรมทั้งหลาย
มีผมเปนตน.
ก็ (รูปกาย) ชื่อวา กาย เพราะอรรถวา เปนที่ชุมนุม (แหง
อวัยวะนอยใหญทั้งหลาย) ฉันใด ชือ่ วา กาย เพราะอรรถวา เปน
ที่มาถึง แหงสิ่งที่นาเกลียดทั้งหลาย ฉันนั้น.
เพราะวา รูปกายนั้น เปนทีม่ าถึง แหงสิ่งที่นาเกลียดทั้งหลาย
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คือสิ่งที่นาขยะแขยงอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวากายบาง.
บทวา อาโย ไดแกแดนเกิด (ของสิ่งนาเกลียด) ในบทวา
กาโยนั้น มีอรรถพจนดังตอไปนี้ :ชื่อวา อายะ เพราะเปนแดนเกิด.
อะไรเกิด ?
อวัยวะทั้งหลายมีผมเปนตน ที่นาเกลียดเกิด ชื่อวา กาย เพราะ
เปนแดนเกิด แหงสิ่งที่นาเกลียดทั้งหลาย ดวยประการอยางนี้.
บทวา กายานุปสฺสี ไดแกผูพิจารณา เห็นกายเนือง ๆ เปนปกติ
หรือผูพิจารณาเห็นอยูเนือง ๆ ซึ่งกาย.
แลควรทราบไววา พระผูมีพระภาคเจาถึงแมตรัสไวแลววา กาเย
แตก็ทรงทํา (ตรัส ) กายศัพทไวเปนครั้งที่ ๒ อีกวา กายานุปสฺสี
เพื่อจะทรงแสดงถึงการแยกกอน (ฆนสัญญา) ออกไปดวยการกําหนด
ดวยจตุธาตุววัตถานกรรมฐาน โดยไมใหปะปนกัน พระโยคาวจรไมใช
เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในกาย หรือพิจารณาเห็นจิตและธรรมในกาย.
โดยที่แทแลว เปนผูพิจารณาเห็นกาย (ในกาย) นั้นเอง. เพราะฉะนั้น
ดวยบทวา กายานุปสฺสี นั้น จึงเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ถึงการกําหนดโดยมิใหปนกัน ดวยการทรงแสดงเฉพาะอาการคือการ
พิจารณาเห็นกายในวัตถุกลาวคือกายนั้นเอง.
อนึ่ง ไมใชเปนผูพิจารณาเห็นธรรมอยางเอก นอกเหนือไปจาก
อวัยวะนอยใหญในกาย ทัง้ ไมใชเปนผูพิจารณาเห็นหญิงหรือบุรุษนอกเหนือ
ไปจากผม ขน เปนตน ในกาย.
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พิจารณากาย
และในคําวา กาเย กายานุปสฺสี นี้ ไมใชพิจารณาเห็นธรรม
อยางเอกนอกเหนือจาก (มหา) ภูตรูป และอุปาทายรูป แมในกาย
กลาวคือชุมนุม (มหา) ภูตรูป และอุปาทายรูป มี ผม ขน เปนตน.
โดยที่แทแลว ก็เปนผูพิจารณาเห็นชุมนุมแหงองคาพยพ เหมือนผูมอง
เห็นเครื่องประกอบของรถฉะนั้น เปนผูพิจารณาเห็นชุมนุมแหงผม ขน
เปนตน เหมือนผูเห็นสวนตาง ๆ ของตัวเมืองฉะนั้น และเปนผูพิจารณา
เห็นชุมนุมแหง (มหา) ภูตรูป และอุปาทายรูปนั้นแหละ เหมือนคน
ลอกกาบกลวยออกจากตนกลวยฉะนั้น และเหมือนคนแบกํามือเปลา
ออกอยางนั้นแหละ เพราะฉะนั้น โดยการทรงแสดงวัตถุ กลาวคือกาย
ดวยอํานาจแหงชุมนุม โดยประการตาง ๆ นั้นเอง เปนอันพระองคทรง
แสดงกายแยกฆนสัญญาออกไปแลว. เพราะวา ในคําวา กาเย กายานุปสฺสี นี้ จะไมเห็นเปนกาย เปนหญิง เปนชาย หรือเปนธรรม
อะไรอื่น นอกเหนือไปจากชุมนุมแหงธรรมตามที่กลาวแลว. แตสัตว
ทั้งหลาย ทําความเชื่อมั่นผิด ๆ อยางนั้นอยางนั้น ในสภาวะเพียงการ
ชุมนุมธรรมดามที่กลาวแลวเทานั้น. เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารยจึง
ไดกลาวไววา :สิ่งใดที่บุคคลเห็นอยู สิ่งนั้นไมใชสิ่งที่เขาเห็นแลว
สิ่งใดที่บุคคลเห็นแลว สิ่งนัน้ ไมใชสิ่งที่เขาเห็นอยู
เมือ่ ไมเห็น (ตามความเปนจริง) จึงหลงติดอยู
เมือ่ (หลง) ติดอยู ยอมไมหลุดพน.
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มีอธิบายวา เพื่อแสดงถึงการแยก ความเปนกอน (ฆนสัญญา) ออกไป
เปนตน.
และดวยอาทิศัพท ในคําวา ฆนวินิพฺโภคาทิทสฺสนตฺถ นี้ ก็
ควรทราบอรรถาธิบายดังตอไปนี้ :ความจริง พระโยคาวจรนี้พิจารณาเห็นกายอยางเดียวเทานั้น ไมใช
พิจารณาเห็นธรรมอยางอื่น.
มีอธิบายไวอยางไร ?
มีอธิบายไววา คน (ทั่วไป) มองเห็นพยับแดด ที่ไมใชน้ําเลย
วาเปนนาฉันใด พระโยคาวจรไมใชเหมือนอยางนั้น คือไมเห็นกายนี้
ที่เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา และไมงามเลยวาเปนของ
เที่ยง เปนสุข เปนอัตตา และเปนของงามไป โดยที่แทแลว พิจารณา
เห็นเปน (แตสักวา) กาย คือพิจารณาเห็นวา เปนที่ประชุมของ
กายที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา และเปนของไมงาม เทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง ควรทราบเนื้อความแมอยางนี้วา กายนี้ใด มีลม
หายใจออก หายใจเขาเปนเบื้องตน มีกระดูกที่กลายเปนผุยผงไปเปนที่สุด
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวกอนแลว โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้ในศาสนานี้ไปสูปาหรือ ฯลฯ ภิกษุนั้น มีสติ หายใจออก
และกายใดที่พระสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรค วา พระโยคาวจร
ลางรูปในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายคือดิน กายคือน้ํา กายคือไฟ
กายคือลม กายคือผม กายคือขน กายคือผิว กายคือหนัง กาย
คือเนื้อ กายคือเลือด กายคือเอ็น กายคือกระดูก และกายคือเยื่อใน
กระดูก โดยเปนของไมเที่ยง เพราะพิจารณาเห็นกายนั้นทั้งหมดใน
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กายนี้นั่นแล พระโยคาวจรจึงชื่อวา พิจารณาเห็นกายในกาย
อีกอยางหนึ่ง ควรทราบเนื้อความอยางนี้วา พิจารณาเห็นกาย
กลาวคือที่ประชุมรูปธรรมมีผม เปนตน ในกายตาง ๆ เพราะไมเห็น
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายที่จะตองยึดถืออยางนี้วา เราหรือของเรา แตเพราะ
พิจารณาเห็นชุมนุมของรูปธรรมตาง ๆ นั้น ๆ เอง มีผมและขนเปนตน
อีกอยางหนึ่งควรเขาใจเนื้อความอยางนี้วา เปนผูพิจารณาเห็นกาย
ในกาย แมเพราะพิจารณาเห็นกาย กลาวคือชุมนุมอาการมีอนิจจลักษณะเปนตน ทั่วทุกอยางในกายนี้ มีนัยดังที่มาแลวในปฏิสัมภิทามรรค
โดยนัยมีอาทิวาพิจารณาเห็น โดยความเปนของไมเที่ยงไมใชเห็นโดยความ
เปนของเที่ยง.
จริงอยางนั้น ภิกษุผูปฏิบัติ กาเย กายานุปสสนาปฏิปทา (ขอ
ปฏิบัติวาดวยการพิจารณากายในกาย ) นี้ พึงทราบวา จะพิจารณาเห็น
กายนี้ ดวยอํานาจของอนุปสสนา ๗ ประการ มีอนิจจานุปสสนา
เปนตน คือจะพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ไมใชจะพิจารณา
เห็นโดยความเปนของเที่ยง จะพิจารณาเห็นโดยเปนทุกข ไมใชจะพิจารณา
เห็นโดยเปนสุข จะพิจารณาเห็นโดยเปนอนัตตา ไมใชจะพิจารณาเห็น
โดยเปนอัตตา จะเบื่อหนาย ไมใชจะเพลิดเพลิน จะคลายความกําหนัด
ยินดีไมใชจะกําหนัดยินดี จะดับ (ตัณหา)ไมใชจะใหเกิด (ตัณหา) จะ
สลัดออกไปไมใชจะยึดมั่นไว เธอเมื่อพิจารณาเห็นกายนั้นโดยความไมเที่ยง
ก็จะละนิจจสัญญาได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกขก็จะละสุขสัญญา
ได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ก็จะละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อ
หนายก็จะละนันทิธรรม ความเพลิดเพลินได เมื่อคลายกําหนัด ก็จะละราคะ
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ได เมื่อดับ (ตัณหา) ก็จะละสมุทัยได เมื่อสลัดออกได ก็จะละการ
ยึดมั่นได.
อธิบายบท อาตาป สติมา สมฺปชาโน
บทวา วิหรติ ไดแกการดําเนินไป.
ในบทวา อาตาป พึงทราบวิเคราะหดังนี้ ชื่อวา อาตาปะ
เพราะอรรถวา ยอมเผาผลาญกิเลสในภพ ๓. คําวา อาตาปะนี้เปนชื่อ
ของวิริยะ. อาตาปะ ของภิกษุนั้นมีอยู เหตุนั้น ภิกษุนั้นจึงชื่อวา อาตาป.
บทวา สมฺปชาโน ไดแกประกอบดวยญาณ กลาวคือสัมปชัญญะ.
บทวา สติมา คือประกอบดวยสติที่ใชกําหนดกาย.
ก็ธรรมดาวา อนุปสสนา นี้ จะไมมีแกผูปราศจากสติเลย เพราะ
พระโยคาวจรใชสติกําหนดอารมณแลว จึงพิจารณาเห็น (กายเปนตน)
ดวยปญญา เพราะเหตุนั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ก็แล
ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตพูดถึงสติวามีประโยชนในธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น ในพระสูตรนี้ พระองคจึงตรัสไววา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
(พิจารณาเห็นกายในกายอยู ). ดวยคําเพียงเทานี้ เปนอันพระองคตรัส
กายานุปสสนาสติปฏฐานกรรมฐาน.
อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่ผูที่ไมมีความเพียร ความหดหูภายใน
ยอมทําอันตรายใหได ผูท ี่ไมมีสัมปชัญญะ ยอมเปนผูหลงลืมสติ ในการ
กําหนดอุบาย และในการเวนสิ่งที่ไมใชอุบาย คือเปนผูไมสามารถในการ
กําหนดอุบาย และในการสลัดทิ้งสิ่งที่ไมใชอุบาย (และ) กรรมฐาน
นั้น จะไมสําเร็จแกเธอดวยวิธีนั้น ฉะนั้น พึงทราบวา เพื่อจะทรง
แสดงธรรมทั้งหลายที่มีอานุภาพเปนเหตุสําเร็จแหงกรรมฐานนั้น พระ
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องคจึงตรัสคํานี้ไววา อาตาป มีความเพียร สมฺปชาโน มีสัมปชัญญะ
สติมา มีสติ.
อธิบายบท วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกายานุปสสนาสติปฏฐาน
และวิธีประกอบกายานุปสสนาสติปฏฐานนั้น ดวยประการอยางนี้แลว
บัดนี้ เพื่อจะแสดงองคแหงการละกิเลส จึงไดตรัสวา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส พึงขจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิเนยฺย ไดแกพรากออกไปดวยการ
พรากออกไปดวยองคนั้น หรือดวยการพรากออกไปดวยการขมไว.
บทวา โลเก ไดแกในกายนั้นเอง. ความจริง กาย พระองค
ทรงประสงคเอาวาโลกในที่นี้ เพราะอรรถวา แตกสลาย. แตเพราะเหตุ
ที่เธอไมใชจะละอภิชฌาและโทมนัสไดเฉพาะเพียงแตในกายเทานั้น แม
ในเวทนาเปนตนก็ละไดเหมือนกัน ฉะนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรวิภังค
วา โลก คือ อุปาทานขันธทั้ง ๕.
อีกอยางหนึ่ง เพราะธรรมเหลานั้นถูกนับวาเปนโลก คําวา โลก
นั้น ทานจึงกลาวไวโดยอัตถุทธารนัย (โดยการขยายความ) สวนคําใด
ที่ทานกลาวไววา ในธรรมเหลานั้น อันไหนเปนโลก กายนั้นแหละเปน
โลก. นี้แหละเปนอรรถาธิบายในคํานี้. พึงเห็นการสัมพันธความอยางนี้
วา กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกนั้นออกไปได.
ก็เพราะเหตุที่ในสูตรนี้ กามฉันทะสงเคราะหเขากับศัพทวา
อภิชฌา พยาบาทสงเคราะหเขากับศัพทวาโทมนัส ฉะนั้น พึงทราบวา
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การละนิวรณเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ดวยการแสดงธรรม
สองอยางที่มีกําลังอันนับเนื่อง (กับการละ) นิวรณ แตโดยพิเศษแลว
ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละ ความยินดีที่มีกายสมบัติเปนมูล
ดวยการขจัดอภิชฌา (และ) ความยินรายที่มีกายวิบัติเปนมูลอีกดวย
การกําจัดโทมนัส อนึ่ง ตรัสการละความยินดีในกาย ดวยการกําจัด
อภิชฌา (และ) ความไมยินดีในการเจริญกายภาวนา ดวยการกําจัด
โทมนัส ตรัสการละ การเพิ่มความสวยงาม และความสุขเปนตน ที่ไม
มีอยูจริงในกายดวยการกําจัดอภิชฌา และการนําออกซึ่งความไมสวยงาม
และความเปนทุกขที่มีอยูจริงในกาย ดวยการกําจัดโทมนัส.
ดวยคําวา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺส นั้น เปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอานุภาพแหงการบําเพ็ญเพียร และความ
เปนผูสามารถในการบําเพ็ญเพียรของพระโยคาวจรไวแลว. ความจริง
อานุภาพของความเพียรนั้น ไดแกการที่พระโยคาวจรเปนผูปลอดพนไป
จากความยินดีและความยินราย เปนผูขมความยินดีและความยินรายเสียได
และเปนผูเวนจากการเพิ่มสิ่งที่ไมเปนจริงเขาไป และนําสิ่งที่เปนจริงออก
มา. ก็พระโยคาวจรนี้ เมื่อปลอดพนจากความยินดีและความยินราย ขม
เสียไดซึ่งความยินดีและไมยินดี ไมเพิ่มสิ่งที่ไมเปนจริงเขาไป และไมนํา
สิ่งที่เปนจริงออกมา ยอมชื่อวาเปนผูสามารถในการบําเพ็ญเพียรแล.
อีกนัยหนึ่ง พึงทราบวา พระองคตรัสกรรมฐานไวดวยอนุปสสนา
(การพิจารณาเนือง ๆ) ในบทวา กาเย กายานุปสฺสี นี.้ ตรัสการ
บริหารกายไว สําหรับผูบําเพ็ญกรรมฐาน ดวยการพักผอนดังที่กลาวไว
แลวในบทวา วิหรติ.
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ในบทวา อาตาป เปนตน พระองคตรัส สัมมัปปธาน (ความ
เพียรชอบ) ไวดวยอาตาปะ ( ความเพียรเปนเหตุใหกิเลสเรารอน)
ตรัสกรรมฐานที่ใหสําเร็จประโยชนทกุ อยาง หรืออุบายสําหรับบริหาร
กรรมฐานไวดวยสติสัมปชัญญะ. อีกอยางหนึ่ง ตรัสสมถะที่ไดมาแลว
ดวยอํานาจกายานุปสสนาไวดวยสติ. ตรัสวิปสสนาดวยสัมปชัญญะ.
ตรัสพลังแหงภาวนาไวดวยการขจัดอภิชฌาและโทมนัสออกไป.
อธิบายบท อนุปสฺสี
แตในคัมภีรวิภังค พระองคตรัสไววา บทวา อนุปสฺสี ความวา
บรรดาธรรมเหลานั้น อนุปสสนา คืออะไร ?
คือปญญา การรูท ั่วถึง ฯ ลฯ สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกวา อนุปสสนา.
ภิกษุเขาถึง เขาถึงเรียบรอยแลว เขานาถึงแลว เขามาถึงเรียบรอยแลว
เขาไปถึงแลว ถึงพรอมแลว ประกอบแลวดวยอนุปสสนานี้ เพราะเหตุ
นั้น จึงตรัสเรียกวา อนุปสฺสี ผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ
บทวา วิหรติ ความวา ยอมผลัดเปลี่ยน เปนไป รักษาไว
ดําเนินไปเอง ให (รางกาย) ดําเนินไป นําไป พักผอน ดวยเหตุนั้น
จึงตรัสเรียกวา วิหรติ.
บทวา อาตาป ความวา บรรดาธรรมเหลานั้น อาตาปะ (ความ
เพียร) คืออะไร ?
คือ การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ
นี้เรียกวา อาตาปะ ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว ฯลฯ ประกอบพรอมแลว
ดวยอาตาปะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา อาตาป.
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บทวา สมฺปชาโน ความวา บรรดาธรรมเหลานั้น สัมปชัญญะ
คืออะไร ?
คือ ปญญา ความรูทั่วถึง ฯลฯ สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกวา
สัมปชัญญะ. ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว ฯลฯ ประกอบพรอมแลวดวย
สัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สมฺปชาโน.
บทวา สติมา ความวา บรรดาธรรมเหลานั้น สติ คืออะไร ?
คือ สติ ความระลึกได อนุสสติ ความระลึกถึงเนือง ๆ ฯลฯ
สัมมาสติ ความระลึกชอบ นี้เรียกวา สติ. ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว ฯลฯ
ประกอบพรอมแลวดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา ผูมีสติ.
บทวา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ความวา บรรดาธรรม
เหลานั้น โลก คืออะไร ?
กายนั้นเอง ชื่อวา โลก โลกคืออุปาทานขันธทั้ง ๕ นีเ้ รียกวา โลก.
บรรดาธรรมเหลานั้น อภิชฌาคืออะไร ?
คือ ความกําหนัด ความกําหนัดแรงกลา ความยินดี ความ
คลอยตาม ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจควานเพลิดเพลิน
ความกําหนัดแรงกลาแหงจิต นี้เรียกวา อภิชฌา.
บรรดาธรรมเหลานั้น โทมนัส คืออะไร ? คือ ความไมยินดีทางใจ
ความทุกขทางใจ ความไมยินดี ทุกขเวทนา เกิดแตสัมผัสทางใจ นี้
เรียกวา โทมนัส.
ทั้งอภิชฌา ทั้งโทมนัสในโลก คือ กายนี้ เปนอันถูกขจัดแลว
ถูกกําจัดออกไปแลว สงบแลว เงียบแลว เงียบแลว ระงับแลว ถึงการดับแลว
ถึงการตั้งอยูไมไดแลว ถึงการดับสูญไป ไมอิ่มเอิบแลว สิ้นปรีดาแลว
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ซูบซีดแลว เหี่ยวแหงแลว ทําใหเสื่อมสิ้นแลว ดวยเหตุนั้น พระองค
จึงตรัสวา ขจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก คือกายได เนื้อความของ
บทเหลานั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวอยางที่พรรณนามานี้ นักศึกษาพึงทราบ
นัยแหงอรรถกถานี้ พรอมดวยเนื้อความนั้นโดยการเทียบเคียงกันเถิด
นี้เปนกถาพรรณนาความแหงอุเทศแหงกายานุปสสนาสติปฏฐาน
กอน.
อธิบายเวทนานุปสสนา
บัดนี้ ผูศึกษาพึงทราบประโยชน ในการกลาวซ้ํา เวทนาเปนตน
ในคํามีอาทิอยางนี้วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ (ซึ่งมีรวมอยูใน
คํานี้วา เวทนาสุ . . .จิตฺเต. . . ธมฺเมสุ. . . ธมมานุปสฺสี วิหรติ ฯลฯ
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส โดยนัยดังที่ไดกลาวไวแลว ในกายานุปสสนา.
ก็ในคําวา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี นี้ คําวา เวทนา ไดแกเวทนา ๓ และ
เวทนานั้น เปนโลกิยะอยางเดียว ถึงแมจิตก็เหมือนกัน เปนโลกิยะ.
ธรรมก็เชนนัน้ เหมือนกัน ( เปนโลกิยะ ). การจําแนกเวทนาเปนตน
เหลานั้น จักปรากฏในนิเทศวาร. แตในที่นี้ พึงทราบการจําแนก
เวทนาลวน ๆ ไววา เวทนาตองพิจารณาเห็นอยางใด พระโยคาวจร
เมื่อพิจารณาเห็นอยางนั้น ก็ชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา. ใน
จิตตานุปสสนา และธรรมานุปสสนา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ถามวา ก็เวทนาควรพิจารณาเห็นอยางไร ?
ตอบวา กอนอืน่ สุขเวทนาควรพิจารณาใหเห็นโดยเปนทุกข
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ทุกขเวทนาควรพิจารณาใหเห็นโดยเปนเสมือนลูกศร อทุกขมสุข เวทนา
(เวทนาไมทุกข ไมสุข ) ควรพิจารณาใหเห็นโดยเปนของไมเที่ยง. ดัง
ที่ตรัสไววา :ภิกษุรูปใดไดเห็นควานสุขโดยเปนความทุกข ไดเห็น
ความทุกขโดยเปนลูกศร ไดเห็นความไมทุกขไมสขุ
ทีม่ ีอยู โดยเปนสิ่งไมเที่ยง แนนอนแลว ภิกษุรูป
นัน้ เปนผูเห็นชอบ จักเปนผูสงบ เที่ยวไป.
ก็เวทนาหมดทุกอยางนี้ ควรพิจารณาใหเห็นวาเปนทุกข. สมจริง
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไดเสวยแลว เรา
ตถาคตกลาวสิ่งนั้นทั้งหมดวา (รวมลงใน ) ทุกข.
อีกอยางหนึ่ง สุขเวทนา ก็ควรพิจารณาใหเห็นโดยเปนทุกข.
ดังที่ตรัสไววา เวทนานี้เปนสุข ความสุขที่ดํารงอยู เปนวิปริณามทุกข
เพราะฉะนั้น ควรขยายใหพิสดารทุกขอ.
อีกอยางหนึ่ง เวทนาก็ควรพิจารณาใหเห็น แมโดยอนุปสสนา
ทั้ง ๗ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน. คําที่เหลือ จักมีปรากฏในนิเทศวาร
นั้นแหละ.
แมบรรดาจิต และธรรม จิตก็ควรพิจารณาใหเห็น โดยการแยก
ออกไปเปนจิตมีราคะเปนตน ที่มาแลว ในนิเทศวารแหงอนิจจานุปสสนาเปนตน ที่จําแนกออกเปนตาง ๆ กัน มีอารมณ อธิบดี สหชาตธรรม ภูมิ กรรม วิบาก และกิรยิ า เปนตน. (ธรรม) ก็ควร
พิจารณาใหเห็นโดยลักษณะของตน และลักษณะที่เสมอกัน ของธรรม.
โดยสุญญตธรรม, โดยอนุปสสนาทั้ง ๗ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน
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และโดยจําแนกออกเปนสันตธรรม (ธรรมที่สงบ) และอสันตธรรม
(ธรรมที่ไมสงบ) เปนตน ที่มาแลวในนิเทศวาร. คําที่เหลือ มีนัยดุจ
ที่กลาวมาแลวนั่นแหละ.
ก็ในการละอภิชฌาและโทมนัสเปนตนนี้ ผูใด ละอภิชฌาและ
โทมนัสในโลก กลาวคือกายไดแลว ผูนั้น ก็ละอภิชฌาและโทมนัส
แมในโลก คือเวทนาเปนตนไดอยูนั่นเอง ก็จริง แตถึงกระนั้นพระองค
ก็ไดตรัสทุก ๆ นิเทศวาร โดยบุคคลแตกตางกัน และโดยสติปฏฐานภาวนา ที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตแตกตางกัน. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา
โดยเหตุที่อภิชฌาและโทมนัสที่ละไดในวาระหนึ่งแลว ก็เปนอันละได
แมในวาระที่เหลือนั่นแหละ แมเพื่อทรงแสดงการละอภิชฌาและโทมนัส
ไวในวาระนั้น จึงไดตรัสไวอยางนี้ ดังนี้แล.
จบ อรรถกถาวาดวยอุเทศวาร
สมาธิ ๔
[๑๓๓] บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีพุทธประสงคจะให
สัตวทั้งหลายบรรลุคุณวิเศษมากประการ ดวยพระธรรมเทศนาวาดวย
สติปฏฐาน จึงทรงจําแนกสัมมาสมาธิขอเดียวนั่นแหละ ออกเปน ๔ ขอ
ตามอารมณ โดยนัยมีอาทิวา สติปฏฐานมี ๔ อยาง ๔ อยางคืออะไร ?
คือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกาย
ดังนี้แลว ตอไป เมื่อจะทรงเอาสติปฏฐานแตละขอมาจําแนกออกไป
(อีก) จึงไดทรงปรารภเพื่อตรัสนิเทศวารไวโดยนัยมีอาทิวา กถฺจ
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ภิกฺขเว (ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เปนไฉน ?) อุปมาเหมือนกับชางจักสาน
ผูฉลาด ประสงคจะทําเครื่องใชสอยมีเสื่อลําแพนหยาบ เสื่อลําแพนละเอียด
ผอบ หีบ และลุง เปนตน ไดไมไผใหญมา ๑ ลํา ผาออกเปน ๔ ซีก
เอาแตละซีกมาจัก ( ใหเปนดอก ) แลวสานเครื่องใชสอยฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กถฺจ เปนตน เปนคําถามโดยตรง
นุงหมายจะตรัสตอบใหพิสดารดวยพระองคเอง. ก็ในบทนี้ มีอรรถาธิบาย
โดยสังเขปดังตอไปนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยประการอยางไร ? ภิกษุ
จึงเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู. นัยนี้ จะมีในทุกวาระแหงคําถาม.
บทวา อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในศาสนานี้. เพราะวา อิธ ศัพทนี้ ในคําวา อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ นี้
บงชัดถึงศาสนาอันเปนที่พํานักอาศัยของบุคคลผูใหเกิดกายานุปสสนา
ทุกประการ และปฏิเสธศาสนาอื่นวาไมเปนอยางนั้น. สมจริงตามที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในศาสนานี้เทานั้น
มีสมณะ ศาสนาอื่น (ปรัปปวาท ลัทธิที่โจมตีลัทธิอื่น) วางจากสมณะ
เหลาอื่น. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงไดตรัสไววา ภิกษุในศาสนานี้.
คําวา อรฺคโต วา ฯเปฯ สฺุญาคารคโต วา (ไปสูปา ฯลฯ
หรือไปสูเรือนราง) นี้เปนคําแสดงถึงการทรงกําหนดเสนาสนะที่เหมาะสม
แกการบําเพ็ญสติปฏฐานไว.
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อุปมาจิตเหมือนลูกวัว
เพราะวา จิตของภิกษุนี้ ที่ซานไปในรูปารมณ เปนตน มานาน
แลว ไมประสงคจะเขารองรอยกรรมฐานได วิง่ ออกนอกทางถายเดียว
เหมือนรถที่เทียมดวยวัวพยศก็ปานกัน เพราะฉะนั้น จึงอุปมาเสมือน
หนึ่งวา คนเลี้ยงวัว (เจาของ) เมื่อประสงคจะฝกลูกวัวพยศ ที่ดื่มนม
ทุกหยดจากแมวัวพยศ เติบโตขึ้นมา ตองพราก (มัน) ออกจากแม
ดอกหลักใหญหลักหนึ่งไวในที่เหมาะสม แลวเอาเชือกผูก (มัน) ไวที่
หลักนั้น. ครั้นลูกวัวของเขาตัวนั้น ทะยานไปทางโนนทางนี้ ก็ไมอาจ
หนีไปได จะตองยืนชิด หรือนอนชิดหลักนั้นเองฉันใด. ภิกษุรูปนี้เอง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อประสงคจะฝกจิตรายของตน ที่เจริญขึ้นจากการ
ดื่มรสรูปารมณเปนตนมานานแลว ตองพราก (มัน ) จากรูปารมณ
เปนตน เขาไปสูปา หรือรุกขมูล หรือเรือนราง เอาเชือกคือสติผูกมัน
ไวที่หลัก คืออารมณของสติปฏฐานนั้น. จิตของเธอนั้นถึงจะดิ้นรนไป
ทางโนนทางนี้อยางนี้ เมื่อไมไดอารมณที่เคยชินมากอน ไมอาจจะทําลาย
เชือกคือสติ (ใหขาด ) แลวหนีไป ก็จะซบเซา และเงื่องหงอย อยู
กะอารมณนั่นเอง ดวยอุปจารสมาธิ. ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารย
จึงไดกลาวไววา :พระโยคาวจร (ผูบ ําเพ็ญเพียร) ตองเอาสติผูกจิต
ของตนไวที่อารมณ (กรรมฐาน) ใหมั่น เหมือน
กับคนในโลกนี้ เมื่อจะฝกวัว ตองผูกวัวที่จะตองฝก
ไวที่หลักฉะนั้น.
๑

