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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย มหานิทเทส
เลมที่ ๕ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

อัฏฐกวัคคิกะ

๑

กามสุตตนิทเทสที่ ๑
วาดวยกาม ๒ อยาง
[๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เมื่อสัตวปรารถนากามอยู ถากามนั้นยอมสําเร็จแก
สัตวนั้น สัตวนั้นไดกามตามปรารถนาแลว ยอมเปนผูอิ่มใจแน
นอน.
[๒] คําวา กาม ในคําวา เมื่อปรารถนากามอยู โดยหัวขอได
แกกาม ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑.
วัตถุกามเปนไฉน ? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่
ชอบใจ เครื่องลาด เครื่องนุงหม ทาสี ทาสา แพะ แกะ ไก สุกร
ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน
ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด อยางใด
๑. อัฏฐกถาวา อัฏฐกวัคคะ, นาจะปริวรรตเปน อัฏฐกวรรค.
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อยางหนึ่ง ชือ่ วา วัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง กามที่เปนอดีต กามที่เปน
อนาคต กามที่เปนปจจุบัน ที่เปนภายใน ที่เปนภายนอก ที่เปนทั้งภายในและภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต เปนของสัตวผู
เกิดในอบาย เปนของมนุษย เปนของทิพย ที่ปรากฏเฉพาะหนา ที่
เนรมิตเอง ที่ผูอื่นเนรมิต ที่หวงแหน ที่ไมไดหวงแหน ที่ยึดถือวาของเรา
ที่ไมยึดถือวาของเรา ธรรมที่เปนกามาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนรูปาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนอรูปาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนที่ตั้งแหง
ตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา อันบุคคลพึง
ใคร เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะอรรถวา เปนที่
ตั้งแหงความมัวเมา กามเหลานี้เรียกวา วัตถุกาม.
กิเลสกามเปนไฉน ? ความพอใจ ความกําหนัด ความพอใจและ
ความกําหนัด, ความดําริ ความกําหนัดมาก ความดําริและความกําหนัด
ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือ
ความใคร ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหาในกาม
ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม
ความประกอบในกาม ความยึดถือในกาม เครื่องกั้นคือกามฉันทะ ชื่อวา
กาม.
สมจริงดังคําวา :ดูกอนกาม เราเห็นรากฐานของทานแลววา ทาน
ยอมเกิดเพราะความดําริ เราจักไมดําริถึงทาน ทานจัก
ไมมีอยางนี้.
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กามเหลานี้เรียกวา กิเลสกาม คําวา เมื่อปรารถนากามอยู มี
ความวา เมื่อใคร อยากได ยินดี ปรารถนา มุงหมาย ชอบใจกามอยู
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมือ่ ปรารถนากามอยู.
[๓] คําวา ถากามนั้นยอมสําเร็จแกสัตวนั้น มีความวา คําวา
สัตวนั้น ไดแก สัตวผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ
บรรพชิต เทวดาหรือมนุษย. คําวา กามนั้น ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะที่ชอบใจ ซึ่งเรียกวา วัตถุกาม. คําวา ยอมสําเร็จ สําเร็จโดย
ชอบ ได ไดเฉพาะ. ประสบ พบ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถากามนั้น
ยอมสําเร็จแกสัตวนั้น.
[๔] คําวา ยอมเห็นผูอิ่มใจแนนอน มีความวา คําวา แนนอน
เปนคํากลาวโดยสวนเดียว เปนคํากลาวโดยไมมีความสงสัย เปนคํากลาว
โดยไมมีความเคลือบแคลง เปนคํากลาวไมเปนสองแง เปนคํากลาวไม
เปนสองงาม เปนคํากลาวที่ไมมีคําประกอบเปนคํากลาวไมผิด คําวา แน
นอน นี้ เปนคํากลาวกําหนดแน คําวา อิ่ม คือ ความอิ่ม ความ
ปราโมทย ความเบิกบาน ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง ความ
ปลื้มใจ ความยินดี ความชื่นใจ ความชอบใจ ความเต็มใจ ที่ประกอบ
พรอมเฉพาะดวยกามคุณ ๕.
คําวา ใจ คือ จิต มนะ มานัส หทัย บัณฑระ มนะ มนายตนะ
มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดแตผัสสะ
เปนตนนั้น นี้เรียกวา ใจ.
ใจนี้ สหรคต คือ เกิดรวม เกี่ยวของ ประกอบ เกิดพรอมกัน
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ดับพรอมกัน มีวัตถุอยางเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกัน กับดวยความ
อิ่มนี้.
คําวา ยอมเปนผูอิ่มใจ คือ เปนผูมีใจยินดี มีใจราเริง มีใจ
เบิกบาน มีใจดี มีใจสูง มีใจปลาบปลื้ม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอม
เปนผูอิ่มใจแนนอน.
[๕] คําวา สัตวนั้นไดกามตามปรารถนาแลว มีความวา
คําวา ได คือได ไดแลว ไดเฉพาะ ประสบ พบ. คําวา สัตว คือ สัตว นระ
มาณพ บุรษุ บุคคล ผูม ีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา
ตามปรารถนา คือ รูป เสียง กลิ่น รส หรือโผฏฐัพพะ. ตามปรารถนา
ยินดี. ประสงค มุงหมาย ชอบใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวนั้นได
กามตามปรารถนาแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :เมือ่ สัตวปรารถนากามอยู ถากามนั้นยอมสําเร็จแก
สัตวนั้น สัตวนั้นไดกามตามปรารถนาแลว ยอมเปนผู
อิ่มใจแนนอน.
[๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เมือ่ สัตวนั้นปรารถนากามอยู เมื่อสัตวนั้นมีฉันทะ
เกิดแลว ถากามเหลานั้นเสื่อมไป สัตวนั้นยอมกระสับ
กระสาย เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทงแลว.
[๗] คําวา เมื่อสัตวนั้นปรารถนากามอยู มีความวา คําวา
เมื่อสัตวนั้น ไดแก สัตวผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ
บรรพชิต เทวดาหรือมนุษย คําวา ปรารถนากามอยู คือ เมื่อใคร อยาก
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ได ยินดี ปรารถนา มุงหมาย ชอบใจ. อีกอยางหนึ่ง สัตวยอมไป
ออกไป ลอยไป แลนไป เพราะกามตัณหา เปรียบเหมือนมนุษย ยอม
ไป ออกไป ลอยไป แลนไป ดวยยานชางบาง ยานมาบาง ยานโคบาง
ยานแกะบาง ยานแพะบาง ยานอูฐบาง ยานลาบาง ฉันใด สัตวยอม
ไป ออกไป ลอยไป แลนไป เพราะกามตัณหา ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เมื่อสัตวนั้นปรารถนากามอยู.
[๘] คําวา เมื่อสัตวมีฉันทะเกิดแลว ความวา คําวา ฉันทะ
ไดแกความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ความ
อยากในกาม ความเสนหาในกาม ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม
ความคิดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบคือกาม ความยึดถือในกาม
เครื่องกั้นคือกามฉันทะ ความพอใจในกามนั้น เกิดแลว เกิดพรอม เกิดขึ้น
เกิดเฉพาะ ปรากฏแลวแกสัตวนั้น. คําวา สัตว คือ สัตว นระ มาณพ
บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เมื่อสัตวมีฉันทะเกิดแลว.
[๙] คําวา กามเหลานั้นเสื่อมไป มีความวา กามเหลานั้นเสื่อม
ไปบาง สัตวนั้นเสื่อมจากกามทั้งหลายบาง.
กามเหลานั้นเสื่อมไป อยางไร ? เมื่อสัตวนั้นดํารงอยูนั่นแหละ โภคะ
เหลานั้น ถูกพระราชาริบไปบาง ถูกโจรลักไปบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกน้ํา
พัดไปบาง ถูกพวกญาติผูไมเปนที่ชอบใจนําไปบาง สัตวนั้นไมพบโภค
ทรัพยที่เก็บฝงไวบาง การงานที่ประกอบไมดีเสียไปบาง คนผลาญสกุล
ผูแจกจายกระจัดกระจายทําลายโภคะเหลานั้นเกิดในสกุลบาง ความเปนของ
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ไมเที่ยงแหงโภคะเปนที่แปด กามเหลานั้นยอมเสื่อม เสียหาย กระจัด
กระจาย รั่วไหล อันตรธาน สูญหายไปอยางนี้.
สัตวนั้นยอมเสื่อมจากกามทั้งหลาย อยางไร ? โภคะเหลานั้นยังตั้งอยู
นั่นแหละ สัตวนั้นเคลื่อน ตาย อันตรธาน สูญหายไปจากโภคะเหลานั้น
สัตวนั้นยอมเสื่อม เสียหาย กระจัดกระจา รั่วไหล อันตรธาน สูญหาย
ไปจากกามทั้งหลายอยางนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :โภคทรัพยทั้งหลาย ถูกโจรลักไป ถูกพระราชาริบ
ไป ถูกไฟไหม เสียหาย อนึง่ บุคคลผูเปนเจาของยอม
ละทิ้งสรีระ กับทัง้ ขาวของ เพราะความตาย นักปราชญ
ทราบเหตุนี้แลว พึงใชสอยบาง พึงใหทานบาง ครั้น
ใหทานและใชสอยตามสมควรแลว
เปนผูไมถูกติเตียน
ยอมเขาถึงสถาน คือ สวรรค.
เพราะฉะนั้น จึงวา กามเหลานั้นยอมเสื่อมไป.
[๑๐] คําวา สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวทถี่ ูก
ลูกศรแทงแลว มีความวา สัตวผูถูกลูกศรที่ทําดวย เหล็กแทงแลวบาง
ผูถูกลูกศรทีท่ ําดวยกระดูกแทงแลวบาง ผูถูกลูกศรที่ทําดวยงาแทงแลวบาง
ผูถูกลูกศรทีท่ ําดวยเขาแทงแลวบาง ผูถูกลูกศรที่ทําดวยไมแทงแลวบาง
ยอมกระสับกระสายหวั่นไหว ดิ้นรน จุกเสียด เจ็บตัว เจ็บใจ ฉันใด
ความโศก คร่ําครวญ เจ็บกาย เจ็บใจ และคับแคนใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะ
วัตถุกามทั้งหลายแปรปรวนเปนอยางอื่นไป สัตวนั้นถูกลูกศรคือกามแทง
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แลว ยอม ๆ กระสับกระสาย หวั่นไหว ดิ้นรน จุกเสียด เจ็บกาย เจ็บใจ
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย
เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทงแลว เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา :เมือ่ สัตวนั้นปรารถนากามอยู เมื่อสัตวมฉี ันทะเกิด
แลว ถากามเหลานั้นเสื่อมไป สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย
เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทงแลว.
[๑๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ผูใดยอมเวนขาดกามทั้งหลาย เหมือนบุคคลเวน
ขาดหัวงูดวยเทา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอัน
ชื่อวาวิสัตติกานี้ ในโลกเสียได.
วาดวยการเวนขาดกามดวยเหตุ ๒ ประการ
[๑๒] คําวา ผูใดยอมเวนขาดกามทั้งหลาย มีความวา คําวา
ผูใด คือ ผูเชนใด ผูประกอบอยางใด ผูตั้งไวอยางใด ผูมีประการอยางใด
ผูถึงฐานะใด ผูประกอบดวยธรรมใด เปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือเปนมนุษย.
คําวา กาม ในคําวา ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย โดยหัวขอ
ไดแกกาม ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑.
วัตถุกามเปนไฉน ? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่
ชอบใจ ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานั้นเรียกวา
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กิเลสกาม.
คําวา ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย คือ ยอมเวนขาดกามโดยเหตุ
๒ ประการ คือ โดยการขมไวประการ ๑ โดยการตัดขาดประการ ๑.
ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว อยางไร ? บุคคลผูเห็นอยูวา
กามทั้งหลายเปรียบดวยโครงกระดูก เพราะอรรถวา เปนของมีความยินดี
นอย ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยชิ้นเนื้อ เพราะอรรถวา เปน
ของสาธารณแกชนหมูมาก ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยคบเพลิงหญา เพราะอรรถวา
เปนของตามเผา ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง เพราะอรรถวา
เปนของใหเรารอนมาก ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยความฝน เพราะอรรถวา เปน
ของปรากฏชั่วเวลานอย ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยของขอยืม เพราะอรรถวา เปน
ของเปนไปชั่วกาลที่กําหนด ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั่งหลายเปรียบดวยตนไมมีผลดก เพราะอรรถวา
เปนของทําใหกิ่งหักและใหตนลม ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยดาบและมีด เพราะอรรถวา
เปนของพื้น ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวย หอก หลาว เพราะอรรถวา เปน
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ของทิ่มแทง ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยหัวงู. เพราะอรรถวา เปนของ
นาสะพึงกลัว ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยกองไฟ เพราะอรรถวา เปน
ดังไฟกองใหญใหเรารอน ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
แมผูเจริญพุทธานุสสติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
แมผูเจริญธรรมานุสสติยอมเวนขาดกามโดยการขมไว.
แมผูเจริญสังฆานุสสติ..........
แมผูเจริญสีลานุสสติ.........
แมผูเจริญจาคานุสสติ.........
แมผูเจริญเทวตานุสสติ..........
แมผูเจริญอานาปานุสสติ.........
แมผูเจริญมรณานุสสติ............
แมผูเจริญกายคตาสติ............
แมผูเจริญอุปสมานุสสติ...........
แมผูเจริญปฐมฌาน...........
แมผูเจริญทุติยฌาน...........
แมผูเจริญตติยฌาน...........
แมผูเจริญจตุตถฌาน...........
แมผูเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติ...........
แมผูเจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ...........