๑. ปาฐะวา ทมฺม แตฉบับพมาเปน ทม แปลตามฉบับพมา.
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เสนาสนะนั้นเปนเสนาสนะเหมาะสมที่จะบําเพ็ญ (กรรมฐาน)
สําหรับเธอ ดวยประการดังที่พรรณนามานี้. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงได
ตรัสไววา อรฺคโต วา ฯเปฯ สุ
ฺ าคารคโต วา นี้บงชัดถึง
การกําหนดเสนาสนะที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญสติปฏฐาน.
เสียงเปนขาศึกตอฌาน
ก็อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่พระโยคาวจรยังสละเสนาสนะทายบาน
ที่อึกทึกดวยเสียงสตรี เสียงบุรุษ เสียงชาง และเสียงมา เปนตน
ไมได จะยังอานาปานสติกรรมฐาน อันเปนยอดแหงกายานุปสสนา
เปนเหตุใกลเคียงแหงการบรรลุคุณพิเศษและทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมของ
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทุก ๆ พระองคนี้
ใหสมบูรณ ไมใชของที่จะทําไดงาย เพราะฌานมีเสียงเปนเสี้ยนหนาม
(อุปสรรค). แตในปาที่ไมมีหมูบาน การกําหนดเอาพระกรรมฐานนี้
แลวยังฌานที่ ๔ มีอานาปานสติเปนอารมณ ทําฌานนั่นเองใหเปน
เบื้องบาท (ของวิปสสนา) พิจารณาสังขารแลวไดบรรลุพระอรหัต
อันเปนผลชั้นยอด เปนสิ่งที่พระโยคาวจรทําไดงาย ฉะนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันสมควรแกพระโยคาวจรนั้น
จึงตรัสวา อรฺคโต วา ดังนี้เปนตน.
ดวยวา พระผูมพี ระภาคเจา ทรงเปนเหมือนอาจารยผูรูพื้นที่
(นักดูที่ หรือนักธรณีวิทยา). พระองค ครั้นทรงใครครวญเห็นเสนาสนะ
ที่สมควรแกพระโยคาวจรอยางนี้แลว จึงทรงชี้วา ควรบําเพ็ญพระ
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กรรมฐาน ณ ที่นี้ ตอนั้นไป พระโยคี (ภิกษุผูบําเพ็ญเพียร) บําเพ็ญ
กรรมฐานอยู เมื่อไดบรรลุพระอรหัตตามลําดับแลว พระองคทรงไดรับ
สักการะอยางมากมายดวยคําสรรเสริญวา พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทรงเปนผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ (จริง ๆ) หนอ เหมือนกับ
อาจารยผูรูพื้นที่ ดูพื้นที่ที่จะตั้งพระนครแลว พิจารณาดูถี่ถวนแลว
ชี้บอกวา ทานทั้งหลายจงสรางพระนคร ณ ที่นี้ และเมื่อพระนครสราง
สําเร็จโดยสวัสดี (เรียบรอย) แลว จะไดรับพระราชทานสักการะมาก
มายจากราชตระกูลฉะนั้น.
ทรงเปรียบพระเหมือนเสือเหลือง
แตภิกษุรูปนี้ ทานกลาววา เปนเชนกับเสือเหลือง. อธิบายวา
พญาเสือเหลืองใหญอาศัยพงหญา หรือพงปา พงเขาในปา ซุมจับหมู
มฤคมีควายปา เนื้อสมัน และหมูปาเปนตน (กิน) ฉันใด ภิกษุนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บําเพ็ญพระกรรมฐานบอย ๆ ในปาเปนตน จะ
บรรลุอริยมรรค ๔ และอริยผล ๔ ตามลําดับ. เพราะฉะนั้น พระ
โบราณาจารยจึงไดกลาวไววา :ภิกษุผูเปนพุทธบุตร บําเพ็ญวิปสนา ประกอบ
ความเพียรนี้ เขาไปสูปา แลวบรรลุอรหัตตผล
เหมือนเสือเหลือง ซุมจับเนือ้ กินฉะนั้น.
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ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะปาอันเปน
พื้นที่ซึ่งเหมาะสมแกการรีบเรงในการประกอบความเพียรแกภิกษุนั้น จึง
ไดตรัสไววา อรฺคโต วา ดังนี้ เปนตน.
ตอแตนี้ไป คําใดที่ขาพเจาจะตองกลาว (อธิบาย) ในอานาปานบรรพนี้กอน คํานั้นขาพเจาไดกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแลว.
เจริญอานาปานสติ
ก็เมื่อพระโยคาวจรนั้น ศึกษาอยูดวยอํานาจแหงลมหายใจเขาและ
ลมหายใจออกเหลานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวอยางนี้วา ภิกษุ
สําเหนียกวา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว ฌาน
ทั้ง ๔ จะเกิดขึ้นในเพราะนิมิต คือ อัสสาสะ และ ปสสาสะ.
เธอออกจากฌานแลว กําหนดลมหายใจออก ลมหายใจเขา หรือ
กําหนดองคฌาน, ในจํานวนอัสสาสะ ปสสาสะ และองคฌานทั้ง ๒
อยางนั้น. (ถา) เปนผูกําหนดอัสสาสะปสสาสะเปนอารมณ ก็กําหนดรูป
อยางนี้วา อัสสาสะปสสาสะอาศัยอยูกับอะไร ? อาลัยอยูกับวัตถุ
กรชกาย ชื่อวา วัตลุ. มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป (๒๔) ชือ่ วา
กรชกาย.
ตอมา กําหนดนามรูปอยางนี้วา นามมีอยู ในอารมณนั้น มี
ผัสสะเปนที่ ๕ เมื่อแสวงหาปจจัยของนานรูปนั้นจะเห็นปฏิจจสมุปบาท
มีอวิชชาเปนตน ขามสงสัยไดวา นี้เปนเพียงปจจัยและธรรมทีอ่ าศัย
ปจจัยเกิดขึ้นเทานั้น ไมมีสัตว หรือบุคคล อื่นตางหาก (จากอัสสาส-
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ปสสาสะนั้น) ยกนามรูปพรอมทั้งปจจัยขึ้นสูไตรลักษณะ เจริญวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตตามลําดับ.
นี้เปนชองทางแหงการออกไป (จากทุกข) จนถึงอรหัตของภิกษุ
รูปหนึ่ง.
สวนผูกําหนดฌานเปนอารมณ จะกําหนดนามรูปวา องคฌาน
ทั้งหลายเหลานี้ อาศัยอยูกับอะไร อาศัยอยูกับวัตถุ กรชกาย ชื่อวา
วัตถุ องคฌานเปนนาม กรชกายเปนรูป เมื่อแสวงหาปจจัยของนามรูป
นั้น จะเห็นปจจยาการมีอวิชชาเปนตน ขามความสงสัยเสียไดวา นี้เปน
เพียงปจจัยและธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้นเทานั้น ไมมีสัตวหรือบุคคลอื่น
ตางหาก ( จากนามรูปนั้น ) ยกนามรูปพรอมทั้งปจจัยขึ้นสูไตรลักษณ
เจริญวิปสสนา บรรลุอรหัตตามลําดับ. นี้เปนชองทางแหงการออกไป
(จากทุกข) จนถึงพระอรหัตของภิกษุรูปหนึ่ง.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย
คือลมหายใจออกหายใจเขาของตนอยูอยางนี้หรือ.
บทวา พหิทฺธา วา ความวา หรือ (พิจารณาเห็นกาย) ในกาย
คือลมหายใจออกหายใจเขาของคนอื่น.
บทวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ความวา ในกายคือลมหายใจออก
หายใจเขาของคน ( และ ) ของผูอื่น ตามกาลเวลาอยางนี้.
ดวยบทวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา นี้ พระองคตรัสถึงกาลเวลา
ที่ลมหายใจนั้นออก ๆ เขา ๆ โดยไมพักกรรมฐานที่ช่ําชองไว. แต
ทั้ง ๒ อยางนี้ จะมีในเวลาเดียวกันไมได.
๑

๑. ปาฐะวา อิทานิ พมาเปน อิมานิ แปลตามฉบับพมา.
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บทวา สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ความวา อุปมาเสมือนหนึ่งวา
อาศัยทั้งสูบของชางทองทั้งกานสูบและความพยายามอันเกิดจากทั้ง ๒ อยาง
นั้น (สูบและกานสูบ) ลมจึงเดินไปมาไดฉันใด. กายคืออัสสาสะ
ปสสาสะของภิกษุก็ฉันนั้น อาศัยกรชกาย โครงจมูก และจิต จึงสัญจร
ไปมาได. ธรรมทั้งหลายมีกายเปนตน เปนสมุทัย ภิกษุเมือ่ พิจารณา
ธรรมเหลานั้น เรียกวา พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกายอยู.
บทวา วยธมฺมานุปสฺสี วา ความวา เมื่อกายแตกดับ โครง
จมูกโหว และเมื่อจิตดับ ขึ้นชื่อวากายคืออัสสาสะและปสสาสะจะสัญจร
ไมได เหมือนกับเมื่อสูบถูกนําออกไปแลว เมื่อกานสูบหัก และเมื่อ
ไมมีความพยายามอันเกิดแตสูบและกานสูบนั้น ลมนั้นจะไมเดินฉะนั้น
เพราะฉะนั้น ลมหายใจออกและหายใจเขาดับไป เพราะกายเปนตน
แตกดับไป ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นอยูอยางนี้ พระองคจึงตรัสเรียกวา
พิจารณาเห็นธรรมคือความดับไปในกายอยู.
บทวา สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี ความวา พิจารณาเห็นความเกิด
ตามกาลเวลา ความดับไปตามกาลเวลา.
บทวา อตฺถิ กาโย วา ปนสฺส ความวา สติ เปนอันเธอ
เขาไปดังไวอยางนี้วา กายมีอยู แตไมใชสัตว ไมใชบุคคล. ไมใชหญิง
ไมใชชาย ไมใชอัตตา ไมใชสิ่งที่เนื่องดวยอัตตา ไมใชเรา ไมใชของเรา
ไมใชใคร ไมใชของใคร.
คําวา ยาวเทว นี้ เปนคํากําหนดการชี้ขาดประโยชน. มีคํา
อธิบายวา สติที่เขาไปตั้งไวนั้น ไมใชเพื่อประโยชนอยางอื่น. โดยที่แท
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แลว เพียงเพื่อความรูเทานั้น คือเพื่อประโยชนแกญาณที่ยิ่งขึ้นไปเปน
ประมาณตอ ๆ ไป และเพื่อตองการสติเปนประมาณ อธิบายวา เพื่อ
ตองการใหสติและสัมปชัญญะเจริญขึ้น.
บทวา อนิสฺสิโต จ วิหรติ ความวา เปนผูไมอาศัย ( อะไร)
ดวยอํานาจแหงตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย.
ขอวา น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ (และเธอจะไมยึดมั่น อะไร
ในโลก) ความวา เธอจะไมยึดถืออะไร คือ รูป ฯลฯ หรือวิญญาณ
ในโลกวา นีเ้ ปนอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องดวยอัตตาของเรา.
ป อักษร ในคําวา เอวป ใชในความหมายวา รวมเอาเนื้อความ
ขางหนามาไว. อนึ่ง ดวยบทนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรม
เทศนาวาดวยอานาปานบรรพ มอบให (สาวกทั้งหลาย) ดังนีแ้ ล.
อริยสัจ ๔ ในอานาปานะ
บรรดาสัจจะเหลานั้น สติที่กําหนด อัสสาสะ และปสสาสะ
เปนทุกขสัจ ตัณหาที่มีแตกอนที่เปนสมุฏฐานของสตินั้น เปนทุกขสมุทัย
ความไมเปนไปแหงสติ และตัณหาทั้ง ๒ อยางนั้น เปนนิโรธ อริยมรรค
ที่มีการกําหนดรูทุกข มีการละสมุทัย มีนโิ รธเปนอารมณ เปนมรรคสัจ.
เธอขวนขวายดวยอํานาจสัจจะทั้ง ๔ อยางนี้แลว จะบรรลุความดับ
(นิพพาน) ฉะนั้น ขอนี้จึงเปนชองทางแหงการออกไปจาก (ทุกข )
จนถึงอรหัต ของภิกษุผูไมยึดมั่นดวยอํานาจอัสสาสะและปสสาสะ รูป
หนึ่ง.
จบ อานาปานบรรพ
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พิจารณาดูกายโดยอิริยาบถ
[๑๓๔] พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกการพิจารณาดูกาย
โดยอัสสาสะและปสสาสะอยางนี้แลว บัดนี้ เพือ่ จะทรงจําแนกโดยอิริยาบถ
จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา ปุน จ ปร.
จะวินิจฉัยในบทเหลานั้นตอไป :ความรูท ี่เปนสติปฏฐานภาวนา
ถึงสุนัขบาน และสุนัขจิ้งจอก เมื่อเดินไปก็รูโดยแทวา เรากําลัง
เดิน. แตการรูนั่น พระองคมิไดตรัสหมายเอาการรูแบบนี้. เพราะวาการ
รูแบบนี้ ละสัตตูปลัทธิ (การยึดถือวาเปนสัตว) ไมได. ถอนอัตตสัญญา
(ความสําคัญวาเปนอัตตา ) ไมออก. ไมเปนกรรมฐาน หรือสติปฏฐานภาวนา.
แตการรูของภิกษุนี้ ละสัตตูลัทธิได ถอนอัตตสัญญาได เปน
กรรมฐาน หรือเปนสติปฏฐานภาวนา.
ความจริง การรูน ี้ พระองคตรัสหมายเอาการรูสึกตัวอยางนี้วา
ใครเดิน ? การเดินของใคร ? เดนเพราะเหตุอะไร ? ถึงในการยืน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ใครเดิน ความวา ไมใชสัตวตัวไหน
หรือคนคนไหนเดิน.
บทวา การเดินของใคร ความวา ไมมีการเดินของสัตวตัวไหน
บทวา เดินเพราะเหตุอะไร ความวา เดินไป โดยการแผขยาย
ของวาโยธาตุที่เกิดจากกิริยาของจิต.
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วาโยธาตุเกิดจากจิต
เพราะฉะนั้น ภิกษุนี้ จะรูชัด (อิริยาบถ) อยางนี้วา จิต (ความคิด)
เกิดขึ้นวา เราจักเดิน จิตนั้นจะใหวาโยเกิด จะใหการไหววาโยเกิด.
การเคลื่อนไหวกายทั้งหมดไปขางหนา โดยการแผขยายของวาโยธาตุอัน
เกิดจากกิริยาของจิต เรียกวา การเดิน. แมในการยืนเปนตน ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน.
แมในบรรดาการยืนเปนตนนั้น พึงทราบวินิจฉัยตอไป จิต
(ความคิด) เกิดขึ้นวา เราจะยืน จิตนั้นจะใหวาโยเกิด จะใหการไหว
วาโยเกิด.
ภาวะที่กายทั้งหมดตั้งแตที่สุด (คือศีรษะถึงปลายเทา) ยึดขึ้น
โดยการแผขยายของวาโยธาตุที่เกิดจากกิริยาของจิต เรียกวา การยืน.
จิตเกิดขึ้นวา เราจะนั่ง จิตนั้นจะใหวาโยเกิด จะใหการไหว
วาโยเกิด การยอกายตอนลางลง การยึดกายตอนบนขึ้น โดยการแผขยาย
ของวาโยธาตุที่เกิดจากกิริยาของจิต เรียกวา การนั่ง.
จิตเกิดขึ้นวา เราจะนอน จิตจะใหวาโยนั้นเกิด จะใหการเคลื่อน
ไหววาโยเกิด. การเหยียดรางกายทั้งหมดออกไปตามทางขวาง โดยการ
แผขยายของวาโยธาตุที่เกิดจากกิริยาของจิต เรียกวา การนอน อาการ
ของเขาผูรูเห็นอยูอยางนี้ เรียกวา สัตวเดิน สัตวยืน.
ถามวา มีสัตวอะไรเดินหรือยืนหรือ ?
ตอบวา ไมมี.
แตเหมือนคําที่เรียกวา เกวียนไป เกวียนหยุด. ก็ไมมีอะไรที่ชื่อ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 686

วาเกวียนจะไปหรือจะหยุด. แตเมื่อสารถีผูฉลาด เทียมโค ๔ ตัวขับไป
จะมีก็แตเพียงการเรียกขานกันวา เกวียนไป เกวียนหยุด ฉันใด. กาย
เหมือนเกวียน เพราะอรรถวาไมรู ลมที่เกิดจากจิตเหมือนโค จิตเหมือน
สารถี เมื่อจิตเกิดขึ้นวา เราจะเดิน วาโยธาตุที่จะใหเกิดวิญญัติ ก็จะ
เกิดขึ้น การเดินเปนตน จะเปนไปโดยการแผขยายของวาโยธาตุที่เกิดจาก
กิริยาของจิต จะมีแตเพียงการเรียกขานกันวาสัตวเดิน สัตวยืน ฉันไป
ฉันยืน ฉันนั้นเหมือนกัน.
เรือวิ่งไปได เพราะกําลังของลม ลูกศรวิ่งไปได
เพราะกําลังของสาย ฉันใด รางกายนี้ก็ฉันนั้น
เดินไปได เพราะลม (ภายใน) พัดผัน. แม
กายยนตนี้ ที่ (นายชางคือตัณหาประกอบไว) เดิน
ยิน นั่ง ได ดวยอํานาจของสายชักคือจิต เหมือน
หุน ยนต เคลื่อนไหวได ดวยอํานาจของสายชัก
ในเรื่องนี้ จะมีสัตวอะไร นอกจากเหตุ ปจจัย ที่ยืน
หรือเดินไป ดวยอานุภาพของตน.
เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนั้นกําหนดอยูซึ่งอิริยาบถเดิน เปนตน
ที่เปนไปโดยเหตุและปจจัยเทานั้นอยางนี้ พึงทราบเถิดวา บุคคลนั้นเมื่อ
เดิน ก็รชู ัดวา เราเดิน (เมื่อยืน นั่ง หรือนอน) ก็รูชัดวา เรายืน
นั่งหรือนอน.
คําวา ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหโิ ต โหติ ตถา
ตถา น ปชานาติ ( ก็หรือวา เธอยอมรูชัดกายนัน้ ตามที่ตนดํารงอยู
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แลว) นี้ เปนคําที่ประมวลอิริยาบถทุกอยางไว.
มีคําอธิบายไวดังตอไปนี้วา กายของเธอ สถิตอยูแลว โดยอาการ
ใด ๆ เธอก็รชู ัดกายนั้น โดยอาการนั้น ๆ คือ รูช ัดกายที่สถิตอยูโดย
อาการที่เดิน วา กําลังเดิน รูช ัดกายทีด่ ํารงอยูโดยอาการที่ยืน นั่ง หรือ
นอน วา (กําลัง ) นอนเปนตน.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา หรือเธอพิจารณาเห็นกาย
ในกาย โดยการพิจารณาอิริยาบถ ๔ ของตนอยางนี้อยู.
บทวา พหิทฺธา วา ความวา หรือโดยการกําหนดอิริยาบถ ๔
ของผูอื่น.
บทวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ความวา พิจารณาเห็นกายในกาย
โดยการกําหนดอิริยาบถ ๔ ของตน (หรือ ) ของผูอื่นตามกาลเวลา.
สวนในบทวา สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา เปนตน ผูศึกษาควรนํา
เอาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงรูปขันธดวยอาการ ๕ อยางมา โดย
นัยมีอาทิวา เพราะอวิชชาเกิด รูปขันธจึงเกิด.
ความจริง คําวา สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา นี้ ในอิริยาปถบรรพนี้
พระองคตรัสหมายเอาคํานั้น.
คําวา อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส เปนตน ก็เชนเดียวกันกับ
ที่กลาวมาแลวนั่นแหละ.
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อริยสัจในอิริยาบถ
แตในอิริยาปถบรรพนี้ สติทกี่ ําหนดอิริยาบถทั้ง ๔ เปนทุกขสัจ
ตัณหาเกาที่เปนสมุฏฐานของสติ เปนสมุทัยสัจ การไมเปนไปแหงสติ
กับตัณหาทั้ง ๒ อยางนั้น เปนนิโรธสัจ อริยมรรคที่กําหนดรูทุกข ที่
ละสมุทัย ทีม่ ีนิโรธเปนอารมณ เปนมรรคสัจ.
พระโยคาวจรขวนขวายดวยอํานาจสัจจะทั้ง ๔ อยางนี้แลว จะ
บรรลุความดับ (นิพพาน). ถอยคําดังที่พรรณนามานี้ เปนชองทาง
การนําออก (จากทุกข) จนถึงพระอรหัต ของภิกษุผูกําหนดอิริยาบถ ๔
รูปหนึ่ง ดังนี้แล.
จบ อิริยาปถบรรพ
พิจารณาดูกายโดยสัมปชัญญะ ๔
[๑๓๕] พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกการพิจารณา
เห็นกายในกายโดยอิริยาบถอยางนี้แลว. บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดย
สัมปชัญญะ ๔ จึงตรัสคํามีอาทิวา ปุน จปร ไว.
กอนอื่น บรรดาคําเหลานั้น ในคําวา อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต นี้
การเดินไปพระองคตรัสเรียกวา อภิกกันตะ การเดินกลับตรัสเรียกวา
ปฏิกกันตะ. แมทั้ง ๒ อยางนั้น ไดในอิริยาบถทั้ง ๔.
(จะวา) ในการเดินกอน เมื่อโยกกายไปขางหนา ก็ชื่อวากาวไป.
เมื่อเอนกลับก็ชื่อวาถอยกลับ. แมในการยืน ผูยนื นั้นแหละ เมื่อโยกกาย
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ไปขางหนา ก็ชื่อวากาวไป เมื่อเอนตัวมาขางหลัง ก็ชื่อวาถอยกลับ.
ในการนั่ง ผูนั่งนั่งเอง เมื่อโนมตัวดานหนาไป เฉพาะหนาอาสนะ
ชื่อวากาวไป เมื่อโยกรางกายดานหลังไปทางหลัง ชื่อวาถอยกลับ. แม
ในการนอนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สมฺปชานการี โหติ ความวา เปนผูประกอบกิจทุกอยาง
ดวยสัมปชัญญะ (ความรูตัว) เปนปกติ หรือเปนผูทําความรูสึกตัว
นั่นแหละเปนปกติ เพราะวา เธอทําความรูสึกตัวอยูทีเดียว ในการกาว.
ไปขางหนาเปนตน ไมวา ในอิริยาบถไหน ๆ ก็ไมเวนสัมปชัญญะ.
สัมปชัญญะ ๔
สัมปชัญญะ ในคําวา สมฺปชานการี นั้นมี ๔ อยางคือ สาตถกสัมปชัญญะ ๑ สัปปายสัมปชัญญะ ๑ โคจรสัมปชัญญะ ๑ อสัมโมหสัมปชัญญะ ๑.
๑. สาตถกสัมปชัญญะ
บรรดาสัมปชัญญะทั้ง ๔ อยางนั้น การไมไปตามอํานาจความคิด
ที่เกิดขึ้นทีเดียว ในเมื่อคิดจะกาวไป กําหนดผลไดผลเสีย (กอน) วา
การไปที่นี้ จะมีประโยชนแกเรา หรือไมมี แลวถือเอาแตประโยชน
ชื่อวาสาตถกสัมปชัญญะ.
ก็บรรดาอัตถะและอนัตถะ (ผลไดผลเสีย) ทั้ง ๒ อยางนั้น ความ
เจริญทางธรรมดวยไดเห็นพระเจดีย ไดเห็นตนโพธิ์ ไดเห็นพระสงฆ
ไดเห็นพระเถระ และไดเห็นอสุภารมณ เปนตน ชือ่ วา อัตถะ. เพราะวา
แมไดเห็นพระเจดียแลว ยังปติใหเกิด มีพระพุทธเจาเปนอารมณขึ้นได
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(และ) เพราะไดเห็นพระสงฆ ก็ใหเกิดปติมีพระสงฆเปนอารมณขึ้นได
แลว เมื่อพิจารณาอารมณนั่นแหละ โดยความสิ้นไปและความเสื่อมไป
ก็จะบรรลุพระอรหัต. ไดเห็นพระเถระทั้งหลายแลว ตั้งอยูในโอวาทของ
ทาน ไดเห็นอสุภารมณแลว ยังปฐมฌานใหเกิดในอสุภารมณนั้นขึ้นได
เมื่อพิจารณาอสุภารมณนั่นแหละไป โดยความสิ้นไปและความเสื่อมไป ก็
จะบรรลุพระอรหัต. เพราะฉะนั้น การเห็นสิ่งเหลานั้น จึงชื่อวามีประโยชน. แตอาจารยลางพวกกลาววา ความเจริญดานอามิสเอง ก็ชื่อวา
เปนประโยชน (ผล) ไดเหมือนกัน เพราะอาศัยประโยชนนั้นแลว
ไดปฏิบัติ (ธรรม) เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย.
๒. สัปปายสัมปชัญญะ
สวนการกําหนด สัปปายะ และ อสัปปายะ (ความสบายหรือไม
สบาย) ในการเดินนั้นแลวกําหนดเอาสัปปายะ ชือ่ วา สัปปายสัมปชัญญะ.
ไดแกอะไร ?
ไดแก การเห็นพระเจดีย ชื่อวามีประโยชนกอน ก็ถาบริษัทประชุม
กัน ระยะ ๑๐ หรือ ๑๒ โยชน เพื่อบูชามหาเจดียเปนการใหญ ผูหญิง
บาง ผูชายบาง แตงตัวดวยเครื่องประดับ ตามควรแกสมบัติของตน
(ตามฐานานุรูป) เดินเที่ยวกันไปเหมือนกับภาพจิตรกรรม ( รูปเขียน)
ไซร เธอก็จะเกิดความอยากได (โลภ) ในอิฏฐารมณนั้น จะเกิดความ
ขัดเคืองในเพราะอนิฏฐารมณ และจะเกิดความหลงใหลขึ้นในเพราะการ
มองไมเหมาะสม. จะตองอาบัติ กายสังสัคคะ (จับตองกายหญิง) หรือ
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จะมีอันตรายแกชีวิตและพรหมจรรย. สถานที่ดังที่พรรณนามานี้นั้น ชื่อวา
เปนอสัปปายะ. แมการเห็นพระสงฆที่เปนสัปปายะ ชื่อวามีประโยชน
ในเพราะไมมีอันตรายมีประการดังที่กลาวนาแลว.
แตถาเมื่อมนุษยพากันสรางปะรําใหญไวภายในหมูบานแลวฟง
ธรรมเทศนากันตลอดทั้งคืน การชุมนุมของประชาชนและอันตราย ก็จะ
มี โดยประการดังที่กลาวแลวนั่นแหละ. สถานทีด่ ังกลาวมาแลวนี้นั้นเปน
อสัปปายะ (แต) เปนสัปปายะได เพราะไมมีอันตราย แมในการเห็น
พระเถระทั้งหลายผูมีบริษัทบริวารมาก ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ถึงการเห็น
อสุภารมณ ก็ชื่อวามีประโยชน. และมีเรื่องดังตอไปนี้เปนการแสดงเนื้อ
ความนั้น (ตัวอยาง) :เรื่องภิกษุหนุม
เลากันมาวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่งพาสามเณรไปหาไมชําระฟน. สามเณรแวะออกนอกทางเดินลวงหนาไป เห็นอสุภารมณ แลวยังปฐมฌาน
ใหเกิดขึ้น ทําปฐมฌานนั่นแหละใหเปนเบื้องบาทพิจารณาสังขาร ทําผล
ทั้ง ๓ ใหแจงชัดแลว ไดยืนกําหนดกรรมฐาน เพื่อผลประโยชนแกมรรค
เบื้องสูง (อรหัตตมรรค). ภิกษุหนุมเมื่อไมเห็นสามเณรนั้น จึงรองเรียก
วาสามเณร. สามเณรนั้นคิดวา ตั้งแตบวชแลว เราไมเคยใหพระเรียกถึง
๒ ครั้งเลย เราจักใหคุณวิเศษเบื้องสูงเกิดขึ้นในวันอื่นเถอะ ดังนี้แลว
จึงใหคําตอบวา อะไรครับทาน ? และสามเณรนั้นที่ภิกษุหนุมบอกวา
มาเถิดสามเณร เพียงคําเดียวเทานั้นก็มาแลวไดพูดวา ทานครับ ขอได
โปรดเดินไปตามทางนี้กอน แลวยืนหันหนามองไปทางทิศตะวันออก
สักครูหนึ่ง ณ โอกาสทีผ่ มยืน. เธอไดทําตามนั้นแลว ไดบรรลุคุณวิเศษ
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ที่สามเณรนั้นไดแลวบรรลุแลว. อสุภารมณเดียว ไดเกิดประโยชนแกคน
๒ คน ดังที่พรรณนามานี้.
ก็อสุภารมณนี้ แมจะมีประโยชนดังที่พรรณนามานี้ (แต) อสุภารมณคือหญิง ก็เปนอสัปปายะของชาย และอสุภารมณคือชาย ก็เปน
อสัปปายะของหญิง. อสุภารมณที่เปนสภาคกันเทานั้น จึงจะเปนสัปปายะ
เพราฉะนั้น การกําหนดสัปปายะอยางนั้น ชื่อวา สัปปายะสัมปชัญญะ.
๓. โคจรสัมปชัญญะ
แตการเรียนเอา โคจระ กลาวคือกรรมฐาน ซึ่งเปนที่ชอบใจ
ของตน ในจํานวนกรรมฐาน ๓๘ ประการ แลวรับเอากรรมฐานนั้น
เดินไปในที่โคจรเพื่อภิกขาจาร ชื่อวา โคจรสัมปชัญญะ สําหรับผูมี
สัปปายะที่มีประโยชนทกี่ ําหนดแลวอยางนี้.
เพื่อความแจมชัดแหงโคจรสัมปชัญญะนั้น ผูศึกษาควรทราบ
สัมปชัญญะ ๔ หมวด ดังตอไปนี้ คือ ภิกษุลางรูปในศาสนานี้ นําไป
ไมนํากลับ ลางรูปไมนําไป ไมนํากลับ ลางรูปทั้งนําไปไมนํากลับ.
ภิกษุนําไปนํากลับ
บรรดาภิกษุทั้ง ๔ รูปนั้น ภิกษุรูปใด ชําระจิตใหผองใสจาก
นิวรณธรรม ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตลอดทั้งวัน ตลอดปฐมยามแหง
ราตรีก็เชนนั้น ในมัชฌิมยามจําวัด แมในปจฉิมยามก็ใหเวลาผานไปดวย
การนั่ง การจงกรม จะปวยกลาวไปไยถึงจะทําวัตรที่ลานพระเจดีย ลาน
โพธิ์พฤกษ จะรดน้ําตนโพธิ์ จะตั้งน้ําดื่มน้ําใชไว สมาทาน ปฏิบัติวัตร
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ในคัมภีรขันธกะ ทุกอยาง มีอาจริยวัตร และอุปชฌายวัตรเปนตน เธอ
ทําธุระเกี่ยวกับรางกายแลว เขาไปยังที่นั่งที่นอน และนั่งขัดสมาธิ ๒-๓
ทา พอใหอบอุนแลวปฏิบัติธรรมฐาน ลุกขึ้นในเวลาภิกขาจาร ถือเอา
บาตรและจีวรออกไปจากเสนาสนะ มนสิการกรรมฐานอยู ดวยหัวขอ
กรรมฐานนั่นเอง เดินไปสูลานเจดียแลว ถามีกรรมฐานมีพุทธานุสสติ
เปนอารมณไซร ก็อยาทิ้งกรรมฐานนั้นเสีย เขาไปยังลานพระเจดีย. ถา
มีกรรมฐานอยางอื่นไซร ควรพักกรรมฐานนั้นไว เหมือนกับเอามือจับ
สิ่งของวางไวที่เชิงบันได แลวกําหนดเอาปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณขึ้น
ไปยังลานพระเจดีย (ถา) เปนเจดียองคใหญ ควรทําประทักษิณ ๓ ครั้ง
แลวไหวทั้ง ๔ ดาน (ถา) เปนเจดียองคเล็ก ควรทําปทักษิณาอยางนั้น
เหมือนกัน แลวไหวทั้ง ๘ ดาน. ครั้นไหวพระเจดียเสร็จ ไปถึงลาน
โพธิ์แลว ควรวันทาตนโพธิ์แสดงความยําเกรง เหมือนอยูตอพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจา. เธอไหวพระเจดียและตนโพธิ์อยางนี้แลว ไปยังที่
ที่ตนพักกรรมฐานไว รับเอากรรมฐานที่พักไว (เก็บไวชั่วคราว) เหมือน
กับเอามือจับเอาสิ่งของที่ตนเก็บไวฉะนั้น แลวหมจีวรในที่ใกลบาน โดย
มีกรรมฐานเปนสําคัญนั้นเลง เขาบานไปเพื่อบิณฑบาต.
ครั้นคนทั้งหลายเห็นทานแลว บอกกันวา พระคุณเจาของเรามา
แลว พากันตอนรับทาน รับเอาบาตรแลวใหนั่งบนศาลาโรงฉัน หรือ
บนเรือน ถวายขาวยาคู ลางเทาทาดวยน้ํามันใหจนกวาจะเสร็จภัตตกิจ
พากันนั่งขางหนา บางก็ถามปญหา บางก็ตองการจะฟงธรรม แตถา
เขาจะใหกลาว (ธรรมกถา) พระอรรถกถาจารยกลาวไววา ขึ้นชื่อวา
๑

๑. ปาฐะ เปน ขนฺธกวตฺตาทีนิ แตฉบับพมาเปน ขนฺธกวตฺตานิ จึงแปลตามฉบับพมา.
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ธรรมกถา ควรแสดงทีเดียว เพื่อสงเคราะหประชาชน. เพราะขึ้นชื่อวา
ธรรมกถา จะเหนือไปจากกรรมฐานไมมี เพราะฉะนั้น ครั้นทานแสดง
ธรรมโดยมีกรรมฐานเปนสําคัญนั่นเอง ฉันอาหารโดยมีกรรมฐานเปน
สําคัญนั่นเอง ทําอนุโมทนาแลว เมื่อเขาใหกลับ ก็ใหตามคนเขาไป
แลว กลับ ณ ที่นั้นนั่นเอง แลวจึงเดินทางตอไป. ครั้นสามเณรและ
ภิกษุหนุมผูออกไปกอน ฉันเสร็จแลว เห็นทานจึงพากันไปตอนรับ รับ
บาตรและจีวรของทาน.
ไดทราบวาภิกษุรุนเกาดูหนาเห็นวา ไมใชอุปชฌาจารยของคนแลว
ทํา (อาคันตุกะ) วัตรอยู แตทําตามกําหนดที่มาเผชิญเขาเทานั้น. ภิกษุ
เหลานั้นจะถามทานวา คนเหลานั้นเปนอะไรกับทาน เกี่ยวของกันทาง
โยมผูหญิงหรือทางฝายโยมผูชาย ?
ทานจะตอบวา พวกคุณเห็นอะไรจึงถาม ?
สามเณรและภิกษุหนุมเหลานั้นเรียนวา คนเหลานี้มีความรักความ
นับถือมาก ในเพราะใตเทา.
คุณครับ สิ่งใด ที่แมแตโยมผูหญิง โยมผูชาย (ของผม ) ก็ทํา
ไดยาก คนเหลานั้นทําสิ่งนั้นใหผม แมบาตรและจีวรของผม ก็เปนของ
คนเหลานั้นเหมือนกัน (ถวาย) ดวยอานุภาพของคนเหลานั้น เมื่อมีภัย
ผมก็ไมรูจักภัยเลย เมื่อมีความหิว ผมก็ไมรูจักหิว ขึ้นชื่อวา เหลาชน
ผูมีอุปการะแกผมเชนนี้จะไมมี เธอพูดถึงคุณของคนเหลานั้นอยูอยางนี้
เดินไป ภิกษุนี้ทานเรียกวา ชื่อวานําไป ไมนํากลับ.
๑

๒

๑. ฉบับพมามี ตุมฺหาก แปลตามฉบับพมา.

๒. ในระหวางนี้ ฉบับพมามีศัพทวา เปม จึงแปลตามฉบับพมา.
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ภิกษุไมนําไปไมนํากลับ
แตวา จะปวยกลาวไปไย เมื่อภิกษุใด ทําวัตรปฏิบัติมีประการดัง
ที่กลาวมาแลว เดชที่เกิดแตกรรม จะสําแดงออก จะปลอยวางอนุปาทินนกสังขาร ยึดอุปาทินนกสังขาร เหงื่อจะไหลออกจากรางกาย จะ
ไมขึ้นสูวิถีทางของกรรมฐาน. จะปวยกลาวไปไย ถึงภิกษุนั้นจะถือเอา
บาตรและจีวร จะรีบไปไหวพระเจดีย เขาบาน เพื่อขาวยาคูและภิกษา
ในเวลาที่โคทั้งหลายออกไป (หากิน) นั่นเอง ไดขาวยาคูแลว ไปยัง
อาสนศาลา (หอฉัน) แลวดื่ม. ภายหลังดวยเหตุเพียงการดื่มขาวยาคู.
๒-๓ อึกของทานเทานั้น เดช (ความรอน) ที่เกิดแตกรรมจะปลอยวาง
อุปาทินนกสังขาร ยึดอนุปาทินนกสังขาร. เธอจะดับความกระวนกระวายที่เกิดแตเตโชธาตุ เหมือนอาบน้ํารอยหมอ ฉันขาวยาคูโดยมีกรรมฐานเปนสําคัญ ลางบาตรและบวนปากแลว มนสิการกรรมฐานในระหวาง
ภัต เที่ยวไปบิณฑบาตในที่ที่เหลือ ฉันอาหารโดยมีกรรมฐานเปนสําคัญ
ตั้งแตนั้นไปจะรับเอากรรมฐานที่ปรากฏขึ้นติดตอกันไป แลวเดินไป ภิกษุ
นี้เรียกวาไมนําไป แตนํากลับ. ก็ขึ้นชื่อวา ภิกษุทั้งหลายผูดื่มขาวยาคู
ปรารภวิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัตในพระพุทธศาสนา เชนนี้นับ
จํานวนไมถวน. ในเกาะสีหลนั่นเอง บนอาสนศาลา อาสนะสําหรับนั่ง
ดื่มขาวยาคูก็ไมมี ภิกษุทดี่ ื่มขาวยาคูแลว บรรลุอรหัต ก็ไมม.ี แตภิกษุใด
เปนผูอยูอยางประมาทเปนปกติ ทอดทิ้งธุระ ทําลายวัตรทุกอยาง มีจิต
ผูกพันอยูกับเจโตขีลธรรม ๕ ประการ ไมทําสัญญาไวบางวา ขึ้นชื่อวา
กรรมฐานมีอยู เขาไปบานเพื่อบิณฑบาตเที่ยวคลุกคลีดวยการคลุกคลีกับ
คฤหัสถที่ไมเหมาะสม และฉันแลว (มีบาตร) เปลาออกไป ภิกษุนี้เรียก
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วาไมนําไป และไมนํากลับ.
ภิกษุทั้งนําไปนํากลับ
สวนภิกษุนี้ใด ทีท่ านกลาววา นําไปดวย นํากลับดวย ภิกษุนั้น
พึงทราบไดดวยคตปจจาคติวัตรของผูเดินกลับไปกลับมา. เพราะวา
กุลบุตรทั้งหลายผูมุงประโยชน บวชในศาสนาแลว เมื่อจะอยูโดยลําพัง
๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง อยูโดยทํากติกาวัตรกัน
ไววา ทานครับ ทานทั้งหลายไมใชบวชหลบหนี ไมใชบวชหลบภัย ไม
ใชบวชเลี้ยงชีพ แตประสงคจะพนจากทุกข จึงไดบวชในพระศาสนานี้
เพราะฉะนั้น ในขณะเดินนั่นแหละ ทานทั้งหลายจงขมกิเลสที่เกิดขึ้นใน
เวลาเดิน ในขณะยืน ก็ขมกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลายืน ในขณะนั่ง ก็จง
ขมกิเลสที่เกิดขึ้นในเวลานั่ง ในขณะนอนนั่นแหละ ก็จงขมกิเลสที่เกิด
ขึ้นในเวลานอน. ภิกษุเหลานั้น ครั้นทํากติกาวัตรกันไวอยางนี้แลว เมื่อ
ไปภิกขาจารก็เดินไปมนสิการกรรมฐานไป ตามสัญญานั้น ถาหากกิเลส
เกิดขึ้นแกใคร ในขณะเดิน ในระหวางครึ่งอุสุภะ หนึ่งอุสุภะ ครึ่งคาวุต
หรือหนึ่งคาวุต มีกอนหินอยู ภิกษุนั้นจะขมกิเลสนั้นในที่นั้นเอง เมื่อ
ไมอาจ (ขมได) อยางนั้น ก็จะหยุดยืน. ถัดนั้นภิกษุ (รูปอืน่ ) แม
ตามหลังเธอมาก็จะหยุดยืนตาม เธอจะเตือนตนเองวา ภิกษุนี้รูวิตกที่เกิด
แกเจาแลว ขอนี้ไมสมควรแกเจา แลวเจริญวิปสสนากาวลงสูอริยภูมิ ณ
ที่นั้นนั่นเอง ในคําวา เมื่อไมอาจอยางนั้น เธอก็จะนั่ง ถัดนั้น แมภิกษุ
ผูมาขางหลัง เธอก็จะนั่งตาม ก็มีนัยนั้นเหมือนกัน. ถึงไมสามารถกาว
ลงสูอริยภูมิได ก็จะขมกิเลสนั้นไว เดินมนสิการกรรมฐานไปทีเดียว ไม
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ยกเทาขึ้นทั้งที่มีจิตพรากจากกรรมฐาน ถายก (โดยที่มีจิตพรากจาก
กรรมฐาน) ก็จะกลับไปยังที่เดิมนั้นเอง เหมือนมหาปุสสเทวเถระ ชาว
อาลินทกะ.
เรื่องพระมหาปุสสเทวเถระ
เลากันมาวา ทานไดบําเพ็ญคตปจจาคติกวัตร (วัตรของผูเดิน
กลับไปกลับมา) อยูที่เดียวเปนเวลา ๑๙ พรรษา. ไดยินวา แมคน
ทั้งหลายกําลังไถ กําลังหวาน กําลังนวด ทํางานกันอยู เห็นพระเถระ
เดินอยางนั้น จึงสนทนากันวา พระเถระรูปนี้ เดินกลับไปกลับมา คง
จะหลงทางหรือไมก็คงลืมอะไรกระมัง ? ทานไมคํานึงถึงคําพูดนั้น ทํา
สมณธรรมดวยทั้งจิตที่ประกอบดวยกรรมฐานนั้นแหละ ไดบรรลุอรหัต
ภายใน ๒๐ พรรษา. ในวันที่ทานไดบรรลุพระอรหัตนั่นเอง เทวดาที่สิ่ง
อยูที่ปลายทางจงกรมของทาน ไดยืนชูนิ้วแทนประทีป ถึงทาวมหาราช
ทั้ง ๔ ทาวสักกะจอมเทพ และสหัมบดีพรหม ก็ไดพากันมายังที่ทํานุ
บํารุง (ทาน). และทานวนวาสีติสสมหาเถระ เห็นแสงสวางนั้นแลว
ในวันที่ ๒ จึงไดถามทานมหาปุสสเถระ ชาวอาลินทกะวา เวลากลาง
คืน ที่สํานักของทาน ไดมีแสงสวาง แสงสวางนั้นเปนแสงสวางอะไร ?
พระเถระเมื่อจะทําการกลบเกลื่อน จึงไดพูดคํามีอาทิอยางนี้วา ธรรมดา
แสงสวาง ก็คงเปนแสงสวางของประทีปบาง เปนแสงสวางของแลวมณี
บาง ตอมาทานกําชับทานวนวาสีติสสเถระไววา ทานจงปกปดไว รูวา
ทานรับคําแลวจึงบอก. และเหมือนกับทานมหานาคเถระ ชาวกาลวัลลิ๑

๒

๑. ปาฐะวา คตปจฺจาคตวตฺต ฉบับพมาเปน คตปจฺจาคติกวตฺต แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา กตฺวา พมาเปน อุชฺชาเลตฺวา แปลตามฉบับพมา.
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มณฑป
เรื่องพระมหานาคเถระ
ไดทราบวา แมพระเถระรูปนั้น เมื่อบําเพ็ญคตปจจาคติกวัตร ได
อธิษฐานจงกรมอยางเดียว สิ้นเวลา ๗ ป วาเราจักบูชาความเพียรอัน
ยิ่งใหญ ของพระผูมีพระภาคเจา เปนปฐมกอน ไดบําเพ็ญคตปจจาคติกวัตรอีก ๑๖ ป จึงไดบรรลุพระอรหัต ทานมีจิตประกอบดวยพระกรรมฐานนั่นเอง ยกเทาขึ้น ถอยกลับในขณะยก (เทา) ขึ้นโดยจิต
ปราศจาก (กรรมฐาน) เดินไปใกลบาน ยืนหมผา ณ ที่ทชี่ วนใหคน
สงสัยวา แมวัวหรือพระกันแน ? ใชน้ําจากที่ระหวางตนไทรลางบาตร
แลวก็อมน้ําไว. เพราะเหตุไร ? เพราะทานคิดวา ขอเราอยาไดทอดทิ้ง
กรรมฐาน แมดวยเหตุที่พูดกะคนที่มาถวายภิกษาหรือมนสิการวา ขอจง
มีอายุยืนเถิด. แต (ถา) ถูกถามถึงวันวา วันนี้เปนวันอะไรครับ หรือ
ถามจํานวนภิกษุถามปญหา ก็จะกลืนน้ําแลวจึงบอก ถึงหากไมมีผูถามถึง
วันเปนตน เวลาออกไปก็จะบวนน้ําออก (จากปาก) ที่ประตูบานแลว
จึงไป เหมือนภิกษุ ๕๐ รูป ที่จําพรรษาที่กลัมพติตถวิหาร.
เรื่องพระ ๕๐ รูป
ไดทราบวา ในวันอาสาฬหปุณณมี (กลางเดือน ๘) ทานเหลา
นั้นไดทํากติกาวัตรกันไววา ถาพวกเรายังไมบรรลุอรหัตแลว จะไมพูด
คุยกัน. และเมื่อจะเขาบานบิณฑบาต ( แตละรูป ) ก็อมน้ําแลว จึงเขาไป
เมื่อถูกถามถึงวันเปนตน ก็ปฏิบัติดังที่กลาวมาแลวนั้นแหละ. คนทั้งหลาย
เห็นรอยบวนน้ํา ณ ที่นนั้ แลว ก็รูวา วันนี้พระมารูปเดียว วันนี้มา ๒ รูป
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จึงคิดกันอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพูดเฉพาะกับพวกเราหรืออยางไร ? หรือ
แมแตพวกกันเองก็ไมพูด ? ถาหากทานไมพูดกัน ทานจักวิวาทกันเปน
แน มาเถิด เราทั้งหลายจักใหทานขอขมากัน ทุกคนจึงพากันไปวัด ไม
ไดเห็นพระภิกษุในที่แหงเดียวกันถึง ๒ รูป ในจํานวนพระ ๕๐ รูป.
ตอมาบรรดาคนทั้งหลายเหลานั้น ผูม ีตาดีก็จะพูดวา พอคุณเอย คน
ทะเลาะกัน จะไมมีโอกาสเชนนี้ ลานเจดีย ลานโพธิ์ ก็กวาดเรียบรอย
ไมกวาด ก็เก็บไวดี น้ําฉันน้ําใช ก็จัดไวเรียบรอย. ตอจากนั้น เขา
เหลานั้นก็พากันกลับ. ในภายในพรรษานั้นเอง พระภิกษุแมเหลานั้น ก็
บรรลุอรหัต ในวันมหาปวารณา จึงปวารณากันดวยวิสุทธิปวารณา.
ภิกษุมีจิตประกอบดวยกรรมฐานนั้นเอง ยกเทาขึ้น ( เดินไป) ถึง
ใกลบานแลวอมน้ําไว พิจารณาดูทางหลายสาย ที่ไมมีผูคนทะเลาะกัน
ไมมีนักเลงสุรา และนักเลงการพนันเปนตน หรือไมมีชางดุ มาดุ เปนตน
แลว เดินไปทางนั้น เหมือนทานมหานาคเถระ ชาวกาลวัลลิมณฑป
และเหมือนกับภิกษุผูจําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร ดังที่พรรณนามานี้.
เธอเมื่อจะไปบิณฑบาตในบานนั้น ก็จะไมเดินเร็ว เหมือนคนรีบรอน.
เพราะวาไมมีธุดงคอะไร ที่มีชื่อวาเปนธุดงคสําหรับผูเดินบิณฑบาตเร็ว.
แตวาเดินไมโคลงกายเหมือนเกวียนบรรทุกน้ําเต็ม (ไป) ถึงพื้นที่ราบ
เรียบ. และเขาไปตามลําดับเรือน (ยืน) คอยเวลาพอสมควร เพื่อสังเกต
ดูวาเขาประสงคจะถวาย (ตักบาตร) หรือไมประสงคจะถวาย รับภิกษา
แลว (อยู) ในบานหรือนอกบาน หรือมายังวิหารนั่นเอง นั่งในโอกาส
ที่สมควรตามสบายแลว มนสิการกรรมฐาน กําหนดปฏิกูลสัญญาในอาหาร
พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับน้ํามันหยอดเพลา ผาพันแผล และเนื้อบุตร
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นําอาหารที่ประกอบดวยองค ๘ มา ไมใชฉันเพื่อจะเลน ไมใชฉันเพื่อจะ
ตกแตง ไมใชฉัน เพื่อจะประดับประดา และฉันแลว จัดเรื่องเกี่ยวกับน้ํา
(ดื่ม, ลาง) เสร็จแลว ระงับความลําบากที่เกิดจากอาหาร (เมาขาวสุก)
สักครูหนึ่งแลว จึงมนสิการกรรมฐานนั่นแหละ ในเวลาหลังฉันเหมือน
กับเวลาเวลากอนฉัน และในเวลาปจฉิมยามเหมือนกับเวลาปฐมยาม.
ภิกษุรูปนี้ เรียกไดวา ทัง้ นําไปและนํากลับ.
ก็เธอเมื่อบําเพ็ญคตปจจาคติกวัตร กลาวคือการนําไปและนํากลับ
นี้ ถาหากมีอุปนิสัยสมบูรณไซร ก็จะบรรลุอรหัตในปฐมยามนั่นเอง ถา
หากไมบรรลุในปฐมยาม ตอไปก็จะบรรลุในมัชฌิมยาม ถาหากในมัชฌิมยามไมบรรลุไซร ตอไปก็จะบรรลุในมรณสมัย ถาหากในมรณสมัย
ไมบรรลุไซร ตอไปก็จะเปนเทพบุตรแลวบรรลุ ถาหากเปนเทพบุตร
แลวก็ยังไมบรรลุไซร เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ จะเกิดขึ้นแลว
ทําใหแจงปจเจกโพธิญาณ ถาไมทําใหแจงปจเจกโพธิญาณไซร ตอไป
จะเปนผูรูโดยเร็ว (ขิปปาภิญญาบุคคล ) ตอพระพักตรของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย เหมือนพระพาหิยทารุจีริยเถระ จะมีปญญามาก เหมือนพระ
สารีบุตรเถระ จะมีฤทธิม์ าก เหมือนพระโมคคัลลานเถระ จะเปนผูบอก
ธุดงคเหมือนพระมหากัสสปเถระ จะเปนผูมีทิพยจักษุเหมือนพระอนุรุทธเถระ จะเปนพระวินัยธรเหมือนพระอุบาลีเถระ จะเปนพระธรรมกถึกเหมือนพระปุณณมันตานีบุตรเถระ จะเปนผูอยูปาเปนประจําเหมือน
พระเรวตเถระ จะเปนพหูสูตรเหมือนพระอานนทเถระ หรือจะเปนผูใคร
การศึกษาเหมือนพระราหุลเถระพุทธบุตร ดังนี้.
ภิกษุผูนําไปและนํากลับใน ๔ วาระนี้ จะมีโคจรสัมปชัญญะ ถึง
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ยอด (วิปสสนา) ดวยประการดังที่พรรณนามานี้.
๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ
สวนการไมหลงลืม ในการกาวไปขางหนาเปนตน ชื่อวาอสัมโมหสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะนั้น พึงทราบอยางนี้. ภิกษุใน
พระศาสนานี้ เมื่อกาวไปขางหนา หรือถอยกลับ จะไมลืมเหมือนอันธปุถุชน (หลง) ไปวา อัตตากาวไปขางหนา อัตตาใหเกิดการกาวไป
ขางหนา หรือวาเรากาวไปขางหนา เราใหเกิดการกาวไปขางหนา ใน
การกาวไปขางหนาเปนตน เมื่อเกิดความคิด (จิต) ขึ้นวา เราจะไม
หลงลืมกาวไปขางหนา วาโยธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐาน เมื่อใหเกิดวิญญัติ
ขึ้น จะเกิดขึ้นพรอมกับจิตดวงนั้นนั่นเอง. โครงกระดูกที่สมมติวากายนี้
จะกาวไปขางหนาตามอํานาจของการแผขยายแหงวาโยธาตุที่เกิดแตกิริยา
จิตดวยประการอยางนี้ เมื่อโครงกระดูกนั้นนั่นแหละกาวไปขางหนา ใน
การยกเทาแตละขางขึ้น ธาตุ ๒ ชนิด คือ ปฐวีธาตุ และอาโปธาตุ
จะหยอนจะออนลง. ธาตุอีก ๒ อยาง นอกจากนี้ (เตโชธาตุ) จะมี
กําลังมากยิ่งขึ้น. ในการยางเทาไป และการสืบเทาไป เตโชธาตุ วาโยธาตุ (ที่เปนไปแลว) ในการเหวี่ยง (เทา) ออกไปจะหยอน จะออนลง.
ธาตุอีก ๒ อยาง นอกจากนี้ ( ปฐม, อาโป ) จะมีกําลังมากยิ่งขึ้น. ใน
การเหยียบและการยัน รูปธรรมและอรูปธรรม ที่ใชในการยก (เทา)
ขึ้นนั้น ก็เปนเชนนั้น ไมถึงการยางเทาไปที่ที่ใชในการยางเทาไปก็ทํานอง
เดียวกัน ไมถึงการสืบเทาไป ทีใ่ ชในการสืบเทาไป ก็ไมถงึ การเหวี่ยง
(เทา) ออกไป ที่ใชในการเหวี่ยง (เทา) ออกไป ก็ไมถึงการเหยียบ
ที่ใชในการเหยียบ ก็ไมถึงการยัน. ขอทุกขอ (และ ที่ตอทุกแหง
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เปนไปตามระบบในที่นั้น ๆ นั่นแหละ จะลั่นเปาะแปะ ๆ เหมือนเมล็ดงา
ที่โยนลงโนกะทะที่รอน. ในเรื่องนัน้ จะมีใครคนหนึ่งกาวไป หรือจะมี
การกาวไปของใครคนหนึ่งเลา. ความจริง (วา) โดยปรมัตถแลว คือ
การเดินของธาตุเทานั้น การยืน, การนั่ง, การนอน, ก็ของธาตุ (ไม
ใชของใคร).
เพราะวาในสวนนั้น ๆ จิตดวงอื่นเกิด ดวงอื่นดับ
พรอมกับรูป (เปนคนละดวง ไมใชดวงเดียวกัน)
เหมือนกระแสน้ําที่ไหลติดตอไป เปนระลอกฉะนัน้
ดังนี้แล.
ความไมหลงในการกาวไปขางหนา เปนตน ดังที่พรรณนามานี้
ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ ดังนี้แล. เปนอันจบอรรถาธิบายวา เปน
ผูทําความรูตัวในการกาวไปขางหนาและการถอยกลับ.
ก็การมองไปขางหนา ชื่อวา อาโลกิตะ ( การแลทรง ) ในคําวา
อาโลกิเต วิโลกิเต นี้ การมองไปตามอนุทิศ (ทิศเฉียง) ชื่อวา วิโลกิตะ
(การแลซายแลขวา ) มีอิริยาบถแมอยางอื่นอีก ชื่อวา การกมลง, การ
เงยขึ้น และการหันไปมา โดยการมองขางลาง มองขางบน มองขาง ๆ.
อิริยาบถเหลานี้ ไมทรงถือเอาในที่นี้. แตโดยความเหมาะสม ทรงถือเอา
๒ อยางนี้ เทานั้น หรือโดยความสําคัญ (มุข) นี้ ทรงถือเอาแมทั้งหมด
นั้นนั่น แหละ ดังนี้.
บรรดาสัมปชัญญะเหลานั้น การคํานึงถึงประโยชนโดยไมมองดู
ดวยอํานาจจิตเทานั้น ในเมื่อเกิดความคิดขึ้นวา เราจะมองดู ชื่อวา
สาตถกสัมปชัญญะ. สาตถกสัมปชัญญะนั้น ควรทราบโดยยกเอาทาน
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พระนันทะ ผูมีกายเปนพยาน (มาเปนตัวอยาง). สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาหากพระนันทะ จํา
ตองมองดูทิศตะวันออกไซร พระนันทะก็จะประมวลเอาทุกสิ่งทุกอยาง
โดยจิต แลวจึงมองดูทิศตะวันออก ดวยคิดวา เมื่อเรามองดูทิศตะวันออก
อยางนี้แลว อภิชฌาโทมนัส คือ อกุศลกรรมที่ลามก จักไมทวมทับเรา.
ดวยประการดังนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะเปนผูมีความรูตัว ในสาตถกสัมปชัญญะนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาหากพระนันทะจะตองนองดูทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และทิศเฉียงทั้งหลาย
ไซร พระนันทะก็จะประมวลเอาทุกสิ่งทุกอยางโดยจิต แลวจึงจะมองดูทิศ
เฉียงทั้งหลาย ดวยคิดวา เมื่อเรามองทิศเฉียงทั้งหลายอยูอยางนี้ ฯ ล ฯ
จะเปนผูมีความรูตัวในสาตถกสัมปชัญญะนั้น.
ก็อีกอยางหนึ่ง แมในสัมปชัญญบรรพนี้ ควรจะทราบสาตถกสัมปชัญญะ และสัปปายสัมปชัูญะ โดยการเห็นพระเจดีย ที่ไดกลาวมา
แลวในตอนตนเปนตนเถิด.
สวนการไมละกรรมฐานนั้นแหละ ชื่อวาโคจรสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้น ผูเจริญกรรมฐาน มีขันธธาตุและอายตนะเปนอารมณ ควรทําการ
แลตรงและการแลซายแลขวา ดวยอํานาจกรรมฐานของตนเทานั้น หรือ
วา ผูเจริญกรรมฐานมีกสิณเปนตน (เปนอารมณ) ควรทําการแลตรง
และการแลซายแลขวา ดวยอาการมีกรรมฐานเปนสําคัญเหมือนกัน.
ธรรมดาอัตตาในภายในชื่อวาเปนผูแลตรงและแลซายแลขวา ไมมี
แตเมื่อเกิดความคิดขึ้นวา เราจักแลตรง วาโยธาตุที่เกิดแตจิต เมื่อจะ
ใหวิญญัติเกิด ก็จะเกิดขึ้นพรอมกับจิตดวงนั้นนั่นเอง.
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ดวยประการดังนี้ เปลือกตา (หนังตา) ขางลาง ก็จะรนลง
เบื้องลาง เปลือกตา (หนังตา) ขางบนก็จะเลิกขึ้นขางบน โดยอํานาจ
การแผขยายของวาโยธาตุ ที่เกิดแตกิริยาของจิต. ไมมีใครที่ชื่อวาเปด
(เปลือกตา) ดวยเครื่องยนตกลไก.
ตอจากนั้นไป จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นใหสําเร็จทัสสนกิจ (การ
เห็น) ก็ความรูตัว ดังที่พรรณนามานี้ ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ
ในอธิการแหงสัมปชัญญะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ในเรื่องสัมปชัญญะนี้ พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ แมดวยอํานาจเปนมูลปริญญา (การกําหนดรูขั้นตน) เปนอาคันตุกะ (เปนแขก) และเปนตาวกาลิก (เปนไปชั่วคราว). กอนอื่น
ควรทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยอํานาจมูลปริญญา (ดังตอไปนี้) :ภวังค (จิตอยูในภวังค) ๑ อาวัชชนะ (การระลึก
ถึงอารมณ) ๑ ทัสสนะ (การเห็นอารมณ) ๑
สัมปฏิจฉนะ (การรับเอาอารมณ) ๑ สันตีรณะ
(การพิจารณาอารมณ ) ๑ โวฏฐัพพะ (การตัดสิน
อารมณ) ๑ ที่ ๗ คือ ชวนะ ๑.
หนาที่ของจิตแตละขณะ
บรรดาจิตทั้ง ๗ นั้น ภวังค ใหกิจคือเปนเหตุแหงอุปปตติภพ
สําเร็จเปนไป. กิริยามโนธาตุ ครั้นยังภวังคนั้นใหหมุนกลับ แลวจะ
ใหอาวัชชนกิจสําเร็จอยู เพราะอาวัชชนกิจนั้นดับไป จักขุวญ
ิ ญาณจะ
ใหทัสสนกิจสําเร็จเปนไป เพราะทัสสนกิจนั้นดับไป วิปากมโนธาตุ
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จะใหสัมปฏิจฉนกิจสําเร็จเปนไป เพราะสัมปฏิจฉนกิจนั้นดับไป มโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบาก จะใหสันตีรณกิจสําเร็จเปนไป เพราะสันตีรณกิจนั้นดับไป มโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยาจะใหโวฏฐัพพนกิจสําเร็จ
เปนไป เพราะโวฏฐัพพนกิจนั้นดับไป ชวนะจะแลนไป ๗ ครั้ง บรรดา
ชวนะทั้ง ๗ นั้น ถึงในชวนะแรก การแลตรง และการแลซายแลขวา
ดวยอํานาจความกําหนัด ความขัดเคือง และความหลงวา นีเ้ ปนหญิง
นี้เปนชาย จะไมมี ในชวนะที่ ๒ ก็ดี ฯลฯ ในชวนะที่ ๗ ก็ดี (ก็จะ
ไมมี ). แตเมื่อวิถีจิตเหลานี้แตกดับเปนไปแลว ดวยอํานาจจิตดวงแรก
จนถึงจิตดวงสุดทาย เหมือนทหารในสนามรบ การแลตรงและการแล
ซายแลขวา ดวยอํานาจความกําหนัดเปนตนวา นีเ้ ปนหญิง นีเ้ ปนชาย
ก็จะมี. พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยอํานาจเปนมูลปริญญา ใน
อิริยาบถบรรพนี้ ดังที่พรรณนามานี้กอน.
ก็เมื่อรูปปรากฏในจักษุทวารแลว ตอจากภวังคจลนะ (ภวังค
ไหว) ไป เมื่อวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน เกิดขึน้ แลวดับไปดวยอํานาจ
ทํากิจของตนใหสําเร็จ ในที่สุด ชวนะก็จะเกิดขึ้น ชวนะนั้นจะเปนเหมือน
ชายที่เปนแขกของวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนที่เกิดขึ้นกอน (มาเยี่ยมถึง)
ประตู คือตา (จักขุทวาร) ที่เทากับเปนเรือน แมเมื่อวิถีจิตมีอาวัชชนะ
เปนตน ไมกําหนัด ไมขัดเคือง ไมลุมหลงในจักขุทวาร ที่เทากับเปน
เรือนของอาวัชชนะเปนตน ชวนะนัน้ จะกําหนัด จะขัดเคือง จะลุมหลง
ก็ไมถูก เหมือนกับชายที่เปนแขก เขาไปขออะไรบางอยางที่เรือนคนอื่น
เมื่อเจาของบานนั่งนิ่ง จะทําการบังคับ ก็ไมถูกฉะนั้น พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ โดยเปนเสมือนแขก ดังที่พรรณนามานี้.
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อนึ่ง จิตมีโวฏฐัพพนะเปนที่สุด ที่เกิดขึ้น ในจักขุทวารเหลานี้ จะ
แตกดับไปในที่นั้น ๆ นัน่ แหละพรอมกับสัมปยุตตธรรม จะไมประจวบ
กันเลย เพราะฉะนั้น จิตนอกนี้ จึงเปนไปชั่วคราวเทานั้น.
ในขอนั้น ผูศึกษาควรทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ โดยความเปน
ไปชั่วคราวอยางนี้วา ในเรือนหลังเดียวกัน เมื่อคนตายกันหมดแลว คน
คนเดียวที่ยังเหลืออยู ซึ่งธรรมดาก็จะตายไปอีกในไมชาเหมือนกัน ชื่อวา
จะยังมีความราเริงในการฟอนและการรองรําเปนตน ไมถูก ฉันใด
เมื่ออาวัชชนจิต เปนตน ที่สัมปยุตแลวในทวารเดียวกัน แตกดับไป
ในที่นั้น ๆ นัน่ เอง แมชวนจิตที่ยังเหลืออยู ซึ่งก็จะมีการแตกดับไปเปน
ธรรมดา ภายในไมชาเหมือนกัน ชือ่ วาจะยังมีความราเริงอยูดวยอํานาจ
ความกําหนด ความขัดเคือง และความลุมหลง ไมถกู แลว ฉันนั้น
เหมือนกัน.
เออก็ อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะนี้ โดยการ
พิจารณาขันธ อายตนะ ธาตุ และปจจัย ( ดังตอไปนี้ ) :อธิบายวา ในคําวาขันธเปนตนนี้ ทั้งจักษุทั้งรูป ชื่อวารูปขันธ
การเห็น ชื่อวาวิญญาณขันธ การเสวยอารมณที่สัมปยุตดวยวิญญาณขันธ
นั้น ชื่อวาเวทนาขันธ ความจําไดหมายรู ชื่อวาสัญญาขันธ ธรรมมี
ผัสสะเปนตน ชื่อวาสังขารขันธ ในเพราะขันธเหลานี้มาประจวบกันเขา
การแลตรง และการแลซายแลขวาจึงปรากฏ. เมื่อการแลตรง และ
การแลซายแลขวาปรากฏอยูดวยอํานาจเบญจขันธนั้น ( แลวจะมี ) ใคร
สักคนมาแลตรง จะมีใครสักคนมาแลขวาเลา.
อีกประการหนึ่ง จักษุ ชื่อวาจักขวายตนะ รูป ชื่อวารูปายตนะ
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การเห็น ชือ่ วามนายตนะ สัมปยุตตธรรมทั้งหลาย มีเวทนาเปนตน
ชื่อวาธรรมายตนะ ในเพราะอายตนะ ๔ เหลานัน้ มาประจวบกันอยางนี้
นั่นแหละ การแลตรง และการแลซายแลขวาจึงปรากฏ. เมื่อการแลตรง
และการแลซายแลขวาปรากฏดวยอํานาจอายตนะ ๔ อยูนั้น แลวจะมีใคร
สักคนมาแลทรง จะมีใครสักคนมาแลซายแลขวาเลา. อีกประการหนึ่ง จักษุ
ชื่อวาจักขุธาตุ รูป ชื่อวารูปธาตุ การเห็น ชือ่ วาจักขุวิญญาณธาตุ
เวทนาเปนตนที่สัมปยุตดวยจักษุวิญญาณธาตุนั้น ชื่อวาธรรมธาตุ ใน
เพราะธาตุ ๘ เหลานี้มาประจวบกันอยางนี้ การแลตรง และการแลซาย
แลขวาจึงปรากฏ เมื่อการแลตรง และการแลซายแลขวาปรากฏดวยอํานาจ
ธาตุ ๔ อยูน ั้น แลวจะมีใครสักคนมาแลตรง จะมีใครสักคนมาแลซาย
แลขวา.
อีกประการหนึ่ง จักษุเปนนิสสยปจจัย รูปเปนอารัมมณปจจัย
อาวัชชนะเปนอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อุปนิสสัยปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย อาโลกะ (แสงสวาง ) เปนอุปนิสสยปจจัย
เวทนาเปนตน เปนสหชาตปจจัย. ในเพราะปจจัยเหลานั้นประจวบกัน
อยางนั้น การแลตรง และการแลซายแลขวาจึงปรากฏ เมื่อการแลตรง
และการแลซายแลขวาปรากฏดวยอํานาจปจจัยอยูนั้น แลวจะมีใครสักคน
มาแลตรง จะมีใครสักคนมาแลซายแลขวาเลา. พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ แมโดยการพิจารณาขันธ อายตนะ ธาตุ และปจจัย ในการแลตรง
และแลซายแลขวานี้ ดังที่พรรณนามานี้แล.
บทวา สมฺมิฺชิเต ปสาริเต ไดแกในการคูเขาและเหยียดขอพับ
(ศอก, เขา) ออกไป.
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บรรดาสัมปชัญญะทั้ง ๔ นั้น การไมทําการคูเขาและการเหยียด
ออกไปดวยอํานาจจิต (ความคิด) อยางเดียว แตพิเคราะหดูผลไดผลเสีย
เพราะมีการคูเขาและเหยียดมือหรือเทาออกไปเปนปจจัยแลว เลือกเอาแต
ประโยชน ชื่อวาสาตถกสัมปชัญญะ ในการคูเขาและเหยียดออกไปนั้น
พึงทราบการพิเคราะหถึงผลเสียอยางนี้วา เมื่อเธอคูมือหรือเทาเขามาวางไว
นาน ๆ หรือเหยียดมือหรือเทาออกไปวางไวนาน ๆ เวทนาจะเกิดขึ้นทุก ๆ
ครั้ง. จิตก็จะไมไดอารมณเลิศอันเดียว (ไมเปนสมาธิ) กรรมฐานก็จะลม
เหลว เธอจะไมไดบรรลุคุณวิเศษ. แตเมื่อคูเขาพอเหมาะเหยียดออกไป
พอดี เวทนาจะไมเกิดขึ้น (เลย) จิตจะเปนเอกัคคตา กรรมฐานก็จะ
ถึงความเจริญ เธอจะไดบรรลุคุณวิเศษ.
สวนการที่เมื่อปจจัยแมมีอยู พระโยคาวจรยังพิเคราะหสถานที่ ๆ
เปนสัปปายะและไมเปนสัปปายะ แลวเลือกเอาสถานที่ ๆ เปนสัปปายะ
ชื่อวาสัปปายสัมปชัญญะ. ในสัปปายสัมปชัญญะ มีนัยดังตอไปนี้ :ทราบมาวา ภิกษุหนุม ๆ พากันสวดมนตที่ลานพระเจดียใหญ เบื้อง
หลังของภิกษุเหลานั้น ภิกษุณีสาว ๆ กําลังฟงธรรมกัน. ในจํานวนภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุหนุมรูปหนึ่งเหยียดมือออกไปถูกกายภิกษุณี แลวได
กลายเปนคฤหัสถไปเพราะเหตุนั้นนั่นเอง. ภิกษุอีกรูปหนึ่งเมื่อเหยียดเทา
ออกไป ไดเหยียดไปที่ไฟ ไฟไหมเทาถึงกระดูก. อีกรูปหนึ่ง
เหยียดไปที่จอมปลวก ทานถูกงูพิษกัด. อีกรูปหนึ่งเหยียดไปที่ดามกลด
งูเหาปแกวกัดทาน. เพราะฉะนั้น ( เมื่อจะเหยียดเทา ) ก็อยาเหยียด
ไปในที่ที่ไมเปนสัปปายะเชนนี้ ควรเหยียดไปในที่ที่เปนสัปปายะ. นี้เปน
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สัปปายสัมปชัญญะ ในอิริยาปถบรรพนี้ สวนโคจรสัมปชัญญะ ควร
แสดงดวยเรื่องพระมหาเถระ.
เรือ่ งพระมหาเถระ
เลากันมาวา พระมหาเถระนั่งในที่พักกลางวัน เมื่อจะสนทนา
กับเหลาอันเตวาสิก ไดกํามือเขาแลวแบออกอยางเดิม (จากนั้น) จึงคอยๆ
กําเขาอีก เหลาอันเตวาสิกไดเรียนถามทานวา ใตเทา ขอรับ เหตุไฉน
ใตเทาจึงกํามือเขาอยางเร็ว แลวกลับแบไวอยางเดิม จากนั้นจึงคอย ๆ
กําเขาอีก. พระมหาเถระตอบวา คุณ ตั้งแตผมเริ่มใสใจกรรมฐาน ผม
ไมเคยละกรรมฐานแลวกํามือเลย แตบัดนี้ผมจะพูดกับพวกคุณ ไดละ
กรรมฐานแลวจึงกํามือ เพราะฉะนั้น ผมจึงไดแบมือออกไปตามเดิมแลว
คอย ๆ กําเขาอีก. อันเตวาสิกทั้งหลายกราบเรียนวา ดีแลว ขอรับ
ใตเทา ธรรนดาภิกษุควรจะเปนแบบนี้. แมในอิริยาปถบรรพนี้ การไม
ละกรรมฐาน พึงทราบวา ชื่อวาโคจรสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้.
ไมมีอะไรในภายในที่ชื่อวา อัตตา คูเขามาหรือเหยียดออกไปอยู.
แตการคูเขาและเหยียดออก มีไดโดยการแผขยายของวาโยธาตุที่เกิดแต
กิริยาจิตมีประการดังที่กลาวมาแลว เหมือนการเคลื่อนไหวมือและเทาของ
หุนโดยการชักดวยเชือก เพราะฉะนั้น ก็การกําหนดรู (ดังที่กลาวมานี้)
พึงทราบเถิดวา ชื่อวามีอสัมโมหสัมปชัญญะ ในอิริยาปถบรรพนี้.
การใชผาสังฆาฏิ และผาจีวร โดยการนุงการหม การใชบาตร
โดยการรักษาเปนตน ชือ่ วาธารณะ ในคําวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ
นี้. การไดอามิสของภิกษุผูนุงและหมแลว เที่ยวไปบิณฑบาต และประ๑