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 10

แมผูเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ............
แมผูเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมเวนขาดกามโดยการ
ขมไว ยอมเวน ขาดกามโดยการขมไวอยางนี้.
ยอมเวนขาดกามโดยการตัดขาด อยางไร ? แมบุคคลผูเจริญ
โสดาปตติมรรค ยอมเวนขาดกามอันใหไปสูอบายโดยการตัดขาด. แม
บุคคลผูเจริญสกทาคามิมรรค ยอมเวนขาดกามสวนหยาบโดยการตัดขาด.
แมบุคคลผูเจริญอนาคามิมรรค ยอมเวนขาดกามอันเปนสวนละเอียดโดย
การตัดขาด. แมบุคคลผูเจริญอรหัตมรรค ยอมเวนขาดกามโดยอาการ
ทั้งปวง โดยประการทั้งปวง หมดสิน้ มิใหมีสวนเหลือโดยการตัดขาด
ยอมเวนขาดกามโดยการตัดขาด อยางนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูใ ด
ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย.
[๑๓] คําวา เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา มีความวา
งูเรียกวาสัปปะ เพราะอรรถวาอะไร งูจึงเรียกวาสัปปะ ? เพราะอรรถวา
เสือกไป งูจึงเรียกวาสัปปะ, เพราะอรรถวา ขนดไป งูจึงเรียกวา ภุชคะ,
เพราะอรรถวาไปดวยอก งูจึงเรียกวา อุรคะ, เพราะอรรถวา มีหัวตกไป
งูจึงเรียกวา ปนนคะ, เพราะอรรถวา นอนดวยหัว งูจึงเรียกวา สิริสปะ
เพราะอรรถวา นอนในรู งูจึงเรียกวา วิลาสยะ, เพราะอรรถวา นอน
ในถ้ํา งูจึงเรียกวา คุหาสยะ, เพราะอรรถวา มีเขี้ยวเปนอาวุธ งูจึงเรียกวา
ทาฒาวุธ, เพราะอรรถวา มีพิษรายแรง งูจึงเรียกวา โฆรวิสะ, เพราะ
อรรถวา มีลิ้นสองแฉก งูจึงเรียกวา ทุชิวหา, เพราะอรรถวา ลิ้มรส
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ดวยลิ้นสองแฉก งูจึงเรียกวา ทิรสัญู.
บุรุษผูใครตอชีวิต ไมอยากตาย อยากไดสุข เกลียดทุกข พึงเวน
หลีก หลบ ออมหนีหัวงูดวยเทา ฉันใด บุคคลผูรักสุข เกลียดทุกข
พึงเวน หลีก หลบ ออมหนีกามทั้งหลาย ฉันนั้น เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา.
[๑๔] คําวา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา
วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได มีความวา คําวา ผูนั้น คือผูเวนขาดกาม
ทั้งหลาย.
ตัณหา เรียกวา วิสตั ติกา ไดแก ความกําหนัด, ความกําหนัดกลา,
ความพอใจ, ความชอบใจ, ความเพลิดเพลิน, ความกําหนัดดวยสามารถ
แหงความเพลิดเพลิน, ความกําหนัดกลาแหงจิต, ความปรารถนา, ความ
หลง, ความติดใจ, ความยินดี, ความยินดีทั่วไป, ความของ, ความ
ติดพัน, ความแสวงหา, ความลวง, ความใหสัตวเกิด, ความใหสัตว
เกี่ยวกับทุกข, ความเย็บไว, ความเปนดังวาขาย, ความเปนดังวากระแส
นา ความซานไปในอารมณตาง ๆ ความเปนดังวาเสนดาย, ความกระจาย
ไป ความใหอายุเสื่อมไป, ความเปนเพื่อน, ความตั้งมั่น, เครื่องนําไป
สูภพ, ความติดอารมณ, ความตั้งอยูในอารมณ, ความสนิท, ความรัก
ความเพงเล็ง, ความผูกพัน, ความหวัง, ความจํานง, ความประสงค,
ความหวังในรูป, ความหวังในเสียง, ความหวังในกลิ่น, ความหวังในรส,
ความหวังในโผฏฐัพพะ, ความหวังในลาภ, ความหวังในทรัพย, ความ
หวังในบุตร, ความหวังในชีวิต, ความปรารถนา, ความใหสัตวปรารถนา
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ความที่จิตปรารถนา, ความเหนี่ยวรั้ง, ความใหสัตวเหนี่ยวรั้ง, ความที่
จิตเหนี่ยวรั้ง, ความหวั่นไหว, อาการแหงความหวั่นไหว, ความพรั่ง
พรอมดวยความหวั่นไหว, ความกําเริบ, ความใครดี, ความกําหนัดในที่
ผิดธรรม, ความโลภไมเสมอ, ความใคร, อาการแหงความใคร, ความ
มุงหมาย, ความปอง, ความปรารถนาดี, กามตัณหา, ภวตัณหา, วิภวตัณหา, ตัณหาในรูปภพ, ตัณหาในอรูปภพ, ตัณหาในนิโรธ, รูปตัณหา,
สัททตัณหา, คันธตัณหา, รสตัณหา, โผฏฐัพพตัณหา, ธัมมตัณหา, โอฆะ,
โยคะ, คันถะ, อุปาทาน, ความกั้น, ความปด, ความบัง, ความผูก,
ความเขาไปเศราหมอง, ความนอนเนื่อง, ความกลุมรุมจิต, ความเปน
ดังวาเถาวัลย, ความปรารถนาวัตถุตาง ๆ, รากเงาแหงทุกข, เหตุแหงทุกข,
แดนเกิดแหงทุกข, บวงมาร, เบ็ดมาร, วิสัยมาร, แมน้ําตัณหา, ขาย
ตัณหา, โซตณ
ั หา, สมุทรตัณหา, อภิชฌา, โลภะ, อกุศลมูล, เรียกวา
วิสัตติกา.
คําวา วิสัตติกา ความวา เพราะอรรถวาอะไร ตัณหาจึงชื่อวา
วิสัตติกา (ซานไปในอารมณตางๆ) เพราะอรรถวา ซานไป ตัณหาจึง
ชื่อวา วิสัตติกา, เพราะอรรถวา แผไป ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา, เพราะ
อรรถวา แลนไป ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา, เพราะอรรถวา ครอบงํา
ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา, เพราะอรรถวา สะทอนไป ตัณหาจึงชื่อวา
วิสัตติกา, เพราะอรรถวา เปนเหตุใหพูดผิด ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา
เพราะอรรถวา มีมูลรากเปนพิษ ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา, เพราะอรรถ
วา มีผลเปนพิษ ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา, เพราะอรรถวา เปนเครื่อง
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บริโภคสิ่งเปนพิษ ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา.
อีกนัยหนึ่ง ตัณหานั้นแผไปใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ,
สกุล คณะ ที่อยู, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร, กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ, กามภพ รูปภพ
อรูปภพ, สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ, เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ, ในอดีต ในอนาคต ในปจจุบัน, แลนไป
ซานไป ในรูปที่เห็นแลว, ในเสียงที่ไดยินแลว, กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่
ทราบแลว, และในธรรมที่พึงรูแจง, ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา.
คําวา ในโลก คือ อบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก
ธาตุโลก อายตนโลก.
คําวา เปนผูมีสติ มีความวา เปนผูมีสติ ดวยเหตุ ๔ อยาง คือ
เมื่อเจริญ กายานุปสสนาสติปฎฐานในกาย ชื่อวา เปนผูมีสติ, เมื่อเจริญ
เวทนานุปสสนาสติปฎฐานในเวทนาทั้งหลาย ชือ่ วา เปนผูมีสติ, เมื่อ
เจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ชื่อวา เปนผูมีสติ. เมื่อเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ชื่อวา เปนผูมีสติ.
เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ อยางแมอื่นอีก คือชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ
เวนจากความเปนผูไมมีสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูกระทําธรรมทั้ง
หลายที่ควรทําดวยสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูกําจัดธรรมทั้งหลาย
ที่เปนขาศึกตอสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมทั้งหลาย
ที่เปนนิมิตแหงสติ.
เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ อยางแมอื่นอีก คือชือ่ วาเปนผูมีสติ เพราะ
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เปนผูประกอบดวยสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูอยูดวยสติ, ชื่อวา
เปนผูมีสติ เพราะเปนผูคลองแคลวดวยสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปน
ผูไมหวนกลับจากสติ.
เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ อยางแมอื่นอีก คือชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ
เปนผูระลึกได, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูสงบ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ
เปนผูระงับ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของ
สัตบุรุษ, ชือ่ วาเปนผูมีสติ เพราะพุทธานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ
ธรรมานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะสังฆานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ
เพราะสีลานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะจาคานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ
เพราะเทวดานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะอานาปานัสสติ, ชื่อวาเปน
ผูมีสติ เพราะมรณานุสสติ, ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะกายคตาสติ, ชื่อวา
เปนผูมีสติ เพราะอุปสมานุสสติ, ความระลึก ความระลึกถึง ความระลึก
เฉพาะ ความระลึกคือสติ, ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความไมหลงลืม
สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค ธรรมเหลา
นี้เรียกวาสติ, บุคคลเปนผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง เขาถึงพรอม เขา
ไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบดวยสตินี้ บุคคลนั้นเรียกวามิสติ.
คําวา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกา
นี้ในโลกเสียได มีความวา เปนผูมีสติ ยอมขาม ขามขึ้น ขามพน กาว
ลวง ลวงเลยตัณหาชื่อวาวิสัตติกานี้ในโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้น
เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกานี้ในโลกเสียได
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :-
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ผูใดยอมเวนขาดกามทั้งหลาย เหมือนบุคคลเวน
ขาดหัวงูดวยเทา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอัน
ชื่อวา วิสัตติกานี้ในโลกเสียได
[๑๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :นรชนใดยอมปรารถนา ไร นา ที่ดิน เงิน โค มา
ทาส คนภายใน สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก.
[๑๖] คําวา ไร นา ที่ดิน เงิน มีความวา คําวา :ไร คือ ไรถั่วเขียว ไรถั่วราชมาส ไรขาวเหนียว ไรขาวละมาน
ไรงา.
นา คือ นาขาวสาลี นาขาวจาว
ที่ดิน คือ ที่เรือน ที่ฉาง ที่หนาเรือน ที่หลังเรือน ที่สวน ที่อยู.
เงิน คือ กหาปณะ เรียกวา เงิน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไร นา ที่ดิน เงิน.
วาดวยทาส ๔ จําพวก
[๑๗] คําวา โค มา ทาส คนภายใน มีความวา :โคทั้งหลาย เรียกวา โค.
ปสุสัตวเปนตน เรียกวา มา.
คําวา ทาส ไดแก ทาส ๔ จําพวก คือ ทาสที่เกิดภายใน ๑ ทาส
ที่ซื้อมาดวยทรัพย ๑ ผูท ี่สมัครเขาถึงความเปนทาสเอง ๑ เชลยผูที่เขาถึง
ความเปนทาส ๑ สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-
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คนบางพวกเปนทาสโดยกําเนิดบาง คนบางพวก
เปนทาสที่เขาซื้อมาดวยทรัพยบาง คนบางพวกสมัครเขา
เปนทาสเองบาง คนบางพวกเปนทาสเพราะตกเปนเชลย
บาง.
คําวา คนภายใน ไดแก บุรุษ ๓ จําพวก คือ คนรับจาง ๑
กรรมกร ๑ พวกอยูอาศัย ๑.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โค มา ทาส คนภายใน.
[๑๘] คําวา สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก มีความวา :สตรีทมี่ ีเจาของ เรียกวา สตรี.
คําวา พวกพอง ไดแก พวกพอง ๔ จําพวก คือ พวกพอง
โดยเปนญาติ ชื่อวา พวกพอง ๑ พวกพองโดยโคตร ชื่อวา พวกพอง ๑
พวกพองโดยการเรียนมนต ชื่อวา พวกพอง ๑ พวกพองโดยการเรียน
ศิลปะ ชื่อวา พวกพอง ๑.
คําวา กามเปนอันมาก คือ กามมาก, กามมากเหลานี้ ไดแก
รูปที่ชอบใจ เสียงที่ชอบใจ กลิ่นที่ชอบใจ รสทีช่ อบใจ โผฏฐัพพะที่
ชอบใจ.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก.
[๑๙] คําวา นรชนใดยอมปรารถนา มีความวา :คําวา ใด คือ เชนใด ประกอบ อยางใด จัดแจงอยางใด มี
ประการอยางใด ถึงฐานะอยางใด ประกอบดวยธรรมอยางใด คือ เปน
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือเปนมนุษย.
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คําวา นรชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต
ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย.
คําวา ยอมปรารถนา คือยอมปรารถนา ยอมตามปรารถนา
ยอมปรารถนาทั่วไป ยอมติดพัน ในวัตถุกามทั้งหลาย ดวยกิเลสกาม
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนใดยอมปรารถนา.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :นรชนใดยอมปรารถนาไร นา ที่ดิน เงิน โค มา
ทาส คนภายใน สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก.
[๒๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น
เหลาอันตรายยอมย่ํายีนรชนนั้น เพราะอันตรายนั้น
ทุกขยอ มติดตามนรชนนั้นไป เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่
แตกแลวฉะนั้น.
[๒๑] คําวา เหลากิเลสอันไมมีกาํ ลัง ยอมครอบงํานรชน
นั้น มีความวา คําวา ไมมีกําลัง คือ กิเลสอันไมมีกําลัง คือทุรพล
มีกําลังนอย มีเรี่ยวแรงนอย เลว ทราม เสื่อม ตกต่ํา ลามก เปนดัง
ลูกนก เล็กนอย. กิเลสเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ
กําจัด ย่ํายี บุคคลนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหลากิเลสอันไมมีกําลัง
ยอมครอบงํานรชนนั้น แมดวยประการอยางนี้.
อีกนัยหนึ่ง สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ
หิริพละ โอตตัปปพละ ไมมีแกบุคคลใด กิเลสเหลานั้น ยอมครอบงํา
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ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น ผูไมมีกําลัง มีกําลัง
ทราม มีกําลังนอย มีเรี่ยวแรงนอย เลว ทราม เสื่อม ตกต่ํา ลามก
เปนดังลูกนก เล็กนอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหลากิเลสอันไมมี
กําลังยอมครอบงํานรชนนั้น แมดวยประการอยางนี้.
วาดวยอันตราย ๒ อยาง
[๒๒] คําวา เหลาอันตรายอมย่ํายีนรชนนั้น มีความวา :คําวา อันตราย ไดแก อันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายที่ปรากฏ
อยาง ๑ อันตรายที่ปกปดอยาง ๑.
อันตรายที่ปรากฏ เปนไฉน ? คือ ราชสีห เสือโครง เสื่อเหลือง
หมี เสือดาว หมาปา โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร
คนที่ทํากรรมชั่ว คนที่เตรียมจะทํากรรมชั่ว, และโรคทางจักษุ โรคทาง
โสตะ โรคทางจมูก โรคทางลิ้น โรคทางกาย โรคทางศีรษะ โรคทาง
หู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ
โรคไขเชื่อมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด
โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู
โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีกําเริบ โรคเบาหวาน โรคเริม
โรคพุพอง โรคริดสีดวง. อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปน
สมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดูแปร
ปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธรูสึกเจ็บปวด
อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม, ความหนาว ความรอน ความหิว ความ
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ระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ, ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม
แดด และสัตวเลื้อยคลาน อันตรายเหลานี้ เรียกวา อันตรายที่ปรากฏ.
อันตรายที่ปกปดเปนไฉน ? คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริต. กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ. ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ผูก
โกรธไว ลบหลูคุณทาน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มายา โออวด หัวดื้อ
แข็งดี ถือตัว ดูหมิ่นทาน มัวเมา ประมาท, กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง
อกุศลธรรมทั้งปวง อันตรายเหลานี้ เรียกวา อันตรายที่ปกปด.
คําวา อันตราย ความวา เพราะอรรถวาอะไร จึงชื่อวาอันตราย ?
เพราะอรรถวาครอบงํา จึงชื่อวาอันตราย, เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อ
ความเสื่อม จึงชื่อวาอันตราย, เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลธรรม
ทั้งหลายจึงชื่อวาอันตราย.
เพราะอรรถวา ครอบงํา จึงชื่อวา อันตราย อยางไร. อันตราย
เหลานั้นยอมครอบงํา ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น
เพราะอรรถวาครอบงํา จึงชื่อวา อันตราย อยางนี้.
เพราะอรรถวา เปนไปเพื่อความเสื่อม จึงชื่อวา อันตราย อยาง
ไร ? อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อความเสื่อม เพื่ออันตรธานไปแหงกุศล
ธรรมทั้งหลาย อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อความเสื่อม เพื่ออันตรธาน
ไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน ? อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อความเสื่อม
เพื่ออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติ
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สมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีล ความเปนผูมี
ทวารอันคุมครองในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความ
ประกอบเนือง ๆ ในความเปนผูอื่นมีสติสัมปชัญญะ ความประกอบเนือง ๆ
ในอันเจริญสติปฏฐาน ๔ ความประกอบเนือง ๆ ในอันเจริญสัมมัปปธาน ๔
ความประกอบเนือง ๆ ในอันเจริญอิทธิบาท ความประกอบเนือง ๆ ใน
อันเจริญอินทรีย ๕ ความประกอบเนือง ๆในอันเจริญพละ ๕ ความ
ประกอบเนือง ๆ ในอันเจริญ โพชฌงค ๗ ความประกอบเนือง ๆ ในอัน
เจริญมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อความเสื่อม เพื่อ
อันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้ เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเสื่อม
จึงชื่อวา อันตราย อยางนี้.
เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทัง้ หลาย จึงชื่อวา
อันตราย อยางไร ? อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นยอมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้น
ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบเหมือนเหลาสัตวที่อาศัยรู ยอมอยู
ในรู ที่อาศัยน้ํา ยอมอยูใ นน้ํา ที่อาศัยปา ยอมอยูในปา ทีอ่ าศัยตนไม
ยอมอยูที่ตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นใน
อัตภาพนั้น ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ ฉันนั้น เพราะอรรถวา
เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายจึงชื่อวา อันตราย อยางนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูรว มกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผู
อยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ก็ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน
ยอมอยูลําบาก ไมผาสุกอยางไร ? ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอัน
ลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณ อันเกือ้ กูลแกสังโยชน ยอม
เกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมอัน
ลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น
ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรว มกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรม
อันลามกเหลานั้นยอมกลุมรุมภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึง
เรียกวา ผูอยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลธรรมอันลามก มีความ
ดําริอันซานไปในอารมณ อันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ
เพราะไดยินเสียงดวยโสต .............เพราะสูดกลิ่นดวยฆานะ.............เพราะ
ลิ้มรสดวยชิวหา...........เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย..........เพราะรูแจง
ธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปใน
ภายในแหงภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับ
กิเลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุม
ภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวม
กับกิเลสที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก อยางนี้แล เพราะอรรถวา
เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวา อันตราย แมดวยประการ
ฉะนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ธรรม ๓ ประการเหลานี้ เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน
เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน.
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ? คือ โลภะ เปนมลทินในภายใน เปน
อมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรู
ในภายใน, โทสะ เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปน
ขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน. โมหะ
เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปน
เพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการนีแ้ ล เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึก
ในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา.
โลภะ ยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โลภะยัง
จิตใหกาํ เริบ โลภะเปนภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชนยอม
ไมรูสึกภัยนั้น คนผูโลภแลวยอมไมรูอรรถ คนผูโลภแลว
ยอมไมเห็นธรรม เมื่อใดความโลภครอบงํานรชน เมื่อนั้น
นรชนนั้น ยอมมีความมืดตื้อ.
โทสะ ยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โทสะยัง
จิตใหกาํ เริบ โทสะเปนภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชนยอม
ไมรูสึกภัยนั้น คนผูโกรธแลวยอมไมรูอรรถ คนผูโกรธ
แลวยอมไมเห็นธรรม เมื่อใดความโกรธครอบงํานรชน
เมื่อนั้นนรชนนั้น ยอมมีความมืดตื้อ.
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โมหะ ยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โมหะยัง
จิตใหกาํ เริบ โมหะเปนภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชนยอม
ไมรูสึกภัยนั้น คนผูหลงแลวยอมไมรูอรรถ คนผูหลงแลว
ยอมไมเห็นธรรม เมื่อใดความหลงครอบงํานรชน เมื่อนัน้
นรชนนั้น ยอมมีความมืดตื้อ.
เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวา
อันตราย แมดวยประการฉะนี้.
สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ดูกอนมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เมื่อเกิดขึ้นในภายในแหง
บุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไม
ผาสุก.
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ? คือ โลภะ เมื่อเกิดขึ้นในภายในแหง
บุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไม
ผาสุก, โทสะ เมื่อเกิดขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อมิใช
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก. โมหะ เมื่อเกิดขึ้น
ในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ทุกข เพื่อ
ความอยูไมผาสุก. ดูกอนมหาพิตร ธรรม ๓ ประการนี้แล เมื่อเกิดขึ้น
ในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อ
ความอยูไมผาสุก.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา :-
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โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึน้ ในตน ยอมกําจัด
บุรษุ ผูมีจิตลามก เหมือนขุยไผกําจัดไมไผ ฉะนั้น.
เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวา
อันตราย แมดวยประการฉะนี้.
สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ราคะและโทสะ มีอัตภาพนี้เปนเหตุ เกิดแตอัต
ภาพนี้ ไมยินดีกุศล ยินดี แตกามคุณ ทําใหขนลุก บาป
วิตกในใจ ตั้งขึ้นแตอัตภาพนี้ ผูกจิตไวเหมือน พวกเด็ก
ผูกกาที่ขอเทาไว ฉะนั้น.
เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวา
อันตราย แมดวยประการฉะนี้.
คําวา เหลาอันตรายยอมย่ํายีนรชนนั้น มีความวา อันตราย
เหลานั้นยอมครอบงํา ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เหลาอันตรายยอมย่ํายีนรชนนั้น.
[๒๓] คําวา เพราะอันตรายนั้น ทุกขยอมติดตามนรชน
นั้นไป มีความวา เพราะอันตรายนั้น ๆ ทุกขยอมติดตาม ตามไป ไป
ตามบุคคลนั้น คือชาติทุกข ยอมติดตาม ตามไป ไปตาม ชราทุกข....พยาธิ
ทุกข.......มรณทุกข........ทุกขคือความโศกคร่ําครวญ ลําบากกาย ทุกข
ใจ ความแคนใจ........ทุกขคือความเกิดในนรก.......ทุกขคือความเกิดใน
กําเนิดเดียรัจฉาน...........ทุกขคือความเกิดในเปรตวิสัย.......ทุกขคือความ
เกิดในมนุษย.........ทุกขมีความเกิดในครรภเปนมูล........ทุกขมีความตั้งอยู
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ในครรภเปนมูล.........ทุกขมีความตลอดจากครรภเปนมูล..........ทุกขที่ติด
ตามสัตวที่เกิดเเลว........ทุกขอันเนื่องแตผูอื่นแหงสัตวที่เกิดแลว.........ทุกข
อันเกิดแตความขวนขวายของตน........ทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของผู
อื่น.........ทุกขอันเกิดแตทุกขเวทนา.........ทุกขอันเกิดแตสังขาร.........ทุกข
อันเกิดแตความแปรปรวน.........
โรคทางจักษุ โรคทางโสด โรคทางฆานะ โรคทางชิวหา โรคทางกาย โรคทางศีรษะ โรคทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ
โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเชื่อมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ
โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝโรคกลาก โรคมองครอ
โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีกําเริบ โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง.
อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมี
ลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธ
เกิดแตบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธ
เกิดแตวิบากแหงกรรม.
ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย ปวดอุจจาระ
ปวดปสสาวะ.
ทุกขเกิดแตสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน
ทุกขเพราะความตายแหงมารดา ทุกขเพราะความตายแหงบิดา ทุกขเพราะ
ความตายแหงพี่ชายนองชาย ทุกขเพราะความตายแหงพี่สาวนองสาว ทุกข
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เพราะความตายแหงบุตร ทุกขเพราะความตายแหงธิดา ทุกขเพราะความ
ฉิบหายแหงญาติ ทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ทุกขเพราะความ
ฉิบหายอันเกิดแคโรค ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความ
ฉิบหายแหงทิฏฐิ ยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้นเพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เพราะอันตรายนั้น ทุกขยอมติดตามนรชนนั้นไป.
[๒๔] คําวา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่รั่วแลวฉะนั้น มี
ความวาน้ําไหลซึมเขาสูเรือที่รั่วแลว คือ น้ํายอมซึมเขาไป ตามเขาไป
ไหลเขาไป แตที่นั้น ๆ คือ ยอมซึมเขาไป เซาะเขาไป ไหลเขาไป
ขางหนาบาง ขางหลังบาง ขางทองบาง แตขาง ๆ บาง ฉันใด เพราะ
อันตรายนั้น ๆ ทุกขยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น คือ ชาติทุกข
ยอมติดตาม ตามไป ไปตาม ฯลฯ ทุกขอันเกิดแตทิฏฐิพยสนะ ยอมติด
ตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้นฉันนั้น ฉะนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่รวั่ แลวฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา.
เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น
เหลาอันตรายยอมย่ํายีนรชนนั้น เพราะอันตรายนั้น
ทุกขยอ มติดตามนรชนนั้นไป เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่
รั่วแลวฉะนั้น.
วาดวยผูมีสติทุกเมื่อ
[๒๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมสี ติทุกเมื่อ
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พึงเวนขาดกามทั้งหลาย ครั้นเวนขาดตามเหลานั้นแลว
พึงขามโอฆะได เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง
ฉะนั้น.
[๒๖] คําวา เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติ
ทุกเมื่อ มีความวา :คําวา เพราะเหตุนั้น คือเพราะฉะนั้น เพราะกาลนั้น เพราะ
เหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น สัตวผูเกิดมา เมือ่ เห็นโทษ
นั้นในกามทั้งหลาย ฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะเหตุนั้น.
คําวา สัตวผูเกิดมา ไดแกสัตว นรชน มาณพ บุรุษ บุคคล
ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย.
คําวา ในกาลทุกเมื่อ ไดแก ในกาลทุกเมื่อ ในกาลทั้งปวง
ตลอดกาลทั้งปวง ตลอดก็เปนนิจ ตลอดกาลยั่งยืน ตลอดกาลเปน
นิรันดร ตลอดกาลเปนอันเดียวกัน ตลอดกาลติดตอ ตลอดกาลเปน
ลําดับ ตลอดกาลไมขาดระยะ ตลอดกาลไมมีระหวาง ตลอดกาลสืบเนื่อง
ตลอดกาลไมขาดสาย ตลอดกาลกระชั้นชิด.
ในกาลกอนภัต ในกาลหลังภัต ในปฐมยาม ในมัชฌิมยาม ใน
ปจฉิมยาม ในขางแรม ในขางขึ้น ในฤดูฝน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน
ในตอนปฐมวัย ในตอนมัชฌิมวัย ในตอนปจฉิมวัย.
คําวา มีสติ ไดแก เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เจริญ
สติปฏฐาน มีการตามเห็นกายในกายอยู ก็ชื่อวา เปนผูมีสติ, เจริญสติ
ปฏฐาน มีการตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ก็ชื่อวา เปนผูมีสติ,
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เจริญสติปฏฐานมีการตามเห็นจิตในจิตอยู ก็ชื่อวา เปนผูมีสติ, เจริญสติ
ปฏฐานมีการตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ก็ชื่อวา เปนผูมีสติ, เปน
ผูมีสติโดยเหตุ อยางแมอื่นอีก คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจาก
ความเปนผูไมมีสติ ฯลฯ บุคคลเปนผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง เขาถึงพรอม
เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบดวยสตินี้ บุคคลนั้นเรียกวา มีสติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวผูเกิดมาพึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ.
[๒๗] คําวา พึงเวนขาดกามทั้งหลาย มีความวา กามทั้ง
หลาย ไดแก กาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑
วัตถุกามเปนไฉน รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่
ชอบใจ ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวา
กิเลสกาม.
คําวา พึงเวนขาดกามทั้งหลาย ไดแก พึงเวนขาดกามทั้งหลาย
โดยเหตุ ๒ ประการ คือ โดยการขมไวประการ ๑ โดยการตัดขาดประ
การ ๑.
พึงเวนขาดกามโดยการขมไวอยางไร ? สัตวผูเกิดมา เมื่อเห็นอยูวา
กามทั้งหลายเปรียบดวยโครงกระดูก เพราะอรรถวา เปนของมีความยินดี
นอย พึงเวน ขาดกามโดยการขมไว.
เมื่อเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยชิ้นเนื้อ เพราะอรรถวา เปน
ของสาธารณแกชนหมูมาก พึงเวนขาดกามโดยการขมไว
เมื่อเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยคบเพลิงหญา เพราะอรรถวา
เปนของตามเผา พึงเวนขาดกามโดยการขมไว ฯลฯ แทเจริญเนวสัญญานา-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 29

สัญญายตนสมาบัติ พึงเวนขาดกามโดยการขมไว. พึงเวนขาดกามโดยการ
ขมไวอยางนี้ ฯลฯ พึงเวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางนี้. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พึงเวนขาดกามทั้งหลาย.
[๒๘] คําวา ครั้นเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะ
ได มีความวา คําวา เหลานั้น ไดแก สัตวผูเกิดมา กําหนดรู
วัตถุกามทั้งหลาย ละ ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญสิ้น ใหถึงความไมมีใน
ภายหลัง ซึ่งกิเลสกาม คือ ละ ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญสิ้น ใหถึงความ
ไมมีในภายหลัง ซึ่งกามฉันทนิวรณ....พยาบาทนิวรณ....ถีนมิทธนิวรณ....
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ละ ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญสิ้น ใหถงึ ความไมมี
ในภายหลัง ซึ่งวิจิกิจฉานิวรณ พึงขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปน
ไปลวง กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ครั้นเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได.
[๒๙] คําวา เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น
มีความวา บุคคลวิด สาดออก ทิ้งออกซึ่งน้ําในเรืออันทําใหหนัก บรรทุก
หนักแลว พึงไปถึงฝงดวย เรือที่เบา โดยเร็วไว โดยไมลําบาก ฉันใด สัตวผู
เกิดมา กําหนดรูวัตถุกามทั้งหลาย ละ ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญสิ้น ให
ถึงความไมมีในภายหลัง ซึ่งกิเลสกาม คือ ละ ละทั่ว บรรเทา ทําให
สูญสิ้น ใหถงึ ความไมมีในภายหลัง ซึ่งกามฉันทนิวรณ....พยาบาทนิวรณ....
ถีนมิทธนิวรณ....อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ....วิจิกิจฉานิวรณ พึงไปถึงฝงโดย
เร็วไว โดยไมลําบาก ฉันนั้น.
อมตนิพพาน เรียกวา ฝง ไดแกธรรม เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง
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เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่คลายกําหนัด เปนที่ดบั
กิเลสเครื่องรอยรัด พึงถึง บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจงซึ่งฝง.
คําวา ถึงฝง ไดแก ผูใดใครเพื่อจะถึงฝง ผูนั้นชื่อวา ผูถ ึงฝง
ผูใดตอไปสูฝง ผูนั้นชื่อวา ผูถึงฝง ผูใดถึงฝงแลว ผูนั้นชื่อวา ผูถึงฝง
สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บุคคลผูขามพนแลว
ถึงฝงแลว ยืนอยูบน ชือ่ วาเปนพราหมณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา พราหมณ เปนชื่อพระอรหันต
พระอรหันตนั้นถึงฝงดวยการรูยิ่ง ถึงฝงดวยการกําหนดรู ถึงฝงดวยการละ
ถึงฝงดวยการเจริญ ถึงฝงดวยการทําใหแจง ถึงฝงดวยสมาบัติ ถึงฝงแหง
ธรรมทั้งปวงดวยการรูยิ่ง ถึงฝงแหงทุกขทั้งปวงดวยการกําหนดรู ถึงฝง
แหงกิเลสทั้งปวงดวยการละ ถึงฝงแหงอริยมรรค ๔ ดวยการเจริญ ถึงฝง
แหงนิโรธดวยการทําใหแจง ถึงฝงแหงสมาบัติทั้งปวงดวยการบรรลุ.
พระอรหันตนั้น ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล ถึง
ความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยสมาธิ ถึงความชํานาญ ถึงความ
สําเร็จในอริยปญญา ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยวิมุตติ.
พระอรหันตนั้น ไปสูฝงแลว ถึงฝงแลว ไปสูสวนสุดแลว ถึงสวน
สุดแลว ไปสูที่สุดแลว ถึงที่สุดแลว ไปสูที่สุดรอบแลว ถึงที่สุดรอบแลว
ไปสูความสําเร็จแลว ถึงความสําเร็จแลว ไปสูทปี่ องกันแลว ถึงที่ปองกัน
แลว ไปสูทลี่ ับแลว ถึงที่ลับแลว ไปสูที่พึ่งแลว ถึงที่พึ่งแลว ไปสูที่ไม
มีภัยแลว ถึงที่ไมมีภัยแลว ไปสูทไี่ มจุติแลว ถึงที่ไมจุติแลว ไปสูที่ไม
ตายแลว ถึงที่ไมตายแลว ไปสูนิพพานแลว ถึงนิพพานแลว.
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พระอรหันตนั้น อยูจบแลว พระพฤติจรณะ มีทางไกลอันถึงแลว
มีทิศอันถึงแลว มีที่สุดอันถึงแลว มีพรหมจรรยอันรักษาแลว ถึงทิฏฐิ
อันอุดมแลว มีมรรคอันเจริญแลว มีกิเลสอันละเสียแลว มีการแทงตลอด
มิไดกําเริบ มีนิโรธอันทําใหแจงแลว มีทุกขอันกําหนดรูแลว มีสมุทัยอัน
ละแลว มีนิโรธอันทําใหแจงแลว มีมรรคอันเจริญแลว มีธรรมที่ควรรู
ยิ่งอันไดรูยิ่งแลว มีธรรมที่ควรกําหนดรูอันกําหนดรูแลว มีธรรมที่ควร
ละอันละแลว มีธรรมทีค่ วรเจริญอันเจริญแลว มีธรรมที่ควรทําใหแจงอัน
ทําใหแจงแลว.
พระอรหันตนั้นมีอวิชชาเปนลิ่มสลักอันถอนเลียแลว มีกรรมเปนดู
อันกําจัดเสียแลว มีตัณหาเปนเสาระเนียดอันถอนเสียแลว ไมมีสังโยชน
เปนบานประตู เปนผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึก มีมานะเปนธงอันใหตก
ไปแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มีโยคกิเลสมิไดเกี่ยวของ มีองค ๕ อันละ
เสียแลว ประกอบดวยองค ๖ มีสติเปนธรรมเครื่องรักษาอยางเอก มี
ธรรมเปนเครื่องอาศัย ๘ มีทฏิ ฐิสจั จะเฉพาะอยางอันละเสียแลว มีการ
แสวงหาอันชอบไมหยอนประเสริฐ มีความดําริมิไดขุนมัว มีการสังขาร
อันระงับแลว มีจิตหลุดพนแลว มีปญญาเปนเครื่องหลุดพนดวยดี เปน
ผูมีความบริบูรณ มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ
ถึงความบรรลุปรมัตถะ.
พระอรหันตนั้น มิไดกอมิไดกําจัด กําจัดตั้งอยูแลว มิไดละ มิ
ไดถือมั่น ละแลวจึงตั้งอยู มิไดเย็บ มิไดตก เย็บแลวจึงตั้งอยู มิไดดับ
มิไดใหลุกดับแลวจึงตั้งอยู ดํารงอยู เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ
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สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ซึ่งเปนอเสขะ
แทงตลอดอริยสัจจะแลวตั้งอยู กาวลวงตัณหาอยางนี้แลวตั้งอยู ดับไฟ
กิเลสแลวตั้งอยู ตั้งอยูดวยไมตองไปรอบ ยึดถือเอายอดแลวตั้งอยู ตั้งอยู
ดวยเปนผูซองเสพวิมุตติ ดํารงอยูดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
อันบริสุทธิ์ ดํารงอยูดวยความบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดํารงอยูในความเปน
ผูไมแข็งกระดางดวยตัณหาทิฏฐิมานะอันบริสุทธิ์ตั้งอยูเพราะเปนผูหลุดพน
ตั้งอยูเพราะเปนผูสันโดษ ตั้งอยูในสวนสุดรอบแหงขันธ ธาตุ อายตนะ
คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ตั้งอยูในภพอันมีในที่สุด
ตั้งอยูในสรีระอันมีในที่สุด ทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด สมจริงดังคาถา
ประพันธวา :พระขีณาสพนัน้ มีภพนี้เปนที่สุด มีสรีระนี้เปนที่
หลัง มิไดมีชาติ มรณะ สงสาร และภพใหม.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา :เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ
พึงเวนขาดกามทั้งหลาย ครั้นเวนขาดตามเหลานั้นแลว
พึงขามโอฆะได เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง
ฉะนั้น ดังนี้.
จบ กามสุตตนิทเทส ที่ ๑
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สัทธัมมปชโชติกา
อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส
ภาคที่ ๑

อารัมภกถา
พระชินเจาพระองคใดทรงกําจัดเสียซึ่งลิ่มคือ
อวิชชา และความกําหนัดดวยสามารถแหงความยิน
ดี อยางถอนราก ทรงเจริญอัฏฐังคิกมรรคถูกตอง
อมตบท. ทรงบรรลุพระโพธิญาณ เสด็จหยั่งลงสู
อิสิปตนมฤคทายวันประกาศธรรมจักรยังเวไนยสัตว
๑๘ โกฏิ มีพระโกณฑัญญเถระเปนตน ใหบรรลุธรรม
ในวันนั้นในที่นั้น.
ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา ซึ่งพระชินเจา
พระองคนั้น ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง และพระธรรม
อันสูงสุด ทั้งพระสงฆผูไมมีสงิ่ อื่นยิ่งกวา.
ก็ธรรมจักรใดทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยยอ
พระสารีบุตรผูมีปญญามากเกือบเทาพระศาสดา ผู
เกิดแตองคพระชินเจา
จําแนกธรรมจักรนั้นเปน
สวน ๆ กลาวมหานิทเทสซึ่งชื่อวาเปนปาฐะประเสริฐ
และวิเศษ.
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อนึ่ง ขาพเจาขอนมัสการพระสารีบุตรพุทธชิโนรสองคนั้น ผูเปนพระเถระที่มีเถรคุณมิใชนอ ยเปนที่
ยินดียิ่ง ผูมีเกียรติคุณสูงสุดเพราะสภาพปญญา และ
ผูมีความประพฤติออนนอมถอมตนเปนอันดี ขาพเจา
อันพระเทวเถระผูพหูสูต ผูประกอบดวยคุณมีความ
อดทนเปนตน มีปกติกลาวคําที่สมควรและพอดีเปน
ตน อาราธนาแลวจักดํารงอยูในแนวสาธยายของ
พระเถระ ชาวมหาวิหาร ถือเอาขอวินิจฉัยเกา ๆ ที่
ควรถือเอา ไมทอดทิ้งลัทธิของตน และไมทําลัทธิ
ผูอื่นใหเสียหาย ทั้งรวบรวมนัยแหงอรรถกถาทั้ง
เบื้องตนเบื้องปลายไดตามสมควร พรรณนาตามเนื้อ
ความที่ยังไมเคยพรรณนาของนัยนั้น อันนํามาซึ่ง
ประเภทแหงญาณ ที่พระโยคาวจรทั้งหลายมิใชนอย
เสพอาศัยแลว ไมทอดทิ้งพระสูตรและขอยุติ จัก
เริ่มพรรณนามหานิทเทสโดยยอ ดวยความนับถือ
มากในพระสัทธรรม มิใชประสงคจะยกตน ขาพเจา
จักกลาวอรรถกถา เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน
และเพื่อความดํารงอยูนานแหงพระสัทธรรม ขอ
ทานสัตบุรุษทั้งหลายจงฟง สัทธัมมปชโชติกา โดย
เคารพและจงทรงจําไวดวยดีเถิด.
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เพราะไดกลาวไวแลวในอารัมภกถานั้นวา ซึง่ มหานิทเทสนั้นโดยชื่อ
อันวิเศษวา ปาฐะวิสิฏฐนิทเทส, ปาฐะ มี ๒ อยางคือ พยัญชนปาฐะ ๑ อรรถปาฐะ ๑.
ในปาฐะทั้ง ๒ นัน้ พยัญชนปาฐะ มี ๖ อยางคือ อักขระ ๑,
บท ๑, พยัญชนะ ๑, อาการะ ๑, นิรุตติ ๑, นิทเทส ๑.
อรรถปาฐะ ก็มี ๖ อยางคือ สังกาสนะ ๑, ปกาสนะ ๑,
ววรณะ ๑, วิภชนะ ๑, อุตตานีกรณะ ๑, บัญญัตติ ๑.