๑. ปาฐะวา นิวาสนปารุปนวเสน นาจะเปนปารุปนวเสน ซึ่งแปลวา หม เพราะเปนผาหม
ไมใชผานุง, (ผูแปล).
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โยชนมีประการดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนั่นแหละโดยนัยมีอาทิวา
สีตสฺส ปฏิฆาตาย (เพื่อบําบัดหนาว) ชื่อวาประโยชนในการครอง
ผาสังฆาฏิ และผาจีวรนั้น ผูศึกษาควรเขาใจสาตถกสัมปชัญญะ ดวย
สามารถแหงประโยชนนนั้ กอน.
สวนจีวรเนื้อละเอียด เปนสัปปายะของผูมีปกติรอน (ขีร้ อน) และ
ผูมีกําลังนอย (แต) จีวรเนื้อหยาบหนา เปนสัปปายะของผูมีปกติหนาว
มาก (ขี้หนาว) ผิดไปจากนี้ก็ไมเปนสัปปายะ. จีวรเกาไมเปนสัปปายะ
ของใคร ๆ เลย. เพราะมันทําความกังวลใจใหทานโดยใหความของใจ
เปนตน. ผาจีวรชนิดชิ้นเดียว (ไมไดตัดใหเปนขัณฑ) และผาเปลือกไม
เปนตนที่เปนที่ตั้งแหงความโลภก็อยางนั้น เพราะผาเชนนั้นทําอันตราย
แกการอยูโดดเดี่ยวในปา หรือทําอันตรายถึงแกชีวิตก็มี และโดยตรง
แลวผาจีวรผืนใดที่เกิดขึ้น (ไดมา) ดวยอํานาจมิจฉาชีพ มีการทํานิมิต
เปนตน และจีวรใดเมื่อทานใชอยู อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมลง
จีวรนั้น เปนอสัปปายะ แตจีวรที่ผิดแผกไปจากนี้ เปนสัปปายะ.
ในสัมปชัญญบรรพนี้ ผูศึกษาพึงเขาใจสัปปายสัมปชัญญะ ดวย
อํานาจของจีวรนั้น และโคจรสัมปชัญญะ ดวยอํานาจการไมละทิ้งกรรมฐานเลย.
ไมมีอะไรที่ชื่อวาอัตตาในภายในของภิกษุผูหมจีวรอยู มีแตการ
หมจีวร โดยการแผขยายของวาโยธาตุที่เกิดแตกิริยาของจิตมีประการดังที่
กลาวแลวเทานั้น. บรรดาจีวรและกายทั้ง ๒ อยางนั้น ถึงจีวรก็ไมมีความ
ตั้งใจ ถึงกายก็ไมมีความตั้งใจ จีวรก็ไมรูวาเราหมกาย. ถึงกายก็ไมรูวา
จีวรหมเรา. ธาตุทั้งหลายเทานั้น ปกคลุมกลุมธาตุไว เหมือนเอาผาเกา
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หอรูปคือคัมภีร เพราะฉะนั้น ไดจีวรที่ดีแลว ก็ไมควรทําความดีใจเลย
ไดไมดี ก็ไมควรเสียใจ อธิบายวา คนบางพวกพากันสักการะ นาค
จอมปลวกเจดียและตนไม เปนตน ดวยดอกไมของหอมและผาเปนตน.
แตคนลางเหลา ทําสิ่งที่ไมใชสักการะ เชน ถายอุจจาระปสสาวะรด
เอาโคลนทา เอาทอนไมตีและศัสตราประหาร เปนตน นาค จอมปลวก
และตนไม เปนตน จะไมทําความยินดียินรายดวยสักการะหรืออสักการะ
นั้น (ฉันใด ) ภิกษุก็เชนนั้นเหมือนกัน ไดจีวรดีแลว ก็ไมควรทํา
ความดีใจ ไดไมดี ก็ไมควรเสียใจ. ในสัมปชัญญบรรพนี้ ผูศึกษา
ควรเขาใจอสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยอํานาจการพิจารณาที่เปนไปแลว
ดังที่พรรณนามานี้เทอญ.
แมในการอุมบาตร ก็ควรทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยอํานาจ
ประโยชนทจี่ ะพึงได เพราะมีการถือบาตรเปนปจจัยอยางนี้วา เราจัก
ไมรีบรอนถือบาตร แตจะถือเอาบาตร (โดยมีกรรมฐานเปนสําคัญ )
เที่ยวไปบิณฑบาต ก็จักไดภิกษา.
สวนบาตรหนัก ไมเปนสัปปายะ สําหรับภิกษุผูมีรางกายผอม
และแรงนอย และบาตรที่เชื่อม ( เหล็ก ) เขากัน ๔ - ๕ แผน ตะไบ
ไมเรียบรอย ไมเปนสัปปายะแกคนใดคนหนึ่งเลย เพราะวา บาตรที่
ลางยาก ไมเหมาะ ก็เมื่อลางบาตรนั่นแหละ เธอจะมีความกังวล. สวน
บาตรที่มีสีเหมือน แกวมณี เปน ทีต่ ั้งแหงความโลภ ไมเปนสัปปายะ โดย
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา นานาวมฺมิกเจติยรุกฺขาทีสุ ฉบับพมาเปน นควมฺมิกเจติยรุกฺขาทีสุ แปลตาม
ฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา ปฏิลภิตพฺพ อตฺตวเสน พมาเปน ปฏิลภิตพฺพอตฺถวเสน แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา อสปฺปาโย จ พมาเปน อสปฺปาโยว แปลตามพมา.
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นัยที่ไดกลาวไวแลวในจีวรนั่นแหละ แตบาตรที่ไดมาโดยการทํานิมิต
เปนตน ซึ่งเมื่อภิกษุนั้นใช อกุศลธรรมจะเจริญขึ้น กุศลธรรมจะเสื่อม
ลง บาตรนี้เปนอสัปปายะโดยสวนเดียวเทานั้น บาตรที่ผิดแผกไป (จากนี้)
เปนสัปปายะ. พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ ดวยสามารถแหงบาตรนั้น
พึงทราบโคจรสัมปชัญญะ โดยไมละกรรมฐาน.
ไมมีอะไรที่ชื่อวาเปนอัตตาในภายในแกภิกษุอุมบาตรอยู ธรรมดา
การอุมบาตร จะมีไดก็โดยการแผขยายของวาโยธาตุที่เกิดขึ้น เพราะ
กิริยาของจิตมีประการดังที่กลาวมาแลว บรรดามือและบาตรทั้ง ๒ อยาง
นั้น ทั้งบาตรก็ไมมีความตั้งใจ ทั้งมือก็ไมมีความตั้งใจ บาตรก็ไมรูวา
มืออุมเรา ถึงมือก็ไมรูวา เราอุมบาตร ธาตุทั้งหลายเทานั้นอุมกลุมธาตุ
เหมือนกับในเวลาเอาคีมคีบบาตรที่สุมไฟ เพราะฉะนั้น ในสัมปชัญญบรรพ
นี้ พึงทราบอสัมโมทสัมปชัญญะ โดยการพิจารณาที่เปนไปแลว ดัง
ที่พรรณนามานี้.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุใด พิจารณาเห็นจีวรเหมือนผาพันแผล บาตร
เหมือนกระเบื้องใสยา และภิกษาที่ไดมาในบาตรเหมือนยาในกระเบื้อง
ภิกษุนี้พึงทราบเถิดวา เปนผูมีปกติทําความรูตัวสูงสุดเปนปกติ ดวย
อสัมโมหสัมปชัญญะ ในการพาดสังฆาฏิ อุมบาตร และหมจีวร เหมือน
กับชายที่มีความเอ็นดู เห็นคนอนาถานอน อยูที่ศาลา สําหรับคนอนาถามี
มือเทาดวน มีน้ําเหลืองและเลือดทั้งหมูหนอนไหลออกจากปากแผล มี
แมลงวันหัวเขียวตอมหึ่ง จึงไดหาผาพันแผลและยา พรอมทัง้ กระเบื้อง
ใสยาไปมอบใหเขาเหลานั้น ในจํานวนสิ่งของเหลานั้น แมผาที่เนื้อ
๑

๑. พมามีศัพท นิปนฺเน ในระหวางนี้ จึงแปลตามพมา.
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ละเอียดก็ตกแกลางพวก ที่เนื้อหยาบก็ตกแกลางพวก ถึงกะลาใสยาที่
ทรวดทรงงามก็ตกแกลางพวก ที่ทรวดทรงไมงามก็ตกแกลางพวก พวก
เขาจะไมดีใจหรือเสียใจในสิ่งของเหลานั้น เพราะพวกเขามีความตองการ
ผาเพียงแตใชปดแผลเทานั้น และกะลาเพียงแตใชรับยาเทานั้นฉะนั้น.
พึงทราบวินิจฉัย ในการฉันเปนตน (ดังตอไปนี้) :บทวา อสิเต ความวา ในการฉันบิณฑบาต.
บทวา ปเต ความวา ในการดืม่ ขาวยาคูเปนตน.
บทวา ขาทิเต ความวา ในการเคี้ยวของเคี้ยวที่ทําดวยแปงเปนตน.
บทวา สายิเต ความวา ในการดื่มของดื่มมีน้ําออยเปนตน.
ในการฉันเปนตนนั้น ประโยชนทั้ง ๘ อยาง ที่พระพุทธเจา
ตรัสไวโดยนัยนี้อาทิวา เนว ทวาย (ไมใชเพื่อเลน) ชื่อวาประโยชน
ผูศึกษาพึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ ดวยสามารถแหงประโยชนนั้น.
ก็ผูใดมีความไมสบาย เพราะโภชนะใด โภชนะนั้นเปนอสัปปายะ
สําหรับผูนั้น สวนโภชนะใดไดมาโดยการทํานิมิต เปนตน และเมื่อเธอ
ฉันโภชนะใด อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมสิ้น
ไป. โภชนะนั้นเปนอสัปปายะโดยถายเดียวเทานั้น. แตที่ผิดเพี้ยนไป
(จากนี้) เปนสัปปายะ.
ผูศึกษาควรเขาใจสัปปายสัมปชัญญะ ดวยอํานาจแหงโภชนะที่
เปนสัปปายะนั้น และพึงทราบโคจรสัมปชัญญะ โดยไมละทิง้ กรรมฐาน
เลย.
ไมมีใครชื่อวา อัตตา ในภายในเปนผูกิน มีแตการรับบาตรธรรมดา
โดยการแผขยายแหงวาโยธาตุที่เกิดแตกิริยาของจิตมีประการดังที่กลาวมา
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แลวเทานั้น มีแตการหยอนมือลงในบาตรธรรมดา โดยการแผขยายแหง
วาโยธาตุอันเกิดแตกิริยาของจิตเทานั้น มีแตการปนคําขาว การยก
คําขาวขึ้น และการอาปากรับ โดยการแผขยายของวาโยธาตุที่เกิดแตกิริยา
ของจิตเทานั้น ไมมีใครเอากุญแจและเครื่องยนตเปดกระดูกคาง มีแตการ
วางคําขาวไวในปาก การใหฟนบนทําหนาที่แทนสาก การใหฟนขางลาง
ทําหนาที่แทนครก และการใหลิ้นทําหนาที่แทนมือ โดยการแผขยายของ
วาโยธาตุที่เกิดแตกิริยาของจิตเทานั้น.
ดวยเหตุอยางนี้ น้ําลายจํานวนเล็กนอยจากปลายลิ้น ในบรรดา
ปลายและโคนนั้น (และ) น้ําลายจํานวนมากจากโคนลิ้น ก็จะคลุก
เคลาคําขาวนั้น คําขาวนั้นจะพลิกไปมาดวยมือคือลิ้นในครกคือฟน (กราม)
ลาง เปยกชุมไปดวยน้ําคือเขฬะ บดละเอียดดวยสากคือฟน (กราม)
บน, ขึ้นชื่อวาใคร ๆ จะเอาชอนหรือทัพพีสอดเขาไปขางใน (ปาก)
ไมมี. ( คําขาว ) เขาไปได เพราะวาโยธาตุนั่นเอง คําขาวที่เขา ๆ ไป
แลว ใคร ๆ ชื่อวาจะยั้งไว ทําใหเปน ( เหมือน ) สุมกองฟางไวไมมี
แตจะวางไวไดดวยอํานาจวาโยธาตุเทานั้น, ที่วาง ๆ ไวแลว ใคร ๆ ชื่อวา
จะตั้งเตาติดไฟตมใหเปอยไมมี แตจะเปอยไดเพราะเตโชธาตุเทานั้น, ที่
เปอยแลว ๆ ใคร ๆ ชื่อวาจะเอาไมถือหรือไมเทา เขี่ยออกไปขางนอก
ก็ไมมี, วาโยธาตุเทานั้นจะนําออกไป. ดวยเหตุอยางนี้ วาโยธาตุนํา
(คําขาว) เขาไปดวย นําออกไปดวย ใหหยุดอยูดวย ใหพลิกไปมา
ดวย ใหยอยไปดวย ใหนํา (กาก) ออกไปดวย, ปฐวีธาตุทรงไว
ดวย ใหพลิกไปดวย ใหยอยดวย, อาโปธาตุใหเกาะกุมกันไวดวย รักษา
ไวใหสดอยูดวย, เตโชธาตุจะยอยคําขาวที่เขาไปขางในแลว อากาศธาตุ
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เปนชองทาง, วิญญาณธาตุคํานึงถึงโดยอาศัยการประกอบกันโดยชอบ
ในธาตุนั้น ๆ ผูศึกษาพึงเขาใจสัมโมหสัมปชัญญะ ในสัมปชัญญบรรพ
โดยการพิจารณาที่เปนไปแลว ดังที่พรรณนามานี้เทอญ.
ปฏิกูล ๑๐
อีกอยางหนึ่ง พระโยคาวจรควรทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ ใน
สัมปชัญญบรรพนี้ โดยการพิจารณาถึงความปฏิกูล ๑๐ อยางนี้คือ โดย
การไป ๑ โดยการแสวงหา ๑ โดยการฉัน ๑ โดยอัธยาศัย ๑
โดยการเก็บไว (ในกระเพาะอาหาร) ๑ โดยสวนที่ยังไมยอย ๑
โดยสวนที่ยอยแลว ๑ โดยผล ๑ โดยซึมซาบ ๑ โดยเปรอะเปอน ๑
สวนกถาอยางพิสดาร ในสัมปชัญญบรรพนี้ ควรถือเอาจากนิเทศแหง
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ในคัมภีรวิสุทธิมรรคเทอญ.
บทวา อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม ความวา ในการถายอุจจาระและ
ปสสาวะ ( เพราะวา ) ถึงเวลานั้นแลว เมื่อไมถายอุจจาระปสสาวะ. เหงื่อ
จะไหลออกทั่วรางกาย นัยนตาจะพรา จิตไมเปนเอกัคคตา และโรคอื่น ๆ
ก็จะเกิดขึ้น. แตเมื่อถายแลวสิ่งทั้งหมดนั้นจะไมมี เพราะฉะนั้น ขอความ
นี้เปนอรรถาธิบายในคําวา อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม นี้. ผูศึกษาพึงเขาใจ
สาตถกสัมปชัญญะ ดวยอํานาจแหงเนื้อความนั้น.
ที่เมื่อถายอุจจาระปสสาวะในที่ไมสมควรจะเปนอาบัติ จะเสื่อมยศ
(เสียเกียรติ) จะเปนอันตรายแกชีวิต แตเมื่อถายในที่เหมาะสม สิ่งทั้ง
หมดนั้นจะไมมี เพราะฉะนั้น การถายในที่เหมาะสมนี้ จึงเปนสัปปายะ
ในอุจจารปสสาวกรรมนี้ ผูศึกษาพึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ ดวย
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อํานาจแหงสัปปายะนั้น สวนโคจรสันปชัญญะ พึงทราบดวยอํานาจการ
ไมละทิ้งกรรมฐานนั่นแหละ.
ไมมีใครชื่อวาเปนอัตตาในภายใน ถายอุจจาระปสสาวะ มีแต
การถายอุจจาระปสสาวะ เพราะการแผขยายแหงวาโยธาตุที่เกิดแตกิริยา
ของจิตเทานั้น, ก็อุจจาระและปสสาวะที่ขังอยูในไสแก และกระเพาะ
ปสสาวะ ถูกกําลังลมดันไป ก็จะออกไปเอง โดยไมอยากใหออกเลย
เหมือนเมื่อฝแกแลว หนองและเลือดจะไหลออกไปเอง โดยไมอยาก
(ใหไหล) เพราะฝแตก และเหมือนกับน้ําจะไหลออกจากภาชนะใสน้ํา
ที่ดันแลว โดยไมอยาก (ใหไหล) ฉะนั้น.
ก็อุจจาระและปสสาวะนี้ใด ที่ถายออกไปแลว อุจจาระและปสสาวะ
นี้นั้นแหงอัตตาของภิกษุนั้น จะไมมีเลย ของผูอื่นก็ไมมี จะมีก็แตการ
ขับถายของรางกายเทานั้น.
เหมือนอะไรหรือ ?
เหมือนเมื่อเทน้ําเกาทิ้งจากหมอน้ําแลว หมอก็ไมมีน้ํานั้นเลย สิ่ง
อื่นก็ไมมี คงมีแตเพียงปฏิบัติการอยางเดียวเทานั้น ฉันใด ผูศกึ ษาพึง
เขาใจสัมโมหสัมปชัญญะ ในอสัมปชัญญบรรพนี้ โดยการพิจารณากิริยา
อาการที่เปนไปแลว ฉันนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในการเดินเปนตน (ดังตอไปนี้) :บทวา คเต ไดแกในการเดินไป.
บทวา ิเต ไดแกในการยืน.
บทวา นิสินฺเน ไดแกในการนั่ง.
บทวา สุตฺเต ไดแกในการนอนหลับ.
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บทวา ชาคริเต ไดแกในการตื่น.
บทวา ภาสิเต ไดแกในการกลาว.
บทวา ตุณฺหีภาเว ไดแกในการไมพูด.
พระองคไดตรัสอิริยาบถยาวนานไวในฐานะนี้วา เมื่อเดินไปก็รูวา
เรากําลังเดินบาง, ยืนแลวก็รูวาเรายืนแลวบาง, นั่งแลวก็รูวาเรานั่งแลวบาง
นอนแลวก็รวู าเรานอนแลวบาง. ตรัสอิริยาบถกลาง ๆ ไวในฐานะนี้วา
ในการกาวไปขางหนา, ในการถอยกลับ, ในการแลตรง. ในการ
แลซายแลขวา, ในการเหยียดออก แตในบรรพนี้ ตรัสอิริยาบถปลีกยอย
เล็ก ๆ นอย ๆ ไววา ในการเดิน, ในการยืน, ในการนั่ง ในการหลับ
ในการตื่น เพราะฉะนั้น พึงทราบความเปนผูทําความรูสึกตัวเปนปกติ
โดยนัยที่ตรัสไวในฐานะเหลานี้นั่นแหละ.
ก็ทานมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎก ไดกลาวไววา ผูใดเดินไป
หรือจงกรมนาน ๆ แลวตอมาจึงยืน พิจารณาเห็นอยางนี้วา รูปธรรม
และอรูปธรรมที่เปนไปแลวในเวลาจงกรม ไดดับไปแลวในเวลาจงกรมนี้
เอง ผูนี้นั้น ชื่อวาทําความรูสึกตัวในการเดิน.
ผูใด เมื่อทําการสาธยาย, แกปญหา หรือมนสิการกรรมฐาน ยืนอยู
นาน ๆ แลวตอมาจึงนั่ง พิจารณาเห็นอยางนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรม ที่เปนไปแลว ในเวลายืน ไดดับไปแลว ในเวลายืนนี้เอง ผูนี้
นั้น ชื่อวาทําความรูสึกตัวในการยืน.
ผูใด นั่งนาน ๆ โดยทําการสาธยายเปนตนนั้นเอง แลวตอมา
จึงนอน พิจารณาเห็นอยางนี้ รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปแลวใน
เวลานั่ง ไดดับไปแลวในเวลานั่งนี้เอง ผูนี้นั้น ชื่อวาทําความรูสึกตัว
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ในการนั่ง.
ผูใด นอนอยูนั่นแหละ ทําการสาธยายไปพลาง หรือมนสิการ
กรรมฐานไปพลาง กาวลงสูความหลับ ตอมาจึงลุกขึ้น พิจารณาเห็นอยาง
นี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปแลวในเวลานอน ไดดับไปแลวใน
เวลานอนนี้เอง ผูนี้นั้น ชื่อวาทําความรูสึกตัวทั้งในการหลับ ทั้งในการ
ตื่น. เพราะวาจิตที่สําเร็จดวยกิริยา ไมมีการเปนไป (ไมขึ้นสูวิถี) ชื่อ
วาหลับ มีการเปนไป ชื่อวาตื่น เพราะฉะนั้น (ผูน ั้นจึงชื่อวาทําความ
รูสึกตัวทั้งในการหลับ ทั้งในการตื่น).
สวนผูใด เมื่อพูด ก็พูดมีสติ รูสึกตัววา ธรรมดาวาเสียงนี้อาศัย
ริมฝปาก อาศัยฟน, ลิน้ , เพดาน และประโยคของจิต ที่เหมาะสมกับ
จิตนั้น แลวจึงเกิดขึ้นได.
อีกอยางหนึ่ง ผูใด ทําการสาธยายธรรม บอกธรรม แปลธรรม
(สอน) กรรมฐาน หรือวิสัชนาปญหาเปนเวลานาน ตอมาจึงนิ่ง
พิจารณาเห็นอยางนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปแลวในเวลาพูด
ก็ดับไปแลวในเวลาพูดนี้เอง. ผูนี้นั้น ชื่อวาทําความรูสึกตัวในการพูด.
ผูใด ดุษณีภาพ มนสิการถึงธรรม หรือกรรมฐาน นาน ๆ
ตอมาพิจารณาเห็นอยางนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปในเวลานิ่ง
ก็ไดดับไปแลวในเวลานิ่งนั้นเอง เมื่อมีการเปนไปแหงอุปาทายรูป (เขา)
ก็ชื่อวาพูด เมื่อไมมี ก็ชื่อวาเปนผูนิ่ง ผูนี้นั้น ชื่อวาทําความรูสึกใน
ดุษณีภาพ.
สัมปชัญญะที่มีอสัมโมหะเปนธุระ ที่พระมหาเถระกลาวไวแลวนี้
นั้น พระองคทรงประสงคเอาแลวในสติปฏฐานสูตรนี้. สวนในสามัญญ-
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ผลสูตร ไดสัมปชัญญะหมดทั้ง ๔ อยาง. เพราะฉะนั้น ในสามัญญผลสูตร
นี้ ผูศึกษาพึงทราบความเปนผูกระทําความรูสึกตัวไวเปนพิเศษ ดวย
อํานาจสัมปชัญญะที่ไมลืมหลง. และในทุก ๆ บทวา. สมฺปชานการี
สมฺปชานการี ผูศึกษาพึงทราบอรรถาธิบาย ดวยอํานาจสัมปชัญญะ
ที่ประกอบดวยสติเหมือนกัน.
สวนในวิภังคปกรณ พระองคทรงจําแนกบทเหลานี้ไวอยางนี้เหมือน
กันวา พระโยคาวจรมีสติ มีสัมปชัญญะ กาวไปขางหนา มีสติ มีสัมปชัญญะถอยกลับ .
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจร ชื่อวาพิจารณา
เห็นกายในกายของตน หรือของผูอื่น คือในกายของตนตามกาล (ที่ควร)
หรือกายของผูอื่นตามกาล (ที่ควร) โดยการกําหนดดวยสัมปชัญญะ
๘ ประการอยางนี้.
แมในจตุสัมปชัญญบรรพนี้ ก็ควรนําเอาความเกิดความเสื่อมแหง
รูปขันธนั่นเอง ไปไวในคําทั้งหลายมีอาทิวา สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา
คําที่ยังเหลือ เปนเชนเดียวกันกับคําที่ไดกลาวมาแลวนั่นแหละ.
อริยสัจในสัมปชัญญะ
ในทีน่ ี้ สติที่กําหนดดวยสัมปชัญญะ ๔ ประการ เปนทุกขสัจ
ตัณหาเดิมที่ยังสติใหปรากฏ ( เปนสมุฏฐานของสติ) เปนสมุทัยสัจ
การไมเปนไปของสติและตัณหาเดิมทั้ง ๒ นั้น เปนนิโรธสัจ อริยมรรคมี
ประการดังที่กลาวมาแลว เปนมรรคสัจ พระโยคาวจรขวนขวาย ดวย
๑

๑. ปาฐะวา อิทานิ แตฉบับพมาเปน อิติ แปลตามฉบับพมา.
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อํานาจสัจจะทั้ง ๔ อยางนี้แลว จะบรรลุ ความดับ ( ตัณหา ) เพราะฉะนั้น จึงเปนชองทางแหงธรรมเปนเหตุนําออกจากทุกข จนถึงพระ
อรหัต ดวยอํานาจแหงพระโยคาวจร ผูกําหนดดวยสัมปชัญญะ ๔ ประการ
รูปหนึ่งแล.
จบ จตุสัมปชัญญบรรพ
ปฏิกูลมนสิการบรรพ
[๑๓๖] พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนา ดวย
อํานาจแหงสัมปชัญญะ ๔ ประการดังพรรณนานี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรง
จําแนกดวยอํานาจมนสิการ โดยเปนของปฏิกูล จึงไดตรัสคํามีอาทิวา
ปุน จปร ดังนี้ .
พึงทราบวินิจฉัยในปฏิกูลมนสิการบรรพ ดังตอไปนี้ :คําใดที่จะตองกลาวในคําวา อิมเมว กาย เปนตน คํานั้น
ทั้งหมด ไดกลาวไวแลวในกายคตาสติกรรมฐาน ในคัมภีรว ิสุทธิมรรค
โดยพิสดาร ดวยอาการทุกอยาง.
บทวา อุภโตมุขา ความวา (ไถ) ประกอบดวยปาก ๒ ทาง
คือทั้งทางลางทั้งทางบน. บทวา นานาวิหิตสฺส แปลวา มีอยางตาง ๆ.
ก็ในเรื่องนี้มีขออุปมาเปนการเทียบเคียงกันดังนี้ :อธิบายวา กาย คือมหาภูตรูป ๔ พึงทราบวา เหมือนไถมีปาก
๒ ทาง อาการ ๓๒ มีผมเปนตน พึงทราบวา เหมือนธัญญชาตินานาชนิดที่เทปนกันในไถ, พระโยคาวจร พึงทราบวา เหมือนบุรุษมีตาดี,
อาการปรากฏแจมชัดแหงอาการ ๓๒ แกพระโยคี พึงทราบวา เหมือน
๑

๑. ฉบับพมามีคําวา สพฺพ จึงแปลตามบาลีของพมา.
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เวลาที่ธัญญชาตินานาชนิด ปรากฏแกบุรุษนั้นผูแกไถนั้นแลว ตรวจดู
ฉะนั้น.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจร ชื่อวา พิจารณา
เห็นกายในกายของตน หรือในกายของผูอื่น คือในกายของตนตามกาล
(ที่เหมาะสม) หรือในกายของผูอื่นตามกาล (ที่เหมาะสม) ดวยการ
กําหนดในผมเปนตน. คําตอจากนี้ไป มีนัยดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นแหละ.
จริงอยูในปฏิกูลมนสิการบรรพนี้ สติที่กําหนดอาการ ๓๒ เปนทุกขสัจ
อยางเดียว ผูศึกษาควรทําการประกอบความดังที่พรรณนามาอยางนี้แลว
ทราบมุขแหงการออกไป (จากทุกข). คําที่เหลือ (จากที่อธิบายมา
แลวนี้) เปนเชนกับคํากอนนั้นเอง ดังนี้แล.
จบ ปฏิกูลมนสิการบรรพ
ธาตุมนนสิการบรรพ
[๑๓๗] พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนา
ดวยอํานาจปฏิกูลมนสิการอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกดวยอํานาจ
การมนสิการถึงธาตุ จึงตรัสคํามีอาทิวา ปุน จปร ไว. ในคําเหลานั้น
มีการพรรณนาความพรอมกับคําอุปมาเปนการเปรียบเทียบกัน ดังนี้ :เปรียบพระเหมือนคนฆาวัว
คนฆาวัวลางคนหรือลูกมือของเขาที่เปนลูกจาง ฆาวัวแลว ชําแหละ
แลว ตองแบงแยกออกเปนสวน ๆ นั่ง (ขาย) อยูที่ทาง ๔ แพรง
๑

๑. ปาฐะวา ปกฺขิตนานาวิธชฺ ฉบับพมาเปน ปกฺขิตฺตนานาวิธธฺสฺส แปลตามพมา.
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กลาวคือที่ทามกลางถนนใหญ ที่แยกไป ๔ ทิศ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน พิจารณากาย ตามที่สถิตอยูแลวโดยอาการอยางใดอยางหนึ่ง
แหงอิริยาบถทั้ง ๘ และตามที่ดํารงอยูแลว เพราะตามที่ไดทั้งปณิธานไว
อยางนี้วา มีอยูในกายนี้ (คือ) ธาตุดิน ฯ ล ฯ ธาตุลม.
มีพุทธาธิบายไวอยางไร ?
มีพุทธาธิบายไววา :- คนฆาโค เมื่อกําลังเลี้ยงโคก็ดี กําลังจูงไป
สูที่ฆาสัตวก็ดี ครั้นจูงไปแลวกําลังผูกใหยืนอยูที่นั้นก็ดี กําลังฆาก็ดี
กําลังดูวัวที่เขาฆาแลวก็ดี ความหมายรูวา แมโค ยังไมจางหายไป
ตลอดเวลาที่ยังไมชําแหละแมโคนั้นแบงแยกออกเปนสวน ๆ แตครั้นนั่ง
แบง (เนื้อ) แลว ความหมายรูวา แมโค ก็จะจางหายไป, ความหมาย
รูวา เนื้อ ก็จะเปนไปเขามาแทนที่ เขาจะไมมีความคิดอยางนี้วา เราขาย
แมโค เขาเหลานี้ซื้อแมโค, โดยทีแ่ ทแลว เขาจะมีความคิดอยางนี้เทา
นั้นวา เราขายเนื้อ เขาเหลานี้ซื้อเนื้อ ฉันใด. ในเวลาที่ภิกษุแมรูปนี้ยัง
เปนพาลปุถุชนอยูกอนก็เชนนั้นเหมือนกัน ความหมายรูวาสัตวหรือบุคคล
ของทานผูเปนคฤหัสถก็ดี ผูบวชแลวก็ดี ยังไมอันตรธานไป ตลอดเวลาที่
ยังไมไดทํากายนี้นั้นเอง ตามที่สถิตอยูแลว ตามที่ตั้งอยูแลวใหเปนการ
แยกออกไปจากกอนแลวเห็นโดยเปนธาตุ แตเมื่อทานพิจารณาเห็นอยู
โดยเปนธาตุ สัตตสัญญา (ความหมายรูวาสัตว) ของทานก็จะอันตรธาน
ไป จิตจะตั้งอยูดวยอํานาจของธาตุนั้นเอง.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา เธอจะพิจารณา
เห็นกายนี้ ตามที่สถิตอยูแลว ตามที่ตั้งอยูแลวโดยเปนธาตุวา ในกายนี้
มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคฆาตก
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ผูขยัน หรือ ฯลฯ วาโยธาตุ แมฉันใด.
อธิบายวา ภิกษุผูบําเพ็ญเพียร (โยคี) เหมือนคนฆาโค ความ
หมายรูวาสัตว เหมือนความหมายรูวา แมโค อิรยิ าบถ ๔ เหมือนทาง
ใหญ ๔ แพรง การพิจารณาเห็น (กาย) โดยเปนธาตุ เหมือนนาย
โคฆาตกผูนั่งแบง (เนื้อ) ออกเปนสวน ๆ. นี้คือการพรรณนาความ
ตามพระบาลีในธาตุมนสิการบรรพนี.้ สวนกถาวาดวยกรรมฐาน ไดให
พิสดารไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค
บทวา อิติ อชฺณตฺต วา ความวา พระโยคาวจรมีปกติพิจารณา
เห็นกายในกายของตน หรือในกายของผูอื่น คือมีปกติพิจารณาเห็นกาย
ในกายของตนตามกาล หรือในกายของผูอื่นตามกาล อยูอยางนี้ คือ
โดยการกําหนดธาตุ ๔ คําตอจากนี้ไปมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั้นแหละ.
เพราะวาในธาตุมนสิการบรรพนี้ สติที่กําหนดธาตุ ๔ เปนทุกขสัจ
อยางเดียว.
บัณฑิตพึงทราบชองทางแหงธรรมเครื่องนําออก (จากทุกข)
ตามที่ไดอธิบายความประกอบมาอยางนี้แล. คําที่เหลือ เชนกับคํากอน
นั้นเอง ดังนี้แล.
จบ ธาตุมนสิการบรรพ
นวสีวถิกาบรรพ
[๑๓๘] พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนา
ดวยอํานาจการมนสิการถึงธาตุอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกดวย
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นวสีวถิกาบรรพ (ขอธรรมที่วาดวยปาชา ๙) จึงตรัสคําเปนตนวา ปุน
จปร ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย ไดแก ยถา
ปสฺเสยฺย (แปลวา พึงเห็นฉันใด).
บทวา สรีร ไดแกรางกายของคนที่ตายแลว
บทวา สีวถิกาย ฉฑฺฑิต ความวา ที่เขาทอดทิ้งไวที่ปาชา
รางของคนที่ตายแลววันเดียว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เอกาหมตะ.
รางกายของคนที่ตายแลว ๒ วัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทวีหมตะ.
รางกายของคนที่ตายแลว ๓ วัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตีหมตะ.
ศพที่พองลมเหมือนสูบ ชื่อ อุทธุมาตกะ (ขึ้นพอง ) เพราะ
ขึ้นพอง โดยอืดขึ้นไปตามลําดับหลังจากสิ้นชีวิตแลว.
สีช้ําดําเขียว เขาเรียกวา วินีละ. วินีลกะก็คือวินีละนั้นเอง
อีกอยางหนึ่ง ศพที่มีสีเขียวปด นาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วินีลกะ. คําวา วินีลกะ นี้ เปนชื่อของซากศพที่
มีสีแดง ในที่ที่มีเนื้อนูน มีสีขาวในที่ที่หนองคั่งอยู แตโดยมากมีสเี ขียว
ในที่ที่มีสีเขียว ก็เหมือนคลุมดวยผาสีเขียว.
อีกอยางหนึ่ง หนองที่ไหลออกจากปากแผลทั้ง ๙ แหง แมในที่
ที่แตกปริแลว ชื่อวา วิปุพพะ. วิปุพพะก็คือวิปุพพกะนั่นเอง. อีก
อยางหนึ่ง หนองที่ช้ํานาเกลียด เพราะปฏิกูล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
วิปุพพกะ. ศพที่กลายเปนช้ําหนอง คือถึงภาวะอยางนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา วิปุพพกชาตะ.
บทวา โส อิมเมว กาย ความวา ภิกษุนั้น นอมกายของตน
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นี้เขาไป (เปรียบเทียบ) กับกายนั้นดวยญาณ.
บทวา อุปสหรติ แปลวา นอมนําเขาไป.
นอมนําเขาไปอยางไร ?
นอมนําเขาไปอยางนี้วา ถึงกายนี้ก็เถอะ เปนธรรมดาอยางนี้
มีสภาพอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได.
ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
ทานกลาวอธิบายไววา เพราะมีธรรม ๓ อยางเหลานี้ คือ อายุ
ไออุน วิญญาณ กายนี้จึงทนตอ (การผลัดเปลี่ยน อิริยาบถ) มียืนและ
เดินเปนตนได แตเพราะไมมีธรรม ๓ เหลานี้ รางกายแมนี้จึงมีอยางนี้
เปนธรรมดา คือมีสภาพเปนของเนาเปอยอยางนี้เหมือนกัน.
บทวา เอวภาวี ความวา (กายนี้) จักเปนอยางนี้เหมือนกัน
คือ จักเปนประเภท (ตาง ๆ) มีเปนรางกายที่พองอืดเปนตน.
บทวา เอว อนตีโต ความวา ไมลวงพนความเปนอยางนี้ คือ
ความเปนรางกายที่พองอืดเปนตนไปได
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจรมีปกติพิจารณา
เห็นกายในกายของตน หรือในกายของผูอื่น คือมีปกติพิจารณาเห็นกาย
ของตนตามกาล หรือในกายของผูอื่นตามกาลอยูดวยอาการอยางนี้ คือ
ดวยการกําหนดรางกายมีเปนรางกายที่พองอืดเปนตน.
บทวา ขชฺชมาน ความวา รางกายที่ถูกสัตวทั้งหลายมีกากับแรง
เปนตน จิกกิน โดยจับอยูที่อวัยวะมีทองเปนตน แลวจิกเอาเนื้อทอง
เนื้อริมฝปาก (และ) กระบอกตาเปนตน ออกมา (กิน).
บทวา สมสโลหิต ความวา รางกายที่ประกอบไปดวยเนื้อและ
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เลือดอันเหลือเศษติดอยู.
บทวา นิมฺมสโลหิตมกฺขิต ความวา ถึงเมื่อเนื้อหมดไปแลว
เลือดก็ยังไมแหง พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเลือดนั้น จึงตรัสวา
โลหิตมกฺขิต ดังนี้.
บทวา อฺเน ไดแกโดยทิสาภาคอื่น.
บทวา หตฺถฏิก ความวา กระดูกมือทั้ง ๖๔ ชิ้น กระจัดกระจาย
ไปตางทิศตางทางกัน. แมในกระดูกเทาเปนตน ก็นัยเดียวกันนี้.
บทวา เตโรวสฺสิกานิ ไดแก (กระดูก) คางป.
บทวา ปูตีนิ ความวา กระดูกที่อยูในที่กลางแจง เมื่อตองลมแดด
และฝนจึงผุ กระดูกคางปยังไมผุ แตกระดูกที่ฝงอยูภายในดิน ยอมอยู
ไดนานกวา.
บทวา จุณฺณกชาตานิ ไดแกแหลกละเอียดกระจัดกระจายไป.
ในทุกบท บัณฑิตพึงแตงถอยคําประกอบความดวยอํานาจแหงกาย
ที่ถูกกากับแรงจิกกินเปนตน ตามนัยที่กลาวไวแลววา โส อิมเม ดังนี้
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจรมีปกติพิจารณา
เห็นกายในกายของตน หรือในกายของผูอื่น คือมีปกติพิจารณาเห็นกาย
ในกายของตนตามกาล หรือในกายของผูอื่นตามกาลอยูดวยอาการอยางนี้
คือดวยการกําหนดกายมีกายที่ถูกแรงกาเปนตน จิกกินเปนอาทิ จนกระทัง่
ถึงเปนของแหลกละเอียดเปนผุยผง.
ปาชา ๙
ก็ปาชา ๙ พึงประมวลไวในที่ตรงนี้ (คือ) :ปาชาทั้งหมดที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา เอกาหมต วา (ซาก
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ศพที่ตายไดแลว ๑ วัน) บาง ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) เปนตนวา กาเกหิ วา ขชฺชมาน ( ซาก
ศพที่ถูกพวกกาจิกกิน) บาง ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) วา อฏิกสขงฺลิก สมสโลหิต นหารุสมฺพนฺธ
(ซากศพที่มีแตรางกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู ยังมีเสนเอ็นรอยรัด) ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) วา นิมฺมสโลหิตมกฺขิต นหารุสมฺพนฺธ (ซาก
ศพที่ไมมีเนื้อ แตยังเปอนเลือด ยังมีเสนเอ็นรอยรัด) ๑.
ปาชา (ที่ตรัสไว) วา อปคตมสโลหิต นหารุสมฺพนฺธ (ซาก
ศพที่ไมมีเนื้อและเลือดติดอยู แตยังมีเสนเอ็นรอยรัด ) ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) เปนตนวา อฏิกานิ อปคตสมฺพนฺธนานิ
(กระดูกที่ไมมีเสนเอ็นรอยรัด) ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) วา อฏิกานิ เสตานิ สงฺขวณฺณปฏิภาคานิ
(กระดูกขาวดังสีสังข) ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) วา ปฺุชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ (กระดูก
ที่รวมอยูเปนกอง คางป) ๑,
ปาชา (ที่ตรัสไว) วา ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ (กระดูกผุแหลก
เปนผุยผง) ๑,
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงบาชา ๙ อยางไวในที่นี้แลว
เมื่อจะจบกายานุปสสนาสติปฏฐาน จึงตรัสวา เอว โข ภิกขฺ เว ดังนี้ .
อริยสัจในนวสีวถิกา
สติเปนเครื่องกําหนดปาชา ๙ ในนวสีวถิกาบรรพนั้น เปนทุกขสัจ
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ตัณหาเกาที่เปนตัวการใหเกิดสตินั้น เปนสมุทยสัจ ความไมเปนไปแหง
ทุกขสัจและสมุทยสัจ ทั้ง ๒ เปนนิโรธสัจ. อริยมรรคที่เปนตัวการ
กําหนดรูทุกข ละสมุทัย มีนิโรธ (นิพพาน) เปนอารมณ เปนมัคคสัจ.
พระโยคาวจร ยอมกาวบรรลุถึงนิพพานดวยอํานาจสัจจะ ๔ ดัง
พรรณนามานี้ สรุปวานี้เปนทางแหงธรรมเครื่องนําออก จนถึงพระอรหัต
ของภิกษุผูกําหนดปาชา ๙ แล.
จบ นวสีวถิกาบรรพ
ก็กายานุปสสนา ๑๔ บรรพ คือ อานาปานบรรพ ๑ อิริยาปถบรรพ ๑ จตุสัมปชัญญบรรพ ๑ ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๑ ธาตุมนสิการบรรพ ๑ นวสีวถิกาบรรพ ๙ เปนอันจบลงแลว ดวยคํามี
ประมาณเทานี้.
บรรดาบรรพเหลานั้น เฉพาะ ๒ บรรพนีค้ ือ อานาปานบรรพ ๑
ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๑ เปนอัปปนากัมมัฏฐาน (กัมมัฏฐานที่ใหบรรลุ
อัปปนาสมาธิ) สวนที่เหลือทั้ง ๑๒ บรรพ เปนอุปจารกัมมัฏฐาน
(กัมมัฏฐานที่ใหบรรลุอปุ จารสมาธิ) เทานั้น เพราะตรัสปาชาทั้งหลายไว
ดวยอํานาจอาทีนวานุปสสนาแล.
จบ กายานุปสสนา
เวทนานุปสสนา
[๑๓๙] พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสกายานุปสสนาสติปฏฐาน
ดวยวิธี ๑๔ อยางดังพรรณนามานี้แลว บัดนี้ เพื่อจะตรัสเวทนานุปสสนา
ดวยวิธี ๙ อยาง จึงตรัสคํามีอาทิวา กถฺจ ภิกฺขเว.
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ความรูที่ไมเปนสติปฏฐานภาวนา
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข เวทน มีอธิบายวา พระโยคาวจร
เมื่อเสวยสุขเวทนาที่เปนไปทางกาย หรือเปนไปทางจิต ยอมรูชัดวา
เรากําลังเสวยสุขเวทนา ดังนี้. ในขอนั้น แมเด็กออนยังนอนหงายอยู
เมื่อเสวยความสุขในเวลาดื่มน้ํามันเปนตน ก็รชู ัดวา เรากําลังเสวยสุขก็จริง
ถึงกระนั้น คํานี้ พระองคก็มิไดตรัสหมายเอาความรูอยางนี้ เพราะวา
ความรูแบบนี้ ละสัตตูปลัทธิไมได ถอนสัตตสัญญาไมได ไมเปน
กัมมัฏฐาน หรือไมเปนสติปฏฐานภาวนา.
ความรูท ี่เปนสติปฏฐานภาวนา
สวนการรูของภิกษุนี้ ละสัตตูปลัทธิได ถอนสัตตสัญญาได
เปนทั้งกัมมัฏฐาน เปนทั้งสติปฏฐานภาวนา. ก็ความรูนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสหมายเอาการเสวยโดยการรูสึกตัวอยางนี้วา ใครเสวย การ
เสวยของใคร เพราะเหตุไรจึงเสวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก เวทยติ (ใครเสวย) ความวา
ไมใชใคร คือสัตวหรือบุคคลเสวย.
บทวา กสฺส เวทนา (การเสวยของใคร) ความวา ไมใชการ
เสวยของใคร คือของสัตวหรือบุคคล.
บทวา กึ การณา เวทนา (เพราะเหตุไรจึงเสวย) ความวา
ก็เพราะมีวัตถุเปนอารมณ เขาจึงมีการเสวย.
เพราะเหตุนั้น เขารูชัดอยูอยางนี้วา เวทนานั้นเองเสวย โดยทํา
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วัตถุแหงความสุขเปนตนนั้น ๆ ใหเปนอารมณ. แตเพราะหมายเอาความ
เปนไปแหงเวทนานั้น. คําวา อห เวทยามิ ( เราเสวยเวทนา) จึงเปน
เพียงโวหารเทานั้น.
พระโยคาวจรนั้น เมื่อกําหนดอยูวา เวทนานั้นเองเสวย โดยทํา
วัตถุใหเปนอารมณอยางนี้ ผูศึกษาพึงเขาใจวา เธอรูชัดวา เรากําลัง
เสวยสุขเวทนา. เหมือนพระเถระรูปใดรูปหนึ่ง ที่จิตตลดาบรรพตฉะนั้น
เรื่องพระเถระรูปใดรูปหนึ่ง
ไดยินวา พระเถระในเวลาที่ทานไมสบาย ถอนหายใจพลาง นอน
กลิ้งไปมาอยู.
ภิกษุหนุมรูปหนึ่งถามทานวา ทานขอรับ ที่ตรงไหนของทานที่
โรคเสียดแทง ?
พระเถระตอบวา คุณ ชื่อวาทีซ่ ึ่งโรคเสียดเฉพาะแหงไมมี เวทนา
ตางหากเสวย โดยกระทําวัตถุใหเปนอารมณ.
ภิกษุหนุมเรียนวา เมื่อเปนเชนนี้ ทานควรจะยับยั้งไวดังแตเวลา
ที่รู มิใชหรือ ทานขอรับ ?
พระเถระตอบวา ผมกําลังยับยั้ง คุณ.
ภิกษุหนุมเรียนวา ทานขอรับ การยับยั้งไวเปนของประเสริฐ.
พระเถระไดยับยั้งไวแลว.
ลําดับนั้นลมเสียดแทงถึงหัวใจ. ไสใหญไดออกมากองอยูบนเตียง
พระเถระไดชี้ใหภิกษุหนุมดูวา ยับยัง้ ไวขนาดนี้ สมควรหรือยัง คุณ.
ภิกษุหนุมนิ่ง. พระเถระประกอบความเพียรสม่ําเสมอ แลวไดบรรลุพระ
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อรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา เปนพระอรหันต (ประเภท) ชีวิตสมสีสี ปรินพิ พานแลว.
ก็เมื่อพระโยคาวจร รูชัด (วา) สุขอยางไร ทุกขอยางนั้น ฯลฯ
เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมอิงอามิส ก็รูชัดวา เรากําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไมอิงอามิส.
รูปกัมมัฏฐาน - อรูปกัมมัฏฐาน
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสบอกปรูปกัมมัฏฐานดวยอาการอยางนี้
แลว เมื่อจะตรัสบอกอรูปกัมมัฎฐาน จึงไดตรัสบอกดวยอํานาจแหง
เวทนา. เพราะวา กัมมัฏฐานมี ๒ อยาง คือ รูปกัมมัฏฐาน ๑ อรูปกัมมัฏฐาน ๑. รูปกัมมัฏฐาน และอรูปกัมมัฏฐาน นี้นั่นแหละ ตรัส
เรียกวา รูปปริคคหะ (การกําหนดรูป) อรูปปริคคหะ (การกําหนด
อรูป) ก็ม.ี บรรดารูปกัมมัฏฐาน และอรูปกัมมัฏฐาน นั้น พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะตรัสบอกรูปกัมมัฏฐาน จึงตรัสจตุธาตุววัตถาน
( การกําหนดธาตุ ๔) ไวดวยอํานาจแหงมนสิการโดยสังเขปบาง ดวย
อํานาจการมนสิการโดยพิสดารบาง. กัมมัฏฐานแมทั้ง ๒ อยางนั้นได
แสดงไวแลวในคัมภีรวิสทุ ธิมรรค โดยอาการทั้งปวงนั่นแหละ.
แตพระผูมีพระภาคเจา เมือ่ จะตรัสบอกอรูปกัมมัฏฐาน โดย
มากก็จะตรัสบอกดวยอํานาจแหงเวทนา. เพราะวา ความฝงใจในอรูปกัมมัฏฐาน มี ๓ อยาง คือ (ฝง) ดวยอํานาจแหงผัสสะ ๑ ดวย
อํานาจแหงเวทนา ๑ ดวยอํานาจแหงจิต ๑.
ฝงอยางไร ?
(ฝงอยางนี้ คือ) จริงอยู ผัสสะ เมื่อถูกตองอารมณนั้น เกิด
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ขึ้นในขณะที่จิตและเจตสิกตกไปเฉพาะครั้งแรกในอารมณนั้น จะปรากฏ
แกพระโยคาวจรลางรูปในรูปกัมมัฏฐานที่ทานกําหนดแลวโดยยอ หรือ
โดยพิสดาร. เวทนาเมื่อเสวยอารมณนั้นเกิดขึ้นจะปรากฏแกพระโยคาวจร
ลางรูป วิญญาณเมื่อกําหนดอารมณนั้น รูอยูเกิดขึ้นแกพระโยคาวจร
ลางรูป.
บรรดาผัสสะ เวทนา วิญญาณ เหลานั้น ผัสสะปรากฏแกพระ
โยคาวจรใด ไมเฉพาะผัสสะนั้นอยางเดียวจะเกิดขึ้น ถึงเวทนาที่เสวย
อารมณนั้นนั่นแหละอยู ก็จะเกิดขึ้นกับผัสสะนั้น ถึงสัญญาที่จําไดหมายรู
ถึงเจตนาที่จงใจอยู ถึงวิญญาณที่รูแจงอารมณนั้นอยู ก็จะเกิดขึ้นพรอมกับ
ผัสสะนั้น เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนั้นยอมกําหนดเจตสิกธรรม มีผัสสะ
เปนที่ ๕ อยูนั่นเอง.
เวทนาใดปรากฏแกพระโยคาวจร ไมเฉพาะเวทนาอยางเดียวเทานั้น
จะเกิดขึ้น ผัสสะที่ถูกตองอยู ก็จะเกิดขึ้นกับเวทนานั้น ถึงสัญญาที่หมาย
อยู ถึงเจตนาที่จงใจอยู ถึงวิญญาณที่รูแจงอยู ก็จะเกิดขึ้นกับเวทนานั้น
เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น ก็ยอ มกําหนดเจตสิกธรรม มีผัสสะ
เปนที่ ๕ อยูน ั่นเอง.
ถึงวิญญาณจะปรากฏแกพระโยคาวจรใด ไมเฉพาะแตวิญญาณนั้น
อยางเดียวจะเกิดขึ้น ถึงผัสสะที่ถูกตองอารมณนั้นนั่นแหละอยู ก็จะเกิดขึ้น
กับวิญญาณนั้น ถึงเวทนาที่เสวยอยู ถึงสัญญาที่จําไดหมายรูอยู ถึงเจตนา
ที่จงใจอยู ซึ่งอารมณนั้น ก็จะเกิดขึ้นกับวิญญาณนั้น เพราะฉะนั้น
พระโยคาวจรนั้นยอมกําหนดเจตสิกธรรม มีผัสสะเปนที่ ๕ อยูนั่นเอง
พระโยคาวจรนั้น เมื่อพิจารณาวา ธรรมมีผสั สะเปนที่ ๕ เหลานี้
อาศัยอยู.
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จะทราบชัดวา อาศัยวัตถุอยู.
กรชกายชื่อวา วัตถุ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสหมายเอาวา ก็แล
วิญญาณของเรานี้อาศัยอยูในกรชกายนี้ ผูกพันอยูในกรชกายนี้.
โดยเนื้อความ พระโยคาวจรนั้นยอมเห็นทั้ง (มหา) ภูตรูป
ทั้งอุปาทายรูป เมื่อเปนเชนนี้ในเวทนาบรรพนี้ พระโยคาวจร จะเห็นเพียง
นามรูปเทานั้นวา วัตถุเปนรูป เจตสิกธรรมมีผสั สะเปนที่ ๕ เปนนาม.
และในขอนี้ รูปไดแกรูปขันธ นามไดแกอรูปขันธทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น
จึงมีเพียงเบญจขันธเทานั้น. เพราะวา เบญจขันธที่จะพนจากนามรูป
หรือนามรูปที่จะพนไปจากเบญจขันธไมมี.
พระโยคาวจรนั้น เมื่อพิเคราะหดูวา เบญจขันธเหลานี้มีอะไรเปน
เหตุ ก็จะเห็นวา มีอวิชชาเปนตนเปนเหตุ. แตนั้นพระโยคาวจรจะยก
(เบญจขันธ) ขึ้นสูไตรลักษณ ดวยอํานาจนานรูป พรอมทั้งปจจัยวา
นี้เปน (เพียง) ปจจัย และสิ่งที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ไมมีอยางอื่นที่เปน
สัตวหรือบุคคล มีเพียงกองสังขารลวน ๆ เทานั้น แลวพิจารณาตรวจตรา
ไปวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามลําดับแหงวิปสสนา.
เธอหมายมั่นปฏิเวธวา (จะไดบรรลุ ) วันนี้ วันนี้ ไดอุตุสัปปายะ
(อากาศสบาย) ปุคคลสัปปายะ ( บุคคลสบาย) โภชนสัปปายะ
(โภชนะสบาย) ธัมมัสสวนะสัปปายะ ( การฟงธรรมสบาย) นัง่ ขัดสมาธิ
ทาเดียว ยังวิปสสนาใหถึงที่สุด แลวตั้งอยูในพระอรหัตตมรรค ดวย
ประการดังกลาวมานี้ เปนอันตรัสบอกพระกัมมัฏฐานแกชนทั้ง ๓ แม
เหลานี้ จนถึงพระอรหัต.
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เวทนาคืออรูปกัมมัฏฐาน
แตในสติปฏฐานสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสบอก
อรูปกัมมัฏฐาน จึงไดตรัสไวดวยอํานาจแหงเวทนา. เพราะวา เมื่อตรัส
บอกดวยสามารถแหงผัสสะ หรือดวยสามารถแหงวิญญาณ กัมมัฏฐานจะ
ไมปรากฏ จะปรากฏเหมือนความมืด. สวนทีต่ รัสบอกดวยสามารถแหง
เวทนา กัมมัฏฐานจะปรากฏ.
เพราะเหตุไร ?
เพราะกัมมัฏฐานจะปรากฏ ก็เพราะเวทนาเกิดขึ้น.
จริงอยู ความเกิดขึ้นแหงสุขเวทนา และทุกขเวทนา จะปรากฏตอ
เมื่อความสุขเกิดขึ้น ไดแกความสุขที่เกิดขึ้นทําใหสิ้นไปทั้งราง ไหลเอิบอาบ
ไปจนทวมทน (หัวใจ) เหมือนการไดดื่มเนยใสที่กวนตั้งรอยครั้ง เหมือน
ใหทาน้ํามันที่หุงแลวรอยครั้ง และเหมือนใหดับความเรารอนดวยน้ําพัน
หมอ ทําใหเปลงวาจาออกไปวา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้ทีเดียว (และ)
ตอเมื่อทุกขเกิดขึ้น ไดแกความทุกขที่เกิดขึ้น ทําใหสั่นไปทั้งราง ไหล
เอิบอาบไปจนทวมทน (หัวใจ) เหมือนใหเขาไปสูเปลวไฟที่รอนระอุ
เหมือนถูกลาดดวยน้ําทองแดงที่ละลายควาง และเหมือนโยนดุนไฟเขาไป
ในปาที่มีหญาแหงและตนไมยืนตนตาย ถึงกับใหรองครวญครางวา ทุกข
จริง ทุกขจริง. การเกิดขึ้นแหงสุขเวทนา และทุกขเวทนา จะปรากฏขึ้น
ไดดวยอาการอยางนี้.
สวนอทุกขมสุขเวทนา แสดง (ใหเห็น ) ไดยาก มืดมน ไมแจม
ชัด. อทุกขมสุขเวทนานั้น จะปรากฏแกพระโยคาวจรผูยึดถือ โดยนัยวา
อทุกขมสุขเวทนา มีอาการเปนกลาง โดยการทิ้งความสําราญและไมสําราญ
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ในเมื่อสุขและทุกขหมดไป.
เปรียบเหมือนอะไร ?
เปรียบเหมือนนายพรานเนื้อ ตามรอยเนื้อตัวที่กระโดดขึ้นพลาญหิน
ในระหวางทาง แลวหนีไปได (เขา) เห็นรอยเทา ทั้งฟากนี้ ทั้งฟากโนน
ของพลางหิน แมจะไมเห็น (รอยเทา) ตรงกลาง (บนพลาญหิน)
ก็ทราบไดโดยนัยวา เนื้อตัวที่ขึ้นทางฟากนี้ แลวไปลงทางฟากโนน
คงจะผานไปดานนี้บนพลาญหินตรงกลาง ฉันใด ความเกิดขึ้น แหง
สุขเวทนา ก็ฉันนั้น จะปรากฏเหมือนรอยเทา (ของเนื้อปรากฏ) ในที่
ที่มันจะขึ้นไป ความเกิดขึ้นแหงทุกขเวทนา จะปรากฏเหมือนรอยเทา
(ของเนื้อปรากฏ ) ในที่ ๆ มันลงแลวฉะนั้น. อทุกขมสุขเวทนา
จะปรากฏแกพระโยคาวจรผูยึดถือโดยนัยวา อทุกขมสุขเวทนา มีอาการ
เปนกลาง โดยทิ้งความสําราญ และความไมสําราญ ในเมื่อสุขและทุกข
หายไป เหมือนการยึดถือโดยนัยวา ผานไปตรงกลางนี้แหละ โดยขึ้น
ทางฟากขางนี้ แลวลงทางฟากขางโนนฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
แสดงสติปฏฐาน โดยตรัสรูปกัมมัฏฐานกอนแลว ยังอรูปกัมมัฏฐานให
บังเกิด ดวยอํานาจแหงเวทนาในภายหลัง.
เวทนาคืออรูปกัมมัฏฐานมีในพระสูตรหลายแหง
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงไวอยางนี้ เฉพาะในสติปฏฐานสูตร
นี้แหงเดียว ก็หามิได (แต) ไดทรงแสดงโดยตรัสรูปกัมมัฏฐานกอน
แลวยังอรูปกัมมัฏฐานใหบังเกิด ดวยอํานาจเวทนาในภายหลัง ในพระสูตร
หลายพระสูตรหลายแหงอยางนี้ คือ ในจุลลตัณหาสังขยสูตร ใน
มหาตัณหาสังขยสูตร ในจุลลเวทัลลสูตร ในมหาเวทัลลสูตร
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ในรัฏฐปาลสูตร ในมาคัณฑิยสูตร ในธาตุวิภังคสูตร ในอาเนญชสัปปายสูตร ในมหานิพพานสูตร ในสักกปูหสูตร ในมหาสติปฏฐานสูตร ในทีฆนิกาย ในจุลลนิทานสูตร ในรุกโขปมสูตร ใน
ปริวิมังสนสูตร และในเวทนาสังยุต ทั้งหมดในสังยุตตนิกาย และแม
ในสติปฏฐานสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงโดยตรัสบอก
รูปกัมมัฏฐานกอนแลว จึงทรงยังรูปกัมมัฏฐานใหบังเกิด ดวยอํานาจ
แหงเวทนาในภายหลัง เหมือนในพระสูตรเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น มีปริยายแหงการรูชัด (เวทนา) แมอีกอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ :สุขเวทนาแปรปรวน
ขอวา สุข เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ ความวา เพราะไมมี
ทุกขเวทนาในขณะแหงสุขเวทนา พระโยคาวจรเมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูชดั
วา เรากําลังเสวยสุขเวทนา. เวทนาชื่อวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะทุกขเวทนาที่เคยเสวยมากอน ใน
บัดนี้ ไมมแี ลว และเพราะสุขเวทนานี้กอนแตนี้ ก็ไมมี เพราะฉะนั้น
พระโยคาวจรจึงเปนอันรูชัด ในสุขเวทนาและทุกขเวทนานั้น ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ดวยคําวา สุข เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ นั้น.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ดังนี้วา :ดูกอนอัคคิเวสนะ ในสมัยใด บุคคลเสวยสุขเวทนาอยู
ในสมัยนั้นจะไมเสวยทุกขเวทนา จะไมเสวยอทุกขมสุขเวทนา
ในสมัยนั้นเสวยแตสุขเวทนาอยางเดียว ดูกอนอัคคิเวสนะ
ในสมัยใดบุคคลเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
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อยู ในสมัยนั้นจะไมเสวยสุขเวทนาเลย ในสมัยนั้นเสวยแต
อทุกขมสุขเวทนาอยางเดียว ดูกอนอัคคิเวสนะ แมสุขเวทนาเอง ก็ไมเที่ยง ถูกปจจัยปรุงแตง อาศัยเกิดขึ้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มี
ความคลายความกําหนัดเปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา
แมทุกขเวทนาเอง ฯลฯ ดูกอนอัคคิเวสนะ ถึงอทุกขมสุขเวทนาเองก็ไมเที่ยง ฯลฯ มีความดับเปนธรรมดา ดูกอน
อัคคิเวสนะ พระอริยสาวกผูไดสดับ เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายทั้งในสุขเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในทุกขเวทนา
ยอมเบื่อหนายทั้งในอทุกขมสุขเวทนา เมื่อเบื่อหนายยอม
คลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพน
แลว ก็รูวา เราหลุดพนแลว ยอมรูชัด ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจที่ควร
ทําอยางอื่น เพื่อความเปนอยางนี้ ไมมี.
ในคําวา สามิส วา สุข เปนตน พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :โสมนัสสเวทนาที่อาศัย (เกิดมาจาก) เรือน (ตัณหาอุปาทาน)
๖ อยาง เจือดวยอามิสคือ เบญจกามคุณ ชื่อวา สามิสสุขเวทนา.
โสมนัสสเวทนาที่อาศัย (เกิดมาจาก) เนกขัมมะ ๖ อยาง ชื่อวา
นิรามิสสุขเวทนา.
โทมนัสสเวทนาที่อาศัย (เกิดมาจาก) เรือน (ตัณหาอุปาทาน)
๖ อยาง ชื่อวา สามิสทุกขเวทนา โทมนัสสเวทนา ที่อาศัย (เกิดมา
จาก) เนกขัมมะ ๖ อยาง ชื่อวา นิรามิสทุกขเวทนา.
อุเบกขาเวทนาที่อาศัย (เกิดนาจาก) เรือน (ตัณหาอุปาทาน)
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๖ อยาง ชื่อวา สามิสอทุกขมสุขเวทนา.
อุเบกขาเวทนาที่อาศัย (เกิดมาจาก) เนกขัมมะ ๖ อยาง ชื่อวา
นิรามิสอทุกขมสุขเวทนา การจําแนกเวทนาเหลานั้น มาชัดแลวใน
พระบาลี ในอุปุริปณณาสก.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจรมีปกติพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายของคนหรือในเวทนาทั้งหลายของผูอื่น คือ
ในเวทนาทั้งหลายของตนตามกาล หรือในเวทนาทั้งหลายของผูอื่นตาม
กาลอยู.
ก็ในบทวา สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา นี้ พึงทราบความวา พระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเวทนาทั้งหลาย ดวย
อาการ ๕ มีอาทิคือ เพราะอวิชชาเกิด เวทนาจึงเกิด ชื่อวา มีปกติ
พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายอยู หรือมีปกติ
พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในเวทนาทั้งหลายอยู คือมีปกติพิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายตามกาลหรือมีปกติพิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาทั้งหลายตามกาลอยู. คํานอกเหนือจากนี้
มีนัยดังกลาวแลวในกายานุปสสนานั่นเอง.
อริยสัจในเวทนา
ก็สติเปนเครื่องกําหนดเวทนาในเวทนานุปสสนา นี้เปนทุกขสัจ
อยางเดียว บัณฑิตพึงทราบทางแหงธรรมเครื่องนําออกของภิกษุผูกําหนด
เวทนาเพราะอธิบายประกอบความดังวามานี้แล. คําที่เหลือ เปนเชน
(คําที่กลาวมาแลว) นั้นแล.
จบ เวทนานุปสสนา
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แกจิตตานุปสสนา
[๑๔๐] พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสติปฏฐาน คือ เวทนานุปสสนา โดยอาการ ๙ อยาง ๆ นี้แลว บัดนี้เพื่อจะตรัสจิตตานุปสสนาโดย
อาการ ๑๖ อยาง จึงตรัสคําวา กถฺจ ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สราค ไดแกจิตที่สหรคตดวยโลภะ
๘ อยาง.
บทวา วีตราค ไดแกกุศลจิตฝายโลกิยะและอัพยากตจิตะ ก็จติ
ที่ปราศจากราคะนี้ ในจิตตานุปสสนานี้ ไมไดหมายถึงโลกุตตรจิตแม
ในบทหนึ่ง เพราะการพิจารณาไมใชเปนการประชุมธรรม (สวน)
อกุศลจิต ๔ ดวงที่เหลือไมจัดเขาในบทแรก ทัง้ ไมจัดเขาในบทหลัง.
บทวา สโทส ไดแกจิตที่สหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง.
บทวา วีตโทส ไดแกกุศลจิตฝายโลกิยะ และอัพยากตจิต.
อกุศลจิต ๑๐ ดวงที่เหลือไมจัดเขาในบทแรก ทั้งไมจัดเขาในบทหลัง.
บทวา สโมห ไดแกอกุศลจิต ๒ ดวง คือ อกุศลจิตที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ๑ ดวง อกุศลจิตที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ๑ ดวง.
ก็เพราะโมหะยอมเกิดขึ้นในอกุศลจิตทุกดวง ฉะนั้นอกุศลจิตทั้งหมด
แมนั้น จึงเหมาะ (ที่จะจัดเขา) ในจิตตานุปสสนานี้ โดยแททีเดียว.
จริงอยู ในจิตที่เปนคูกันนี้แหละ ทานจัดอกุศลจิต ๑๒ ดวง เขาไวแลวแล.
บทวา วีตโมห ไดแกกุศลจิตฝายโลกิยะ และอัพยากตจิต.
บทวา สงฺขิตฺต ไดแกจิตที่ตกไปตามถีนมิทธะ, ก็จิตที่ตกไปตาม
ถีนมิทธะนั้น ชื่อวา จิตหดหู.
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บทวา วิกฺขิตฺต ไดแกจิตที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ก็จิตที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะนั้น ชื่อวา จิตฟุงซาน.
บทวา มหคฺคต ไดแกรูปาวจรจิต และอรูปาวจรจิต.
บทวา อมหคฺคต ไดแกกามาวจรจิต.
บทวา สอุตฺตร ไดแกกามาวจรจิต.
บทวา อนุตฺตร ไดแกรูปาวจรจิต และอรูปาวจรจิต.
อนึ่ง ในบททั้ง ๒ วา สอุติตร อนุตฺตร นั้น สอุตตรจิต ไดแก
รูปาวจรจิต อนุตตรจิต ไดแกอรูปาวจรจิตนั่นเอง.
บทวา สมาหิต ไดแกจิตที่มีอัปปนาสมาธิ หรืออุปจารสมาธิ.
บทวา อสมาหิต ไดแกจิตที่ไมมีสมาธิทั้ง ๒.
บทวา วิมุตฺต ไดแกจิตที่หลุดพนแลว ดวยตทังควิมุติ และ
วิกขัมภนวิมุติ.
บทวา อวิมุตฺต ไดแกจิตที่ไมมีวิมุติทั้ง ๒.
สวน สมุจเฉทวิมตุ ิ ปฏิปสสัทธิวิมุติ และนิสสรณวิมตุ ิ ไมมี
โอกาส (ไมไดพูดถึง) ในจิตตานุปสสนานี้เลย.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจร เมื่อกําหนด
จิตที่เปนไปอยูทุกขณะ ดวยการกําหนดจิต มีสราคจิตเปนตนอยูอยางนี้
ชื่อวา มีปกติ ตามเห็นจิตในจิตของตน หรือในจิตของผูอื่นอยู (บาง)
ชื่อวา มีปกติตามเห็นจิตในจิตของตน ตามกาล หรือในจิตของบุคคล
อื่นตามกาลอยู (บาง).
สวนในบทวา สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี (มีปกติตามเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึ้นและควานเสื่อมไป ) นี้ควรขยายความเกิดและความดับของ
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วิญญาณออกเปนอยางละ ๕ อาการ อยางนี้ คือ เพราะอวิชชาเถิด
วิญญาณจึงเกิดเปนตน. คํานี้อกจากนี้ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
อริยสัจในจิตตานุปสสนา
ก็สติเปนเครื่องกําหนดจิตในจิตตานุปสสนานี้ เปนทุกขสัจอยางเดียว
บัณฑิตพึงทราบมุขแหงธรรมเปนเครื่องนําออกของภิกษุผูกําหนดจิต ตาม
ที่ไดอธิบายนาอยางนี้แล. คําที่เหลือ (มีความหมาย) เชน (กับที่กลาว
มา) นั้นแล.
จบ จิตตานุปสสนา
แกธรรมานุปสสนา
[๑๔๑] ครั้นตรัสจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน โดยอาการ ๑๖ อยาง
ดังพรรณนามานี้ บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงธรรมานุปสสนาโดยอาการ ๕
อยาง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา กถฺจ ภิกฺขเว ดังนี้เปนตน.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสการกําหนดรูปลวน ๆ
ดวยกายานุปสสนา ตรัสการกําหนดนานลวน ๆ ดวยเวทนานุปสสนา และ
จิตตานุปสสนา บัดนี้ เพื่อจะตองการกําหนดรวมกันทั้งรูปและนาม จึง
ตรัสคําวา กถฺจ ภิกฺขเว ดังนี้เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะการกําหนดรูปขันธ
ดวยกายานุปสสนา ตรัสเฉพาะการกําหนดเวทนาขันธดวยเวทนานุปสสนา
ตรัสเฉพาะการกําหนดวิญญาณขันธดวยจิตตานุปสสนา. บัดนี้ เพื่อจะตรัส
การกําหนดวิญญาณขันธ และสังขารขันธบาง จึงตรัสคําวา กถฺจ ภิกฺขเว
ดังนี้เปนตน.
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นีวรณบรรพ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต ไดแกมอี ยูโดยการเกิดขึ้นเนือง ๆ
บทวา อสนฺต ไดแกไมมีอยู โดยการไมเกิดขึ้น หรือไมมีอยู
เพราะละไดแลว.
บทวา ยถา จ ความวา กามฉันทะยอมเกิดขึ้นไดดวยเหตุใด.
บทวา ตฺจ ปชานาติ ไดแกยอมรูเหตุนั้นดวย. พึงทราบอธิบาย
ในทุก ๆ บทโดยนัยนี้.
ในบทวา ยถา จ เปนตนนั้น พึงทราบวินิจฉัยวา :อธิบายสุภนิมิต
กามฉันทะยอมเกิดขึ้น เพราะการทําไวในใจโดยไมแยบคายใน
สุภนิมิต. ที่ชื่อวา สุภนิมิต ไดแกสุภนิมิตที่งามบาง สุภนิมิตที่มี
อารมณงามบาง ที่ชื่อวาการทําไวในใจโดยไมแยบคาย ไดแกการทําไวใน
ใจโดยไมถูกอุบาย การทําไวในใจโดยไมถูกทาง คือ การทําไวในใจ
ในสิ่งที่ไมเที่ยงวา เที่ยงบาง ในสิ่งที่เปนทุกขวา สุขบาง ในสิ่งที่เปน
อนัตตาวา เปนอัตตาบาง ในสิ่งที่ไมงามวา งามบาง เมื่อพระโยคาวจร
ยังการทําไวในใจโดยไมแยบคายนั้น ใหเปนไปในสุภนิมิตนั้นมากครั้งเขา
กามฉันทะยอมเกิดขึ้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มีอยู สุภนิมิต การทําไวในใจโดยไมแยบคาย และการ
ทํามากครั้งเขาในสุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) ใหกามฉันทะที่
ยังไมเกิด เกิดขึ้นบาง ใหกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลวไพบูลยยิ่งขึ้นบาง
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อธิบายอสุภนิมิต
สวนในอสุภนิมิต การละยอมมีไดดวยการทําไวในใจโดยแยบคาย
ที่ชื่อวา อสุภนิมิต ไดแกอสุภนิมิตที่ไมงามบาง อสุภนิมิตที่มีอารมณ
ไมงามบาง ที่ชื่อวาการทําไวในใจโดยแยบคาย ไดแกการทําไวในใจโดย
ถูกอุบาย การทําไวในใจโดยถูกทาง คือการทําไวในใจในสิ่งที่ไมเที่ยงวา
ไมเที่ยงบาง ในสิ่งที่เปนทุกขวา เปนทุกขบาง ในสิ่งที่เปนอนัตตาวา เปน
อนัตตาบาง ในสิ่งที่ไมงามวา ไมงามบาง เมื่อพระโยคาวจรยังการทํา
ไวในใจโดยแยบคายนั้น ใหเปนไปในอสุภนิมิตนั้นมากครั้งเขา ก็ยอม
ละกามฉันทะได. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มีอยู อสุภนิมิต การทําไวในใจโดยแยบคาย และการทํา
มากครั้ง ในอสุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) ใหกามฉันทะที่ยัง
ไมเกิดขึ้น เกิดขึ้นไมไดบาง ใหละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ละกามฉันทะดวยธรรม ๖ ประการ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันทะ
คือการเรียนอสุภนิมิต ๑ การบําเพ็ญอสุภภาวนา ๑ ความเปนผู
คุนครองทวารไวไดในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณ
โภชนะ ๑ ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ๑ สนทนาเรื่องที่เปนสัปปายะ ๑.
ก็เมื่อพระโยคาวจรแมเรียนอสุภนิมิต ๑ อยางอยู (ในระหวางนี้)
กามฉันทะอันเธอยอมละได เมื่อเธอเจริญอสุภนิมิตอยูก็ดี ปดกั้นทวารใน
อินทรียทั้งหลายอยูก็ดี รูจักประมาณในโภชนะโดยที่มีชองจะฉันไดอีก
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๔ - ๕ คํา (แตเธอก็อดเสีย) แลวดื่มน้ําแทน เปนประจําก็ดี กามฉันทะ
อันเธอยอมละได. ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวคาถาประพันธนี้ไววา
(เหลืออีก) ๔ - ๕ คําจะอิม่ พระโยคาวจรอยาฉัน
ควรดื่มน้ําแทน (เพราะวา) เพียงเทานี้ ก็เพียงพอ
จะอยูอยางสําราญ สําหรับภิกษุผูมีตนอันสงไปแลว.
แมเมื่อพระโยคาวจรคบหากัลยาณมิตร ผูยินดีในอสุภภาวนา เชน
พระติสสเถระผูเจริญอสุภกัมมัฏฐาน กามฉันทะอันเธอยอมละได เธอยอม
ละกามฉันทะได แมดว ยการสนทนาถึงที่เปนสัปปายะอันอาศัยอสุภะ ๑๐
ในอิริยาบถทั้งหลาย มีอิริยาบถยืนและนั่งเปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันทะ. ก็พระโยคาวจร
ยอมรูชัดวา กามฉันทะที่ละไดแลว ดวยธรรม ๖ ประการนี้ ยอมจะเกิด
ขึ้นไมไดอีกตอไปดวยอรหัตตมรรค.
อธิบายปฏิฆนิมิต
อนึ่ง เพราะการทําไวในใจโดยไมแยบคายในปฏิฆนิมิต พยาบาท
ยอมเกิดขึ้นได. ในปฏิฆะนิมิตนั้น ไดแกปฏิฆนิมิตที่เปนปฏิฆะบาง
ปฏิฆนิมิตที่มีปฏิฆะเปนอารมณบาง. การทําไวในใจโดยไมแยบคาย
มีลักษณะอยางเดียวกันในทุกแหงแล. เมื่อพระโยคาวจรยังการทําไวใน
ใจโดยไมแยบคายนั้นใหเปนไปในนิมิตนั้นมากครั้งเขา พยาบาทยอมเกิด
ขึ้นได. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มีอยู ปฏิฆนิมิตการทําไวในใจโดยแยบคาย และกระทํามากครั้ง ใน
ปฏิฆนิมิตนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย ) ใหพยาบาทที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น
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ไดบาง ใหพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวไพบูลยยิงขึ้นบาง. ก็การละพยาบาทนั้น
ยอมมีไดดวยการทําเมตตาเจโตวิมุติไวในใจโดยแยบคาย ในเมตตาเจโตวิมุตินั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เมตตายอมควรทั้งอัปปนาสมาธิ
ทั้งอุปจารสมาธิ เมื่อตรัสวา เจโตวิมุติยอมควรเฉพาะอัปปนาอยางเดียว
การทํา (เมตตาเจโตวิมุติ) ไวในใจโดยแยบคาย มีลักษณะดังกลาวมา
แลวแล เมื่อพระโยคาวจรยังการทําไวในใจโดยแยบคายนั้น ใหเปนไป
ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น มากครั้งเขา เธอก็ยอมละพยาบาทได.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย
เมตตาเจโตวิมุติ การทําไวในใจโดยแยบคายและการทําใหมากในเมตตา
เจโตวิมุตินั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) ไมใหพยาบาทที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น
บาง ใหละพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ละพยาบาทดวยธรรม ๖ ประการ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละพยาบาท คือ
การเรียนเมตตานิมิต ๑ การบําเพ็ญเมตตาภาวนา ๑ การพิจารณาวา
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน ๑ ความเปนผูมากดวยการพิจารณา ๑
ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ๑ การสนทนาถึงเรื่องที่เปนสัปปายะ ๑.
อธิบายวา เมื่อพระโยคาวจรแมเรียนเมตตาอยู ดวยอํานาจการแผ
ไปโดยเจาะจงทิศ และไมเจาะจงทิศ อยางใดอยางหนึ่ง พยาบาทอันเธอ
ยอมละได.
แมเมื่อพระโยคาวจรเจริญเมตตา โดยแผไปสูทิศโดยเจาะจง พยาบาท
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อันเธอยอมละได.
เมื่อพระโยคาวจร พิจารณาเห็นวาคนและคนอื่นมีกรรมเปนของตน
อยางนี้วา เจาโกรธเขาแลว จักทําอะไรได เจาจักสามารถทําคุณธรรม
มีศีลเปนตน ของเขาใหพินาศไดหรือ เจามาตามกรรมของตนแลว ก็จักไป
ตามกรรมของตนนั่นเอง มิใชหรือ ? ชื่อวา การโกรธคนอื่นเปนเหมือน
กับการที่บุคคลประสงคจะควาเอาเถาที่ปราศจากเปลว หลาวเหลีกที่รอน
และคูถเปนตน ขวางปาบุคคลอื่น ถึงเขาโกรธเจาแลวก็จักทําอะไรใหได
เขาจักสามารถใหคุณธรรมมีศีลเปนตน ของเจาพินาศไดหรือ ? เขามา
ตามกรรมของตน ก็จักไปตามกรรมของตนเหมือนกัน ความโกรธนั้น
ก็จักตกรดหัวเขานั่นแหละ เหมือนของที่สงไป ไมมีใครรับ (ก็จะกลับ
มาหาผูสง) และเหมือนกําฝุนที่ซัดไป ทวนลม (ก็จะปลิวกลับมาถูกผู
ขวาง) ฉะนั้นบาง พิจารณาเห็นวา ทั้งคนทั้งคนอื่น มีกรรมเปนของตน
และดํารงอยูในการพิจารณาบาง คบหากัลยาณมิตรผูยินดีในเมตตาภาวนา
เชนพระอัสสคุตตเถระบาง, พยาบาทอันเธอยอมละได.
เธอยอมละพยาบาทได แมดวยการสนทนาถึงสิ่งที่เปนสัปปายะ
เกี่ยวเนื่องดวยเมตตา ในอิริยาบถทั้งหลาย มีอิริยาบถยืนและนั่งเปนตน
ก็พระโยคาวจรยอมรูชัดวา พยาบาทที่ละไดแลว ดวยธรรม ๖
ประการนี้ จะเกิดขึ้นไมไดตอไป ดวยอนาคามิมรรค.
อธิบายอรติ เปนตน
เพราะทําไวในใจโดยไมแยบคาย ในธรรมทั้งหลายคือสติ เปนตน
ถีนมิทธะยอมเกิดขึ้นได.
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ที่ชื่อวา อรติ ไดแกความเปนผูระอา.
ที่ชื่อวา ตนฺติ ไดแกความเปนผูอืดอาดทางกาย.
ที่ชื่อวา วิชมฺภิกา ไดแกการเอี้ยวบิดกาย.
ที่ชื่อวา เมาอาหาร ไดแกความเซื่องซึมที่เกิดจากอาหาร และ
ความกระวนกระวายที่เกิดจากอาหาร.
ที่ชื่อวา ความหดหูแหงจิต ไดแกการที่จิตหงอยเหงา.
ก็เมื่อพระโยคาวจรยังการทําไวในใจโดยไมแยบคาย ใหเปนไปใน
ธรรมทั้งหลายมีอรติเปนตนนี้มากครั้งเขา ถีนมิทธะยอมเกิดขึ้นได.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มีอยูนะ ภิกษุทั้งหลาย
ความเอือมระอา ความอืดอาด ความบิดขี้เกียจ ความเมาอาหาร และ
ความที่จิตหดหู การทําไวในใจโดยไมแยบคาย และการทําใหมากใน
ธรรมทั้งหลายมีความเอือมระอาเปนตนนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) ให
ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดบาง ใหถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ไพบูลย
ยิ่งขึ้นบาง.
อธิบายอารัพภธาตุ เปนตน
ก็การละถีนมิทธะนั้น ยอมมีไดโดยโยนิโสมนสิการในเพราะธาตุ
ทั้งหลาย มี อารัพภธาตุ เปนตน.
ที่ชื่อวา อารัพภธาตุ ไดแกความเพียรที่เริ่มครั้งแรก.
ที่ชื่อวา นิกกมธาตุ ไดแกความเพียรที่มีพลังมากกวาความเพียร
ที่เริ่มครั้งแรกนั้น เพราะออกไปแลวจากความเกียจคราน.
ที่ชื่อวา ปรักกมธาตุ ไดแกความเพียรที่มีพลังมากกวานิกกมธาตุ
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แมนั้น เพราะกาวไปสูฐานะยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
เมื่อพระโยคาวจรยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหเปนไปในความ
เพียร ๓ ประเภทนี้มากครั้งเขา เธอยอมละถีนมิทธะได.
ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา มีอยูนะ ภิกษุทั้งหลาย
อารัพภธาตุ นิกกมธาตุ ( และ) ปรักกมธาตุ การทําไวในใจโดย
แยบคาย และการทําใหมากในอารัพภธาตุเปนตนนั้น นี้เปนอาหาร
(ปจจัย ) ไมใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้นบาง ใหละถีนมิทธะที่เกิดขึ้น
แลวบาง.
ละถีนมิทธะดวยธรรม ๖ ประการ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละถีนมิทธะ คือ
การเอานิมิตในการบริโภคมากเกินไป ๑ การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ๑
มนสิการถึงอาโลกสัญญา ๑ การอยูใ นที่กลางแจง ๑ ความเปนผูมี
กัลยาณมิตร ๑ การสนทนาถึงเรื่องที่เปนสัปปายะ ๑.
ก็เมื่อพระโยคาวจรฉัน (มากเกินไป) อยางอาหารหัตถก
พราหมณ ภุตตอมิตกพราหมณ ตัตรวฏกพราหมณ อลังสาฏกพราหมณ และกากมาสกพราหมณ แลวนั่งบําเพ็ญสมณธรรมอยู ในที่พัก
กลางคืน และในที่พักกลางวัน ถีนมิทธะยอมมาครอบงําได เหมือนชาง
ใหญมาเหยียบฉะนั้น.
แตสําหรับภิกษุผูงดโอกาสที่จะฉันไดอีก ๔ - ๕ คําเสีย แลวดื่มน้ํา
แทนอยูเปนประจํา ถีนมิทธะนั้นยอมไมมี เมื่อพระโยคาวจร แมถือเอา
นิมิตในการฉันมากเกินไปอยางวามานี้แล เธอยอมละถีนมิทธะได.
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ในอิรยิ าบถใด พระโยคาวจรตกอยูใตอํานาจถีนมิทธะ เมื่อเธอ
เปลี่ยนเปนอิริยาบถอื่นจากอิริยาบถนัน้ ก็ดี มนสิการถึงแสงจันทร แสง
ประทีป และแสงคบเพลิงในตอนกลางคืน (และ) แสงพระอาทิตยใน
ตอนกลางวันก็ดี อยูในที่กลางแจงก็ดี คบหากัลยาณมิตรผูละถีนมิทธะ
ไดแลว เชนกับพระมหากัสสปเถระก็ดี ถีนมิทธะอันเธอยอมละได.
เธอยอมละถีนมิทธะได แมดว ยการสนทนา ถึงเรื่องที่เปนสัปปายะ
เกี่ยวกับธุดงคในอิริยาบถทั้งหลายมีอิริยาบถยืนและนั่งเปนตน.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนไปเพื่อละถีนมิทธะ. ก็พระโยคาวจรยอมรูชัดวา ถีนมิทธะที่ละ
ไดแลวดวยธรรม ๖ ประการนี้ จะเกิดขึ้นไมไดอีกตอไปดวยอรหัตตมรรค.
อธิบายอุทธัจจกุกกุจจะ
เมื่อใจไมสงบ อุทธัจจกุกกุจจะยอมเกิดขึ้นได โดยการไมได
กระทําไวในใจโดยแยบคาย (ไมมีโยนิโสมนสิการ). อาการทีจ่ ิตไมสงบ
ชื่อวา อวูปสมะ. โดยอรรถ คําวา อวูปสมะนั้น คืออุทธัจจกุกกุจจะ
นั่นเอง. เมือ่ พระโยคาวจร ยังอโยนิโสมนสิการใหเปนไปในอวูปสมะนั้น
มากครั้งเขา อุทธัจจกุกกุจจะยอมเกิดขึ้น.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย
ความไมสงบใจ การทําไวในใจโดยไมแยบคาย และการทําใหมากครั้ง
เขา ในความไมสงบใจนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) เพื่อใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นบาง เพื่อความไพบูลยยิ่ง ๆ ขึ้นไปแหงอุทธัจจ-
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กุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ก็การละอุทธัจจกุกกุจจะนั้น มีไดดวยโยนิโสมนสิการในเพราะจิต
สงบ กลาวคือสมาธิ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
มีอยู ภิกษุทงั้ หลาย ความสงบใจ การมนสิการโดยแยบคาย และการ
กระทํามากครั้ง ในความสงบใจนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) เพื่อไม
ใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึน้ บาง เพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิด
ขึ้นแลวบาง.
ละอุทธัจจกุกกุจจะดวยธรรม ๖ ประการ
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้ง ๖ อยาง ยอมเปนไปเพื่อละอุทธจัจกุกกุจจะ คือ ความเปนพหูสูต ๑ ความเปนผูสอบถาม ๑ ความเปนผูรู
ปกติในพระวินัย ๑ การคบหาคนเจริญแลว ๑ ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ๑ การกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะ ๑.
อธิบายวา เธอแมเรียนนิกาย ๑ บาง ๒ นิกายบาง ๓ นิกายบาง
๔ นิกายบาง ๕ นิกายบาง ทั้งโดยพระบาลีทั้งโดยอรรถกถา ยอมละ
อุทธัจจกุกกุจจะได. เธอผูมากไปดวยการสอบถามซึ่งที่เปนกัปปยะและ
อกัปปยยะก็ดี ผูรูความเปนปกติในวินัยบัญญัติ เพราะความเปนผูเปนไป
ในอํานาจวินัยที่ตนช่ําชองแลวก็ดี เขาไปหาทานผูเจริญ คือพระเถระผู
ใหญก็ดี คบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรผูทรงวินัย เชน พระอุบาลีเถระ
ก็ดี ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได.
ในอิรยิ าบถทั้งหลาย มีการยืนและการนั่งเปนตน เธอยอมละได
ดวยการกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะเกี่ยวกับสิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 751

ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ธรรม ๖ อยางยอม
เปนไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ. เธอยอมรูวา บรรดาอุทธัจจกุกกุจจะ
ที่ละไดแลว ดวยธรรม ๖ อยางเหลานี้ อุทธัจจะจะไมเกิดขึ้นตอไป
เพราะอรหัตตมรรค กุกกุจจะไมมีการเกิดขึ้นตอไป ดวยอนาคามิมรรค.
อธิบายวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉายอมเกิดขึ้นได โดยไมมนสิการในธรรมทั้งหลายอันเปนที่
ตั้งแหงวิจิกิจฉา. ที่ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา ก็ไดแกวิจิกิจฉานั่น
เอง เพราะเปนเหตุแหงความสงสัย. เมื่อเรายังอโยนิโสมนสิการในวิจิกิจฉา
นั้นใหเปนไปมากครั้งเขา วิจิกิจฉายอมเกิดขึ้น.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา การทําไวในใจโดยไมแยบคาย และการทํา
ใหมากในธรรมนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) เพื่อใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้นบาง เพื่อความไพบูลยยิ่งขึ้นแหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ก็การละวิจิกิจฉาแมนั้น ยอมมีไดดวยโยนิโสมนสิการในธรรม
ทั้งหลายมีกุศลเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา
มีอยู ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ
ธรรมที่ควรสองเสพและไมควรสองเสพ ธรรมที่เลวและประณีต ธรรม
ที่มีสวนคลายกับธรรมคําและธรรมขาว การทําไวในใจโดยแยบคาย และ
การทําใหมากในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย ) เพื่อไมให
๑

๑. ปาฐะวา อิเมหิ ปน ฉหิ ธมฺเมหิ ปหีนสฺส อุทฺธจฺจสฺส อรหติตมคุเคน ฯลฯ ปชานาติ.
ฉบับพมาเปน อิเมหิ ปน ฉหิ ธมฺเมหิ ปหีเน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺเจ อุทธฺจจฺ ฯลฯ ปชานาติ
แปลตามฉบับพมา.
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วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นบาง เพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ละวิจิกิจฉาดวยธรรม ๖ อยาง
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้ง ๖ อยาง ยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉาคือ
ความเปนพหูสูต ๑ ความเปนผูสอบถาม ๑ ความเปนผูรูปกติใน
พระวินัย ๑ ความเปนผูมากดวยอธิโมกข ๑ ความเปนผูมีกัลยาณมิตร ๑ การกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะ ๑.
อธิบายวา เธอแมเรียน นิกาย ๑ บาง ฯลฯ ๕ นิกายบาง
ทั้งโดยพระบาลี ทั้งโดยอรรถกถา ยอมละวิจิกิจฉาไดแมดวยพาหุสัจจะ.
ผูมากดวยการสอบถามโดยการปรารภพระรัตนตรัยก็ดี ผูมีความชํานาญ
ช่ําชองในพระวินัยก็ดี ผูม ากไปดวยอธิโมกข กลาวคือมีศรัทธามั่นคงใน
พระรัตนตรัยก็ดี ผูคบหากัลยาณมิตร ผูเปนสัทธาวิมุติเชนพระวักกลิเถระ
ก็ดี ยอมละวิจิกิจฉาไดดวยพาหุสัจจะ.
ในอิรยิ าบถทั้งหลายมีการยืนการนั่งเปนตน เธอยอมละวิจิกิจฉาได
แมดวยถอยคําที่เปนสัปปายะเกี่ยวกับคุณของพระรัตนตรัย. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา ธรรม ๖ อยาง ยอมเปนไปเพื่อละ
วิจิกิจฉา ก็พระโยคาวจรยอมทราบชัดวา วิจิกิจฉาที่ละไดดวยธรรม ๖
อยาง เหลานี้จะไมมีการเกิดขึ้นตอไป เพราะโสดาปตติมรรค.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจรพิจารณาเห็น
๑