วาดวยอักขระ
ในพยัญชนะปาฐะนั้น เทสนาที่เปนไปดวยจิตที่คิดถึงเหตุอันหมด
จด ดวยสามารถแหงปโยคะอันบริสุทธิ์ในไตรทวาร
บัณฑิตรูไดวา
อักขระ เพราะมิไดแสดงคือไมไดเสวนาดวยวาจา. อักขระนั้น พึงถือเอาวา
ชื่อวา อักขระ ดวยสามารถแหงปญหาที่บรรดาพราหมณผูมีจุดหมายปลาย
ทางถามดวยใจ และดวยสามารถแหงปฏฐานมหาปกรณอัน พระผูมีพระ
ภาคเจาประทับนั่งพิจารณาแลวที่รตนฆรเจดีย.
อีกอยางหนึ่ง บทที่ไมบริบูรณกพ็ ึงรับรูวา อักขระ ดุจในคํามีอาทิ
อยางนี้วา สฏีวสฺสสหสฺสานิ หกหมื่นป ดังนี้. ในคํานี้อาจารยพวก
หนึ่งกลาววา ส - อักษร และ ทุ - อักษร ก็ชื่อวา อักขระ, หรือบทที่มี
อักขระเดียว ก็ชื่อวา อักขระ.

วาดวยบท
อักขรสันนิบาตอันสองความที่จําแนกไวในคําเปนตนวา ยาย ตณฺหา

โปโนพฺภวิกา - ตัณหานี้ใดเปนปจจัยใหเกิดอีก ดังนี้ ชื่อวา บท คําที่
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ประกอบดวยอักขระมากมายไดในคําเปนตนวา นามฺจ รูปฺจ - นาม
ดวยรูปดวย ก็ชื่อวา บท - อักขรสันนิบาต.

วาดวยพยัญชนะ
ชื่อวา พยัญชนะ เพราะอรรถวา ยังเนื้อความอันเปนประโยชน
เกื้อกูลใหชัดเจน คือทําใหรู ทําใหปรากฏดวยบท วา พึงทําบทที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวโดยยอใหแจมแจงดังนี้ ไดแกคําพูดนั่นเอง.
เนื้อความที่ตรัสโดยยอวา จตฺตาโร อิทฺธปิ าทา - อิทธิบาท ๔ ก็
ชื่อวา พยัญชนะ - ทําเนื้อความใหชัดเจน เพราะทําเนื้อความใหปรากฏ
ไดในคําวา กตเม จตฺตาโร - ๔ เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวย ฉันทะ, สมาธิปธานสังขาร
คือ เจริญอิทธิบาทประกอบดวย วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา, สมาธิประธานสังขาร.
๑

วาดวยอาการะ
การประกาศวิภาคแหงพยัญชนะ ชื่อวา อาการะ. การกระทําวิภาค
หลายอยางซึ่งพยัญชนะที่ตรัสไวในคํามีอาทิอยางนี้วา อิทธิบาท ๔ นั้น
ฉันทะเปนไฉน ? ฉันทะคือความพอใจ ความเปนผูพอใจ ความเปนผูใคร
เพื่อจะทํา ดังนี้ ชื่อวา อาการะ - ประกาศวิภาคแหงพยัญชนะ.

วาดวยนิรุตติ

คําขยายเนื้อความอันประกอบดวยอาการ ชือ่ วา นิรุตติ. คําที่นํามา
กลาววา ชือ่ วา ผัสสะ เพราะอรรถวากระทบอารมณ, ชื่อวา เวทนา
๑ ฉบับพมาวา สเรน - ดวยสระ, หรือดวยเสียง.
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เพราะอรรถวาเสวยอารมณ ซึ่งตรัสไวแลวโดยอาการ มาในคําเปนตนวา
ผสฺโส เวทนา ดังนี้ ก็ชื่อวา นิรุตติ - แสดงสภาวะ.

วาดวยนิทเทส
ความพิสดารแหงคําขยาย ชื่อวา นิทเทส เพราะอรรถวาแสดง
เนื้อความโดยไมเหลือ. บทที่ไดคําขยายวา เวทยตีติ เวทนา - ชื่อวา
เวทนา เพราะอรรถวาเสวยอารมณ ดังนี้. ก็ชื่อวา นิทเทส - แสดงขยาย
ความ เพราะทานกลาวไวดวยสามารถความพิสดารแหงเนื้อความเปนตนวา
สุขะ ทุกขะ อทุกขมสุขะ, ชื่อวา สุขะ เพราะอรรถวาเปนไปสบาย. ชื่อวา
ทุกขะ เพราะอรรถวาเปนไปลําบาก. ชื่อวา อทุกขมสุขะ เพราะอรรถวา
ไมเปนไปลําบาก ไมเปนไปสบาย.

วาดวยสังกาสนะ
การรูบทแหงพยัญชนปาฐะ ๖ อยาง ดวยประการฉะนี้แลว
ประกาศแสดงในบทแหง อรรถปาฐะ ๖ อยางโดยยอ ชื่อวา สังกาสนา
- ประกาศใหรูชัด. การแสดงขอความโดยสังเขปไดในคํามีอาทิอยางนี้วา
ภิกษุเมื่อสําคัญอยูแล ยอมถูกมารผูกมัด, เมื่อไมสําคัญอยู ยอมพนจาก
มารผูมีบาป ดังนี้ ก็ชื่อวา สังกาสนา - ใหรชู ดั ก็พระเถระนี้เปนผูสามารถ
เพื่อจะกลาววา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคไดรูทั่วแลว ขาแต
พระสุคตเจา ขาพระองคไดรูทั่วแลว ดังนี้ ชื่อวา แทงตลอดแลวซึ่งเนื้อ
ความที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสไวแลวโดยสังเขปดวยประการฉะนี้.
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วาดวยปกาสนะ
การประกาศการแสดงแตเบื้องตน ซึ่งเนื้อความที่ควรกลาวใน
เบื้องตน ชือ่ วา ปกาสนะ. การแสดงการประกาศซึ่งเนื้อความที่ควร
กลาวในภายหลังดวยคําแรกไดในคํามีอาทิอยางนี้วา สพฺพ ภิกฺขเว อาทิตฺต - สิ่งทั้งปวงเปนของรอนดังนี้ ก็ชื่อวา ปกาสนะ - ประกาศ. ดวย
การแสดงขอความที่แสดงแลวในครั้งแรกทําใหปรากฏอีกอยางนี้ เปนอัน
ตรัสบทแหงอรรถทั้งสองในขอความที่ตรัสไวมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อะไรคือสิ่งทั้งปวงเปนของรอน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปน
ของรอน, รูปเปนของรอน, ดังนี้ เพื่ออุปการะแกภิกษุผูมีอินทรียแกกลา
เพราะตรัสไววา ภิกษุผูมีอินทรียแกกลา ยอมแทงตลอดเนื้อความที่ตรัส
ไวโดยสังเขปไดดังนี้.

วาดวยวิวรณะ
การทรงไวโดยพิสดารซึ่งเนื้อความที่กลาวแลวโดยสังเขป และการ
ทรงไวไดอีกซึ่งเนื้อความที่กลาวแลวเพียงครั้งเดียว ชื่อวา วิวรณะ.
การขยายเนื้อความที่ตั้งไวโดยสังเขปวา กุสลา ธมฺมา สภาวธรรมทั้ง
หลายที่เปนกุศลดังนี้ ใหพิสดารดวยสามารถแหงนิทเทสวา สภาวธรรม
ทั้งหลายที่เปนกุศล เปนไฉน ? สมัยใดกามาวจรกุศลจิต เกิดขึน้ แลวดังนี้
เปนตน ก็ชอื่ วา วิวรณะ - เปดเผย.

วาดวยวิภชนะ

การทําเนื้อความนั้นเปนสวน ๆ ชื่อวา วิภชนะ. การทํากุศลธรรม
ทั้งหลายที่เปดเผยแลววา ยสฺมึ สมเย ในสมัยใด ดังนี้ เปนสวน ๆ วา
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ในสมัยนั้น ผัสสะ ก็เกิด เวทนา ก็เกิด ดังนี้ ก็ชื่อวา วิภชนะ - จําแนก.

วาดวยอุตตานีกรณะ
การทําเนื้อความใหถึงพรอม ดวยการทรงไวโดยพิสดารซึ่งเนื้อความ
ที่จําแนกแลว และดวยการตั้งไวซึ่งเนื้อความที่จําแนกแลวดวยอุปมา ชื่อวา
อุตตานีกรณะ. เนื้อความที่เปดเผยแลวโดยการเปดเผย กลาวคือ เปดเผย
อยางยิ่งวา ผัสสะมีในสมัยนั้นเปนไฉน ? คือ ในสมัยนั้น ผัสสะ กระทบ
อารมณ. ผุสนา - ถูกตองอารมณ. สัมผุสนา - สัมผัสอารมณ ดังนี้, และ
เนื้อความที่จําแนกแลว โดยการจําเเนกกลาวอุปมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาววา ผัลสาหารพึงเห็นได ดุจดังแมโคที่ปราศจากหนังฉะนั้น ดังนี้
ก็ชื่อวา อุตตานีกรณะ - ทําใหงาย.

วาดวยปญญัตติ
การยังโสมนัสใหเกิดขึ้นแกจิตดวยอเนกวิธี คือ ดวยการแสดงธรรม
แกสาธุชนผูสดับธรรมอยู. และการกระทําความคมกลาของญาณดวยอเนก
วิธี ใหแกสาธุชนที่ยังมีปญญายังไมคมกลา ชื่อวา ปญญัตติ เพราะอรรถ
วา ยอมปรากฏแกสาธุชนผูสดับอยูเหลานั้น ดวยความยินดีของจิตที่
ประกอบดวยโสมนัสนั้น และดวยความใครครวญของจิตที่ประกอบดวย
โสมนัสนั้น จึงชื่อวา ปญญัตติ.
ในปาฐะทั้ง ๒ นั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงใหรูชัดดวยอักขระ,
ทรงประกาศดวยบท, ทรงเปดเผยดวยพยัญชนะ, ทรงจําแนกดวย
อาการะ, ทรงทําใหงายดวยนิรุตติ, ทรงทําใหปรากฏดวยนิทเทส.

คํานี้มีอธิบายไวอยางไร ?
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายทรงกระทําเวไนยสัตวบางพวกใหรู
ชัดเนื้อความดวย อักขระ ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่ง ฯลฯ ทรงทําเนื้อ
ความใหปรากฏดวย นิทเทส นี้เปนอธิบายในปาฐะทั้ง ๒ นั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเวไนยสัตวรูชัดดวยอักขระ
ทั้งหลายแลวทรงประกาศดวยบททั้งหลาย ทรงเปดเผยดวยพยัญชนะ
ทั้งหลาย แลวทรงจําแนกดวยอาการทั้งหลาย ทรงทําใหงายดวยนิรุตติ
ทั้งหลาย แลวทรงบัญญัติดวยนิทเทสทั้งหลาย มีอธิบายไวอยางไร ?
มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําเวไนยสัตวบางพวกใน
ฐานะบางอยาง ดวยพระธรรมเทศนาเห็นปานนี้. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงใหเหลาเวไนยรูชัดดวยอักขระ ทั้งหลายแลวทรงประกาศ
ดวยบททั้งหลาย ยอมทรงแนะนําพวกอุคฆติตัญู เมื่อทรงเปดเผยดวย
พยัญชนะทั้งหลาย แลวทรงจําแนกดวยอาการทั้งหลาย ยอมทรงแนะนําพวก
วิปจิตัญู เมื่อทรงทําใหงายดวยนิรุตติทั้งหลาย แลวทรงบัญญัติดวย
นิทเทสทั้งหลาย ยอมทรงแนะนําพวกเนยยะ แมดวยสามารถแหงเวไนยสัตว
ก็พึงประกอบดวยประการฉะนี้แล.
แตโดยใจความในที่นี้ พระสุรเสียงที่เปนไปกับดวยวิญญัติซึ่งรูเนื้อ
ความ ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ผูทรงแสดงพระธรรมวา
พยัญชนปาฐะเปนไฉน ? อรรถปาฐะเปนไฉน ? ดังนี้นั้น ชื่อพยัญชนปาฐะ. พระธรรมที่ประกอบดวยลักษณะและรสเปนตนอันพระผูมีพระภาคเจาพึงบรรลุ นั้นพึงทราบวา อรรถปาฐะ.
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อีกอยางหนึ่ง ปาฐะมี ๖ อยาง คือ สันธายภาสิตปาฐะ พยัญชนภาสิตปาฐะ สาวเสสปาฐะ อนวเสสปาฐะ นีตปาฐะ และเนยยปาฐะ.
ในปาฐะเหลานั้น ปาฐะที่กลาวขอความไมนอยมีอาทิอยางนี้วา
ฆามารดาบิดา และกษัตริยราชทั้งสอง ดังนี้ ชือ่ สันธายภาสิตปาฐะ.
ปาฐะที่กลาวขอความอยางเดียวมีอาทิอยางนี้วา ธรรมทัง้ หลายมีใจ
ถึงกอน ดังนี้ ชื่อ พยัญชนภาสิตปาฐะ.
ปาฐะมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน
ดังนี้ ชื่อ สาวเสสปาฐะ.
ปาฐะที่ตรงกันขามมีอาทิอยางนี้วา ธรรมทัง้ ปวงยอมมาสูคลองใน
ญาณมุขของพระผูมีพระภาคพุทธเจา โดยอาการทั้งปวง ดังนี้ ชื่อ
อนวเสสปาฐะ.
ปาฐะที่พึงรูอยางที่กลาวมีอาทิอยางนี้วา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ดังนี้ ชื่อ นีตปาฐะ.
ปาฐะที่พึงระลึกถึงโดยความถูกตองมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเอก ดังนี้ ชื่อเนยยปาฐะ.
อนึ่ง อรรถมีประการไมนอย มีอาทิ คือ ปาฐัตถะ, สภาวัตถะ,
ญายัตถะ, รูปาฐานุรูป, นปาฐานุรูป, ชาวเสสตถะ, นิรวเสสตถะ,
นีตัตถะ และ เนยยัตถะ ในอรรถเหลานั้น :ปาฐะใดพนขอความที่ใหรูซึ่งขอความที่ยังไมรูไมเห็น ปาฐะนั้นชื่อ
ปาฐัตถะ ดุจในประโยคมีอาทิวา พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
ดังนี้.
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ลักษณะและรสเปนตนของรูปธรรม และอรูปธรรมทั้งหลายขอ
สภาวัตถะ ดุจในประโยคมีอาทิวา เจริญสัมมาทิฏฐิดังนี้.
อรรถใดอันบุคคลรูอยู ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล ยอมควร
เพื่อใหรูพรอมดังนี้ อรรถนั้นชื่อ ญายัตถะ ดุจในประโยกมีอาทิวา ผู
มีปกติกลาวอรรถ ผูมีปกติกลาวธรรม ดังนี้.
อรรถทีส่ มควรตามปาฐะชื่อ ปาฐานุรูป อรรถที่บุคคลผูปฏิเสธขอ
ความดวยพยัญชนฉายาวา เพราะฉะนั้น แมจักษุก็เปนกรรม ดังนี้.
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนกรรม
เกา ดังนี้ กลาวแลว ชือ่ นปาฐานุรปู .
อรรถนั้นโดยปาฐะมิไดทรงอนุญาตไว มิไดทรงปฏิเสธ มิไดทรง
ประกอบไว. ก็อรรถนั้น แมที่ควรสงเคราะหก็มิไดทรงสงเคราะห หรือ
แมที่ควรเวน ก็มิไดทรงเวนอะไร ๆ เลย มิไดทรงปฏิเสธตรัสไว ชื่อ
สาวเสสัตถะ ดุจในประโยคมีอาทิวา อาศัยจักขุประสาทและรูปารมณ
จักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้น สัตวทั้งปวงยอมสะดุงตออาชญา สัตวทั้งปวงยอม
กลัวตอมัจจุ ดังนี้.
อรรถทีต่ รงกันขาม ชื่อ นิรวเสสัตถะ ดุจในประโยคมีอาทิวาทั้ง
เราทั้งทาน แลนไปพรอมแลว ทองเที่ยวไปแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ขอนั้น นอกจากบทที่เห็นแลว ใครรูใครทรงจําไวได ดังนี้.
อรรถทีพ่ ึงทราบดวยสามารถแหงเสียงนั้นแล ชื่อ นีตัตถะ ดุจใน
ประโยคมีอาทิวา รูป เสียง รส กลิ่น และโผฏฐัพพะ เปนที่รื่นรมย
แหงใจ ดังนี้.
๑

๑. นาจะอยูหลัง กลิ่น ตามลําดับในวิสยรูป.
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อรรถทีพ่ ึงทราบดวยสามารถแหงสมมติ ชื่อ เนยยัตถะ ดุจใน
ประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยพลาหก ๔ เหลานั้น
ดังนี้. บุคคลรูแจงทั้งปาฐะ และอรรถะดํารงอยูอยางนี้ ยอมไมงอนแงนจาก
พวกกลาวตรงกันขามทั้งหลาย ดวยดํารงอยูสิ้นกาลนาน.
บุคคลผูสามารถเขาใจดวยเหตุและอุทาหรณเปนตน ทั้งโดยสังเขป
นัย และวิตถารนัย ยอมอาจที่จะกลาวจนถึงความถึงพรอมแหงอาคมและ
อธิคมอยางไมงอนแงน ดวยประการฉะนี้ ครั้นรูแ จงอยางนี้แลว ยอมเปน
ผูสะอาด เพราะเวนจากมลทินคือศีลและทิฏฐิชั่ว ดวยความเปนผูสามารถ
ที่จะชําระตนและผูอื่นใหบริสุทธิ์ได. ดวยวาคนทุศีลยอมเบียดเบียนตน เปน
ผูมีวาจาไมนาเชื่อถือ เพราะความทุศีลนั้นไมสามารถจะนําอาหารมาได
เดือนรอนอยูเปนนิตยโนโลกนี้ดุจลูกโค คนมีทฏิ ฐิชั่วยอมเบียดเบียนผูอื่น
และเปนที่พึ่งอาศัยไมได เพียงดังกอบัวที่อากูลอยูในถ้ําของสัตวราย ก็ผู
วิบัติทั้งสองอยาง เปนผูไมควรนั่งใกล เหมือนหีบศพที่อยูในคูถ และ
เหมือนงูเหาที่อยูในคูถ. สวนผูสมบูรณทั้งสองอยาง เปนผูสะอาดควรนั่ง
ใกลและควรคบหาแมดวยประการทั้งปวง
เหมือนบอรัตนะปราศจาก
อันตรายจากวิญูชนทั้งหลาย บุคคลผูเปนอยางนี้ ไมตระหนี่อยางนี้ ไม
ลืมอาจารย ไมสละ ๔ อยาง คือ สุตตะ, สุตตานุโลม, อาจริยวาท,
และ อัตตโนมติ กลาวขอความไดตาง ๆ ดวยสามารถแหงสิ่งสําคัญ ๔
อยางนั้น อีกอยางหนึ่งเปนผูไมสละสิ่งสําคัญ ๔ อยางเหลานี้คือ :การกลาวโดยสวนเดียวเปนสุตตะที่ ๑ การกลาวจําแนก
เปนบทสุตตานุโลมเปนที่ ๒ ไตถามเปนอาจริยวาทที่ ๓
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ดํารงไว เปนอัตตโนมติที่ ๔.
เพราะประกอบผูฟงเขาไวในประโยชนเกื้อกูล แตสิ่งสําคัญ ๔ อยาง
นั้นแหละ ความเขาใจสิ่งสําคัญ ๔ อยางเหลานั้น ยอมกลับเปนไมเกียจ
คราน ดังนี้แล. ในขอนี้ ทานกลาวไววา :บุคคลผูกลาว ผูไมงอนแงนเพราะรูอรรถแหงปาฐะ
เปนผูสะอาด ไมตระหนี่ ไมสละสิ่งสําคัญ ๔ อยาง
เปนผูแสดงไปตามประโยชนเกื้อกูล.
บทวา เทสกสฺส ในคาถานี้ ความวา พึงเปนผูแสดง. บทวา
หิตนฺวิโต ความวา ผูไปตามดวยประโยชนเกื้อกูล คือผูมีจิตประกอบดวย
ประโยชนเกือ้ กูล.
ก็บุคคลนี้นั้น เปนที่รักเพราะเปนผูสะอาด เปนที่เคารพเพราะเปน
ผูไมสละสิ่งสําคัญ ๔ อยาง นาสรรเสริญเพราะเปนผูไมงอนแงน เปนผู
อดทนตอถอยคําเพราะเปนผูไปตามประโยชนเกื้อกูล เปนผูกลาวชี้แจงเรื่อง
ที่ลึกซึ้งได เพราะเปนผูรูอรรถแหงปาฐะ เปนผูชักจูงในฐานะอันควร
เพราะเปนผูไมตระหนี่ ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายวา :เปนที่รัก เปนที่เคารพ นาสรรเสริญ รูจ ักกลาวชี้แจง
ใหเขาใจ เปนผูอดทนตอถอยคํากลาวชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งได
ไมชักจูงในเรื่องเหลวไหลไรสาระดังนี้.
ผูแสดงเปนผูเกื้อกูลยิ่ง ผูแสดงนั้น จะตั้งไวเฉพาะในบัดนี้กอน ผู
แสดงยอมไมดูหมิ่นถอยคําเพราะเคารพธรรม ๔ ประการ ยอมไมดูหมิ่น
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ถอยคําที่กลาวแลว เพราะเคารพอาจารย ยอมไมดูหมิ่นตน เพราะเปนผู
ประดับดวยคุณมีศรัทธาและปญญาเปนตน เปนผูมีจิตไมฟุงซาน เพราะ
เปนผูไมโออวดและไมมีมายา และเพราะเปนผูมุงพระนิพพาน ยอม
มนสิการโดยแยบคาย เพราะเปนผูมีปญญาดี. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไว
วา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงพระสัทธรรม เปนผูควรที่จะกาวลงสูความแนนอนอันเปนความชอบในกุศล
ธรรมทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมดูหมิ่นถอยคํา ๑ ไม
ดูหมิ่นถอยคําที่กลาวแลว ๑ ไมดูหมิ่นตน ๑ มีจิตไมฟุงซานฟงธรรม ๑
จิตแนวแนมนสิการโดยแยบคาย ๑ ภาชนะยอมมีเพราะถึงลักษณะนั้นแล
ก็ในเรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ผูเคารพธรรมาจารย ผูประดับดวยคุณมีศรัทธาและ
ปญญาเปนตน ผูไมโออวดและไมมีมายา มีปญญา มุง
พระนิพพาน เปนผูกลาวและเปนผูฟง ดวยประการฉะนี้.
ครั้นแสดงพยัญชนะและอรรถะซึ่งมีประการดังกลาวอยางนี้แลว
บัดนี้ขาพเจาจักพรรณนามหานิทเทสนั้น ซึ่งทานเรียกวา มหานิทเทส
เพราะอรรถวา เปนนิทเทสใหญราวกะมหาสมุทรและมหาปฐพี เพราะทาน
กลาวทําใหยอดเยี่ยม ทานพระอานนทสดับมหานิทเทสเชนนั้น อันสมบูรณ
ดวยอรรถะ สมบูรณดวยพยัญชนะ ลึกซึ้ง มีอรรถลึกซึ้ง ประกาศโลกุตตระ
ปฏิสังยุตดวยสุญญตา ใหสําเร็จการปฏิบัติและคุณวิเสสคือมรรคผล ปฏิเสธ
๑