๑. ปาฐะวา อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกจิ ฺฉาย อุปปฺ าทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจกิ จิ ฺฉาย
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ. ฉบับพมาเปน อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกจิ ฺฉาย อนุปฺปาทาย
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกจิ ฺฉาย วา ปหานายาติ. แปลตามฉบับพมา.
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ธรรมในธรรมทั้งหลายของตน หรือในธรรมทั้งหลายของผูอื่น คือในธรรม
ทั้งหลายของตนตามกาล (ที่เหมาะสม) หรือของผูอื่นตามกาล (ที่เหมาะ
สม) ดวยการกําหนดเห็นนิวรณ ๕ อยางนี้อยู.
แตในนิวรณบรรพนี้ พระโยคาวจรควรนําความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมออกไปดวยอโยนิโสมนสิการ หรือโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตเปนตน
โดยนัยที่ตรัสไวแลวในนิวรณ ๕. ขอความตอจากนี้ไปมีนัยดังกลาวแลว
นั้นแล.
อริยสัจในนิวรณ
ก็สติเปนเครื่องกําหนดนิวรณ ในนิวรณบรรพนี้ เปนทุกขสัจ
อยางเดียว บัณฑิตพึงประกอบความดังที่พรรณหามานี้ แลวทราบมุข
แหงธรรมเปนเครื่องนําออกจากทุกข ของภิกษุผูกําหนดนิวรณเปนอารมณ
ขอความที่เหลือก็เปนเชนนั้นเหมือนกันแล.
จบ นิวรณบรรพ
ขันธบรรพ
[๑๔๒] พระผูม พี ระภาคเจาครั้นทรงจําแนกธรรมานุปสสนาโดย
นิวรณ ๕ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดยเบญจขันธ จึงตรัส
คํามีอาทิวา ปุน จปร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ความวา กอง
แหงอุปาทาน ชื่อวาอุปาทานขันธ อธิบายวา กลุม แหงธรรมคือกองแหง
ธรรมอันเปนปจจัยแหงอุปาทาน ชื่อวาธัมมราสี ความสังเขปในเบญจขันธ
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นี้มีเทานี้. สวนความพิสดารเรื่องขันธกลาวไวแลวในคันภีรว ิสุทธิมรรค.
บทวา อิติ รูป ความวา รูร ปู โดยสภาวะวา นี้รูป รูปเทานี้
รูปอื่นจากนี้ไมมี. แมในเวทนาเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน. ความสังเขปใน
คํานี้มีเทานี้. สวนโดยพิสดาร รูปเปนตน ทานกลาวไวแลวในเรื่องขันธ
ในคัมภีรวิสทุ ธิมรรคนั้นแหละ.
บทวา อิติ รูปสฺส สมุทโย ความวา ความเกิดแหงรูปโดย
อาการ ๕ โดยมีอวิชชาเปนที่เกิดเปนตนอยางนี้.
บทวา อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม ความวา ความดับแหงรูป โดย
อาการ ๕ โดยมีความดับแหงอวิชชาเปนตนอยางนี้. แมในเวทนาเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน. นี้เปนความสังเขปในขอนี้ สวนความพิสดารกลาวไว
แลวในเรื่องอุทยัพพยญาณ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ไมวาของตนหรือของคนอื่น ไมวาตามกาลของตนหรือคนอื่น
ดวยการกําหนดเบญจขันธเปนอารมณอยางนี้อยู. ก็ในคํานี้สมุทยธรรม
และวยธรรม พึงยกขึ้นพิจารณาลักษณะ ๕๐ ที่ทานกลาวไวในขันธทั้งหลาย
มีอาทิวา เพราะอวิชชาเกิด รูปจึงเกิด. ตอจากนี้ ก็มีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
อริยสัจในเบญจขันธ
ก็สติเปนเครื่องกําหนดขันธเปนอารมณ ในขันธบรรพนี้ เปน
ทุกขสัจอยางเดียว พึงประกอบความดังกลาวมานี้ แลวพึงทราบมุขคือ
ขอปฏิบัตินําออกจากทุกขของภิกษุผูกําหนดถือขันธเปนอารมณ. คําที่
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เหลือ ก็อยางนั้นเหมือนกัน.
จบ ขันธบรรพ
อายตนบรรพ
[๑๔๓] พระผูมพี ระภาคเจาครั้นทรงจําแนกธรรมานุปสสนาโดย
เบญจขันธอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดยอายตนะ จึงตรัส
คํามีอาทิวา ปุน จปร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ
ไดแกอายตนะภายใน ๖ เหลานี้คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
(และ) อายตนะภายนอก ๖ เหลานั้นคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ.
บทวา จกฺขุ จ ปชานาติ ไดแกรูจักขุปสาท โดยลักษณะแหงกิจ
ตามความเปนจริง.
บทวา รูเป จ ปชานาติ ความวา รูชัดรูปทีม่ ีสมุฏฐาน ๔ อยาง
ภายนอกดวย โดยลักษณะแหงกิจตามความเปนจริง.
ขอวา ยฺจ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชาติ สฺโญชน ความวา
ก็เพราะอาศัยอายตนะทั้ง ๒ อยาง คือทั้งตาดวย ทั้งรูปดวยสังโยชน ๑๐ อยาง
คือ กามราคสังโยชน, ปฏิฆะ, มานะ, ทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, ภวราคะ, อิสสา, มัจฉริยะ และอวิชชา สังโยชนอันใด
ยอมเกิดขึ้น เธอรูชัดสังโยชนนั้น โดยลักษณะตามความเปนจริงดวย.
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การเกิดของสังโยชน
ถามวา ก็สังโยชนนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ?
แกวา จะกลาวในจักษุทวารกอน เมื่อเธอชอบใจเพลิดเพลินยินดี
อิฏฐารมณที่มาสูคลอง (จักษุ) ดวยอํานาจแหงความพอใจในอิฏฐารมณ
กามราคสังโยชนจะเกิดขึ้น. เมื่อโกรธในเพราะอนิฏฐารมณ ปฏิฆสังโยชน
จะเกิดขึ้น. เมื่อสําคัญวา นอกจากเราแลวไมมีใครอื่นจะสามารถสําแดง
อารมณ นี้ใหแจมแจงได มานสังโยชนจะเกิดขึ้น. เมื่อยึดถือวา รูปารมณนี้
เที่ยง ยั่งยืน ทิฏฐิสังโยชนจะเกิดขึ้น. เมื่อสงสัยวา รูปารมณนี้ เปน
สัตวหรือหนอ หรือเปนของสัตว วิจิกิจฉาสังโยชนจะเกิดขึ้น เมื่อ
ปรารถนาภพวา ภพ ( การเกิด ) นีม้ ิใช จะหาไดงาย ในสัมปตติภพเลย
ภวราคสังโยชน จะเกิดขึ้น, เมื่อยึดมั่นศีลและพรตวา เราสมาทานศีล
และพรตแบบนี้แลวอาจจะได (บรรลุคุณวิเศษ) ตอไป สีลัพพตปรามาสสังโยชนจะเกิดขึ้น. เมื่อริษยาวา ไฉนหนอ คนอื่น ๆ จึงจะไม
ไดรูปารมณนี้ อิสสาสังโยชนจะเกิดขึ้น. เมื่อตระหนี่รูปารมณอันตนได
แลวตอผูอื่น มัจฉริยสังโยชนจะเกิดขึ้น. เมื่อไมรู โดยไมรูธรรมที่เกิด
ขึ้นพรอมกับธรรมเหลานั้นทั้งหมดนั่นแหละ อวิชชาสังโยชนจะเกิดขึ้นได.
บทวา ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส ความวา สังโยชนทั้ง ๑๐ อยาง
นั้น ที่ยังไมไดเกิด จะเกิดขึ้นดวยเหตุ คือดวยการไมฟุงขึ้นอันใด เธอ
รูชัดเหตุนั้นดวย.
๑

๒

๒

๓

๔

๑. ปาฐะวา เอก ฉบับพมาเปน เอต แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา เอว ฉบับพมาเปน เอต แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา สมฺปตฺติภเว อตฺตโน พมาเปน สมฺปตฺติภเว วน โต แปลตามฉบับพมา.
๔. ปาฐะวา ภวสโยชน ฉบับพมเปน ภวราคสโยชน แปลตามฉบับพมา.
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บทวา ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส ความวา สวนการละสังโยชนแม
ทั้ง ๑๐ อยางนั้น ที่เกิดขึ้นแลวโดยความหมายวา ยังละไมไดก็ดี โดย
การฟุงขึ้นก็ดี ดวยเหตุใด เธอยอมรูช ัดซึ่งเหตุนั้นดวย.
บทวา ยถา จ ปหีนสฺส ความวา สังโยชน ๑๐ อยางนั้นแม
ที่ละไดแลวโดยตทังคปหานและวิกขัมภนปหาน จะไมมีการเกิดขึ้นตอไป
เพราะเหตุใด เธอก็รูเหตุนั้นดวย. อธิบายวา ก็สังโยชนนั้นจะไมมีการเกิด
ขึ้นตอไป คือสังโยชน ๔ อยาง ตางดวยทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส อิสสา และ มัจฉริยะ จะไมมีการเกิดขึ้นตอไป เพราะโสดาปตติมรรคกอน.
สังโยชนทั้งคู คือกามราคะและปฏิฆะอยางหยาบจะไมมีการเกิดขึ้น
ตอไป เพราะสกทาคามิมรรค สังโยชนทั้งคูคือ กามราคะและปฏิฆะ
ที่ไปดวยกันอยางละเอียด จะไมมีการเกิดขึ้นตอไป เพราะอนาคามิมรรค,
สังโยชน ๓ อยาง คือ มานะ ภวราคะ และอวิชชา จะไมมีการเกิด
ขึ้นตอไป เพราะอรหัตตมรรค ดวยเหตุใด เธอก็รูเหตุนั้นดวย.
แมในบทวา ในเสียงเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง ในขอนี้
พึงทราบกถาวาดวยอายตนะ โดยพิสดารตามนัยที่ไดกลาวไวแลวใน
อายตนนิเทศ ในคัมภีรว ิสุทธิมรรคนั้นเทอญ.
พระโยคาวจร พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายของตนดวยการ
กําหนดอายตนะภายในหรือในธรรมทั้งหลายของผูอื่นดวยการกําหนดอายตนะภายนอก คือในธรรมทั้งหลายของตน ตามกาล (เหมาะสม)
หรือของผูอื่นตามกาล (เหมาะสม) อยูดวยประการอยางนี้. ก็ในอายตนบรรพนี้ สมุทยธรรม และวยธรรม ควรนําออกไปโดยนัยแหงรูปาย-
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ตนะที่ตรัสไวแลวในรูปขันธ แหงอายตนะในบรรดาอรูปายตนะทั้งหลาย
ที่ตรัสไวในวิญญาณขันธ แหงธรรมายตนะ ทีต่ รัสไวในขันธที่เหลือวา
เพราะอวิชชาเกิด จักษุจึงเกิด. ไมควรหมายถึงโลกุตตรธรรม. คําตอ
แตนี้ไป มีนยั ดังกลาวแลวนั่นแหละ.
อริยสัจในอายตนะ
ก็สติเปนเครื่องกําหนดอายตนะ ในอายตนบรรพนี้ เปนทุกขสัจ
อยางเดียว พึงประกอบความดังกลาวมานี้ แลวทราบมุขคือขอปฏิบัติที่
เปนเหตุนําออก (จากทุกข) แหงภิกษุผูกําหนดถืออายตนะเปนอารมณ.
คําที่เหลือก็อยางนั้นเหมือนกันแล.
จบ อายตนะบรรพ
โพชฌงคบรรพ
[๑๔๔] พระผูมพี ระภาคเจาครั้นทรงจําแนกธรรมานุปสสนา โดย
อายตนะที่เปนไปในภายในและภายนอกอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรง
จําแนกโดยโพชฌงค จึงตรัสคํามีอาทิวา ปุน จปร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โพชฺฌงฺเคสุ ไดแกองคแหงบุคคลผู
ของอยูในการตรัสรู.
บทวา สนฺต ไดแกมีอยูโดยการกลับได.
บทวา สติสมฺโพชฺณงฺค ไดแกองคแหงธรรมเปนเครื่องตรัสรู
กลาวคือสติ.
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ความหมายของสัมโพธิ
อธิบายวา พระโยคาวจรยอมรูพรอมสรรพในธรรมทั้ง ๗ นี้ จําเดิม
แตปรารภวิปสสนา เพราะฉะนั้น ธรรมทั้ง ๗ นั้นจึงชื่อวา สัมโพชฌงค.
อีกอยางหนึ่ง พระโยคาวจรนั้น. ตื่น คือลุกขึ้นจากกิเลสนิทรา หรือ
แทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ดวยธรรมสามัคคี ๗ ประการใด มีสติเปนตน
ธรรมสามัคคีนั้น ชื่อวา สัมโพธิ. ชือ่ วา สัมโพชฌงค เพราะเปนองค
แหงสัมโพธิธรรมหรือสัมโพธิธรรมสามัคคีนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา สัมโพชฌงค กลาวคือสติ. แมในสัมโพชฌงคที่เหลือก็พึงทราบ
อรรถพจนโดยนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อสนฺต ความวา ไมมีโดยการไมกลับได. ก็ในบททั้งหลาย
มีอาทิวา ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :การเกิดของสติสัมโพชฌงค
อันดับแรก สติสมั โพชฌงค จะมีการขึ้นอยางนี้ คือ มีอยู
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค การกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย และการกระทําใหมากในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหาร
(ปจจัย) ยอมเปนไป เพื่อใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นบาง
เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความบริบูรณแหงการเจริญสติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้น
แลวบาง. เมื่อสตินั้นมีอยูนั่นเอง ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงสติ
สัมโพชฌงคมีอยู โยนิโสมนสิการมีลักษณะดังกลาวแลวนั่นแหละ เมื่อ
พระโยคาวจรยังโยนิโสมนสิการนั้นใหเปนไปในธรรมเหลานั้นบอยครั้งเขา
สติสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้น.
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อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อการเกิดขึ้นแหง
สติสัมโพชฌงค คือ สติสัมปชัญญะ ๑ การเวนจากบุคคลผูมีสติหลง
ลืม ๑ การคบหาสมาคมกับบุคคลผูมสี ติตั้งมั่น ๑ ความเปนผูน อมไป
หาสตินั้น ๑.
จริงอยู สติสันโพชฌงค จะเกิดขึ้นในที่ ๗ สถาน มีการกาวไป
ขางหนาเปนตน เพราะมีสติสัมปชัญญะ เพราะเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม
เชนกับการเก็บอาหารไว เพราะคบหาสมาคมกับบุคคลผูมีสติตั้งมั่นเชน
พระติสสทัตตเถระ และพระอภยเถระเปนตน และเพราะเปนผูมีจิต
โอนเอียงโนมนอมไปเพื่อใหสติตั้งขึ้นในอิริยาบถทั้งหลาย มีการนั่ง การ
นอนเปนตน. เธอยอมรูชดั วา ก็ความบริบูรณแหงการเจริญสติสัมโพชฌงค
นั้น ที่เกิดขึ้นแลวดวยเหตุ ๔ อยางอยางนี้ จะมีไดดวยอรหัตตมรรค.
การเกิดของธัมมวิจยสัมโพชฌงค
สวนธัมมวิจยสัมโพชฌงค มีการเกิดขึ้นอยางนี้วา มีอยู ภิกษุ
ทั้งหลาย กุศลธรรมและอกุศลธรรมทัง้ หลาย ฯลฯ ธรรมที่มีสวนคลาย
คลึงกับกัณหธรรมและสุกกธรรมเหลาใด การกระทําไวในใจโดยแยบคาย
ในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย ) เปนไปเพื่อใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นบาง เพื่อภิญโญภาพ เพื่อความไพบูลยแหง
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เพื่อใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคบริบูรณบาง.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้ง ๗ ประการ คือ การสอบถาม ๑ การ
ทําวัตถุใหผองใส ๑ การปรับอินทรียใหสม่ําเสมอ ๑ การเวนบุคคล
ผูมีปญญาทราม ๑ การคบหาสมาคมกับผูมีปญญา ๑ การพิจารณาความ
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ประพฤติดวยญาณอันลึกซึ้ง ๑ การนอมใจไปในธัมมวิจยะนั้น ๑ ยอม
เปนไปเพื่อการเกิดขึ้นแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค. ความเปนผูมากดวยการ
สอบถามเกี่ยวกับเนื้อความของ ขันธ ธาตุ อายตนะ. อินทรีย พละ
โพชฌงค มรรค องคฌาน สมถะ และวิปสสนา ชื่อวา ปริปจุ ฉกตา
ในบรรดาธรรม ๗ เหลานั้น.
การกระทําวัตถุทั้งภายในและภายนอกใหผองใส ชื่อวา วตฺถุวิสทกิริยา. เพราะวา เมื่อใด ผม เล็บ และขน ของเธอยาวเกินไป
หรือรางกายของเธอมีโรค (โทส) มาก และแปดเปอนไปดวยมลภาวะ
คือเหงื่อ เมือ่ นั้น วัตถุอันมีอยูในภายในใจจะไมผองใส ไมบริสุทธิ์.
แตเมื่อใด จีวรของเธอเกา เศราหมอง มีกลิ่น หรือเสนาสนะ เปรอะ
เปอน เมื่อนั้น วัตถุที่มีในภายนอก จะไมผองใส ไมบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น วัตถุภายใน เธอตองกระทําใหผองใส โดยการปลงผมเปนตน
โดยการทํารางกายใหเบาสบาย ดวยการชําระทั้งขางบนขางลาง เปนตน
(และ) โดยการอบ อาบ.
วัตถุภายนอก ตองทําใหผองใสดวยการเย็บ การซัก การยอม
และการทําเครื่องใชเปนตน. เพราะวา แมญาณในจิต และเจตสิก
ที่เกิดขึ้นในเพราะวัตถุภายใน และภายนอกนี้ที่ไมผองใส ก็จะไมผองใส
(ไปดวย) เหมือนแสงสวางของเปลวประทีป ที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ตะเกียงไสและน้ํามันที่ไมสะอาดฉะนั้น สวนแมญาณในจิตและเจตสิก
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวในเพราะวัตถุภายในและภายนอกที่ผองใส ก็จะผอง
ใส (ไปดวย) เหมือนแสงสวางของเปลวประทีปที่เกิดขึ้น โดยอาศัย
ตะเกียงไสและน้ํามันที่สะอาดฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
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จึงตรัสวา การทําวัตถุใหผองใส ยอมเปนไปเพื่อการเกิดขึ้นแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค.
การทําอินทรียมีศรัทธาเปนตนใหมีความเสมอกัน ชื่อวา การปรับ
อินทรียใหเสมอกัน . เพราะถาวาสัทธินทรียของเธอมีพลัง อินทรียนอกนี้
ออน. ตอนัน้ ไป วิริยินทรียก็ไมอาจจะทําหนาที่ประคองไวได สตินทรีย
ก็ไมอาจจะทําหนาที่ปรากฏได. สมาธินทรียก็ไมอาจจะทําหนาที่ไมใหฟุง
ซานได ปญญินทรียก ็ไมอาจจะทําหนาที่พิจารณาเห็นได. เพราะฉะนั้น
พระโยคาวจรพึงใหสัทธินทรียนั้นเสื่อมไปโดยพิจารณาถึงสภาวธรรม หรือ
โดยไมใสใจถึง โดยทํานองที่เมื่อใสใจถึง สัทธินทรียจะมีพลัง. ก็ในขอนี้
มีเรื่องของพระวักกลิเถระเปนตัวอยาง. แตถาวิริยินทรียมีพลัง ภายหลัง
สัทธินทรียจะไมสามารถทําหนาที่นอมใจเชื่อไดเลย อินทรียน อกนี้
ก็ไมอาจทําหนาที่ตางประเภทนอกนี้ได เพราะฉะนั้น พระโยคาวจร
พึงใหวิริยินทรียนั้นเสื่อมไปดวยการเจริญปสสัทธิเปนตน. แมในขอนั้น
พึงแสดงเรื่องของพระโสณเถระใหเห็น. แมในอินทรียที่เหลือก็พึง
ทราบอยางนั้น. เมื่ออินทรียอยางเดียวมีพลัง พึงทราบวา อินทรียนอกนี้
ก็หมดสมรรถภาพในหนาที่ของตน.
แตในเรื่องนี้ ทานสรรเสริญ ความที่ศรัทธากับปญญาเสมอกัน
และสมาธิกับวิริยะเสมอกันไวโดยพิเศษ. เพราะวา ผูมีศรัทธามีพลัง แตมี
ปญญาออน จะมีความเลื่อมใสอยางงมงาย คือเลื่อมใสในสิง่ ที่ไมใชวัตถุ
ผูมีปญญามีพลัง (แต) มีศรัทธาหยอน ยอมจะกระเดียดไปทางขางเกเร
แกไขยาก เหมือนโรคดื้อยา ไมทํากุศลมีทานเปนตน โดยคิดเลยเถิดไป
วา กุศลจะมีไดดวยเหตุเพียงจิตตุปบาทเทานั้น ยอมเกิดในนรก. (แต)
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เพราะศรัทธาและปญญาทั้งคูเสมอกัน เขาจะเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที
เดียว. สวนสมาธิมีพลัง แตวิริยะหยอน โกสัชชะ (ความเกียจคราน)
จะครอบงํา (เธอ) เพราะสมาธิเปนฝกฝายแหงโกสัชชะ ความเกียจคราน.
(ถา) วิริยะมีพลัง แตสมาธิหยอน อุทธัจจะ (ความฟุงซาน)
จะครอบงําเธอ เพราะวิริยะเปนฝายแหงอุทธัจจะ ก็สมาธิทปี่ ระกอบ
ไปดวยวิริยะ จะไมมีตกไปในโกสัชชะ. ความเกียจคราน. วิริยะที่ประกอบ
ไปดวยสมาธิจะไมมีตกไปในอุทธัจจะ เพราะฉะนั้น ควรทําสมาธิและวิริยะ
ทั้งคูนั้นใหเสมอกัน. ดวยวา อัปปนาจะมีไดเพราะวิริยะและสมาธิทั้งคู
นั้นเสมอกัน.
อีกอยางหนึ่ง สําหรับผูเริ่มบําเพ็ญสมาธิ ศรัทธาถึงจะมีพลัง
ก็ใชได. เมื่อเธออยางนี้ กําหนดอยู จะถึงอัปปนา. ในสมาธิและปญญา
สําหรับผูเริ่มบําเพ็ญสมาธิ เอกกัคคตา (สมาธิ) มีพลังยอมใชได. ดวย
วา เมื่อเปนเชนนี้ เธอก็จะบรรลุอัปปนา. สําหรับผูเริ่มบําเพ็ญวิปสสนา
ปญญามีพลังยอมใชได. ดวยวา เมื่อเปนเชนนี้ เธอก็จะถึงการแทงตลอด
ลักษณะ (พระไตรลักษณ). ก็เพราะทั้งสองอยางนั้นเสมอกัน อัปปนา
ก็จะมีทีเดียว. สวนสติ มีพลัง ใชไดในที่ทุกสถาน. เพราะวาสติจะ
รักษาจิตไวได จากการตกไปสูอุทธัจจะ ดวยอํานาจของศรัทธา วิริยะ
และปญญา ซึ่งเปนฝกฝายแหงอุทธัจจะ จะรักษาจิตไวไดจาก
การตกไปสูโกสัชชะ ดวยสมาธิ ที่เปนฝกฝายแหงโกสัชชะ เพราะฉะนั้น สตินั้นจึงจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง เหมือนในแกงทุกอยาง
ตองเหยาะเกลือ และเหมือนในราชกิจทุกชนิด ตองประสงคผูสําเร็จราชการ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็แลสติจําปรารถนาในที่ทั้งปวง
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว.
เพราะเหตุไร ?
เพราะวาจิตมีสติเปนที่พึ่งอาศัย และสติมีการอารักขาเปนเครื่อง
ปรากฏ. เวนสติเสียแลว การประคองและการขมจิตจะมีไมได.
การเวนใหหางไกล ซึ่งบุคคลผูมีปญญาทราม คือ ผูมีปญญาไม
หยั่งลงในธรรมประเภทมีขันธเปนตน ชื่อวาการเวนบุคคลผูมีปญญาทราม.
การคบหาบุคคลผูประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและ
ความดับที่กําหนดลักษณะ (ความเกิดความดับ) ๕๐ ถวน ชือ่ วาการ
คบหาบุคคลผูมีปญญา. การพิจารณาประเภทแหงปญญาอันลึกซึ้ง ที่เปน
ไปแลวในขันธทั้งหลายอันลึกซึ้ง ชื่อวาการพิจารณาความเปนไปแหง
ญาณอันลึกซึ้ง. ความที่จิตโนมนอมและโอนไปเพื่อใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคตั้งขึ้น ในอิริยาบถนั่ง และอิริยามถนอมเปนตน ชื่อวาความ
นอมจิตไปในธันมวิจยสัมโพชฌงคนั้น. เธอรูชัดวา ก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
นั้น ที่เกิดขึ้นแลวอยางนี้ จะมีการใหภาวนาบริบูรณดวยอรหัตตมรรค.
การเกิดของวิริยสัมโพชฌงค
วิริยสัมโพชฌงคมีการเกิดขึ้นอยางนี้ คือ มีอยู
อารัพภธตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ การทําไวในใจโดยแยบคาย
และการกระทําใหมากในอารัพภธาตุเปนตนนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย )
จะเปนไปเพื่อใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นบาง เพื่อภิญโญภาพ
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงวิริยสัมโพชฌงค ที่เกิดขึ้นแลวบาง.
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อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ คือการพิจารณาเห็นภัยใน
อบาย ๑ การเห็นอานิสงส ๑ การพิจารณาเห็นทางดําเนินไป ๑ การ
ประพฤติออนนอมตอบิณฑบาต ๑ การพิจารณาเห็นความเปนใหญ
โดยความเปนทายาท ๑ การพิจารณาเห็นความเปนใหญของพระ
ศาสดา ๑ การพิจารณาเห็นความเปนใหญโดยชาติ ๑ การพิจารณา
เห็นควานเปนใหญโดยเปนเพื่อนสพรหมจารี ๑ การเวนบุคคลผูเกียจคราน ๑ การคบหาบุคคลผูปรารภความเพียร ๑ ความเปนผูมีจิตนอม
ไปในวิริยสัมโพชฌงคนั้น ๑ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดแหงวิริยสัมโพชฌงค.
ในธรรม ๑ ประการนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :เราไมอาจเพื่อใหวิริยสัมโพชฌงคเกิดขึ้น ในเวลาเสวยทุกขอยาง
ใหญหลวง จําเดิมแตตองกรรมกรณดวยเครื่องจองจําครบ ๕ ประการใน
นรกทั้งหลายก็ดี ในเวลาถูกจับดวยเครื่องจับสัตวน้ํา มีการทอดแห และ
ดักไซเปนตน และในเวลาที่ลากเกวียนเปนตนไป ของสัตวผูถูกบังคับ
ดวยการแทงดวยปฏัก และตีดวยเรียวหนามเปนตน ในกําเนิดเดียรัจฉาน
ก็ดี ในเวลาอาดูรดวยความหิว ความกระหาย เปนเวลาหลายพันปบาง
พุทธันดรหนึ่งบาง ในวิสัยแหงเปรตก็ดี. ในเวลาเสวยทุกข มีลมและ
แดดเปนตน ดวยอัตภาพที่มีเพียงหนังหุมกระดูกเทานั้น (สูง) ประมาณ
๖๐ ศอก และ ๘๐ ศอก ในเหลาอสูรชื่อกาลกัญชิกะก็ดี ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เวลานี้นั่นแหละเปนเวลาที่เธอจะบําเพ็ญความเพียร แมเมื่อ
๑

๑. ปาฐะวา กาโลติ เอว ฉบับพมาเปน กาโล วิริยกรณายาติ เอว แปลตามฉบับพมา.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 766