๑. คาถานี้ไมเต็มคงขาดหายไป.
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ธรรมที่เปนขาศึก เปนบอเกิดแหงรัตนะคือญาณของพระโยคาวจรทั้งหลาย
เปนเหตุพิเศษที่ใหเกิดความงามแหงธรรมกถาของพระธรรมกถึกทั้งหลาย
เปนเครื่องออกไปจากทุกขของผูที่ขลาดกลัวสังสารวัฏ มีขอความใหเกิด
ความโปรงใจ ดวยการแสดงอุบายแหงการออกไปจากทุกขนั้น มีขอความ
กําจัดธรรมอันเปนปฏิปกษตอการออกไปจากทุกขนั้น และมีขอความใหเกิด
ความยินดีแหงหทัยของสาธุชน ดวยการเปดเผยอรรถแหงสุตตบททั้งหลาย
มิใชนอยที่มอี รรถลึกซึ้ง อันทานพระสารีบุตรเถระผูเปนธรรมเสนาบดีของ
พระธรรมราชา ผูมีสิเนหะคือมหากรุณาแผไปในชั้นทั้งสิ้น ดวยแสงสวาง
แหงมหาประทีป คือ พระสัพพัญุตญาณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาอันอะไร ๆ กําจัดไมไดในที่ทั้งปวง ผูปรารถนาใหมหาประทีปคือ
พระสัทธรรมที่รุงเรื่องอยูแลวเพื่อกําจัดความมืด คือกิเลสที่ฝงอยูในหทัย
ของเวไนยชน ไดรุงเรื่องอยูนานยิ่งตลอด ๕,๐๐๐ ป ดวยการหลั่งสิเนหะ
ขยายคําอธิบายพระสัทธรรมนั้น ผูอ นุเคราะหโลกเกือบเทาพระศาสดา
ภาษิตไว ไดยกขึ้นสูสังคีติตามที่ไดสดับมานั่นแหละ ในคราวปฐมมหาสัง
คายนา.
ก็บรรดาปฎก ๓ คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก และ อภิธรรมปฎก
มหานิทเทสนี้นั้นนับเนื่องในสุตตันตปฎก.
บรรดามหานิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย มหานิทเทสนับเนื่องในขุททกมหานิกาย.
บรรดาองคแหงคําสอน ๕ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา
อุทาน อิทิวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ ทานสงเคราะหมหา
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นิทเทสดวยองค ๒ คือ คาถาและ เวยยากรณะ.
พระธรรมที่รูกันวามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ พระอานนทเถระ
ผูธรรมภัณฑาคาริก ซึ่งไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ ๕ ตําแหนง เรียนแต
ภิกษุ ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ ดังเถรภาษิตวา :ธรรมทั้งหลายที่เปนไปเหลานี้มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ขาพเจาเรียนแตพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
เรียนแกภิกษุ ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
ทานสงเคราะหมหานิทเทสนี้หลายรอยพระธรรมขันธ มหานิทเทสมี
๒ วรรค คือ อัฏฐกวรรค ปารายนิกวรรคกับทัง้ ขัคควิสาณสูตร มหานิทเทส
มี ๓๓ สูตร มีกามสูตรเปนตน มีขคั ควิสาณสูตรเปนปริโยสาน แบงวรรคละ
๑๖ สูตร และขัคควิสาณสูตร ขาพเจาจักพรรณนาเนื้อความตามลําดับบท
ของมหานิทเทสนี้ที่ทานกําหนดไวหลายประการอยางนี้ ก็มหานิทเทสนี้ผู
อุทเทสและผูนิทเทส ทัง้ โดยปาฐะและโดยอรรถะ พึงอุทเทสและพึงนิทเทส
โดยเคารพ แมเพราะเหตุนั้น จึงควรเรียนและทรงจําไวโดยเคารพ ขอนั้น
เพราะเหตุไร ? เพราะมหานิทเทสนี้เปนคัมภีรลึกซึ้ง เพื่อใหคัมภีรมหานิทเทสนี้ดํารงอยูในโลกสิ้นกาลนานี้เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก ในมหานิทเทส
นั้น กามสูตรเปนสูตรแรก. แมในกามสูตรนั้น คาถาวา กาม
กามยนานสฺส ดังนี้ เปนคาถาแรก. การพรรณนานั้นตั้งไวตามสวน
คือ อุทเทส นิทเทส ปฏินิทเทส.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 48

มหานิทเทส
อรรถกถาอัฏฐกวรรค กามสุตตนิทเทส
บทมีอาทิอยางนี้วา กาม กามยมานสฺส ดังนี้ ชื่อวา อุทเทส.
บทวา กาม โดยหัวขอไดแกกาม ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑
ดังนี้ ชื่อวา นิทเทส. บทมีอาทิอยางนี้วา วัตถุกามเปนไฉน ? รูป
อันเปนที่ชอบใจ ดังนี้ ชือ่ วา ปฏินิทเทส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาม ไดแกวัตถุกามกลาวคือธรรมอันเปน
ไปในภูมิ ๓ มีรูปอันเปนที่ชอบใจเปนตน.
บทวา กามยนานสฺส แปลวาปรารถนาอยู.
บทวา ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ ความวา ถาวัตถุกลาวคือกามนั้น
ยอมสําเร็จแกสัตวผูปรารถนาอยูนั้น ทานอธิบายไววา ถาสัตวนั้นไดวัตถุ
กามนั้น.
บทวา อทฺธา ปติมโน โหติ ความวา ยอมเปนผูมีจิตยินดีโดย
สวนเดียว. บทวา ลทฺธา แปลวา ไดแลว. บทวา มจฺโจ ไดแกสัตว.
บทวา ยทิจฺฉติ ความวา ปรารถนากามใด แตบทนี้เปนเพียงเชื่อม
เนื้อความของบทโดยสังเขปเทานั้น สวนความพิสดาร พึงทราบโดยนัยที่
มาในบาลีขางบนนั่นแล. แมในบททัง้ ปวงตอแตนี้ ก็เหมือนในบทนี้แล.
บทวา กามา เปนอุททิสิตัพพบท คือบทที่ยกขึ้นตั้งเพื่อจะแสดง.
บทวา อุทฺทานโต ก็เปนนิททิสิตัพพบท.
บทวา อุทฺทานโต ทานกลาวเปนหมู ดุจในประโยคมีอาทิวา พึง
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ซื้อเครื่องผูกปลา ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อุททานะ เพราะใหสูง ๆ ขึ้น
ไป คือเพราะชําระใหสะอาดเบื้องบนดุจชื่อวา ผองแผว เพราะอรรถวา
ขาวเปนพิเศษ. อีกอยางหนึ่ง :บทวา กามา พึงกลาวทําเปนปาฐเสสะดวยการกระทําใหพิสดาร.
บทวา เทฺว เปนการกําหนดจํานวน ๑ ก็ไมใช ๓ ก็ไมใช.
บทวา วตฺถุกามา จ ไดแก วัตถุกามมีรูปอันเปนที่ชอบใจ เปนตน
และกิเลสกาม ดวยอรรถวาใหเรารอน และดวยอรรถวาเบียดเบียน.
ในกาม ๒ นั้นวัตถุกามควรกําหนดรู กิเลสกามควรละ. ในกามทั้ง
๒ นั้น บุคคลปรารถนาวัตถุกาม. เพราะกิเลสกาม ชื่อวา กาม เพราะ
อรรถวาอันบุคคลใคร. กิเลสกาม ชื่อวา กาม เพราะอรรถวาเปนเหตุ
ใหบคุ คลใครดวยความเปนเหตุใหหวังวัตถุกาม. ในกาม ๒ นั้น วัตถุกาม
ทานสงเคราะหเขาในขันธมีรูปเปนตน กิเลสกามทานสงเคราะหเขาในสังขาร
ขันธ. วัตถุกามรูแจงไดดวยวิญญาณทั้ง ๖. กิเลสกามรูไดดวยมโนวิญญาณ.
ชื่อวาวัตถุกาม เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะอรรถวา
เปนเหตุแหงกิเลสทั้งหลาย และเพราะอรรถวาเปนอารมณ แหงกิเลส
ทั้งหลาย.
สิ่งสวยงามทั้งหลายในโลกเหลานั้น มิใชเปนกามไป
ทั้งหมด ความกําหนัดดวยสามารถแหงความดําริ เปน
กามของบุรุษ สิ่งสวยงามทั้งหลายยอมดํารงอยูในโลก
อยางนั้นแล เมื่อเปนเชนนั้น นักปราชญทั้งหลาย ก็
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กําจัด ความพอใจในสิ่งสวยงามเหลานี้เสีย.
ในขอนี้มีเรื่องนันทมาณพและบุตรของโสเรยยเศรษฐี เปนตนเปนตัว
อยาง.
กิเลสกามชื่อวากาม เพราะอรรถวา ใหใครเอง ดวยอรรถคือใหเรา
รอน ดวยอรรถคือเบียดเบียน. สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกอนพราหมณ
บุคคลผูกําหนัดแลวแล ถูกราคะครอบงําแลว มีจิตถูกราคะครอบงํา ยอม
จงใจเบียดเบียนตนบาง ยอมจงใจเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมจงใจเบียด
เบียนทั้งคนและคนอื่นบาง ดังนี้, และวา ดูกอนพราหมณ บุคคลผูกําหนัด
แลวแล ยอมฆาสัตวบาง ยอมลักทรัพยบาง ยอมถึงทาระของผูอื่นบาง
ยอมกลาวมุสาบาง ดังนี้ ตัวอยางมีอยางนี้เปนตน. พระสารีบตุ รเถระประสงคจะกลาวมหานิทเทสนั้น แลใหพิสดารดวย ปฏินิทเทส จึงกลาวคํามี
อาทิวา กตเม วตฺถุกามา วัตถุกามเปนไฉน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตเม เปน กเถตุกัมยตาปุจฉา. ความ
จริง ปุจฉามี ๕ อยาง วิภาคแหงปุจฉาเหลานั้น จักมีแจงในบาลีขางหนา
นั้นแล. บรรดาปุจฉา ๕ อยางนั้น นี้เปนกเถตุกัมยตาปุจฉา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนาปกา ความวา ชื่อวา มนาปา
เพราะอรรถวา ยังใจใหเอิบอาบ คือใหเจริญ มนาปา นั่นแหละ เปน
มนาปกา.
บทวา รูปา ไดแก รูปารมณ ซึง่ มีสมุฏฐาน ๔ คือ กรรม จิต
อุตุ อาหาร, ชื่อวา รูป เพราะอรรถวาแตกดับไป อธิบายวา เมื่อ
สีเปลี่ยนไป ยอมประกาศภาวะที่ถึงหทัย.
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บรรดาวัตถุกามเหลานั้น ชื่อวา รูป เพราะอรรถวาอะไร ? เพราะ
อรรถวา แตกดับไป. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อะไรเลาที่พวกเธอเรียกวา รูป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
อรรถวายอมแตกดับไปแล ฉะนั้นจึงเรียกวา รูป, รูปนั้นยอมแตกดับไป
ดวยอะไร ยอมแตกดับไปดวยหนาวบาง รอนบาง หิวบาง ระหายบาง
ยอมแตกดับไปดวยสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอรรถวา ยอมแตกดับแล ฉะนั้น จึงเรียกวารูป
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุปฺปติ ความวายอมกําเริบ คือ สั่นรัว
ถูกบีบคั้น แตก ความแตกดับดวยความหนาว ปรากฏในโลกันตนรก
ความหนาวปรากฏในประเทศที่หนาวจนหิมะตก มีมหิสรัฐเปนตน ก็ใน
มหิสรัฐเปนตนนั้น สัตวทั้งหลายมีสรีระแตก เพราะความหนาว ถึงตายก็มี.
ความสลายดวยความรอน ปรากฏในอวีจิมหานรก. ก็ในอวีจิมหานรกนั้นสัตวทั้งหลายเสวยทุกขใหญ ในเวลาที่ถูกใหนอนบนปฐพีที่รอนแรง
ถูกจองจํา ๕ ประการเปนตน.
ความแตกดับดวยความหิว ปรากฏในภูมิแหงเปรต และในคราว
เกิดทุพภิกขภัย ก็เหลาสัตวในภูมิแหงเปรตจะใชมือหยิบอามิสอะไร ๆ ใส
ปากไมได ตลอด ๒ - ๓ พุทธันดร ภายในทองเปนเหมือนโพรงตนไม
อันไฟติดทั่วอยู ในคราวเกิดทุพภิกขภัย เหลาสัตวที่ไมไดแมเพียงน้ําขาว
ถึงความตายประมาณไมได ความแตกดับดวยความกระหายปรากฏใน
แดนกาลกัญชิกาสูรเปนตน.
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ก็ในแดงนั้นเหลาสัตวไมอาจที่จะไดหยาดน้ําเพียงชุมหทัยหรือเพียง
ชุมลิ้น, ตลอด ๒ - ๓ พุทธันดร เมื่อเหลาสัตวไปแมน้ําดวยคิดวาจักดื่มน้ํา
น้ําก็กลายเปนหาดทราย แมเมื่อแลนไปมหาสมุทร สมุทรก็เปนแผนหินดาด
สัตวเหลานั้นซูบซีดถูกความทุกขหนักบีบคั้น รองครวญครางอยู.
ความสลายดวยเหลือบ เปนตน ปรากฏในประเทศที่มากไปดวย
เหลือบและแมลงวันเปนตน. ก็รูปนั้นใหพิสดารไวแลวในอภิธรรม โดย
นัยมีอาทิวา รูปนั้นเปนไฉน คือสนิทัสสนรูป สัปปฏิฆรูป ดังนี้.
ชื่อวา สัทท เพราะอรรถวา ทําเสียง อธิบายวา เปลงออก. เสียงมี
สมุฏฐาน ๒ คือ อุตุและจิต.
ชื่อวา กลิ่น เพราะอรรถวา ฟุงไป ความวา ประกาศที่อยูของตน.
ชื่อวา รส เพราะอรรถวา เหลาสัตวเยื่อใย ความวา ยินดี.
ชื่อวา โผฏฐัพพะ เพราะอรรถวา ถูกตอง. กลิ่นเปนตน เหลานั้น
มีสมุฏฐาน ๔ วิภาคแหงเสียงเปนตนเหลานั้น ใหพิสดารไวแลวในอภิธรรม
นั้นแล. พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงความนั้นนั่นแลโดยพิสดาร จึงกลาว
คํามีอาทิวา อตฺถรณา ปาปุรณา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ที่ชื่อวา อตฺถรณา เครื่องลาด เพราะอรรถวา
ลาดแลวนอน. ชื่อวา ปารุปณา เครื่องนุงหม เพราะอรรถวา หมพัน
สรีระ. ทาสีดวย ทาสดวย ชื่อวา ทาสีและทาส ๔ มีทาสในเรือนเบี้ย
เปนตน.
๑

๑. สนิทัสสนรูป - รูปที่เห็นได ไดแกรูปารมณ.
๒. สัปปฏิฆรูป - รูปที่กระทบได ไดแกปสาทรูป ๕ กับวิสยรูป ๗.

๒
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ที่เปนที่งอกขึ้นแหงปุพพัณชาติ ชื่อวา นา, ที่เปนที่งอกขึ้นแหง
อปรัณชาติ ชื่อวา ที่ดิน. อีกอยางหนึ่ง ที่เปนที่งอกขึ้นแหงปุพพัณชาติ
และอปรัณชาติ แมทั้งสอง ชื่อวา นา. พื้นที่ที่ไมไดทําประโยชนอยางนั้น
ชื่อวา ที่ดิน. อนึ่งในที่นี้ แมบึงและสระน้ําเปนตน ทานก็สงเคราะห
ดวยหัวขอ คือ เขตตะ และวัตถุ.
บทวา หิรฺ ไดแก กหาปณะ. บทวา สุวณฺณ ไดแก ทอง
มาสกแมทุกอยาง คือ มาสกโลหะ มาสกครั่ง มาสกไม ก็สงเคราะหเขา
ดวยศัพท หิรฺ และ สุวณฺณ เหลานั้น.
บทวา คามนิคมราชธานิโย ความวา กระทอมหลังเดียวเปนตน
ชื่อวา คาม. คามที่มีตลาด ชื่อวา นิคม. สถานที่อันเปนอาณาเขตของพระ
ราชาพระองคหนึ่ง ชื่อวา ราชธานี. ชนบทเอกเทศหนึ่ง ชื่อวา รัฐ.
ชนบทกาสีและชนบทโกศลเปนตน ชื่อวา ชนบท.
บทวา โกโส ไดแก กองพลรบ ๔ เหลา คือเหลาชาง เหลามา
เหลารถ เหลาราบ. บทวา โกฏาคาร ไดแก เรือนคลัง ๓ อยาง คือ
เรือนคลังทรัพย เรือนคลังขาวเปลือก เรือนคลังผา. บทวา ยงฺกิจฺ ิ
เปนคํากําหนดวาไมมีอะไรเหลือ. บทวา รชนีย ไดแก ดวยอรรถวาควร
ยินดี.
ตอแตนี้ พระสารีบุตรเถระ เพื่อจะแสดงเปนติกะ จึงไดกลาวติกะ
๖ คือ อตีตติกะ อัชฌัตตติกะ หีนติกะ โอกาสติกะ ปโยคติกะ และ
กามาวจรติกะ.
บรรดาติกะเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยในอตีตติกะกอน ชื่อวา อดีต
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เพราะอรรถวากาวลวงซึ่งสภาวะของตน หรือถึงแลวซึ่งขณะมีอุปปาทะ
เปนตน. ชื่อวา อนาคต เพราะอรรถวายังไมมาถึงทั้งสองอยางนั้น. ชื่อวา
ปจจุบัน เพราะอรรถวาอาศัยเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้น. บทนี้ทานกําหนด
ดวยภพ ดวยวา จําเดิมปฏิสนธิ เหลาสัตวที่บังเกิดในภพอดีตก็ตาม
ในภพติดตอกันก็ตาม หรือในที่สุดแสนโกฏิกัปก็ตาม ทั้งหมดชื่อวา อดีต
ทั้งนั้น. จําเดิมแตจุติ กามที่เกิดขึ้นภพอนาคต กําลังเกิดอยูในภพติดตอ
กันก็ตาม ในที่สุดแสนโกฏิกัปก็ตาม ทั้งหมดชื่อวา อนาคต ทั้งนั้น.
กามที่เปนไปตอจากจุติปฏิสนธิ ชือ่ วา ปจจุบัน.
ในอัชฌัตตติกะมีวินิจฉัยวา กามเฉพาะบุคคลที่เปนไปอยางนี้ คือ
เปนไปกระทําตนเปนใหญ ไดแกเปนไปในสันดานของตน ดวยความ
ประสงคเหมือนประสงควา พวกเราจักยึดถือวา ตน ดังนี้ ชื่อวา
อัชฌัตตติกะ. สวนที่เปนภายนอกจากนั้นเนื่องดวยอินทรียก็ตาม ไม
เนื่องดวยอินทรียก็ตาม ชือ่ วา ภายนอก. ตติยบท ทานกลาวดวยสามารถ
แหงบททั้งสองนั้น.
ในหีนติกะมีวินิจฉัยวา บทวา หีนา ไดแก ลามก.
บทวา มชฺฌมิ า ความวา ชื่อวามัชฌิมา ปานกลาง เพราะอรรถวา
เปนระหวางกลางของกามชนิดเลวและกามชนิดประณีต ที่เหลือลงชื่อวา
ประณีต เพราะอรรถวาสูงสุด.
อีกอยางหนึ่งพึงทราบวาเปนชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต
โดยเปรียบเทียบกัน จริงอยู กามของเหลาสัตวนรก ชื่อวาเลวที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบสัตวนรกเหลานั้น.
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บรรดาดิรัจฉานทั้งหลาย กามของนาคและครุฑทั้งหลาย ชื่อวา
ประณีต กามของเหลาสัตวดิรัจฉานที่เหลือ ชื่อวา ปานกลาง กามแม
ของดิรัจฉานเหลานั้น ก็ชื่อวา เลว เมื่อเปรียบเทียบดิรัจฉานเหลานั้น.
กามของเหลาเปรตผูมเหศักดิ์ ชือ่ วา ประณีต กามของเหลาเปรต
ที่เหลือลง ชื่อวา ปานกลาง กามแมของเปรตเหลานั้น ก็ชื่อวา เลว
เมื่อเปรียบเทียบเปรตเหลานั้น.
กามของชาวชนบท ชื่อวา ประณีต กามของชาวชายแดน ชื่อวา
ปานกลาง กามแมของเขาทั้งหลายเหลานั้น ก็ชื่อวาเลว เมื่อเปรียบเทียบ
พวกเขาเหลานั้น.
กามของพวกนายบาน ชื่อวา ประณีต กามของพวกคนรับใชของ
นายบานเหลานั้น ชื่อวาปานกลาง กามของพวกเขาเหลานั้น ก็ชื่อวา เลว
เมื่อเปรียบเทียบพวกเขาเหลานั้น.
กามของพวกปกครองชนบท ชือ่ วา ประณีต กามของพวกคนรับใช
ของผูปกครองชนบทเหลานั้น ชื่อวา ปานกลาง กามแมของพวกเขา
เหลานั้น ก็ชื่อวา เลว เมื่อเปรียบเทียบพวกเขาเหลานั้น.
กามของพวกเจาประเทศราช ชื่อวา ประณีต กามของพวกอํามาตย
ชื่อวา ปานกลาง กามแมของพวกเขาเหลานั้น ก็ชื่อวา เลว เมื่อเปรียบเทียบ
พวกเขาเหลานั้น.
กามของพระเจาจักรพรรดิ ชื่อวา ประณีต กามของพวกอํามาตย
ชื่อวา ปานกลาง กามแมของพระเจาจักรพรรดิ ก็ชื่อวา เลว เมื่อเปรียบ
เทียบพวกเขาเหลานั้น.
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กามของเหลาภุมมเทวดา ชื่อวา ประณีต กามของเหลาเทวดารับใช
ของภุมมเทวดาเหลานั้น ชื่อวา ปานกลาง กามแมของภุมมเทวดาเหลานั้น
ก็ชื่อวา เลว เมื่อเปรียบเทียบภุมมเทวดาเหลานั้น.
กามของเหลาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ชื่อวา ประณีต จนถึงกามของ
เหลาเทวดาชั้นอกนิฏฐ ชื่อวา ประณีตที่สุด โดยนัยมีอาทิดังนี้ พึงทราบ
กามชนิดเลว ชนิดปานกลาง และชนิดประณีต โดยเปรียบเทียบดวย
ประการฉะนี้.
ในโอกาสติกะมีวินิจฉัยวา บทวา อาปายิกา กามา ความวา กาม
ของสัตวผูเกิดในอบาย ๔ ที่ปราศจากความเจริญ กลาวคือไมเจริญ ชื่อวา
กามของสัตวผูเกิดในอบาย. กามของสัตวผูเกิดในหมูมนุษย ชือ่ วาเปนของ
มนุษย กามของสัตวผูเกิดในหมูเทวดา ชื่อวา เปนทิพย.
ในปโยคติกะมีวินิจฉัยวา กามของเหลาสัตวในอบายที่เหลือ นอก
จากพวกสัตวนรก ของเหลามนุษยและของเหลาเทวดาตั้งแตชั้นจาตุมหาราชิกาจนถึงเหลาเทวดาชั้นดุสิต ชื่อวา กามที่ปรากฏเฉพาะหนา เพราะ
บริโภคกามทั้งหลายที่ปรากฏเฉพาะหนา.
เทวดาทั้งหลายในเวลาที่ตองการจะรื่นรมยดวยอารมณที่เกินกวา
อารมณที่ตกแตงไวตามปกติ ยอมเนรมิตอารมณตามที่ชอบใจรื่นรมย
ดังนั้น กามของเหลาเทวดาชั้นนิมมานรดีจึงชื่อวา กามที่เนรมิตเอง.
เทวดาทั้งหลายยอมเสพอารมณที่เทวดาเหลาอื่นรูอัธยาศัยของตน
เนรมิตให ดังนั้นกามของเหลาเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี จึงชื่อวา กาม
ที่ผูอื่นเนรมิต.
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บทวา ปริคฺคหิตา ไดแก กามที่หวงแหนวานั่นของเรา.
บทวา อปริคฺคหิตา ไดแกกามของชาวอุตตรกุรุทวีป ซึ่งมิได
หวงแหนอยางนั้น.
บทวา มมายิตา ไดแก ที่ยึดถือวานั่นของเรา ดวยอํานาจตัณหา.
บทวา อมมายิตา ไดแก ที่ตรงกันขามกับที่กลาวแลว.
บทวา สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา ความวา ธรรมที่นับเนื่องใน
กามาวจรธรรม ทีก่ ลาวไวโดยนัยมีอาทิวา โดยเบื้องต่ําทํานรกอเวจีใหเปน
ที่สุดรอบ ในขอนั้นมีเนื้อความแหงคําดังนี้ กามโดยหัวขอมี ๒ คือ
วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑.
ใน ๒ อยางนั้น กิเลสกาม โดยอรรถ ไดแกฉันทราคะความกําหนัด
ดวยสามารถแหงความพอใจ วัตถุกาม ไดแกวัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓
อนึ่ง กิเลสกาม ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา เปนทีใ่ คร. วัตถุกาม นอกนี้
ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา อันสัตวยอมใคร. เปนภูมิที่ทองเที่ยว เปนไป
แหงกามทั้ง ๒ นั้น มี ๑ ภูมิ คืออบายภูมิ ๔ มนุษยภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖.
ชื่อวา กามาวจร เพราะอรรถวา เปนที่ทองเที่ยวไปแหงกาม.
ทานกลาววา สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา ในที่นั้น หมายเอาธรรมที่
นับเนื่องกัน. ชื่อวา ธรรม เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งสภาวะของตน.
บทวา รูปาวจรา ธมฺมา ความวา ธรรมทั้งหมด เปน
รูปาวจรธรรม ดวยสามารถแหงรูปาวจรธรรมที่กลาวไวโดยนัยมีอาทิวา
แตเบื้องต่ําขึ้นไปจนถึงพรหมโลกเปนที่สุด.
บทวา อรูปวจรา ธมฺมา ความวา ธรรมทั้งหมดที่กลาวไว
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โดยนัยมีอาทิวา เบื้องต่ําเริ่มแตเหลาเทพผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะดังนี้
เปน อรูปาวจรธรรม.
บรรดาธรรม ๒ อยางนั้น ชื่อวา รูปาวจรธรรม เพราะอรรถวา
ทองเที่ยวไปใน รูปภพ. ชื่อวา อรูปาวจรธรรม เพราะอรรถวา
ทองเที่ยวไปใน อรูปภพ.
บทวา ตณฺหาวตฺถุกา ความวา เปนที่ตั้งแหงตัณหา เพราะ
อรรถวาเปนที่ตั้ง และเพราะอรรถวาเปนเหตุ.
บทวา ตณฺหารมฺมณา ความวา เปนอารมณแหงตัณหา ดวย
สามารถความเปนไปแหงตัณหายึดหนวงธรรมเหลานั้นทีเดียว.
บทวา กามนียฏเน ไดแก เพราะอรรถวาพึงหวังเฉพาะ.
บทวา รชนียฏเน ไดแก เพราะอรรถวาควรยินดี.
บทวา มทนียฏเน ไดแก เพราะอรรถวาเปนที่เกิดขึ้นแหงความ
มัวเมามีความมัวเมาตระกูลเปนตน.
ในนิทเทสนั้น พระสารีบุตรเถระกลาวคําเบื้องตนวา กตเม
วตฺถุกามา มนาปกา รูปา แลวกลาวคําสุดทายวา ยกิฺจิ รชนีย
วตฺถุ ดังนี้ กลาวถึงทั้งสิ่งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณมิได คําที่เหลือพึง
ทราบวา ติกะ ๖ ที่เกินเปนเอกะและจตุกกะ.
พระสารีบุตรเถระแสดงวัตถุกามอยางนี้แลว เพื่อจะแสดงกิเลสกาม
จึงกลาวคําเปนตนวา กตเม กิเลสกามา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺโท ไดแก ความกําหนัดอยางออน ๆ.
บทวา ราโค ไดแกความกําหนัดที่มีกําลังแรงกวาความพอใจนั้น. ความ
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กําหนัดทั้งสามเบื้องบน มีกําลังแรงกวาความกําหนัดเหลานี้. บทวา กาเมสุ
ไดแก ในกามคุณ ๕.
บทวา กามจฺฉนฺโท ไดแก ความพอใจ กลาวคือความใคร ไมใช
ใครเพื่อจะทํางาน ไมใชใครในธรรม. ความกําหนัดคือความใคร ดวย
อรรถวาใคร และดวยอรรถวายินดี ชื่อวา กามราคะ ความกําหนัดคือ
ความใคร.
ความเพลิดเพลินคือความใคร ดวยสามารถแหงความใคร และ
ดวยสามารถแหงความเพลิดเพลิน ฉะนั้นจึงชื่อวา กามนนฺทิ ความ
เพลิดเพลินคือความใคร. ในบททั้งปวงพึงทราบอยางนี้.
ชื่อวา กามตัณหา เพราะอรรถวารูประโยชนของกาม แลวจึง
ปรารถนา.
ชื่อวา กามสิเนหะ เพราะอรรถวาเสนหา.
ชื่อวา กามปริฬาหะ เพราะอรรถวาเรารอน.
ชื่อวา กามุจฉา เพราะอรรถวาหลง.
ชื่อวา กามัชโฌสานะ เพราะอรรถวากลืนกินสําเร็จ.
ชื่อวา กาโมฆะ เพราะอรรถวาทวมทับ คือใหจมลงในวัฏฏะ.
ชื่อวา กามโยคะ เพราะอรรถวาประกอบสัตวไวในวัฏฏะ.
ความยึดถือดวยตัณหาและทิฏฐิอยางมั่น ชื่อวา อุปาทาน.
ชื่อวา นีวรณะ เพราะอรรถวากั้นจิต คือหุมหอจิตไว.
บทวา อทฺทส ไดแก ไดเห็นแลว.
บทวา กาม เปนอาลปนะ.
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บทวา เต แปลวา ของทาน.
บทวา มูล ไดแกทตี่ ั้ง.
บทวา สงฺกปฺปา ไดแก เพราะความดําริ.
บทวา น ต กปฺปยิสฺสามิ ความวา จักไมทําความดําริถึงทาน.
บทวา น เหหิสิ แปลวา จักไมมี.
บทวา อิจฺฉนานสฺส ไดแก หวังเฉพาะอยู.
บทวา สาทิยมานสฺส ไดแก ยินดีอยู.
บทวา ปฏยมานสฺส ไดแก ยังความปรารถนาใหเกิดขึ้น.
บทวา ปหยมานสฺส ไดแก ยังความอยากเพื่อจะถึงใหเกิดขึ้น.
บทวา อภิชปฺปมานสฺส ไดแกไมใหเกิดความอิ่มดวยอํานาจตัณหา.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อพระสารีบุตรเถระกลาว ทานกลาวบทวา ขตฺติยสฺส วา เปนตน ดวยสามารถแหงชาติ ๔. กลาวบทวา คหฏสฺส วา
ปพฺพชิตสฺส วา ดวยสามารถแหงเพศ.
กลาวบทวา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วา ดวยสามารถแหงการ
เกิด.
บทวา อิชฺฌติ ไดแก ยอมสําเร็จ. บทวา สมิชฺฌติ ไดแก ยอม
สําเร็จโดยชอบ คือยอมสําเร็จดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ. ซึ่งรูปวิเศษ
ยอมไดดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ ซึ่งรูปทีน่ าดู ยอมไดเฉพาะดวย
สามารถแหงการไดเฉพาะซึ่งรูปที่นาเลื่อมใส ยอมบรรลุดวยสามารถแหง
การไดเฉพาะซึ่งรูปมีสัณฐานดี ยอมประสบดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ
ซึ่งรูปที่มีผิวพรรณนาเลื่อมใส อีกอยางหนึ่ง ยอมสําเร็จดวยความเปนผูยิ่ง
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ใหญดวยความงามเลิศ ยอมไดดวยความเปนผูยิ่งใหญดวยชาติ ยอมได
เฉพาะดวยความเปนผูยิ่งใหญดวยความเปนใหญ ยอมบรรลุดว ยความเปนผู
ยิ่งใหญดวยความสุข ยอมประสบดวยความเปนผูยิ่งใหญดวยสมบัติ ดังนี้แล.
บทวา เอกสวจน ไดแก เปนคํากลาวโดยสวนเดียว หาม
การถือเอาหลายสวน ดุจในประโยคเปนตนวา หมจีวรเฉวียงบา พยากรณ
ปญหาอยางแนชัด ดังนี้.
บทวา นิสฺสสยวจน ไดแก เปนคําเวนจากความสงสัย อธิบายวา
เปนคําหามความสนเทห
บทวา นิกฺกงฺขวจน ไดแก เปนคําหามความเคลือบแคลงวา
นี้อยางไร นี้อยางไร.
บทวา อเทฺวชฺฌวจน ไดแก เปนคํากลาวไมเปนของสวนเพราะ
ไมมีความเปนสองสวนนั้น คือเวนจากความเปนสวนของ หามความสงสัย
ดุจในประโยคเปนตนวา พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระวาจาไมเปนสอง ดังนี้.
บทวา อเทฺวฬฺหกวจน ไดแก เปนคํากลาวไมเปนสองอยาง
เพราะไมมีหทัยสอง เปนคํากลาวหามความเปนของอยางวาราเริงดวย
ประการฉะนี้.
บทวา นิโยควจน ความวา ชื่อวาเปนคํากลาวไมรวมกันเพราะอรรถ
วา ไมประกอบสองเรื่องไวในขอความเดียวกันหามคําสองแง ก็เพราะไม
ประกอบในเรื่องอื่น จึงเปนคําที่มาวาไมมีอารมณอนาคต.
บทวา อปณฺณกวจน ไดแก เปนคํากลาวที่มีสาระเวนจากการ
พูดพร่ํา เปนคํากลาวที่มีเหตุการณไมผิด จึงชื่อวา ไมผิด ดุจในประโยค
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เปนตนวา านเมเก ดังนี้ เปนคํากลาวที่มีหลักฐาน ดุจเหตุแหงการ
กระทําที่ไมผิด.
บทวา อวฏาปนวจนเมต ความวา คํานี้เปนคําหยั่งลงตั้งไว
คือเปนคํากําหนดแนตั้งไว.
บทเหลาใดอันพระสารีบุตรเถระยกขึ้นจําแนกไวในมหานิทเทสนี้ บท
เหลานั้น เมือ่ ถึงการจําแนกยอมถึงการจําแนกดวยเหตุ ๓ ประการ. เมื่อเปน
ตาง ๆ กัน ยอมเปนตาง ๆ กันดวยเหตุ ๔ ประการ. ก็การแสดงอีกอยาง
หนึ่งในมหานิทเทสนี้ ยอมถึงฐานะ ๒ ประการ. คือ บทเหลานั้นยอมถึง
การจําแนกดวยเหตุ ๓ ประการเหลานี้ คือ พยัญชนะ ๑ อุปสัค ๑ อรรถ
๑. ในเหตุ ๓ ประการนั้น พึงทราบการถึงการจําแนกดวยพยัญชนะอยาง
นี้วา ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความประทุษราย
กิริยาที่ประทุษราย ความเปนผูประทุษราย ก็ในมหานิทเทสนี้ ความโกรธ
อยางเดียวเทานั้น ถึงการจําแนกเปนอยางเดียว ดวยพยัญชนะ อนึ่ง พึง
ทราบการถึงก็จําแนกดวยอุปสัคอยางนี้วา อิชฺฌติ สําเร็จ สมิชฺฌติ
สําเร็จโดยชอบ ลภติ ได ปฏิลภติ ไดเฉพาะ อธิคจฺฉติ ประสบ พึง
ทราบการถึงการจําแนกดวยอรรถอยางนี้วา ความเปนบัณฑิต ความเปน
ผูฉลาดความไรปญญา ความปลอดภัย ความคิดการสอบสวน.
บรรดาบทเหลานั้น ในนิทเทสแหงปติบท ยอมไดการจําแนก ๓
อยางเหลานี้กอน ก็บทวา ความอิ่ม ความปราโมทย เปนบทถึงการ
จําแนกดวยพยัญชนะ. บทวา ความเบิกบาน ความบันเทิง ความราเริง
ความรื่นเริงเปนบทถึงการจําแนกดวยอุปสัค. บทวา ความปลื้มใจ ความ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 63

ยินดี ความชืน่ ใจ ความชอบใจ เปนบทถึงการจําแนกดวยอรรถ. พึง
ทราบการถึงการจําแนกในนิทเทสแหงบททั้งหมดโดยนัยนี้ บททั้งหลาย
แมเมื่อเปนตาง ๆ กัน ก็เปนตาง ๆ กันดวยเหตุ ๔ ประการเหลานี้ คือ ดวย
ความตางกัน โดยชื่อ ดวยความตางกันโดยลักษณะ. ดวยความตางกันโดย
กิจ ดวยความตางกันโดยการปฏิเสธ.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา พยาบาทเปนไฉน ? คือในสมัยนั้น
มีความประทุษราย กิรยิ าที่ประทุษรายนี้ พึงทราบความตางกัน ดวยความ
ตางกัน โดยชื่ออยางนี้วา ก็ความโกรธอยางเดียวนั่นแหละ ถึงความตางกัน
โดยชื่อเปนสองอยาง คือ ความพยาบาท หรือความประทุษราย แมขันธ
๕ ก็เปนขันธเดียวนั่นแล.
ดวยอรรถวา กอง แตในที่นี้ ขันธ ๕ ยอมตางกัน โดยลักษณะนี้ คือ
รูปมีความสลายไปเปนลักษณะ
เวทนามีความเสวยอารมณเปนลักษณะ
สัญญามีความจําไดเปนลักษณะ เจตนามีความจงใจเปนลักษณะ วิญญาณมี
ความรูแจงเปนลักษณะ พึงทราบความตางกัน ดวยความตางกันโดย
ลักษณะอยางนี้.
ความเพียรอยางเดียวเทานั้น มาในฐานะ ๔ อยางดวยความตางกัน
โดยกิจวา สัมมัปปธาน ๔ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมประคอง ยอมเริ่ม
ตั้งจิต เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้น พึง
ทราบความตางกัน ดวยความตางกันโดยกิจอยางนี้. พึงทราบความตางกัน
ดวยความตางกันโดยการปฏิเสธ ในบทมีอาทิอยางนี้วาอสัทธรรม ๔ ประการ
คือความเปนผูหนักในความโกรธ ไมหนักในพระสัทธรรม ความเปนผู
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หนักในการลบหลู ไมหนักในพระสัทธรรม ความเปนผูหนักในลาภ
ไมหนักในพระสัทธรรม ความเปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในพระสัทธรรม ดังนี้.
ก็ความตางกัน ๔ อยางเหลานี้ ยอมไมไดดวยปติเลย ยอมไดตามแต
จะไดแมในบททั้งปวง. ก็คําวา ปติ เปนชื่อของปติ. คําวา จิตต เปนชื่อ
ของจิต. ก็ปต ิมีความแผไปเปนลักษณะ. เวทนา มีความเสวยอารมณเปน
ลักษณะ. สัญญา มีความจําไดเปนลักษณะ. เจตนา มีความตั้งใจในอารมณ
เปนลักษณะ. วิญญาณ มีความรูแจงเปนลักษณะ. อนึ่ง ปติ มีความแผไป
เปนกิจ. เวทนา มีความเสวยอารมณเปนกิจ. สัญญา มีความจําไดเปนกิจ
เจตนา มีความจงใจเปนกิจ. วิญญาณ มีความรูแจงเปนกิจ. พึงทราบ
ความตางกัน ดวยความตางกันโดยกิจอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
ความตางกัน โดยการปฏิเสธ ไมมีในบทปติ แตพึงทราบความตางกัน
ดวยความตางกันโดยการปฏิเสธอยางนี้วา ในนิทเทสแหงอโลภะเปนตน
ยอมไดโดยนัยมีอาทิวา ความไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความเปนผูมีโลภ
ดังนี้ พึงทราบความตางกันทั้ง ๔ อยาง ดวยบทที่ไดในนิทเทสแหงบท
ทั้งปวงดวยอาการอยางนี้.
การแสดงอีกอยางหนึ่งยอมถึงฐานะ ๒ อยางนี้ คือ ยกยองบท หรือ
ทําใหมั่น ดวยวาเมื่อกลาวบทวา ปติ ครั้งเดียวเทานั้น ดุจเขี่ยดวยปลาย
ไมเทา บทนั้นยอมไมชื่อวาบานขยายแลว ประดับแลว ตกแตงแลวดวย
อาการอยางนี้ เมื่อกลาววา ความอิ่ม ความปราโมทย ความเบิกบาน
ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ดังนี้ ดวยพยัญชนะ
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ดวยอุปสรรค ดวยอรรถ บอย ๆ บทนั้นยอมชื่อวาบานขยายแลว ประดับ
แลว ตกแตงแลว เหมือนอยางวา ใหเด็กเล็กอาบน้ํา ใหนุงหมผาที่ชอบใจ
ใหประดับดอกไมทั้งหลาย หยอดตาให ตอจากนั้นก็ทําจุดมโนศิลาบน
หนาผากของเขารอยเดียวเทานั้น เขายังไมชื่อวามีรอยเจิมอันงดงามดวยเหตุ
เพียงเทานี้ แตเมื่อทําจุดหลาย ๆ จุดลอมดวยสีตาง ๆ ยอมชือ่ วามีรอยเจิม
งดงาม ฉันใด อุปไมยเครื่องยังอุปมาใหถึงพรอม ก็พึงทราบ ฉันนั้น นี้
ชื่อวา ยกยองบท.
การกลาวบอย ๆ นัน่ แลดวยพยัญชนะ ดวยอุปสัค และดวยบทอีก
ชื่อวา ทําใหมั่น เหมือนอยางวา เมื่อกลาววา ดูกอ นทานผูมีอายุ ก็ตาม
ขาแตทานผูเจริญ ก็ตาม วา ยักษ ก็ตาม วา งู ก็ตาม ยอมไมชื่อวาทําให
มั่น แตเมื่อกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ ดูกอนทานผูมีอายุ. ขาแตทานผู
เจริญ ขาแตทานผูเจริญ. ยักษยักษ, งูงู, ยอมชื่อวาทาใหมั่น ฉันใดเมื่อ
เพียงกลาววา ปติ ครั้งเดียวเทานั้น ดุจเขี่ยดวยปลายไมเทา ยอมไมชื่อวา
ทําใหมั่น เมื่อกลาววาความอิ่ม ความปราโมทย ความเบิกนาน
ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ดังนี้ ดวยพยัญชนะ
ดวยอุปสัค ดวยอรรถ บอย ๆ นั่นแล จึงชื่อวาทําใหมั่นแล การแสดง
อีกอยางหนึ่งยอมถึงฐานะ ๒ อยาง ดวยประการฉะนี้ พึงทราบเนื้อความ
ในบททั้งปวง ในนิทเทสแหงบทที่ไดดวยสามารถแหงการแสดงอีกอยาง
หนึ่งแมนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ที่ชื่อวา ปติ เพราะอรรถวาอิ่ม. ปตินนั้ มีการ
แสดงความรักเปนลักษณะ มีความอิ่มกายอิ่มใจเปนรสก็ตาม มีการแผซาน
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เปนรสก็ตาม พึงมีความชื่นใจเปนปจจุปฏฐาน พึงประกอบดวยกามคุณ
๕ เปนปติที่ประกอบดวยสวนแหงกาม ๕ มีรูปเปนตน. บทวา ปติ นั้น
ชื่อวาปติ เพราะอรรถวา อิ่ม นี้เปนบทแสดงสภาวะ. ความเปนผูเบิก
บานชื่อวาความปราโมทย. อาการที่เบิกบานชื่อวา ความเบิกบาน. อาการ
ที่บันเทิงชื่อวาความบันเทิง.
อีกอยางหนึ่ง การเอาเภสัชหรือน้ํามันหรือน้ํารอนน้ําเย็นรวมกัน
เรียกวา ระคนกัน ฉันใด แมขอนี้ก็ฉันนั้น เรียกวา ระคนกัน เพราะรวม
ธรรมทั้งหลายไวดวยกัน.
ก็ที่กลาววา อาโมทนา ปโมทนา ความเบิกบาน ความบันเทิง
เพราะประดับดวยอุปสัค.
ชื่อวา ทาสะ เพราะอรรถวา ราเริง. ชื่อวา ปหาสะ เพราะ
อรรถวา รื่นเริง. สองบทนี้เปนชื่อของอาการที่ราเริงแลว. รืน่ เริงแลว.
ชื่อวา วิตตะ เพราะอรรถวา ปลื้มใจบทนี้เปนชื่อของทรัพย. ก็
ทรัพยชื่อวา วิตฺติ เพราะเปนปจจัยแหงโสมนัสเพราะความเปนของอัน
บุคคลเห็นเสมอดวยความปลื้มใจ เหมือนอยางวาความโสมนัสยอมเกิดขึ้น
แกคนมีทรัพย เพราะอาศัยทรัพย ฉันใด ความโสมนัสยอมเกิดขึ้นแกคน
มีปติ เพราะอาศัยปติ ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ความ
ปลื้มใจ. บทนี้เปนชื่อของปติ ที่ตั้งอยูโดยสภาวะแหงความยินดี. ก็บุคคล
ผูมีปติ ทานเรียกวา มีความชื่นใจ เพราะมีกายและจิตเปนที่ชื่นใจ.
ภาวะแหงความชื่นใจ ชื่อ โอทัคยะ. ความเปนผูมีใจเปนของตน
ชื่อวา ความชอบใจ. ก็ใจของผูไมชอบใจ ยอมไมชื่อวามีใจเปนของตน
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เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข. ดังนั้น ความเปนผูมีใจเปนของตนจึงชื่อวา.
ความชอบใจ อธิบายวา ภาวะแหงใจของตน ก็เพราะความชอบใจนั้น
มิใชเปนความชอบใจของใคร ๆ อื่น แตเปนเจตสิกธรรมที่เปนความงามแหง
จิตเทานั้น ฉะนั้นพระสารีบุตรเถระจงกลาววา อตฺตมนตา จิตฺตสฺส ดังนี้.
ชื่อวา จิต เพราะมีจิตวิจิตร. ชื่อวา มโน เพราะรูอารมณ มโน
นั่นแหละ. ชื่อวา มานัส. ก็ธรรมทีส่ ัมปยุตกับมโน ทานกลาววา มานัส.
ในที่นี้วา มานัสซึ่งเปนบวงที่เที่ยวไปในอากาศนี้นั้น ยอมเที่ยวไป.
พระอรหัตต ทานกลาววา มานัส ในคาถานี้วา :ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูทรงขวนขวาย เพื่อ
ประชาชน อยางไรเลา สาวกของพระองค ยินดี
แลวในพระศาสนา ยังไมบรรลุพระอรหัตต เปน
เสขะอยู จึงทํากาลกิริยา.
แตในที่นี้ มานัสก็คือใจนั่นแหละ เพราะทานขยายบทนี้ดวยพยัญชนะ.
บทวา หทย ความวา อุระ ทานกลาว หทัย ในประโยคนี้วา
เราจักขยี้จิตของทาน หรือจักผาอุระของทานเสีย ดังนี้. จิตทานกลาววา
หทัย ในประโยคนี้วา จิตไปจากจิต คนอื่นไปจากคนอื่น ดังนี้. หทัย
วัตถุ ทานกลาววา หทัย ในประโยคนี้วา มาม หัวใจ ดังนี.้ แตใน
ที่นี้ จิต นัน่ แลทานกลาววา หทัย เพราะอรรถวาอยูภายใน. จิตนั้น
แล ชื่อวา บัณฑระ เพราะอรรถวา บริสุทธิ์. จิตนั้น ทานกลาวหมาย
เอาภวังคจิต. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง ก็จิตนั้นแลอันอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมาทําใหเศรา
หมองแลว ดังนี้. ก็แมกุศลจิตทานก็กลาววา บัณฑระเหมือนกัน เพราะ
ออกจากจิตนั้น ดุจน้ําคงคา ไหลจากแมน้ําคงคา และดุจน้ําโคธาวรี
ไหลจากแมน้ําโคธาวรี ฉะนั้น.
แตศัพทวา มโน ในที่นี้วา มโน มนายตน ดังนี้ ทานกลาวเพื่อ
แสดงความเปนอายตนะแหงใจเทานั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงแสดงความนี้วา จิตนี้มิใชมนายตนะเพราะเปน
อายตนะแหงใจเหมือนเทวายตนะ ที่แทอายตนะคือใจนั้นเอง เปนมนายตนะ ดังนี้.
ในบทนี้พึงทราบอายตนะ โดยอรรถวาเปนที่อยูอาศัย โดยอรรถวา
เปนบอเกิด. โดยอรรถวาเปนที่ประชุม. โดยอรรถวาเปนแดนเกิด และ
โดยอรรถวาเปนเหตุ.
ตัวอยางเชน ที่อยูอาศัยทานกลาววา อายตนะ ในประโยคนี้มีอาทิวา
ที่อยูอาศัยของผูเปนใหญในโลก ชื่อ เทวายตนะ ดังนี้.
บอเกิดทานกลาววา อายตนะ ในประโยคมีอาทิวา สุวรรณายตนะ
บอทอง รชตายตนะ บอเงิน ดังนี้.
ที่ประชาชนกลาววา อายตนะ ในประโยคมีอาทิวา ก็นกทั้งหลาย
ยอมเสพตนไมในปาอันเปนที่ประชุมที่นารื่นรมณใจ ดังนี้.
แดนเกิดทานกลาววา อายตนะ ในประโยคมีอาทิวา ทักษิณาบถ
เปนแดนเกิดของโคทั้งหลาย ดังนี้.
เหตุทานก็กลาววา อายตนะ ในประโยคมีอาทิวายอมถึงความเปนผู
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พึงศึกษาในเรื่องนั้น ๆ แล ในเมื่อเหตุมีอยู ดังนี้.
ก็ในทีน่ ี้ควรดวยอรรถทั้ง ๓ คือดวยอรรถวาเปนแดนเกิด ดวย
อรรถวาเปนที่ประชุม ดวยอรรถวาเปนเหตุ.
จิตนี้เปนอายตนะ แมดวยอรรถวาเปนแดนเกิด ในประโยควา ก็
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน ยอมเกิดในจิตนี้ ดังนี้. เปนอายตนะ แมดวย
อรรถวา เปนที่ประชุมลง ไดในประโยควา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ภายนอก ยอมประชุมลงในจิตนี้ โดยความเปนอารมณ. ก็จิตบัณฑิตพึง
ทราบวา อายตนะ เพราะอรรถวาเปนเหตุ เพราะความที่เจตสิกธรรม
ทั้งหลายมี ผัสสะ เปนตนเปนเหตุ เพราะอรรถวาเปนปจจัย มีสหชาตปจจัยเปนตน.
จิตนั้นแล ชื่อวา อินทรีย เพราะอรรถวาสรางความเปนใหญใน
ลักษณะแหงการรู อินทรีย คือ มโน ชื่อวา มนินทรีย.
ชื่อวา วิญญาณ เพราะอรรถวา รูอารมณตาง ๆ. ขันธคือ
วิญญาณ ชื่อวา วิญญาณขันธ. พึงทราบเนื้อความแหงวิญญาณขันธนั้น
วาเปนกองเปนตน.
จริงอยู ขันธ ทานกลาวแลว ดวยอรรถวาเปนกองไดในประโยค
นี้วา ยอมถึงการนับวา มหาอุทกขันธ - ลําน้ําใหญดังนี้. ทานกลาววา
ขันธ ดวยอรรถวา คุณ ไดในคําวา สีลขันธ - คุณคือศีล สมาธิขันธคุณคือสมาธิ เปนตน. ทานกลาววาขันธ ดวยอรรถวาเปนเพียงบัญญัติ
เทานั้น ไดในประโยคนี้วา พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นกอง
ไมใหญแลวแล.
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แตในที่นี้ทานกลาวขันธอันเจตสิกธรรมมีผสั สะเปนตนใหเกิดขึ้น
แลว. ก็เอกเทสแหงวิญญาณขันธ ชือ่ วาวิญญาณอันหนึ่ง เพราะอรรถวา
เปนกอง. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววิญญาณแมอันหนึ่งอันเปนเอกเทส
แหงวิญญาณขันธ วา วิญญาณขันธ อันเจตสิกธรรมมีผัสสะเปนตนใหเกิด
ขึ้นแลว ดุจคนตัดเอกเทสแหงตนไม ก็เรียกวา ตัดตนไมฉะนั้น.
บทวา ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ไดแก มโนวิญญาณธาตุอัน
สมควรแกธรรมเหลานั้นมีผัสสะเปนตนตน. ในบทนี้ จิต อยางเดียวเทานั้น
ทานกลาวโดยชื่อแหง มโน ไว ๓ คําคือ ชื่อวา มโน เพราะอรรถวา
รู ๑, ชื่อวา วิญญาณ เพราะอรรถวา รูอารมณตาง ๆ ๑, ชื่อวา ธาตุ
เพราะอรรถวา เปนเพียงสภาวะ หรือเพราะอรรถวา มิใชสัตว ๑.
ไมละแลว ชื่อวา สหคโต. เขาไปกับ ชื่อวา สหชาโต. ระคน
กันสถิตอยู ชื่อวา สสฏโ. ประกอบพรอมแลวดวยประการทั้งหลาย
ชื่อวา สมฺปยุตฺโต. ประกอบดวยประการทั้งหลายเปนไฉน. ประกอบ
ดวยประการทั้งหลายมี เอกุปฺปาทตา - การเกิดขึ้นพรอมกันเปนตน.
ธรรมบางเหลา ประกอบกับธรรมบางเหลา ไมมีมิใชหรือ ? ใช.
ดวยการปฏิเสธปญหานี้ดวยประการฉะนี้ ทานจึงกลาวอรรถวา
สัมปโยคะ-การประกอบดวย สามารถแหงลักขณะมี เอกุปปาทตา-การ
เกิดขึ้นพรอมกัน เปนตนไวอยางนี้วา ธรรมบางเหลาเปน สหคตะ-เกิด
รวมกัน, เปนสหชาตะ-เกิดพรอมกัน, เปนสังสัฏฐะ-ระคนกัน, เปน
เอกุปฺปาทะ-เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน. เปนเอกนิโรธะ-ดับในขณะเดียว
กัน. เปนเอกวัตถุกะ-มีที่อาศัยเดียวกัน, เปนเอการัมมณะ-มีอารมณ
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เดียวกันกับดวยธรรมบางเหลา มีอยูมใิ ชหรือ. ธรรมที่ประกอบพรอม
ดวยประการทั้งหลายมี เอกุปปาทตา เปนตน เหลานี้ ชื่อวา สัมปยุตตะ
ประกอบพรอมแลวดวยประการฉะนี้.
บทวา เอกุปฺปาโท ไดแก เกิดขึ้นโดยความเปนอันเดียวกัน
อธิบายวาไมพรากจากกัน.
บทวา เอกนิโรธ ไดแก ดับพรอมกัน.
บทวา เอกวตฺถุโก ไดแก มีวัตถุที่อาศัยเดียวกัน ดวยสามารถ
แหงหทยวัตถุ.
บทวา เอการมฺมโณ ไดแก มีอารมณเดียวกัน ดวยสามารถแหง
รูปารมณ เปนตน.
ในที่นี้ สหคตศัพท ปรากฏในอรรถ ๕ ประการคือ ตพฺภาเวในอรรถเดิมนั้น, โวกิณฺเณ-ในอรรถวาเจือแลว, อารมฺมเณ-ในอรรถ
วาอารมณ, นิสฺสเย - ในอรรถวาอาศัย, สสฏเ-ในอรรถวาระคนแลว.
ความใน ตัพภาวะ-อรรถเดิมนั้น พึงทราบในคํานี้อันเปนพุทธวจนะวา ตัณหานี้ใด นําเกิดในภพใหมอีก, ตัณหานี้นั้น ชือ่ วา นันทิราคสหคตา อธิบายวา เปนความกําหนัดดวยความเพลิดเพลิน.
อรรถวา โวกิณณะ-เจือแลว พึงทราบในคํานี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ความไตรตรองอันใด เจือดวยโกสัชชะ, ความไตรตรองอันนั้น
ชื่อวา ประกอบดวยโกสัชชะ. อธิบายวา เจือแลวดวยโกสัชชะอันเกิดใน
ระหวาง.
อรรถวา อารัมมณะ-อารมณ พึงทราบในคํานี้ เปนผูไดสมาบัติ
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มีรูปเปนอารมณ หรือสมาบัติมีอรูปเปนอารมณ. อธิบายวา สมาบัติมีรูป
เปนอารมณ-รูปฌานสมาบัติ, มีอรูปเปนอารมณ-อรูปฌานสมาบัติ.
อรรถวา นิสสยะ-อาศัย พึงทราบในคํานี้วา พระโยคาวจรเจริญ
สติสัมโพชฌงคมีอัฏฐิกสัญญาเปนที่อาศัย อธิบายวา สติสัมโพชฌงค อัน
พระโยคาวจรเจริญแลว ได อัฏฐิกสัญญา เพราะอาศัยความสําคัญใน
อสุภนิมิตที่มีอัฏฐิเปนอารมณ.
อรรถวา สังสัฏฐะ-ระคนแลว พึงทราบในคํานี้วา สุขนี้สหรคต
คือเกิดรวม ไดแกสัมปยุตดวยปตินี้. อธิบายวา เจือปน. ถึงในที่นี้
สังสัฏฐะศัพทก็มา ในอรรถวา เจือปน.
สหชาตศัพท ในอรรถวา เกิดรวม ดุจในคํานี้วา สหชาตเกิดรวม, ปุเรชาต-เกิดกอน, ปจฺฉาชาต-เกิดหลัง.
สังสัฏฐะศัพท ในอรรถวา เกี่ยวของ พึงทราบดุจในคําเหลานี้
มีอาทิวา ขาเเตพระองคผูเจริญ ก็ความเกี่ยวของอยางนี้ ชื่อวาความ
เกี่ยวของของคฤหัสถ.
ในอรรถวา สทิสะ-เหมือนกัน ไดในคําวา เวนมาผอมมาอวน
เสียแลว ก็เทียมดวยมาเหมือนกัน.
ในความเกี่ยวพัน ไดในคาถานี้วา.
ดูกอนทานทธิวาหนะ ตนมะมวงของทาน มี
ตนสะเดาลอมรอบ รากกับรากเกี่ยวพันกัน กิ่งกับ
กิ่งก็ติดตอกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 73