เธอพิจารณาเห็นภัยในอบายดังที่พรรณนามานี้ วิริยสัมโพชฌงคก็จะเกิด
ขึ้น.
วิริยสัมโพชฌงคจะเกิดขึ้น แมแกผูเห็นอานิสงส ( ของความ
เพียร) อยางนี้วา คนเกียจครานไมอาจจะได นวโลกุตตรธรรม คน
ปรารภความเพียรเทานั้นจึงอาจได นี้เปนอานิสงสของวิริยะ.
วิริยสัมโพชฌงคจะเกิดขึ้น แมแกผูพิจารณาเห็นทางดําเนินอยางนี้
วา เธอพึงเดินทางที่พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระมหา
สาวกของพระพุทธเจาทั้งหมด ไดเสด็จดําเนินไปและเดินไปแลว และ
ทางนั้นคนเกียจครานไมอาจจะดําเนินไปได.
วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นแมแกภิกษุผูพิจารณาเห็นความยําเกรง
ซึ่งบิณฑบาต เหมือนที่เกิดขึ้นแกพระมหามิตตเถระอยางนี้วา เหลาชนผู
บํารุงทานดวยปจจัย มีบณ
ิ ฑบาตเปนตนเหลานี้ ไมใชญาติของทานเลย
ไมใชทาสกรรมกรของทานทั้งเขาไมไดใหบิณฑบาตเปนตนอันประณีต แก
ทานดวยคิดวา พวกเราจักดํารงอยูไดเพราะอาศัยทาน โดยที่แทเขาหวังวา
สักการะของตนจะมีผลมาก จึงพากันถวาย แมพระศาสดา ก็มิไดทรง
เห็นอยางนี้วา ภิกษุนี้ ฉันปจจัยเหลานี้แลว จักเปนผูมีกายมั่นคงมาก
อยูอยางสบาย ไดทรงอนุญาตไวแกทาน โดยที่แททรงอนุญาตปจจัย
เหลานั้นดวยทรงพระประสงควา ภิกษุนี้เมื่อบริโภคปจจัยเหลานี้ จัก
บําเพ็ญสมณธรรมแลวพนจากทุกข บัดนี้ เธอเกียจครานอยู จักไม
ยําเกรงบิณฑบาตนั้น เพราะขึ้นชื่อวา ความยําเกรงบิณฑบาตจะมีแก
ภิกษุผูปรารภความเพียรเทานั้น.
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เรื่องพระมหามิตตเถระ
ไดทราบวา พระเถระ อาศัยอยูในที่ชื่อวา กัสสกเลณะ และ
มหาอุบาสิกาคนหนึ่ง ในโคจรคาม ของพระเถระนั้น ไดปฏิบัติพระเถระ
อยางลูกชาย. วันหนึ่ง นางเมื่อจะเขาปาไดบอกลูกสาววา แมหนู ขาวเกา
อยูในที่โนน น้ํานมอยูที่โนน เนยใสอยูที่โนน น้ําออยอยูที่โนน ใน
เวลาที่คุณมิตร พี่ชายของเจามา เจาจงหุงขาวถวายพรอมกับ นม
เนยใส และน้ําออย เจาก็ควรกินดวย สวนแม เมื่อวานกินขาวตังกับ
น้ําผักดอง.
ลูกสาวถามวา กลางวันแมจะกินอะไรเลาแม ?
เจาจงเอาขาวปน (ปลายขาว) ตมใหเปนขาวยาคูเปรี้ยว เติมผักดอง
ลงไป ตั้งไวเถิดลูก แมบอก.
พระเถระหมจีวร แลวนําบาตรออก ไดยนิ เสียงนั้นแลวกลาวสอน
ตนวา ไดยนิ วา มหาอุบาสิกาบริโภคขาวดังกับน้ําผักดอง แมตอน
กลางวัน จักตองบริโภคขาวยาคูเติมน้ําผักดองอีก. แมบอก (ใหหุง)
ขาวเกาเปนตน เพื่อประโยชนแกเจา ก็แลนางไมไดปรารถนา นา สวน
ภัตร ผา เพราะอาศัยเธอ แตปรารถนาสมบัติ ๓ จึงถวาย เจาจัก
สามารถใหสมบัติเหลานั้นแกเธอ หรือวาจักไมสามารถ ก็แลบิณฑบาต
นี้ อันเจาผูยังมีราคะ โทสะ และโมหะ ไมสามารถจะรับได จึงเก็บ
บาตรเขาถุง ปลอยเงื่อนงําไว กลับไปยังกัสสกเลณะตามเดิม เก็บ
บาตรไวใตเตียง พาดจีวรไวบนราวจีวร คิดวา เรายังไมบรรลุพระอรหัต
แลว จักไมออกไป นั่งบําเพ็ญเพียรแลว ทานไมประมาท เปนพระ
เก็บตัวอยูอยางไมประมาทตลอดกาลนาน เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
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กอนฉันนั่นเอง เปนพระมหาขีณาสพ ยิ้มแยมออกมาเหมือนดอกปทุม
ที่แยมบานฉะนั้น เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไม ใกลประตูถ้ํา (เห็นทาน
แลว) เปลงอุทานอยางนี้วา
ขาแตบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอมทาน
ขาแตทานผูสูงสุด ขาพเจาขอนอบนอมทาน ขาแต
ทานผูนิรทุกข ทานละอาสวะไดแลว จึงเปนผูสมควร
รับทักษิณา.
ดังนี้แลว กลาววา ทานเจาขา พวกหญิงแก ถวายภิกษาแด
พระอรหันตเชนทานผูเขาไปรับบิณฑบาตแลว จักพนทุกขได.
พระเถระลุกขึ้นเปดประตูดูเวลา ทราบวายังเขาอยู จึงอุมบาตร
ครองจีวรเขาไปยังหมูบาน. ฝายลูกสาวเตรียมภัตรแลว ( ก็ออกมา ) นั่ง
มองดูที่ประตู ดวยหวังวา หลวงพี่ของเราจักมาเดี๋ยวนี้ จักมาเดี๋ยวนี้.
เมื่อพระเถระมาถึงประตูเรือน เธอก็รบั บาตร ไปใสขาวกอนเจือดวยน้ํานม
ผสมดวยเนยใสและน้ําออย จนเต็มแลว นํามาประเคนที่มือ. พระเถระ
ทําการอนุโมทนาวา จงมีความสุขเถิด ดังนี้ หลีกไป. ฝายลูกสาวนั้น
ก็ไดยืนมองทานเพลินอยู. เพราะเวลานั้น ฉวีวรรณของพระเถระผุดผอง
ยิ่งนัก อินทรียทั้งหลายก็ผองใส ดวงหนาก็แจมใสอยางยิ่ง เหมือนผล
ตาลสุกที่เพิ่งหลนจากขั้วฉะนั้น.
มหาอุบาสิกากลับมาจากปา ถามวา แมหนู หลวงพี่ของเจามา
แลวหรือ ?
นางไดเลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟง. อุบาสิกาทราบวา วันนี้ กิจ
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บรรพชิตของพระลูกชายเรา ถึงที่สุดแลว จึงพูดวา ลูกเอย หลวงพี่
ของเจา ยังอภิรมย ไมเบือ่ หนายในพระพุทธศาสนา.
วิริยสัมโพชฌงค ยอมเกิดแมแกภิกษุผูพิจารณาเห็นความยิ่งใหญ
แหงมรดก ก็แลมรดกของพระศาสดานี้ คือ อริยทรัพย ๗ เปนของ
ใหญหลวง ผูเกียจครานไมสามารถจะรับมรดกนัน้ ไวได เหมือนอยางวา
มารดาบิดายอมขจัดบุตรผูเกเรใหออกจากกองมรดก ดวยสําคัญวา เจานี่
ไมใชลูกของเรา (อีกตอไป) เพราะปจจัย ( คือการตัดขาด) ของ
พอแมนั้น บุตรผูเกเรนั้นยอมไมไดรับมรดกฉันใด ถึงภิกษุผูเกียจคราน
ก็ฉันนั้น จะไมไดรับมรดก คืออริยทรัพยนี้ ภิกษุผูปรารภความเพียร
เทานั้นจึงจะไดรับ.
วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูแมพิจารณาถึงความยิ่งใหญ
ของพระศาสดาอยางนี้วา ก็แลพระศาสดาของเจายิ่งใหญนัก เพราะวาใน
เวลาที่พระศาสดาทรงถือปฏิสนธิในพระครรภพระมารดาก็ดี ในเวลา
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณก็ดี ในเวลาตรัสรูพระอนุตตรสัมโพธิญาณก็ดี
ในเวลาแสดงพระธรรมจักรก็ดี ในเวลาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย เสด็จ
ลงจากเทวโลก และปลงพระชนมายุสังขารก็ดี หมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหว
แลว ควรแลวหรือที่เจาบวชในศาสนาของพระศาสดาเห็นปานนี้ แลวจะ
มาเกียจครานอยู.
วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดแกภิกษุผูแมพิจารณาถึงความยิ่งใหญแหง
ชาติ (กําเนิด) อยางนี้วา แมวาโดยกําเนิด บัดนี้ เจาก็ไมใชคนที่มี
กําเนิดต่ํา เจามาจากเชื้อสายของพระเจามหาสมมต ไมเจือปน (กับ
คนวรรณะอื่น) ทั้งไดเกิดในราชวงศของพระเจาโอกากราช ไดเปน
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พระนัดดาของพระเจาสุทโธทนมหาราช กับ พระนางมหามายาเทวี
(และ) เปนพระกนิษฐภาดาของพระเจาพี่ราหุล อันธรรมดาวาเจาได
เปนชินบุตรเห็นปานนี้ จะมามัวเกียจครานอยู ไมสมควรเลย.
วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูแมพิจารณาถึงความยิ่งใหญ
ของเพื่อนสพรหมจารีอยางนี้วา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ และ
พระอสีติมหาสาวก แทงตลอดโลกุตตรธรรม ดวยความเพียรโดยแท
เจาจักดําเนินไปตามทางของเพื่อนสพรหมจารีเหลานั้น หรือจักไมดําเนิน
ตาม.
วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูหลีกเวนบุคคลผูเกียจคราน
สลัดทิ้งความเพียรทางกายและทางจิต ผูเปนเชนกับงูเหลือม อึดอัด
เพราะกินเหยื่อจนเต็มทอง แกภิกษุผูคบหาบุคคลผูมีตนตั้งมั่น ปรารภ
ความเพียร ทั้งแกภิกษุผูมีจิตนอม โนม นําไป เพื่อใหเกิดความเพียร
ในอิริยาบถทั้งหลาย มีอิริยาบถยืนและนั่งเปนตน.
ก็เมื่อวิริยสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้นแลวอยางนี้ ภิกษุยอมทราบชัดวา
ความเจริญเต็มที่ (แหงวิริยสัมโพชฌงค) มีไดดวยพระอรหัตตมรรค.
การเกิดขึ้นของปติสัมโพชฌงค
ปติสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นอยางนี้ คือ มีอยู ภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค การทําไวในใจโดยแยบคาย
และการทําใหมากในธรรม นี้เปนอาหาร (ปจจัย ) เพื่อใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือเปนไปเพื่อใหปติสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้น
แลว ภิญโญภาพ ไพบูลย เจริญเต็มที่
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ในพระพุทธพจนนั้น ปตินั่นเอง ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค การทําไวในใจ ที่ใหปต ิสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้น ชื่อวาการ
ทําไวในใจโดยแยบคาย.
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ คือ พุทธานุสสติ ๑ ธัมมานุสสติ ๑ สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑ และเทวตานุสสติ ๑ อุปสมานุสสติ ๑ การหลีกเวนบุคคลผูเปนโทษ ๑ การคบหา
บุคคลผูเปนคุณ ๑ การพิจารณาถึงพระสูตรอันเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใส ๑ ความเปนผูนอมไปในปติสัมโพชฌงคนั้น ๑. ยอมเปนไป
เพื่อความเกิดขึ้นแหงปติสัมโพชฌงค.
อธิบายวา สําหรับภิกษุผูแมหมั่นระลึกถึงพระพุทธคุณ ปต-ิ
สัมโพชฌงค ยอมเกิดขึ้นแผไปทั่วรางจนถึงอุปจารสมาธิ. สําหรับภิกษุ
ผูหมั่นระลึกถึงพระธรรมคุณ พระสังฆคุณก็ดี ผูพ ิจารณาถึงจตุปาริสุทธิศีล ที่รกั ษาไวไมขาด ตลอดกาลนานก็ดี ปติสัมโพชฌงค ก็ยอมเกิด
ขึ้นได.
แมสําหรับคฤหัสถ ผูพิจารณาถึงศีล ๑๐ ศีล ๕ ก็ดี ผูถ วาย
โภชนะอันประณีต แกทานผูเปนสพรหมจารี ในคราวเกิดทุพภิกขภัย
เปนตน แลวพิจารณาถึงการบริจาค (ของตน) วา เราไดถวายอยางนี้
ก็ดี ปติสัมโพชฌงคจะเกิดขึ้นได.
อนึ่ง สําหรับคฤหัสถผูพิจารณาถึงทาน ที่ถวายแกทานผูมีศีล ใน
การเชนนี้ก็ดี ผูพิจารณาเห็นวาเทวดาประกอบดวยคุณเหลาใด จึงถึง
ความเปนเทวดา คุณเหลานั้น มีอยูในตนก็ดี ปติสัมโพชฌงคก็เกิด
ขึ้นได.
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สําหรับภิกษุผูพิจารณาเห็นกิเลสที่ขมไดแลวดวยสมาบัติวา (กิเลส
เหลานี้) ไมฟุงขึ้น เปนเวลา ๖๐ ปบาง ๗๐ ปบางก็ดี ผู
หลีกเวนบุคคลผูเศราหมองอันปรากฏชัดดวยการไมกระทําโดยความเคารพ
ในเมื่อไดเห็นพระเจดีย เห็นตนโพธิ์ และเห็นพระเถระ ผูชื่อวาเปนเชน
กับฝุนละออง (ที่จับเกาะ) บนหลังคา เพราะไมมีความเลื่อมใสและ
ความรักในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนก็ดี ผูคบหาบุคคลผูผองใส
มีจิตอันออนโยน มากดวยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจา
เปนตนก็ดี ผูพิจารณาถึงพระสูตรอันกอใหเกิดความเลื่อมใส แสดงคุณ
ของพระรัตนตรัยก็ดี ผูม ีจิตโนม นอม นําไป เพื่อใหเกิดปติ ใน
อิริยาบถยืนและนั่งเปนตนก็ดี ปติสัมโพชฌงค ยอมเกิดขึ้นได.
ก็เมื่อปติสัมโพชฌงคนั้น เกิดขึ้นแลวอยางนั้น ภิกษุยอมรูชัดวา
ความเจริญเต็มที่ (แหงปติสัมโพชฌงค) มีไดดวยอรหัตตมรรค.
การเกิดขึน้ ของปสสัทธิสัมโพชฌงค
ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นอยางนี้ คือ มีอยู ภิกษุทั้งหลาย
กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ การทําในใจโดยแยบคาย และการทําใหมาก
ในกายปสสัทธินั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) ใหปส สัทธิสัมโพชฌงคที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้น หรือยอมเปนไปเพื่อใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้น
แลว ภิญโญภาพ ไพบูลย เจริญเต็มที่
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ คือ การบริโภคโภชนะอัน
ประณีต ๑ การเสพสุขตามฤดู ๑ การเสพสุขตามอิริยาบถ ๑ ความ
เปนผูมีมัชฌัตตัปปโยคะ ๑ การหลีกเวนบุคคลผูมีกายกระสับกระสาย ๑
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การคบหาบุคคลผูมีกายสงบ ๑ ความเปนผูนอมไปในปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น ๑ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงปสสัทธิสัมโพชฌงค.
อธิบายวา สําหรับภิกษุผูบริโภคโภชนะ ที่เปนสัปปายะ มีรส
กลมกลอม ประณีตก็ดี ผูเสพฤดู ที่เปนสัปปายะในบรรดาฤดูหนาว
และรอน และอิริยาบถ ที่เปนสัปปายะในบรรดาอิริยาบถยืนเปนตนก็ดี
ปสสัทธิยอมเกิดขึ้น.
สวนภิกษุใดมีลักษณะนิสัยเปนมหาบุรุษยอมอดทนตอฤดูและอิริยาบถ
ทั้งปวงไดทีเดียว คํานี้ทานไมไดกลาวหมายเอาภิกษุนั้น.
สําหรับภิกษุใด มีฤดูและอิรยิ าบถที่เปนสภาค (ที่เปนสัปปายะ)
และวิสภาค ( อสัปปายะ) ปสสัทธิยอ มเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นนั่นแล ผูแม
เวนฤดู และอิริยาบถ ทีเ่ ปนวิสภาคเสีย แลวเสพฤดูและอิรยิ าบถที่เปน
สภาค.
การพิจารณาเห็นวา ตน และบุคคลอื่น มีกรรมเปนของตน
ทานเรียกวา มัชฌัตตัปปโยคะ ปสสัทธิยอมเกิดขึ้นได เพราะมัชฌัตตัปปโยคะนี้.
สําหรับภิกษุผูหลีกเวนบุคคลผูมีกายกระสับกระสาย ผูเที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน ผูคบหา
บุคคลผูมีกายสงบ ผูสํารวมมือและเทาก็ดี ผูมีจิตโนม นอม นําไปเพื่อ
ใหเกิดปสสัทธิในอิริยาบถทั้งหลาย มียืนและนั่งเปนตนก็ดี ปสสัทธิยอม
เกิดขึ้นได.
ก็เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้นแลวอยางนั้น ภิกษุยอมรูชัดวา
ความเจริญเต็มที่ (ของปสสัทธิสัมโพชฌงค) ยอมมีดวยอรหัตตมรรค).
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การเกิดขึน้ ของสมาธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นอยางนี้ คือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มีอยูสมถนิมิต ที่เปนอัพยัคคนิมิต การทําไวในใจโดยแยบคาย และ
การทําใหมากในสมถนิมติ นั้น นี้เปนอาหาร ( ปจจัย) ใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือยอมเปนไปเพื่อใหสมาธิสัมโพชฌงค
ที่เกิดขึ้นแลวภิญโญภาพ ไพบูลย เจริญเต็มที่. ในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น
สมถนิมิตเปนสมถะดวย ชื่อวาเปนอัพยัคคนิมิต เพราะหมายความวา
ไมฟุงซานดวย.
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ คือการทําวัตถุใหสะอาด
หมดจด ๑ การประคับประคองอินทรียใหดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ ๑
ความเปนผูฉลาดรั้นนิมิต ๑ การยกจิตในสมัย (ที่ควรยก) ๑ การ
ขมจิตในสมัย (ที่ควรขม) ๑ การทําจิตใหราเริงในสมัย (ทีค่ วรทํา
จิตใหราเริง ) ๑ การเพงดูจิตเฉย ๆ ในสมัย (ที่ควรเพงดู) ๑
การหลีกเวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ ๑ การคบหาบุคคลผูมีจิตเปน
สมาธิ ๑ การพิจารณาฌานและวิโมกข ๑ ความเปนผูนอมไปใน
สมาธิสัมโพชฌงคนั้น ๑ ยอมเปนไปเพื่อการเกิดแหงสมาธิสัมโพชฌงค.
บรรดาธรรม ๑๑ ประการนั้น การทําวัตถุใหสะอาดหมดจด และ
การประคับประคองอินทรียใหดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ พึงทราบตามนัย
ที่กลาวแลว.
ความเปนผูฉลาดในการเรียน กสิณนิมิต ชื่อวาความเปนผูฉลาด
ในนิมิต.
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บทวา สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหนตา (การประคองจิตใจใน
สมัยที่ควรประคอง) มีอธิบายวา ในสมัยใด จิตเปนธรรมชาติหดหู
ดวยเหตุทั้งหลาย มีการทํายอหยอนเกินไปเปนตน การยกจิตนั้น ในสมัย
นั้น ดวยการยังธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค และปติสัมโพชฌงคใหเกิดพรอมกัน.
บทวา สมเย จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหนตา (การขมจิตในสมัยที่
ควรขม ) ความวา ในสมัยใด จิตเปนธรรมชาติฟุงซานดวยเหตุ
ทั้งหลายมีการปรารภความเพียรมากเกินไปเปนตน การขมจิตนั้น ในสมัย
นั้น ดวยการยังปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค และอุเบกขาสัมโพชฌงคใหเกิดขึ้นพรอมกัน.
บทวา สมเย สมฺปหสนตา (การประคองจิตใหราเริงในสมัย
ที่ควรประคองจิตใหราเริง) ความวา ในสมัยใด จิตเปนธรรมชาติไม
สดชื่น เพราะมีปญญาและความเพียรนอย หรือเพราะไมไดบรรลุถึง
ความสุขอัน เกิดจากความเขาไปสงบ ในสมัยนั้น พระโยคาวจรยอมยังจิตให
สังเวชดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ (ที่ตั้งแหงความสังเวช) ๙ อยาง ที่ชื่อ
วา สังเวควัตถุ ๙ ไดแก ชาติ ชรา พยาธิ และ มรณะ รวมเปน ๔ ทุกขในอบายเปนที่
๕ ทุกขทมี่ ีวฏั ฏะเปนมูลในอดีต ทุกขมีวัฏฏะเปน
มูลในอนาคต ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบัน (ธรรม
เปน ๓). และใหเกิดความเลื่อมใส ดวยการหมั่นระลึกถึงคุณของพระ
รัตนตรัย. นีเ้ รียกวา การประคองจิตใหราเริง ในสมัย (ที่ควรประคอง
จิตใหราเริง.
ที่ชื่อวา การเพงดูจิตเฉยๆ ในสมัยที่ (ควรเพงดูจิตเฉยๆ) ไดแก
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ในสมัยใดจิตเปนธรรมชาติไมหดหู ไมฟุงซาน มีความสดชื่น เปนไปใน
อารมณอยางสม่ําเสมอ ดําเนินไปตามวิถีทางของสมถะเพราะอาศัยการปฏิบัติ
ชอบ ในการยก การขม และการประคองจิตนั้นใหราเริง เปรียบเหมือน
นายสารถี ไมตองวุนวายในมาที่วิ่งไปสม่ําเสมอ นี้เรียกวา การเพงดูจิต
เฉย ๆ ในสมัย (ที่ควรเพงดูเฉย ๆ).
ที่ชื่อวา การหลีกเวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ ไดแกการหลีกเวน
ใหไกล ซึ่งบุคคลผูยังไมไดบรรลุอปุ จารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ ผูมีจิต
ฟุงซาน.
ที่ชื่อวา การคบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ ไดแกการซองเสพ การ
คบหา การเขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีจิตตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ.
ที่ชื่อวา ความเปนผูนอมไปในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น ไดแกความ
เปนผูมีจิตนอม โนม นําไปในอิริยาบถทั้งหลาย มียืน และนัง่ เปนตน
แททีเดียว.
ก็เมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติอยูอยางนี้ สมาธิสัมโพชฌงคนั้นยอมเกิด
ขึ้น. ก็เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้นอยางนั้น พระโยคาวจรยอมทราบ
ชัดวา ความเจริญเต็มที่ (ของสมาธิสัมโพชฌงค) มีไดดวยอรหัตตมรรค.
การเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเกิดขึ้นอยางนี้คือ มีอยู ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค การทําไวในใจโดยแยบคาย
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และการทําใหมากในธรรมนั้น นี้เปนอาหาร (ปจจัย) ใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือยอมเปนไป เพื่อใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ภิญโญภาพ ไพบูลย เจริญเต็มที่. ในพระดํารัส
นั้น อุเบกขานั่นแหละ ชือ่ วาธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค.
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๕ประการคือ ความเปนผูวางตนเปนกลางใน
สัตว ๑ ความเปนผูวางตนเปนกลางในสังขาร ๑ การหลีกเวนบุคคล
ผูผูกพันในสัตวสังขาร ๑ การคบหาบุคคลผูวางตนเปนกลางในสัตว
สังขาร ๑ ความเปนผูนอมไปในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น ๑ ยอมเปน
ไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค.
บรรดาธรรม ๕ ประการนั้น พระโยคาวจรยอมยังความวางตน
เปนกลางในสัตวใหเกิดขึ้นดวยอาการ ๒ อยางคือ ดวยการพิจารณาเห็นวา
สัตวมีกรรมเปนของตนอยางนี้วา เจามาตามกรรมของตนแลว ก็จักไป
ตามกรรมของตน (เหมือนกัน) เจาจะไปผูกพันใครกันเลา ? และ
ดวยการพิจารณาเห็นวา ไมใชสัตวอยางนี้วา วาโดยปรมัตถแลว สัตวไมมี
เลย เจานั้นจะไปผูกพันใครเลา ?
ยอมยังความวางตนเปนกลางในสังขารใหเกิดขึ้นดวยอาการ ๒ อยาง
คือ ดวยพิจารณาเห็นวา ไมมีเจาของอยางนี้วา จีวรผืนนี้ เขาถึง
การเปลี่ยนสี และความคร่ําครา ตามลําดับ จักกลายเปนผาเช็ดเทา
ถูกเขาเขี่ยทั้งดวยปลายไมเทา ก็ถาวา จีวรนั้นจะพึงมีเจาของไซร เจาของ
ก็จะไมยอมใหจีวรนั้นพินาศไปอยางนั้น ๑ และดวยการพิจารณาเห็นวา
เปนของชั่วคราวอยางนี้วา จีวรนี้ ไมยั่งยืน อยูไดชั่วคราว ๑.
อนึ่ง บัณฑิตพึงทําการประกอบความ แมในบาตรเปนตนเหมือน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 778

อยางในจีวรฉะนั้น.
ในคําวา สตฺตสงฺขารเกฬายนปุคฺคลปริวชฺชนตา (การหลีก
เวนบุคคลผูผูกพันในสัตวและสังขาร) พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บุคคลใด เปนคฤหัสถ ยอมยึดถือปยชนทั้งหลาย มีบุตรและธิดา
เปนตน ของคนวาเปนของเรา หรือเปนบรรพชิต ยอมยึดถืออันเตวาสิก
สัทธิวิหาริก และผูรวมอุปชฌายเปนตน ของตนวาเปนของเรา ลงมือ
ทําการงานทั้งหลาย มีการปลงผม เย็บผา ซักจีวร ยอมจีวร และระบม
บาตรเปนตนใหแกบุคคลเหลานั้นเองทีเดียว ไมเห็นเพียงชั่วครู ก็เที่ยว
ตามหาใหจาละหวั่น ไมผิดอะไรกับเนื้อตื่นภัย (รองถามวา) สามเณร
รูปโนนไปไหน ? ภิกษุหนุมรูปโนนไปไหน แมถูกผูอื่นขอวา ขอทาน
จงสงภิกษุหนุม หรือสามเณรรูปโนนไปให ชวยปลงผมเปนตนสักหนอย
เถิด ก็ไมยอมใหไป ดวยอางวา แมพวกเรายังไมยอมใชเขาใหทํางาน
ของตนเลย พวกทานยังจะมาเอาเขาไป (ใชงาน) ใหลําบาก บุคคลนี้
ชื่อวาผูผูกพันในสัตว.
สวนบุคคลใดยึดถือบาตร จีวร ถาด และไมเทาคนแกเปนตน
วาเปนของเรา ไมยอมใหผูอื่นแมแตจะเอามือแตะ พอถูกขอยืมเขา ก็พูด
วา พวกเราทั้งหลาย รักสิ่งของนี้ ไมยอมใชสอย พวกเราจักใหพวก
ทานไดอยางไร บุคคลนี้ ชื่อวาผูผูกพันอยูในสังขาร.
สวนบุคคลใด เปนผูมีตนเปนกลาง วางเฉยในวัตถุทั้ง ๒ นั้น
บุคคลนี้ ชื่อวาผูวางตนเปนกลางในสัตวและสังขาร.
อุเบกขาสัมโพชฌงคนี้ ยอมเกิดขึ้นแกพระโยคาวจรผูหลีกเวน
หางไกลบุคคลผูผูกพันในสัตวและสังขารเห็นปานนี้บา ง ผูคบหาบุคคล
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ผูวางตนเปนกลางในสัตวและสังขารบาง ผูมีจิตโนม นอม นําไป เพื่อ
ใหเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น ในอิริยาบถทั้งหลาย มียืนและนั่งเปนตน
บาง ดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้นอยางนั้น พระโยคาวจรยอม
ทราบชัดวา ความเจริญเต็มที่ (แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค) มีไดดวย
อรหัตตมรรค.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจรนั้นกําหนด
โพชฌงค ๗ ของตน หรือของบุคคลอื่นอยางนี้แลว คือ กําหนด
โพชฌงคของตนตามกาล หรือโพชฌงคของบุคคลอื่นตามกาล เปนผู
ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูอยางนี้. สวนความเกิดขึ้น
และความดับไปในโพชฌงคบรรพนี้ พึงทราบดวยอํานาจการเกิดและ
การดับของสัมโพชฌงคทั้งหลาย. คําอื่นจากนี้ มีนัยดังกลาวมาแลว.
อริยสัจในโพชฌงค
ดวยวา ในโพชฌงคบรรพนี้ สติที่กําหนดโพชฌงค เปนทุกขสัจ
อยางเดียว นักศึกษาพึงทราบทางแหงธรรมเครื่องนําออกของภิกษุผู
กําหนดโพชฌงค เพราะการประกอบความดังวามานี้แล. คําที่เหลือ
เปนเชน (กับที่กลาวมาแลว) นั้นเหมือนกัน.
จบ โพชฌงคบรรพ
สัจจบรรพ
ครั้นทรงจําแนกธัมมานุปสสนา ดวยอํานาจโพฌงค ๗ อยางนี้
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แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกดวยอํานาจสัจจะ ๔ พระผูมพี ระภาคเจา
จึงตรัสคําวา ปุน จปร ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาถูต ปชานาติ
ความวา พระโยคาวจรยอมทราบชัดธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ยกเวนตัณหา
ตามสภาพที่เปนจริงวา นี้ทุกข ก็แลยอมทราบชัดตัณหาเกาที่เปนตัวการณ
ใหทุกขนั้นแลเกิด คือตั้งขึ้นตามสภาพเปนจริงวา นี้ทุกขสมุทัย ยอม
ทราบชัดพระนิพพาน คือความไมเปนไปของทุกขและตัณหาทั้ง ๒ ตาม
สภาพที่เปนจริงวา นีท้ ุกขนิโรธ ยอมทราบชัดอริยมรรคอันเปนตัว
กําหนดรูทุกข ละสมุทัย กระทํานิโรธใหแจง ตามสภาพที่เปนจริงวา
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. กถาวาดวยอริยสัจที่เหลือ ไดอธิบายให
พิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคแล.
บทวา อิติ อชฺฌตฺต วา ความวา พระโยคาวจรกําหนดสัจจะ ๔
ของตนหรือของบุคคลอื่นแลว คือกําหนดสัจจะทั้ง ๔ ของตนตามกาล หรือ
ของบุคคลอื่นตามกาล เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู
สวนความเกิดขึ้นและความดับไปในจตุสัจจบรรพนี้ พึงทราบดวยอํานาจ
ความเกิดและความดับของสัจจะทั้ง ๔ ตามสภาพที่เปนจริง. คําอื่นจากนี้
มีนัยดังกลาวแลวแล.
อริยสัจในอริยสัจ
ดวยวา ในจตุสัจจบรรพนี้ สติเครื่องกําหนดสัจจะ ๔ เปนทุกขสัจ
อยางเดียว บัณฑิตพึงทราบทางแหงธรรมเปนเครื่องนําออกของภิกษุผู
กําหนดสัจจะ เพราะการประกอบความดังวามานี้แล. คําที่เหลือเปนเชน
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(กับคําที่กลาวมานี้แลว) นั่นแล.
จบ จตุสัจจบรรพ
ดวยคํามีประมาณเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสกัมมัฏฐานไว ๒๑ อยาง คือ อานาปานะ (ลมหายใจออก ลมหายใจเขา) ๑
จตุอิริยาบถ (อิริยาบถ ๔) ๑ จตุสัมปชัญญะ (สัมปชัญญะ ๔) ๑
ทวัตติงสาการะ (อาการ ๓๒) ๑ จตุธาตุววัตถานะ ( การกําหนด
ธาตุ ๔) ๑ นวสีวถิกา (ปาชา ๙) ๑ เวทนานุปสสนา (การ
กําหนดนิวรณ) ๑ จิตตานุปสสนา ( การพิจารณาเห็นจิต) ๑ นิวรณปริคคหะ (การกําหนดนิวรณ) ๑ ขันธปริคคหะ (การกําหนดขันธ) ๑
อายตนปริคคหะ (การกําหนดอายตนะ) ๑ โพชฌังคปริคคหะ (การ
กําหนดโพชฌงค ) ๑ สัจจปริคคหะ (การกําหนดสัจจะ) ๑.
บรรดากัมมัฏฐาน ๒๑ อยางนั้น อานาปานะ ๑ ทวัตติงสาการะ ๑
นวสีวถิกา (ปาชา ๙) ๑ รวมเปนกัมมัฏฐานที่ใหถึงอัปปนา ๑๑. ฝาย
พระมหาสิวเถระผูกลาวคัมภีรทีฆนิกาย กลาววา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสนวสีวถิกาไว ดวยอํานาจการพิจารณาเห็นโทษ. เพราะฉะนั้น ตาม
มติของพระมหาสิวเถระนั้น กัมมัฏฐาน ๒ ( คือ อานาปานะ และ
ทวัตติงสาการะ ) เทานั้น เปนกัมมัฏฐานที่ใหถึงอัปปนา กัมมัฏฐานที่
เหลือ เปนกัมมัฏฐานที่ใหถึงอุปจาร.
ถามวา ก็ความยึดมั่น จะเกิดในกัมมัฏฐานเหลานั้นทั้งหมดหรือไม
เกิด ?
ตอบวา ไมเกิด เพราะวา ความยึดมั่นยอมไมเกิดในอิริยาบถ
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สัมปชัญญะ นิวรณ และสัมโพชฌงค แตจะเกิดในกัมมัฏฐานที่เหลือ.
ฝายพระมหาสิวเถระ กลาววา ยอมเกิดความยึดมั่นในกัมมัฏฐาน
แมเหลานั้น (มีอิริยาบถเปนตน) เพราะวา พระโยคาวจรนี้ยอมกําหนด
อยางนี้วา อิริยาบถ ๔ ของเรา มี หรือไมมี สัมปชัญญะ ๔ ของเรา มี
หรือวาไมมี นิวรณ ๕ ของเรา มี หรือวาไมมี โพชฌงค๗ ของเรามี
หรือวาไมมี เพราะฉะนั้น จึงเกิดความยึดมั่นในกัมมัฏฐานทุกขอ.
อานิสงสการเจริญสติปฏฐาน
บทวา โย หิ โกจิ ภิกขฺ เว ความวา ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุ
หรือภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกาก็ตาม.
บทวา เอว ภเวยฺย ความวา พึงเจริญ (สติปฏฐาน ) ไป
ตามลําดับแหงภาวนา ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวตั้งแตแรก.
บทวา ปาฏิกงฺข แปลวา พึงหวัง. อธิบายวา มีแนแท.
บทวา อฺา ไดแกพระอรหัตตผล.
บทวา สติ วา อุปาทิเสเส ความวา หรือ เมื่อยังมีอุปาทาน
เหลืออยู คือยังไมสิ้นไป.
บทวา อนาคามิคา ไดแกความเปนพระอนาคามี
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความที่ศาสนธรรมเปนเครื่อง
นําออกดวยอํานาจ (ระยะเวลา) ๗ ป อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ระยะเวลาที่สั้นกวานั้นเขาไปอีก จึงตรัสคําวา ติฏนฺตุ ภิกฺขเว ดังนี้
เปนตน และธรรมทั้งหมดนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ดวยอํานาจ
เวไนยบุคคลผู (มีสติปญญา) ปานกลางเทานั้น. ฝายพระโบราณาจารย
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หมายเอาบุคคลผูมีปญญาแกกลา จึงกลาวไววา
บุคคลผูมีปญญาแกกลา ไดรับคําสอนในตอนเชา
ก็จกั บรรลุคุณวิเศษไดในตอนเย็น ไดรบั คําสอนใน
ตอนเย็น ก็จักบรรลุคุณวิเศษไดในตอนเชา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ศาสนธรรมของเราตถาคต เปนธรรมเครื่องนําออกอยางนี้ ดังพรรณนา
มาฉะนี้แลว เมื่อจะทรงตบแตงพระธรรมเทศนาที่พระองคทรงแสดงแลว
ดวยอดคือพระอรหัต ในฐานะแม ๒๑ อยาง แกพระสาวก จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางสายเอก ฯลฯ เพราะอาศัยคําที่กลาวไว
แลวอยางนี้ เราตถาคตจึงไดกลาวสติปฏฐานสูตรนี้ ไว. คําที่เหลือ มี
ความหมายงายทั้งนั้นแล.
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