ในธรรมอันสัมปยุตกับจิต ไดในคํานี้วา เจตสิกธรรมทั้งหลาย
ประกอบกับจิต. แตในทีน่ ี้ ธรรมใดเปนธรรมมีเอกุปปาทลักขณะเปนตน
เพราะไมแยกจากกัน ธรรมนั้นทานเรียกวา สัมปยุตตะ-ประกอบพรอม
แลว ดุจธรรมที่เปนเหตุไมแยกในการใหผล.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวคําวา สหคตะ-เกิดรวม แลวกลาวคําวา
สหชาตะ-เกิดกับ ในภายหลัง ก็เพื่อจะแสดงวา มโน นั้นไมมี ดุจกลาว
ดวยอาคตศัพท.
ทานกลาวคําวา สังสัฏฐะ-เกี่ยวของ ก็เพื่อแสดงวา มโนนั้นไม
มี ดุจรูปและนามที่เกิดขึ้นพรอมกัน.
ทานกลาวคําวา สัมปยุตตะ-ประกอบพรอมแลว เพื่อแสดงวา
มโน แมนั้นก็ไมมี ดุจน้ํามันกับน้ํา.
ก็ธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกัน แมเปนธรรมที่ประกอบกัน พรอมแลว
มีอยู เพราะอรรถวา ไมอาจทําใหแยกจากกันได ดุจน้ํามันกับน้ํามัน แม
ธรรมที่เปน วิปปยุตตะ-ไมประกอบกัน ก็อยางนั้น ดุจเนยขนที่ออก
จากน้ํามัน ธรรมที่ถึงลักษณะอยางนี้ คือมีการเกิดพรอมกันเปนลักษณะ
นั่นเอง ทานกลาวคําเปนตนวา เอกุปปาทะ-เกิดขึ้นพรอมกันก็เพื่อ
แสดงดังนี้.
ในนิทเทสนี้ ธรรมที่เกิดพรอมกันและที่เกิดรวมกัน มีความตางกัน
อยางไร ?
ธรรมที่เวนจากระหวางในอุปปาทขณะเสียแลว ชื่อวา เอกุปปาทะ
-เกิดพรอมกัน. ธรรมที่เปนอุปปาทะนั้น ยอมไมเปนเหมือนเนยขนที่

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 74

ปรากฏ ในเมื่อนมสมที่พนจากกาลเปนน้ํานมไหลไป ๆ ยอมไมเปนเหมือน
เกิดในวันเดียวกันนั่นเอง ดวยสามารถแหงเวลากอนอาหารและเวลาหลัง
อาหาร.
ชื่อวา สหชาโต เพราะอรรถวาเกิดในขณะเดียวกัน.
บทวา เอกวตฺถุโก-มีที่อาศัยเดียวกัน ความวา มีวัตถุเดียวกัน
เพราะอรรถวาเปนที่ตั้ง โดยกําหนดที่ตั้งอันเดียวกัน เปนที่ตั้งเวนระหวาง
ที่ตั้ง ดุจภิกษุ ๒ รูปมีที่อาศัยแหงเดียวกัน.
บทวา เอการมฺมโณ ความวา มีอารมณเดียวกันโดยไมแนนอน
ไมเหมือนจักขุวิญญาณ อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้ ดวยประการ
ฉะนี้.
บทวา มจฺโจ เปนมูลบท คือบทเดิม. ชื่อวา สัตว เพราะ
อรรถวา ของ เกี่ยวของ ของแลวในอารมณทั้งหลายมีรูปารมณเปนตน
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สัตว
สัตว นั้น ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแลจึงเรียกวา สัตว พระเจาขา.
ดูกอน ราธะ ฉันทะอันใด ราคะอันใด ในรูปแล, ผูของในฉันทะนั้น
ของวิเศษแลวในราคะนั้น ฉะนั้นทานจึงเรียกวา สัตว. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาสัตวเพราะประกอบดวยความของ.
ชื่อวา นระ เพราะอรรถวา นําไปสูสุคติแลทุคคติ.
ชื่อวา มาณพ เพราะอรรถวา เปนลูก คือเปนบุตรของพระมนู.
ชื่อวา โปส เพราะอรรถวา อันบุคคลอื่นเลี้ยงดูดวยเครื่องใช.
นรก ทานเรียกวา ปุ.
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ชื่อวา ปุคคล เพราะอรรถวา กลืนกินนรกนัน้ .
ชื่อวา ชีว เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งชีวิตินทรีย.
ชื่อวา ชาตุ-ผูเกิด เพราะอรรถวา ไปสูการเกิดจากจุติ.
ชื่อวา ชนฺตุ เพราะอรรถวา ยอมเสื่อมโทรม.
ชื่อวา อินฺทคู เพราะอรรถวา ถึงโดยความเปนใหญ. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา อินฺทคู เพราะอรรถวา ไปดวยกรรมเปนใหญ. บาลีวา
หินฺทคู ก็ม.ี
บทวา หินฺท ไดแก ความตาย. ชื่อวา หินทฺ คู เพราะอรรถ
วา ไปสูความตายนั้น.
ชื่อวา มนุชะ เพราะอรรถวา เกิดแตพระมนู.
บทวา ย สาทิยติ ความวา ยินดีอารมณมีรูปเปนตนใด บทที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ตอแตนี้ไป พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสรุปความที่ตรัสแลวให
เขาใจงาย จึงตรัสวา กาม กามยมานสฺส ฯลฯ ยทิจฺฉติ ดังนี้.
ตอแตนี้ขาพเจาจักไมกลาวถึงเพียงนี้ จักกลาวแตที่แปลกเทานั้น.
บทวา ตสฺส เจ กามยมานสฺส ความวา เมื่อบุคคลนั้น
ปรารถนากามอยู หรือไปอยูดวยกาม.
บทวา ฉนฺทชาตสฺส ไดแก มีตัณหาเกิดแลว.
บทวา ชนฺตุโน ไดแก สัตว.
บทวา เต กามา ปริหายนฺติ ความวา ถากามเหลานั้นเสื่อมไป.
บทวา สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ ความวา เมื่อเปนเชนนั้น สัตว
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นั้นยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรอันทําดวยเหล็กเปนตน
แทงแลว. ตอแตนี้ขาพเจาจักเวนบทที่กลาวไวแลว จักกลาวแตบทที่ยาก ๆ
ในบรรดาบทที่ยังไมไดกลาวไวเทานั้น.
สัตวยอมไป คือยอมถึง ดวยสามารถถึงอารมณอันเปนความอิ่มใจ
เพราะจักษุ.
ชื่อวา ออกไป เพราะอรรถวา ยังจิตใหถึงพรอมดวยสามารถแหง
อารมณ แมดวยสามารถแหงอารมณที่นาทัศนา.
ชื่อวา ถอยไป เพราะอรรถวา กําหนดความอิ่มใจเพราะไดยิน
ดวยหู ดวยสามารถแหงอารมณที่นาเสพ.
ชื่อวา แลนไป เพราะอรรถวา เขาไปยึดความอิ่มจิตแลนไปดวย
สามารถแหงอารมณที่นาเที่ยวไป.
บทวา ยถา เปนนิบาตลงในอรรถแหงอุปมา.
ชื่อวา ดวยยานชางบาง เพราะอรรถวาไปคือถึงดวยชาง. วาศัพท
ลงในอรรถวิกัป.
ชื่อวา ดวยยานมาบาง เพราะอรรถวาไปคือถึงดวยมา. ยานมียาน
เทียมดวยโคเปนตน ชื่อวา ยานโค คือถึงดวยยานโคนั้น แมในยานแกะ
เปนตนก็นัยนี้แหละ.
ความพอใจในกามที่เกิดดวยสาหารถอารมณที่ปรารถนา ชื่อวา เกิด
พรอม, ที่เกิดดวยความเปนอารมณที่รัก ชื่อวา เกิดขึ้น เกิดเฉพาะ. ที่
เกิดดวยความเปนอารมณที่ชอบใจ ชื่อ ปรากฏ.
อีกอยางหนึ่ง ความพอใจในกามที่เกิดดวยกามราคะ ชื่อวา เกิด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 77

พรอม. ที่เกิดดวยกามนันทิ ชื่อวา เกิดขึ้น เกิดเฉพาะ, ที่เกิดดวย
กามตัณหา ดวยกายมสิเนหา ดวยกามฉันทะ และดวยกามปริฬาหะ พึง
ทราบวา ปรากฏ.
บทวา เต วา กามา ปริหายนฺติ ความวา กามเหลานั้น
คือวัตถุกามเปนตน เสื่อมไป คือจากไป.
บทวา โส วา กาเมหิ ปริหายติ ความวา สัตวนั้น คือ
บุคคลมีกษัตริย เปนตน ยอมเสื่อม คือจากไป จากกามทั้งหลาย มี
วัตถุกามเปนตน ดุจในคาถามีอาทิอยางนี้วา :โภคทั้งหลายยอมละสัตวไปในกอนแล สัตว
ยอมสละทรัพยทั้งหลายกอนกวาดังนี้.
บทวา กถ ไดแก ดวยประการไร.
บทวา ติฏนฺตสฺเสว ไดแก ดํารงอยูนั่นแหละ.
บทวา เต โภเค ไดแก โภคะทั้งหลายเหลานั้น มีวัตถุกาม
เปนตน.
บทวา ราชาโน วา ไดแก พวกพระราชาในแผนดินเปนตน.
บทวา หรนฺติ ไดแก ยึดเอาไป หรือริบเอาไป.
บทวา โจรา วา ไดแก พวกตัดชองยองเบาเปนตน.
บทวา อคฺคิ วา ไดแก ไฟปาเปนตน.
บทวา ฑหติ ไดแก ใหยอยยับ คือทําใหเปนเถา.
บทวา อุทก วา ไดแก น้ํา มีน้ําหลากเปนตน.
บทวา วหติ ไดแก พัดเอาไปลงทะเล.
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บทวา อปฺปยา วา ไดแก ผูไมรกั ใคร ไมชอบใจ.
บทวา ทายาทา หรนฺติ ความวา ผูมีใชเจาของ เวนจากความ
เปนทายาท นําไป.
บทวา นิหิต วา ไดแก ที่เก็บฝงไว.
บทวา นาธิคจฺฉติ ไดแก ไมประสบ คือไมไดคืน อธิบายวา
ไมไดเห็น.
บทวา ทุปฺปยุตฺตา ไดแก การงานมีกสิกรรมและพาณิชยกรรม
เปนตน ที่ประกอบดําเนินการไมเรียบรอย.
บทวา ภิชฺชนฺติ ไดแก ถึงความทําลาย อธิบายวา ดําเนินการ
ไปไมได. พึงทราบความเกิดในคาถามีอาทิวา ผูไมรูยอมทําลายการงาน
นั้น ดังนี้.
บทวา กุเล วา กุลชฺฌาปโก อุปฺปชฺชติ ความวา คน
ผลาญสกุลคือคนสุดทายในสกุล เกิดในสกุลกษัตริยเปนตน.
บาลีวา กุเล วา กุลงฺคาโร ดังนี้ก็มี.
บทวา โย เต โภเค วิกริ ติ ความวา ผูเปนคนสุดทายใน
สกุลนี้ ยังโภคะมีเงินเปนตนเหลานั้นใหสิ้นไป.
บทวา วิธเมติ ไดแกแยกเปนสวน ๆ ขวางทิ้งไปไกล.
บทวา วิทฺธเสติ ไดแก ใหพินาศ คือใหดูไมได อีกอยางหนึ่ง
เปนนักเลงหญิงเรี่ยราย, เปนนักเลงสุรากระจัดกระจาย, เปนนักเลงการ
พนันทําลาย. อีกอยางหนึ่ง ผูนี้เรี่ยรายโภคะที่เกิดขึ้นเพราะความไมรู,
กระจัดกระจายโภคะที่เกิดขึ้นเพราะไมรูหลักการใชจาย, ทําลายโภคะที่เกิด
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ขึ้น เพราะปราศจากวิธีอารักขาในสถานที่เก็บไว.
บทวา อนิจฺจตาเยว อฏฐมี ความวา ความพินาศนั่นแลเปน
ที่แปด.
บทวา หายนฺติ ไดแก ถึงการดูไมได.
บทวา ปริหายนฺติ ไดแก ไมปรากฏอีก.
บทวา ปริทฺธเสนฺติ ไดแก เคลื่อนจากที่.
บทวา ปริจฺจชนฺติ ไดแก รั่วไหล.
บทวา อนฺตรธายนฺติ ไดแก ถึงความอันตรธาน คือดูไมเห็น.
บทวา วิปฺปลุชฺชนฺติ ไดแก แหลกละเอียดหมดไป.
บทวา ติฏนฺเตว เต โภคา ความวา ในเวลาที่โภคะเหลานั้นตั้งอยู เหมือนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา ดํารงอยูก็ตาม. บังเกิดแลว
ก็ตามดังนี้.
บทวา โส ไดแก บุคคลนั้นคือผูเปนเจาของโภคะ จุติจาก
เทวโลก, ตายจากมนุษยโลก, สูญหายจากโลกแหงนาคและครุฑเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง เสื่อมดวยสามารถแหงเรือนคลังขาวเปลือก, เสียหายดวย
สามารถแหงเรือนคลังทรัพย, กระจัดกระจายดวยสามารถแหงโคงานและ
ชางมาเปนตน. รั่วไหลดวยสามารถแหงทาสีและทาส, อันตรธานดวย
สามารถแหงทาระและอาภรณ,
สูญหายดวยสามารถแหงน้ําเปนตน.
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวดังนี้.
บทวา อโยมเยน ไดแก ที่เกิดแตโลหะดําเปนตน.
บทวา สลฺเลน ไดแก ดวยลูกธนู.
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บทวา อฏิมเยน ไดแก ดวยกระดูกที่เหลือเวนกระดูกมนุษย.
บทวา ทนฺตมเยน ไดแก ดวยงาชางเปนตน.
บทวา วิสาณมเยน ไดแก ดวยเขาโคเปนตน.
บทวา กฏมเยน ไดแก ดวยไมไผเปนตน.
บทวา วิทฺโธ ไดแก แทงดวยลูกศรมีประการดังกลาวแลวอยาง
ใดอยางหนึ่ง.
บทวา รุปฺปติ ไดแก กระสับกระสาย คือถึงวิการ.
บทวา กุปฺปติ ไดแก หวั่นไหว คือยังความโกรธใหเกิดขึ้น.
บทวา ฆฏิยติ ไดแก เปนผูดิ้นรน.
บทวา ปฬิยติ ไดแก เปนผูจุกเสียด ผูถ กู ประหารยอมหวั่นไหว
ยอมดิ้นรนในเวลาใสเสนหญาเขาไปลางแผลในวันที่สาม ยอมจุกเสียดเมื่อ
ใหน้ําดาง หรือยอมกระสับกระสายเมื่อลางแผลที่ถูกแทง ยอมหวั่นไหว
เพราะเกิดทุกขนั้น ยอมจุกเสียดเพราะใสเสนหญาเขาไป ยอมดิ้นรนเมื่อ
ใหน้ําดาง อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา พฺยาธิโต ไดแก เปนผูถูกประหารแลวเจ็บตัว.
บทวา โทมนสฺสิโต ไดแก ถึงความโทมนัส.
บทวา วิปริณามฺถาภาเวน ไดแก เพราะละความเปนปกติ
เขาถึงความเปนอยางอื่น. ความเหี่ยวแหงภายในใจ ชื่อวา โศก, ความ
บนเพอดวยวาจา ชื่อวา ปริเทวะ, ความบีบคั้นทางกายเปนตน ชื่อวา
ทุกข, ความบีบคั้นทางใจ ชื่อวา โทมนัส, และความคับแคนใจอยาง
แรง ชื่อวา อุปายาส. ความโศกเปนตนมีประการดังกลาวแลวเหลานั้น
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ยอมเกิดขึ้น คือยอมถึงความปรากฏ.
ในคาถาที่ ๓ มีความยอดังตอไปนี้ :- ก็ผูใดเวน ขาดกามเหลานี้
โดยการขมฉันทราคะในกามนั้น, หรือโดยการตัดขาด เหมือนบุคคลเวน
ขาดหัวงูดวยเทาของตน. ผูนั้นเปนผูเห็นภัย, เปนผูมีสติยอมลวงพน
ตัณหา กลาวคือวิสัตติกาซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก, เพราะซานไป
ทั่วโลกตั้งอยู.
บทวา โย เปนบทที่พึงจําแนก. บทวา โย ยาทิโส เปนตน
เปนบทจําแนกบทนั้น. ก็ในคาถานี้ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
บทที่มีเนื้อความวา โย และบุคคลนั้นโดยไมกําหนด. ฉะนั้น เมื่อจะ
ทรงแสดงเนื้อความของบทนั้น พระองคจึงตรัสศัพทวา โย เทานั้น
ซึ่งแสดงบุคคลโดยไมกําหนด. เพราะฉะนั้น ในคาถานี้พึงทราบเนื้อความ
อยางนี้วา บทวา โย ไดแก คนใดคนหนึ่ง. เพราะบุคคลนั้น คือ
บุคคลผูชื่อวาคนใดคนหนึ่งนั้น ยอมปรากฏโดยอาการนั้น ดวยสามารถ
แหงเพศ การประกอบ มีชนิดอยางไร. มีประการอยางไร. ถึงฐานะใด,
ประกอบดวยธรรมใด เปนแน. ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระ เมื่อจะประ
กาศประเภทนั้น เพื่อใหรบู ุคคลนั้น ในที่นั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ยาทิโส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาทิโส ความวา เปนผูเชนใดหรือ
เชนนั้นก็ตาม ดวยสามารถแหงเพศ คือ สูง, ต่ํา, ดํา, ขาว, ผิวตกกระ, ผอมหรืออวนก็ตาม.
บทวา ยถายุตฺโต ความวา เปนผูประกอบดวยการใดหรือการ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 82

นั้นก็ตาม ดวยสามารถแหงการประกอบ คือ ประกอบงานกอสรางก็
ตาม ประกอบการเรียนการสอนก็ตาม, ประกอบธุระเครื่องนุงหมก็ตาม.
บทวา ยถาวิหิโต ความวา เปนผูไดรับแตงตั้งอยางใด ดวย
สามารถเปนผูอํานวยการกอสรางเปนตน.
บทวา ยถาปกาโร ความวา เปนผูดํารงอยูดวยประการใด ดวย
สามารถเปนผูนําบริษัทเปนตน.
บทวา ย านปฺปตฺโต ความวา เปนผูถึงตําแหนงใด ดวย
สามารถตําแหนงเสนาบดีและตําแหนงเศรษฐีเปนตน.
บทวา ย ธมฺมสมนฺนาคโต ความวา เปนผูเขาถึงดวยธรรมใด
ดวยสามารถธุดงคเปนตน.
บทวา วิกฺขมฺภนโต วา ความวา โดยกระทําใหไกลจากกิเลส
ทั้งหลาย ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ดุจใชหมอน้ําแหวกสาหราย.
บทวา สมุจฺเฉทโต วา ความวา หรือโดยการตัดขาด ดวย
สามารถแหงการละโดยถอนรากกิเลสทั้งหลายอยางเด็ดขาด ทําใหเปนไป
ไมไดอีก ดวยมรรค.
บท ๑๑ บท มีบทวา กามทั้งหลายเปรียบดวยโครงกระดูก เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงวิปสสนา.
บทวา แมผูเจริญพุทธานุสสติ เปนตน. และบทวา แมผูเจริญ
มรณานุสสติ แมผูเจริญอุปสมานุสสติ ทานกลาวดวยสามารถแหงอุปจารฌาน.
บทวา แมผูเจริญอานาปานสติ แมผูเจริญกายคตาสติ แมผูเจริญ
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ปฐมฌาน เปนตน. แมผูเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปนที่
สุด ทานกลาวดวยสามารถแหงอัปปนาฌาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏิกงฺกลูปมา กามา ความวา
กามทั้งหลาย ชื่อวา เปรียบดวยโครงกระดูก เพราะอรรถวา กามเหลา
นั้นมีโครงกระดูกซึ่งไมนายินดี ไมมีเนื้อและเลือดติดเปนเครื่องเปรียบ.
บทวา อปฺปสาทฏเน ความวา เพราะอรรถวา เห็นวาในกาม
นี้มีความยินดีความสุขนอย คือนิดหนอย มีโทษมากมาย.
บทวา ปสฺสนฺโต ความวา เห็นอยูดวยจักษุคือญาณวา ก็และ
สุนัขนั้นยังคงมีสวนแหงความลําบากความคับแคนอยูอยางนั้นนั่นเอง.
บทวา ปริวชฺเชติ ไดแก ไปไกล สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนคฤหบดีเหมือนอยางวา สุนัขที่ถูกความทุรพลเพราะความ
หิวครอบงําเขาไปรองขอตอนายโคฆาต นายโคฆาตหรือลูกมือของนาย
โคฆาตผูขยันพึงเอาโครงกระดูกซึ่งไมนายินดี ไมมีเนื้อและเลือดติดเลี้ยงดู
สุนัขนั้น สุนัขนั้นแทะโครงกระดูกนั้นซึ่งไมนายินดี ไมมีเนื้อและเลือดติด
พึงบรรเทาความทุรพลเพราะความหิวไดบางหรือหนอ นั้นเปนไปไมได
เลยพระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะโครงกระดูกนั้นไมนายินดี ไม
มีเนื้อและเลือดติด พระเจาขา ก็และสุนัขนั้นยังคงมีสวนแหงความลําบาก
ความคับแคน อยูอยางนั้นนั่นเอง แมฉันใด ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉัน
นั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวยประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวากามทั้งหลายเปรียบ
ดวยโครงกระดูก มีทุกขมาก, มีความคับแคนมาก, ในกามนี้มีโทษมากมาย
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ดังนี้แลววางอุเบกขาที่มีความตางกัน อาศัยความตางกันนั้นเสีย เจริญ
อุเบกขาที่มีความเปนอยางเดียว อาศัยความเปนอยางเดียว ซึ่งเปนที่ดับ
ความยึดมั่นโลกามิสไมเหลือโดยประการทั้งปวง นั้นนั่นเทียว.
กามทั้งหลายชื่อวา เปรียบดวยชิ้นเนื้อ เพราะอรรถวา มีชิ้นเนื้อ
ซึ่งเปนของสาธารณแกแรงเปนตน เปนเครื่องเปรียบ. ชื่อวา สาธารณ
แกชนหมูมาก เพราะอรรถวา เปนของสาธารณแกชนทั้งหลายเปนอันมาก.
ชื่อวา เปรียบดวยคบเพลิงหญา เพราะอรรถวา มีคบเพลิงหญาซึ่งไฟติด
ทั่วแลว เปนเครื่องเปรียบ.
บทวา อนุทหนฏเน ไดแก เพราะอรรถวา เผามือเปนตน.
ชื่อวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง เพราะอรรถวา มีหลุมถานเพลิงลึกกวา
ชั่วบุรุษ เต็มดวยถานเพลิงที่ปราศจากเปลว ปราศจากควัน เปนเครื่อง
เปรียบ.
บทวา มหาปริฬาหฏเน ไดแก เพราะอรรถวา ทําใหเรารอน
มาก ชื่อวา เปรียบดวยความฝน เพราะอรรถวา มีความฝนวาอารามที่
นารื่นรมยเปนตน เปนเครื่องเปรียบ.
บทวา อิตฺตร ปจฺจปุ ฏานฏเน ไดแก เพราะอรรถวา เขาไป
ตั้งไวไมถึง. ชื่อวา เปรียบดวยของขอยืม เพราะอรรถวา มีภณ
ั ฑะมียาน
เปนตนที่ไดมาดวยการขอยืม เปนเครื่องเปรียบ.
บทวา ตาวกาลิกฏเน ไดแก เพราะอรรถวา ไมเนืองนิจ.
ชื่อวา เปรียบดวยตนไมมีผลดก เพราะอรรถวา มีตนไมมีผลสมบูรณ
เปนเครื่องเปรียบ.
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บทวา สมฺภฺขนปริภฺชนฏเน ไดแก เพราะอรรถวา ทําให
กิ่งหัก และเพราะอรรถวา ทําใหหักโดยรอบแลวใหตนลม. ชือ่ วา เปรียบ
ดวยดาบและมีด เพราะอรรถวา มีดาบและมีด เปนเครื่องเปรียบ.
บทวา อธิกุฏฏนฏเน ไดแก เพราะอรรถวา ตัด. ชื่อวา
เปรียบดวย หอกหลาว เพราะอรรถวา มีหอกหลาว เปนเครื่องเปรียบ.
บทวา วินิวิชฺฌนฏเน ไดแก เพราะอรรถวา ใหลมลงไป.
เพราะอรรถวา ใหเกิดภัต. ชื่อวา เปรียบดวยหัวงู เพราะอรรถวา มี
หัวงู เปนเครื่องเปรียบ.
บทวา สปฺปฎิภยฏเน ไดแก เพราะอรรถวา มีภัยเฉพาะหนา.
ชื่อวา เปรียบดวยกองไฟ เพราะอรรถวา มีกองไฟที่ไหเกิดทุกขเปน
เครื่องเปรียบ.
บทวา มหคฺคิตาปนฏเน ไดแก เพราะอรรถวา ใหเกิดความ
เรารอน เพราะความเปนดังไฟกองใหญใหเรารอน ดังนั้นจึงเวนขาดกาม
แล. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา ดูกอนคฤหบดีเหมือนอยางวา แรง,
นกกระสา, หรือเหยี่ยวก็ตาม กัดคาบเอาชิ้นเนื้อนั้น แมแรงทั้งหลาย
แมนกกระสาทั้งหลาย แมเหยี่ยวทั้งหลาย ก็พากันบินติดตามยื้อแยงเอา
ชิ้นเนื้อนั่นนั้น.
ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? ถาแรง นกกระสา
หรือเหยี่ยวนั้น ไมสละชิน้ เนื้อนั้นทันทีทีเดียว มันตองตาย หรือตองถึง
ทุกขปางตาย เพราะเหตุที่ไมสละชิ้นเนื้อนั้น ? อยางนั้น พระเจาขา.
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวย
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ประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวากามทั้งหลายเปรียบดวยชิ้นเนื้อ ฯลฯ เจริญอุเบกขานั้น
นั้นเทียว.
ดูกอนคฤหบดี เหมือนอยางวา บุรุษถือคบเพลิงหญาอันไฟติดทั่ว
แลวเดินทวนลม. ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? ถา
บุรุษนั้นไมสละคบเพลิงหญาอันไฟติดทั่วแลวนั้นทันทีทีเดียว คบเพลิงหญา
อันไฟติดทั่วแลวนั้นพึงไหมมือไหมแขน หรือพึงไหมอวัยวะอื่น ๆ ของเขา
เขาตองตาย หรือตองถึงทุกขปางตาย เพราะเหตุที่ไมสละคบเพลิงหญานั้น
อยางนั้น พระเจาขา.
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวย
ประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวากามทั้งหลายเปรียบดวยคบเพลิงหญา มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก ฯลฯ เจริญอุเบกขานั้นนั่นเทียว.
ดูกอนคฤหบดี เหมือนอยางวา หลุมถานเพลิงลึกกวาชั่วบุรุษ เต็ม
ดวยถานเพลิงที่ปราศจากเปลว ปราศจากควัน ครั้งนั้น บุรุษอยากมีชีวิต
อยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข พึงเดินมา บุรุษผูมกี ําลังสองคน
จับแขนทั้งสองของบุรุษนั้น ลากไปสูหลุมถานเพลิง.
ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? บุรุษนั้นจะพึงยัง
กายนั้นนั่นแลใหเรารอนแมดวยประการฉะนี้บางหรือหนอ ? อยางนั้น
พระเจาขาขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะบุรุษนั้นรูวา
ถาเราจักตกหลุมถานเพลิง เรายอมตาย หรือยอมถึงทุกขปางตาย เพราะ
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เหตุที่ตกหลุมถานเพลิงนั้น.
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวย
ประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา กามทั้งหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ฯลฯ เจริญ
อุเบกขานั้นนั่นเทียว.
ดูกอนคฤหบดี เหมือนอยางวา บุรุษฝนเห็นสวนที่นารื่นรมย ปา
ที่นารื่นรมย ภูมิประเทศที่นารื่นรมย สระโบกขรณีที่นารื่นรมย เขาตื่น
ขึ้นไมเห็นอะไร ๆ เลย.
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวย
ประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวากามทั้งหลายเปรียบดวยความฝน ฯลฯ เจริญอุเบกขานั้น
นั่นเทียว.
ดูกอนคฤหบดี เหมือนอยางวา บุรุษขอยืมกุณฑลแกวมณีอัน
ประเสริฐซึ่งเปนของขอยืม ยกขึ้นสูยาน เขาเอากุณฑลแกวมณีอันประเสริฐ
วางไวขางหนา แวดลอมดวยของขอยืมทั้งหลายเดินทางไปรานตลาด ชน
เห็นเขานั้นพึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ คนมีโภคะหนอ ไดยินวาคนมี
โภคะทั้งหลายยอมบริโภคโภคะทั้งหลายอยางนี้ พวกเจาของเห็นของของตน
ตรงที่ใด ๆ พึงนําของของตนไปจากบุรุษนั้นตรงที่นั้น ๆ เอง.
ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? บุรุษนั้นจะไม
เปนอยางอื่นไปหรือหนอ ไมอยางนั้นเลย พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะเจาของทั้งหลายนําของของเขาไปเสีย พระเจาขา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 88

ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวย
ประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวากามทั้งหลายเปรียบดวยของขอยืม ฯลฯ เจริญอุเบกขา
นั้นนั่นเทียว.
ดูกอนคฤหบดี เหมือนอยางวา ไพรสณฑใหญใกลบานหรือนิคม.
ในไพรสณฑนั้นมีตนไมมีผลดกและกําลังออกผล และไมมีผลไร ๆ ของ
ตนไมนั้นหลนลงบนพื้นดิน ครั้งนั้น บุรุษผูมีความตองการผลไม แสวงหา
ผลไม เที่ยวแสวงหาผลไมอยูพึงมา เขาหยั่งลงสูไพรสณฑนั้น พึงเห็น
ตนไมนั้นมีผลดกและกําลังออกผล เขาติดอยางนี้วา ตนไมนี้ใหญและมี
ผลดกและกําลังออกผล ไมมีผลไร ๆ หลนลงบนพื้นดิน ก็เราขึ้นตนไมเปน
อยากระนั้นเลย เราพึงบนตนไมนี้ เคี้ยวกินใหอิ่ม และใสใหเต็มพก
ดังนี้เขาขึ้นตนไมนั้น เคี้ยวกินจนอิ่ม และใสเต็มพก ครั้งนั้น บุรุษคน
ที่สองผูมีความตองการผลไม แสวงหาผลไม เที่ยวแสวงหาผลไมอยู พึง
ถือเอาจอบอันคมมา บุรษุ นั้นหยั่งลงสูไพรสณฑนั้น พึงเห็นตนไมนั้นมี
ผลดกและกําลังออกผล เขาคิดอยางนี้วา ตนไมนี้แลมีผลดกและกําลังออก
ผล และไมมีผลไร ๆ หลนลงบนพื้นดิน ก็เราขึ้นตนไมไมเปน แตตัด
ตนไมเปน อยากระนั้นเลย เราพึงตัดโคนตนไมนี้ เคี้ยวกินใหอิ่ม และ
ใสใหเต็มพกดังนี้ เขาตัดโคนตนไมนั้น.
ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? บุรุษคนที่ขึ้น
ตนไมนั้นกอน ถาเขาไมรีบลงทันที ตนไมนั้นพึงลมลงทําลายมือเทาหรือ
อวัยวะอื่น ๆ ของเขาเสีย เขาตองตาย หรือตองทุกขปางตาย เพราะเหตุ
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พี่ถูกตนไมทําลายนั้น. อยางนั้น พระเจาขา.
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สําเหนียกดวย
ประการฉะนี้ เห็นขอนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสวากามทั้งหลายเปรียบดวยตนไมมีผลดก มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษมากมา ดังนี้แลว วางอุเบกขาที่มีความ
ตางกัน อาศัยความตางกันนั้นเสีย เจริญอุเบกขาที่มีความเปนอยางเดียว
อาศัยความเปนอยางเดียว ซึ่งเปนที่ดับความยึดมั่นโลกามิสไมเหลือ โดย
ประการทั้งปวงนั้นนั่นเที่ยว. พระสารีบุตรเถระแสดงวิปสสนา โดยเปรียบ
ดวยโครงกระดูกเปนตน และเปรียบดวยกองไฟเปนที่สุดอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะแสดงอุปจารสมาธิ จึงกลาวคําวา พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวนฺโต
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น สตินั่นแหละ ชื่อวา อนุสสติ เพราะเกิดขึ้น
บอย ๆ. อนึ่ง ชื่อวา อนุสสติ เพราะอรรถวา สติที่สมควรแกกุลบุตร
ผูบวชดวยศรัทธา เพราะเปนไปในฐานะที่ควรใหเปนไปนั่นเอง ดังนี้ก็มี.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภพระพุทธเจา ชื่อวา พุทธานุสสติ. คําวา พุทธานุสสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีพระพุทธคุณ. มีความเปนพระอรหันตเปนตน
เปนอารมณ ซึ่งพุทธานุสสตินั้น บทวา ภาเวนฺโต ไดแก เจริญอยู
คือเพิ่มพูนอยู.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภพระธรรม ชื่อวา ธรรมานุสสติ, คําวา
ธรรมานุสสตินี้ เปนชือ่ ของสติที่มีพระธรรมคุณ, มีความเปนธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวเปนตนเปนอารมณ.
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อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภพระสงฆ ชื่อวา สังฆานุสสติ. คําวา
สังฆานุสสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีพระสังฆคุณ, มีความเปนผูปฏิบัติดีเปนตน
เปนอารมณ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภศีล ชื่อ วา สีลานุสสติ. คําวา สีลานุสสติ
นี้ เปนชื่อของสติที่มีศีลคุณ, มีความไมขาดเปนตนของตนเปนอารมณ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภจาคะ ชื่อวา จาคานุสสติ. คําวา จาคานุสสติ
นี้ เปนชื่อของสติที่มีจาคคุณ, มีความเปนผูมีจาคะอันละแลวของตน
เปนตน เปนอารมณ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภเทวดา ชื่อวา เทวดานุสสติ. คําวา
เทวตานุสสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีคุณมีศรัทธาของตนเปนตน ตั้งเทวดา
ทั้งหลายไวในฐานะพยานเปนอารมณ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภลมหายใจเขาออก ชื่อวา อานาปานัสสติ.
คําวา อานาปานัสสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีนิมิตแหงลมหายใจเขาออกเปน
อารมณ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภความตาย ชื่อวา มรณานุสสติ. คําวา
มรณานุสสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีความตายกลาวคือความแตกแหงชีวิตินทรียที่นับเนื่องในภพหนึ่งเปนอารมณ.
สติที่ไป, คือเปนไปในสรีระทีน่ ับวากาย เพราะเปนความเจริญคือเปน
บอเกิดของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีผมเปนตนที่นาเกลียด ชื่อวา กายคตาสติ.
เมื่อควรจะกลาววา กายคตสติ ทานกลาววา กายคตาสติ เพราะ
ไมรัสสะ แมในที่นี้ทานก็กลาวคํานี้เปน กายคตาสติ เหมือนกัน.
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คําวากายคตาสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีนิมิตปฏิกูลในสวนของรางกายมีผม
เปนตนเปนอารมณ.
อนุสสติที่เกิดขึ้นปรารภความสงบ ชื่อวา อุปสมานุสสติ คําวา
อุปสมานุสสตินี้ เปนชื่อของสติที่มีพระนิพพานอันเปนที่เขาไปสงบทุกขทั้ง
ปวงเปนอารมณ.
ผูเจริญปฐมฌานอันประกอบดวยวิตก วิจาร ปติ สุข และจิตเตกัคคตา. ผูเจริญทุติยฌานอันประกอบดวยปติ สุข และจิตเตกัคคตา.
ผูเจริญตติยฌานอันประกอบดวยสุข และจิตเตกัคคตา. ผูเจริญจตุตถฌาน
อันประกอบดวยอุเบกขาและจิตเตกัคคตา. ฯลฯ แมผูเจริญเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย. พระสารีบุตรเถระแสดงการ
ละกามโดยการขมไวดวยประการฉะนี้ บัดนี้เพื่อจะแสดงการละกามทั้งหลาย
โดยการตัดขาด จึงกลาวคําวา โสตาปตฺติมคฺค ภาเวนฺโตป ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น การถึงซึ่งกระแสแหงมรรค ชื่อวา โสดาปตติ.
มรรคแหงการถึงกระแสพระนิพพาน ชื่อวา โสดาปตติมรรค.
บทวา อปายคมนีเย กาเม ความวา เมือ่ เจริญโสดาปตติมรรค
ยอมเวนขาดจากกามอันใหไปสูอบาย ซึ่งเปนเครื่องใหเหลาสัตวไปสูอบาย
เหลานั้นโดยการตัดขาด.
ชื่อวา สกทาคามี เพราะอรรถวา มาปฏิสนธิยังโลกนีค้ ราวเดียว
เทานั้น มรรคแหงพระสกทาคามีนั้น ชื่อวา สกทาคามิมรรค เมื่อเจริญ
มรรคนั้น.
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บทวา โอฬาริเก ไดแก ถึงความเรารอน. ชื่อวา อนาคามี
เพราะอรรถวา ไมมาปฏิสนธิยังกามภพเลย. มรรคแหงพระอนาคามีนั้น
ชื่อวาอนาคามิมรรค เมื่อเจริญมรรคนั้น.
บทวา อณุสหคเต ไดแก ถึงความละเอียด. ชื่อวา พระอรหันต
เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย เพราะกําจัดขาศึกคือกิเลส. เพราะหักซี่ลอ
แหงสังสารวัฏ, เพราะไมมีความลับในการทําบาป, และเพราะเปนผูควร
แกปจจัยเปนตน. ความเปนแหงพระอรหันต ชื่อวา อรหัตต. อรหัตต
นั้นคืออะไร, คืออรหัตตผล. มรรคเเหงอรหัตต ชื่อ อรหัตตมรรค เมื่อ
เจริญอรหัตตมรรคนั้น.
บทวา สพฺเพน สพฺพ ไดแก ทั้งปวงโดยอาการทั้งปวง.
บทวา สพฺพถา สพฺพ ไดแก ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง.
บทวา อเสส นิสฺเสส ไดแก มิไดมีสวนเหลือ คือไมเหลือแม
เพียงขันธ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สพฺเพน สพฺพ กลาวถึงมูลราก. บทวา
สพฺพถา สพฺพ กลาวชีถ้ ึงอาการ. บทวา อเสส นิสฺเสส กลาวชี้
ถึงการบําเพ็ญ.
อนึ่ง ดวยบทแรกกลาวเพราะไมมีทุจริต. ดวยบทที่สองกลาวเพราะ
ไมมีการครอบงํา. ดวยบทที่สามกลาวเพราะไมมีอนุสัย อาจารยพวกหนึ่ง
พรรณนาไวอยางนี้.
บทวา สปฺโป วุจฺจติ อหิ ความวา งูตัวใดตัวหนึ่งเลื้อยไป.
บทวา เกนตฺเถน ไดแก เพราะอรรถวาอะไร.
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บทวา สสปฺปนฺโต คจฺฉติ ความวา เพราะเสือกไป ฉะนั้น
จึงเรียกวา สัปปะ.
บทวา ภุชนฺโต ความวา ขนดไป.
บทวา ปนฺนสิโร ไดแก เปนสัตวมีหัวตก.
บทวา สิเรน สุปติ ความวา ชื่อวา สิริสปะ เพราะอรรถวา
นอนดวยหัวโดยความเปนโพรง เอาหัวไวภายในขนด. ชื่อวา วิลาสยะ
เพราะอรรถวา นอนในรู บาลีวา พิลสโย ก็มี. พึงเวนหัวงูนั้นใหดี.
ชื่อวาคุหาสยะ เพราะอรรถวา นอนในถ้ํา.
บทวา ทาฒา ตสฺส อาวุโส ความวา เขี้ยวทั้งสองเปนอาวุธ
กลาวคือศัสตราเครื่องประหารของงูนั้น.
บทวา วิส ตสฺส โฆร ความวา พิษกลาวคือน้ําที่เปนพิษของ
งูนั้นรายแรง.
บทวา ชิวฺหา ตสฺส ทุวิธา ความวา งูนั้นมีลิ้นสองแฉก.
บทวา ทฺวีหิ ชิวหฺ าหิ รส สายติ ความวา ยอมรูรส คือ
ยอมประสบความยินดี คือยอมยินดีดวยลิ้นสองแฉก.
ชื่อวา ผูใครตอชีวิต เพราะอรรถวา ใครเพื่อจะเปนอยู.
ชื่อวา ไมอยากตาย เพราะอรรถวา ยังไมอยากตาย.
ชื่อวา อยากไดสุข เพราะอรรถวา ใครซึ่งความสุข.
บทวา ทุกฺขปฏิกูโล ไดแก ไมปรารถนาความทุกข.
บทวา ปาเทน ไดแก ดวยเทาของตน.
บทวา สปฺปสิร ไดแก หัวของงู.
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บทวา วชฺเชยฺย ไดแก พึงเวนขางหนา.
บทวา วิวุชฺเชยฺย ไดแก พึงเวนโดยประมาณของงูนั้น.
บทวา ปริวชฺเชยฺย ไดแก พึงเวนโดยรอบ.
บทวา อภินิวชฺเชยฺย ไดแก พึงเวนประมาณ ๔ ศอก.
อีกอยางหนึ่ง ดวยบทแรก พึงเวนแตหัว. ดวยบทที่ ๒ และที่ ๓
พึงเวนขางทั้งสอง. ดวยบทที่ ๔ พึงเวนขางหลัง.
อนึ่ง พึงเวน เพราะความเปนวัตถุแหงทุกข ซึ่งมีการแสวงหาเปน
มูลของผูที่ยังไมถึงกามทั้งหลาย. พึงหลีก เพราะความเปนวัตถุแหงทุกข
ซึ่งมีการรักษาเปนมูลของผูที่ถึงกามแลว. พึงเลี่ยง เพราะความเปนวัตถุ
แหงทุกขที่เรารอนเพราะความไมรู. พึงออมหนี เพราะความเปน
วัตถุแหงทุกขที่เกิดจากความพลัดพรากจากของรักในปากแหงความพินาศ
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ชื่อวา ความกําหนัด ดวยสามารถความยินดี.
ชื่อวา ความพอใจ เพราะความเปนเพื่อนของเหลาสัตวในอารมณ
ทั้งหลาย.
ชื่อวา ความชอบใจ เพราะอรรถวา ยินดี.
อธิบายวา ปรารถนา ชื่อวา ความเพลิดเพลิน เพราะอรรถวา
เปนเครื่องเพลิดเพลิน ในภพใดภพหนึ่งของเหลาสัตว หรือเพลิดเพลิน
เอง.
ตัณหาชื่อวา นันทิราคะ เพราะเปนความเพลิดเพลินดวย เปน
ความกําหนัดดวย อรรถวายินดีดวย.
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ในบทวา นนฺทิราโค นั้น ตัณหาที่เกิดขึ้นคราวเดียวในอารมณ
เดียวเรียกวานันทิ. ที่เกิดขึ้นบอย ๆ เรียกวา นันทิราคะ.
บทวา จิตฺตสฺส สาราโค ความวา ความกําหนัดโค ทานเรียก
วาความกําหนัดกลา เพราะอรรถวา ความยินดีมีกําลังเบื้องต่ํา ความกําหนัด
นั้น มิใชของสัตว เปนความกําหนัดกลาแหงจิตเทานั้น.
ชื่อวา ความปรารถนา เพราะอรรถวา เปนเครื่องปรารถนา
อารมณทั้งหลาย.
ชื่อวา ความหลง เพราะอรรถวา เปนเครื่องหลงของเหลาสัตว
เพราะความเปนกิเลสหนา.
ชื่อวา ความติดใจ เพราะกลืนใหสําเร็วแลวยึดไว.
ชื่อวา ความยินดี เพราะอรรถวา เปนเครื่องตองการ คือถึงความ
ยินดีของเหลาสัตว. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ความยินดี เพราะอรรถวา
หนาแนน. ก็ความยินดีนั่นแล ทานกลาววา ชัฎแหงปาใหญ เพราะอรรถวา
หนาแนนเหมือนกัน ขยายบทที่ติดกันดวยอุปสัค.
ชื่อวา ความยินดีทั่วไป เพราะอรรถวา ยินดีทุกอยางหรือตามสวน.
ชื่อวา ความของ เพราะอรรถวา เปนเครื่องของอยูของเหลาสัตว
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ความของ เพราะอรรถวา เปนเครื่องของ.
ชื่อวา ความติดพัน เพราะอรรถวา จมลง.
ชื่อวา ความแสวงหา เพราะฉุดครา. สมจริงดังที่กลาวไววา
ตัณหาชื่อวาเอชายอมฉุดคราบุรุษนี้ เพื่อบังเกิดในภพนั้น ๆ นัน่ แล.
ชื่อวา มายา เพราะอรรถวา ลวง.
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ชื่อวา ชนิกา เพราะอรรถวา ยังสัตวทั้งหลายใหเกิดในวัฏฏะ. สมจริง
ดังที่กลาวไววา ตัณหายอมยังบุรุษใหเกิด ยอมวิ่งเขาสูจิตของบุรุษนั้น.
ชื่อวา สัญชนนี เพราะอรรถวา ยังสัตวใหเกิดประกอบไวดวย
ทุกข.
ชื่อวา สิพฺพินี เพราะอรรถวา ติดแนน. เพราะตัณหานี้เย็บ
คือติดแนนเหลาสัตวไวในวัฏฏะ ดวยสามารถแหงจุติและปฏิสนธิ ดุจชาง
เย็บ เย็บผาเกาดวยผาเกา ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ชื่อวา ความเย็บไว
เพราะอรรถวา ติดแนน.
ชื่อวา ชาลินี เพราะอรรถวา มีขายคืออารมณมีประการไมนอย.
หรือขายกลาวคือความยึดมั่นดวยการดิ้นรนแหงตัณหา.
ชื่อวา สริตา เพราะอรรถวา เปนดังกระแสน้ําที่ไหลเร็ว เพราะ
อรรถวา ฉุดครา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สริตา เพราะอรรถวา
เปยกชุม. สมจริงดังคําที่กลาวไววา โสมนัสทั้งหลายที่ชุมชื่นและประกอบ
ดวยความรักยอมมีแกสัตวเกิด. ก็ในขอนี้มีเนื้อความดังนี้วา ทั้งชุมชื่น
ทั้งนารัก.
ชื่อวา สุตตะ เพราะอรรถวา เปนดังเสนดายผูกเตา เพราะอรรถ
วา ใหถึงความฉิบหายมิใชความเจริญ. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา สุตฺต นี้แล เปนชื่อของนันทิราคะ.
ชื่อวา วิสฏา เพราะอรรถวา แผไปในรูปเปนนี้.
ชื่อวา อายุหนี เพราะอรรถวา สัตวยอมยังอายุใหเสื่อมไปเพื่อตอง
การไดเฉพาะอารมณนั้น ๆ
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ชื่อวา ทุติยา เพราะอรรถวา เปนสหาย เพราะไมใหกระวน
กระวาย. ก็ตัณหานี้ยอมไมใหสัตวทั้งหลายกระวนกระวายในวัฏฏะ, ยอม
ใหรื่นรมยยิ่ง. ดังสหายรัก ในที่ที่ไปแลว ๆ เพราะเหตุนั้นแล ทานจึง
กลาววา :บุรุษมีตัณหาเปนสหาย ทองเที่ยวไปตลอดกาลยาว
นาน ยอมไมลวงพนสังสารวัฏอันเปนอยางนี้ไมมีอยางอืน่ .
ชื่อวา ปณิธิ ดวยสามารถแหงความตั้งมั่น.
บทวา ภวเนตฺติ ไดแก เชือกเครื่องนําไปสูภพ. จริงอยูสัตวทั้ง
หลายอันตัณหานี้นําไป เหมือนโคทั้งหลายถูกเชือกผูกคอนําไปยังที่ที่
ปรารถนาแลว ๆ ฉะนั้น
ชื่อวา วนะ เพราะอรรถวา ติด คือคบ คือชุมอารมณนั้น ๆ
ขยายบทดวยพยัญชนะเปน วนถะ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วนะ เพราะ
อรรถวา เปนราวกะปา, ดวยอรรถวา ยังทุกขอันหาประโยชนมิไดใหตั้ง
ขึ้น. และดวยอรรถวา รกชัฏ คํานี้เปนชื้อของตัณหาที่มีกําลัง. แตตัณหา
ที่มีกําลังเทานั้นชื่อวา วนถะ ดวยอรรถวา รกชัฏกวา. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึง ตรัสไววา :เธอทั้งหลายจงตัดปา อยาตัดตนไม ภัยยอมเกิด
แตปา พวกเธอตัดปานอยและปาใหญแลว จงเปนผูหมด
ปาเถิด ภิกษุทั้งหลาย.
ชื่อวา สันถวะ ดวยความสามารถแหงความเชยชิด. อธิบายวา
เกี่ยวของ สันถวะนั้นมี ๒ อยาง คือ ตัณหาสันถวะ ความเชยชิดดวย
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ตัณหาหนึ่ง. มิตตสันถวะ ความเชยชิดดวยไมตรีหนึ่ง. ใน ๒ อยางนั้น
ในที่นี้ประสงคเอาตัณหาสันถวะ.
ชื่อวา เสนหา ดวยสามารถแหงความรัก.
ชื่อวา อเปกขา ความเพงเล็ง เพราะอรรถวา เพงเล็งดวยสามารถ
กระทําความอาลัย. สมจริงดังที่กลาวไววา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
พระนครแปดหมื่นสี่พันของพระองคเหลานี้. มีกสุ าวดีราชธานีเปนประมุข
ขอพระองคจงยังความพอพระราชหฤทัยใหเกิดในพระนครนี้เถิด พระเจา
ขา. ขอพระองคโปรดการทําความเพงเล็งในชีวิตเถิด. ก็ในขอนี้มีเนื้อ
ความดังนี้วา จงกระทําความอาลัย.
ชื่อวา ปฏิพันธา เพราะอรรถวา ผูกพันในอารมณเฉพาะอยาง ๆ
หรือผูมีอารมณเฉพาะอยางผูกพัน ดวยอรรถวาเปนญาติ. ชือ่ วาพวกพอง
ที่เสมอดวยตัณหาของสัตวทั้งหลาย แมดวยอรรถวา อาศัยเปนนิจ ยอม
ไมมี.
ชื่อวา อาสา เพราะเปนอาหารของอารมณทั้งหลาย. อธิบายวา
เพราะทวมทับดวย. เพราะความพอใจไปบริโภคดวย.
ชื่อวา อาสิงสนา ดวยสามารถแหงความจํานง. ภาวะความจํานง
ชื่ออาสิงสิตัตตะ. บัดนี้ เพื่อจะแสดงฐานะที่เปนไปของตัณหานั้น พระ
สารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตนวา รูปาสา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น พึงถือเอาเนื้อความของอาสาวา ความหวัง. แลว
ทราบบททั้ง ๙ อยางนี้วา ความหวังในรูป ชื่อวา รูปาสา. ละในบทนี้
๕ บทแรกทานกลาวดวยสามารถแหงกามคุณ ๕. ที่ ๖ กลาวดวยสามารถ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 99

แหงความโลภในบริขาร. บทที่ ๖ นัน้ กลาวสําหรับบรรพชิตเปนพิเศษ.
๓ บทนอกนัน้ กลาวสําหรับคฤหัสถ ดวยสามารถวัตถุอันไมเปนที่พอใจ
เพราะคฤหัสถทั้งหลาย สิ่งซึ่งเปนที่รักกวาทรัพย บุตร ละชีวติ ยอมไมมี
ชื่อวา ชัปปา เพราะอรรถวา ยังสัตวทั้งหลายใหปรารถนาอยาง
นี้วา นี้ของเรา ๆ หรือวาคนโนนใหสิ่งนี้ ๆ แกเรา. ๒ บทตอไปทานขยาย
ดวยอุปสรรค. ขอนั้นทานกลาวบท ชปฺปา อีกเพราะปรารภจะจําแนก
ความโดยอาการอยางอื่น. อาการที่ปรารถนา ความเปนไปแหงความ
ปรารถนา. ภาวะที่จิตปรารถนา ชื่อวา ชัปปตัตตะ.
ชื่อวา โลลุปปะ เพราะอรรถวา หวั่นไหว คือฉุดคราไวในอารมณ
บอย ๆ. ความเปนแหงความหวั่นไหว ชื่อวา โลลุปปตัตตะ.
อาการที่หวั่นไหว ความเปนไปแหงความหวั่นไหว ความเปนแหง
ผูมีความพรอมเพรียงดวยความหวั่นไหวชื่อวา โลลุปปายิตัตตะ.
บทวา ปุจฺฉฺจิกตา ไดแก ตัณหา ที่เปนเครื่องใหสัตวทั้งหลาย
หวั่นไหว คือหวั่นไหวเที่ยวไปในที่มีลาภ ดุจสุนัข. บทนี้เปนชื่อแหงตัณหา
เครื่องหวั่นไหวนั้น.
บทวา สาธุกมฺยตา ไดแก ความใครดี เพราะอรรถวา ยัง
เหลาสัตวใหใครในอารมณที่นาชอบใจ ๆ ดี. ควรเปนแหงความใคร
ดีนั้น ชื่อวา สาธุกัมยตา.
ชื่อวา อธรรมราคะ เพราะอรรถวา ความกําหนัดในฐานะไม
สมควร มีมารดาและปานาเปนตน. ความโลภที่เกิดขึ้นมีกําลังแมในฐานะ
ที่สมควร ชือ่ วา วิสมโลภ. ฉันทราคะที่เกิดขึ้นในฐานะที่สมควรก็ตาม
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ในฐานะที่ไมสมควรก็ตาม พึงทราบวา อธรรมราคะ เพราะอรรถวา
ผิดธรรม และวา วิสมโลภะ เพราะอรรถวา ไมสม่ําเสมอ.
ชื่อวา ความใคร ดวยสามารถแหงความใครในอารมณทั้งหลาย.
อาการแหงความใคร ชือ่ วา นิกามนา. ชื่อวา ความมุงหมาย ดวย
สามารถแหงความมุงหมายวัตถุ. ชื่อวา ความปอง ดวยสามารถแหง
ความตองการ. ความปรารถนาดวยดี ชื่อวา ความปรารถนาดี. ตัณหา
ในกามคุณ ๕ ชื่อวา กามตัณหา. ตัณหาในรูปภพและอรูปภพ ชื่อวา
ภวตัณหา. ตัณหาในความไมมี กลาวคือขาดสูญ ชื่อวา วิภวตัณหา.
ตัณหาในรูปภพที่บริสุทธิ์นั่นแลชื่อวา รูปตัณหา. ตัณหาในอรูปภพ
ชื่อวา อรูปตัณหา ไดแกความกําหนัดที่ประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ. ตัณหา
ในนิโรธ ชือ่ วา นิโรธตัณหา. ตัณหาในเสียง ชื่อวา สัททตัณหา.
แมในคันธตัณหาเปนตนก็นัยนี้แหละ. โอฆะเปนตน มีเนื้อความได
กลาวไวแลวแล.
ชื่อวา อาวรณะ เพราะอรรถวา กั้นกุศลธรรมทั้งหลาย.
ชื่อวา ฉทนะ ดวยสามารถเปนเครื่องปด.
ชื่อวา พันธนะ เพราะอรรถวา ผูกสัตวทั้งหลายไวในวัฏฏะ.
ชื่อวา อุปกิเลส เพราะอรรถวา เบียดเบียนจิต เศราหมอง คือ
ทําใหเศราหมอง.
ชื่อวา อนุสยะ เพราะอรรถวา นอนเนื่อง ดวยอรรถวามีกําลัง.
ชื่อวา ปริยุฏฐานะ เพราะอรรถวา เกิดขึ้นครอบงําจิต. ความวา
ยึดอาจาระที่เปนกุศลไมใหเกิดขึ้น อธิบายวา ยึดมรรคา ในขอความ
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เปนตนวา พวกโจรครอบงําในบรรดา พวกนักเลงครอบงําในมรรคา.
แมในที่นี้ก็พึงทราบการครอบงํา ดวยอรรถวา ยึดดวยอาการอยางนี้.
ชื่อวา ลตา เพราะอรรถวา เปนดังเถาวัลย ดวยอรรถวา พัวพัน
แมในอาคตสถานวา ตัณหากอความยุงยากตั้งอยูดังนี้ ตัณหานี้ทานก็
กลาววา ลตา เหมือนกัน.
ชื่อวา เววิจฉะ เพราะอรรถวา ปรารถนาวัตถุตาง ๆ.
ชื่อวา ทุกขมูล เพราะอรรถวา เปนมูลแหงทุกขในวัฏฏะ.
ชื่อวา ทุกขนิทาน เพราะอรรถวา เปนเหตุแหงทุกขนั้นแล.
ชื่อวา ทุกขปภวะ แดนเกิดแหงทุกข เพราะอรรถวา ทุกขนั้นเกิด
แตตัณหานี้.
ชื่อวา ปาสะ เพราะอรรถวา เปนดุจบวง ดวยอรรถวา ผูกไว,
บวงแหงมาร ชื่อวา มารปาสะ.
ชื่อวา พฬิสะ เพราะอรรถวา เหมือนเบ็ด ดวยอรรถวา
กลืนยาก, เบ็ดแหงมาร ชือ่ วา มารพฬิสะ.
ชื่อวา มารวิสัย เพราะอรรถวา เปนวิสัยแหงมาร โดยปริยาย
นี้วา สัตวทั้งหลายที่ถูกตัณหาครอบงําแลว ยอมไมลวงพนวิสัยของมาร
ไปได มารยอมใชอํานาจเหนือสัตวเหลานั้น.
แมน้ําคือตัณหา ชือ่ วา ตัณหานที ดวยอรรถวา ไหลไป. ขาย
คือตัณหา ชือ่ วา ตัณหาชาละ ดวยอรรถวา ทวมทับ. สุนัขทั้งหลาย
ที่ผูกไวแนน คนนําไปตามปรารถนาได ฉันใด สัตวทั้งหลายที่ตัณหาผูกไว
ก็ฉันนั้น.
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ชื่อวา คัททละ เพราะอรรถวา เปนเหมือนโซผูกสุนัข ดวยอรรถ
วา ผูกไวแนน. โซผูกสุนัข คือตัณหา ชื่อวา ตัณหาคัททละ.
ทะเลคือตัณหา ชื่อวา ตัณหาสมุทร ดวยอรรถวา ใหเต็มไดยาก.
ชื่อวา อภิชฌา ดวยอรรถวา เพงเล็ง. ชื่อวา โลภะ เพราะอรรถวา
เปนเครื่องได หรือไดเอง หรือสักวาไดเทานั้น. ชื่อวา มูละ ดวย
อรรถวา เปนที่ตั้งแหงอกุศลทั้งหลายที่ประกอบกัน.
บทวา วิสตฺติกา ไดแก ชื่อวาซานไปในอารมณตาง ๆ.
บทวา เกนตฺเถน ไดแก ดวยสภาวะอะไร.
บทวา วิสตา ไดแก แผไปแลว.
ชื่อวา วิสาล เพราะอรรถวา แผไปในอารมณมีรูปเปนตน.
ชื่อวา วิสฏา เพราะอรรถวา แลนไป ดวยสามารถซานไปทุก
แหงในภูมิ ๓ ก็คําแรกนี้ ทานกลาวจําแนกพยัญชนะ แปลง ต อักษร
เปน ฏ อักษร.
บทวา วิสกฺกติ ไดแก ปกครอง คือ อดทน ก็คนที่กําหนัด
แมถูกกระทบดวยเทาอันเปนวัตถุแหงราคะ ยอมอดทนได ทานกลาว
ความซักชา หรือความดิ้นรน วา วิสกฺกน ก็มี อาจารยบางพวกพรรณนา
วา เปนใหญของกุศลและอกุศลทั้งหลาย.
บทวา วิสหรติ ความวาเห็นอานิสงสในกามทั้งหลายอยางนั้น ๆ
รวบรวม คือ เปลี่ยนจิตจากที่เปนไปมุงเนกขัมมะ ดวยอาการหลายอยาง
อีกอยางหนึ่ง ความวา นําความทุกขที่มีพิษไปเสีย.
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บทวา วิสวาทิกา ความวา เปนเหตุใหพูดผิดวาทานจงยึดถือของ
ที่ไมเที่ยงเปนตน วาเปนของเที่ยง.
ชื่อวา วิสมูลา มีมลู รากเปนพิษ เพราะความเปนเหตุแหงกรรม
ที่ใหเกิดทุกข. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วิสมูลา เพราะอรรถวา มีทุกขที่มีพิษ
คือ เวทนาที่เปนทุกขเปนตน เปนมูลราก.
ชื่อวา วิสผลา มีผลเปนพิษ เพราะอรรถวา มีผลเปนพิษเพราะ
เปนเหตุเกิดแหงทุกข การบริโภคสิ่งที่เปนทุกขมีรูปเปนตน ซึ่งไมใช
อมตะ. ยอมมีดวยตัณหาใด เหตุนั้น ตัณหานั้นทานจึงกลาววา วิสปริโภคา บทที่สําเร็จรูปในที่ทั้งปวง พึงทราบตามหลักภาษา.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงวิสัยแหงตัณหานั้น จึงกลาวคํา.
เปนตนวา อีกอยางหนึ่ง ตัณหานั้นแผไปในรูป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสาลา วา ปน ไดแก ชือ่ วา
ตัณหา ดวยอรรถวา เปนไปเพื่อความอยากใหญนั่นเอง. รูปเปนตนทาน
กลาวดวยสามารถแหงความกําหนัด ที่เปนไปในกามคุณ ๕ บท. ๑๑ บท มี
บทวา กุเล คเณ เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงความเกิดขึ้นแหง
ความโลภ.
ติกะแหงกามธาตุ ทานจําแนกดวยสามารถแหงกรรมวัฏฏ.
ติกะแหงกามภพ จําแนกดวยสามารถแหงวิปากวัฏฏ.
ติกะแหงสัญญาภพ จําแนกดวยสามารถแหงสัญญา
ติกะแหงเอกโวการภพ จําแนกดวยสามารถแหงขันธ.
ติกะแหงอดีต จําแนกดวยสามารถแหงกาล.
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จตุกะแหงทิฏฐธรรม จําแนกดวยสามารถแหงอารมณ.
ติกะแหงอบาย จําแนกดวยสามารถแหงโอกาส.
ติกะแหงขันธ จําแนกดวยสามารถแหงนิสสัตตะนิชชีวะ พึงทราบ
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น. มีการแสดงเนื้อความ และการขยายเนื้อความโดย
สังเขป ดังตอไปนี้ :บรรดาบทเหลานั้น กามธาตุเปนไฉน ? การที่ทองเที่ยวไปใน
ระหวางนี้คือเบื้องต่ํามีนรกอเวจีเปนที่สุด เบื้องบนมีสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเปนที่สุด ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ทีน่ ับเนื่องในกามาพจรนี้ นี้เรียกวา กามธาตุ.
บรรดาบทเหลานั้น รูปธาตุเปนไฉน ? รูปธาตุที่ทองเที่ยวไปใน
ระหวางนี้ คือเบื้องต่ํามีพรหมโลกเปนที่สุด เบื้องบนมีสวรรคชั้นอกนิษฐ
เปนที่สุด ธรรมคือจิตและเจตสิกของผูเขาฌานก็ดี ของผูสําเร็จแลวก็ดี
ของผูมีสุขวิหารธรรมในปจจุบันก็ดี ที่นับเนื่องในรูปาพจรนี้ นี้เรียกวา
รูปธาตุ.
บรรดาบทเหลานั้น อรูปธาตุเปนไฉน ? อรูปธาตุที่ทองเที่ยวไปใน
ระหวางนี้คือเบื้องต่ํามีสวรรคชั้นอากาสานัญจายตนะเปนที่สุด เบื้องบนมี
สวรรคชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนที่สุด ธรรมคือจิตและเจตสิกของผู
เขาฌาณก็ดี ของผูสําเร็จแลวก็ดี ของผูอยูเปนสุขในปจจุบันก็ดี ที่นับ
เนื่องในอรูปาพจรนี้ นี้เรียกวา อรูปธาตุ ดังนี้.
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แตในอรรถกถาทานกลาววา บทวา กามธาตุ ไดแกขันธ ๕ ใน
กามภพ. บทวา รูปธาตุ ไดแกขันธ ๕ ในรูปภพ. บทวา อรูปธาตุ
ไดแกขันธ ในอรูปภพ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ธาตุที่ประกอบดวยกามกลาวคือกามภพ ชื่อวากาม
ธาตุ. หรือธาตุกลาวคือกาม ชื่อวา กามธาตุ. ธาตุที่ละกามประกอบดวย
รูป ชื่อวา รูปธาตุ, หรือธาตุกลาวคือรูป ชื่อวารูปธาตุ. ธาตุที่ละทั้ง
กามและรูปประกอบดวยอรูปชื่อวา อรูปธาตุ. หรือธาตุกลาวคืออรูป
ชื่อวา อรูปธาตุ.
ธาตุเหลานั้นแหละ ทานกลาวไวโดยปริยายแหงภพอีก ก็ทานเรียก
วาภพ เพราะอรรถวา เปนอยู. ภพที่ประกอบดวยสัญญา ชือ่ วา สัญญา
ภพ, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สัญญาภพ เพราะอรรถวา ภพของผูมีสัญญา
หรือสัญญามีอยูในภพนี้. สัญญาภพนั้น เปนกามภพดวย เปนรูปภพที่พน
จากอสัญญาภพดวย เปนอรูปภพที่พนจากเนวสัญญานาสัญญาภพดวย.
ภพที่ไมใชสัญญาภพ ชื่อวา อสัญญาภพ อสัญญาภพนั้น เปน
เอกเทศแหงรูปภพ.
ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญา เพราะอรรถวา มีสัญญาก็ไมใช เพราะ
ไมมีความเปนแหงโอฬาร. ไมมีสัญญาก็ไมใช เพราะมีสภาวะเปนของ
ละเอียด. ภพที่ประกอบดวยเนวสัญญานาสัญญานั้น ชื่อวา เนวสัญญา
นาสัญญาภพ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เนวสัญญาสัญญาภพ เพราะ
อรรถวาในภพนี้มีเนวสัญญานาสัญญา เพราะไมมีสัญญาอันโอฬาร และ
เพราะมีสัญญาอันละเอียด เนวสัญญานาสัญญาภพนั้น เปนเอกเทศแหง
อรูปภพ.
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ชื่อวา เอกโวการภพ เพราะอรรถวา ภพที่เกลื่อนไปดวยรูปขันธ
หนึ่ง หรือภพนั้นมีโวการหนึ่ง. เอกโวการภพนั้น ก็คืออสัญญาภพนั่นเอง.
ชื่อวา จตุโวการภพ เพราะอรรถวา ภพที่เกลื่อนไปดวยอรูปขันธ ๔
หรือภพนั้นมีโวการ ๔, จตุโวการภพนั้น ก็คืออรูปภพนั้นเอง.
ชื่อวา ปญจโวการภพ เพราะอรรถวา ภพที่เกลื่อนไปดวยขันธ ๕
หรือภพนั้นมีโวการ ๕, ปญจโวการภพนั้น เปนกามภพดวย เปนเอกเทศ
แหงรูปภพดวย. ติกะแหงอดีตมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา ทิฏ ไดแก รูปารมณที่มสี มุฏฐาน ๔.
บทวา สุต ไดแก สัททารมณที่มีสมุฏฐาน ๒.
บทวา มุต ไดแก คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณที่มี
สมุฏฐาน ๔ ซึ่งบุคคลรูแ ลวพึงถือเอา.
ธรรมารมณที่พึงรูดวยใจ ชื่อวา วิญญาตัพพะ. ในธรรม
ทั้งหลายที่เห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว และพึงรูแจงเหลานั้น.
บทวา วิสฏา วิตฺถตา ความวา แผไปมาก.
บทวา อปายโลเก ไดแก ชื่อวา อบาย เพราะไมมีความ
รุงเรือง กลาวคือความเจริญ. ในอบายโลกนั้น.
บทวา ขนฺธโลเก ไดแก ขันธ ๕ มีรูปเปนตนนั่นแล ชื่อวา
โลก ดวยอรรถวาเปนกอง.
บทวา ธาตุโลเก ไดแก ธาตุ ๑๘ มีจักขุธาตุเปนตนนั่นแล ชื่อ
วา โลก ดวยอรรถวา วางเปลา.
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บทวา อายตนโลเก ไดแก อายตนะ ๑๒ นั้นแล ชื่อวา โลก
ดวยเหตุมีอายตนะเปนตน. ทั้งหมดชื่อวาโลก ดวยอรรถวา สลาย. ตัณหา
ชื่อวา วิสัตติกา เพราะอรรถวา แลนไป ซานไป ในโลกมีประการ
ดังกลาวแลว.
บทวา สโต ความวา ชื่อวา เปนผูมีสติ เพราะอรรถวา ระลึก
ได. ทานกลาวสติโดยเปนบุคคล สติในบทนั้น มีความระลึกไดเปน
ลักษณะ. ชื่อวา สติ เพราะอรรถวา เปนเครื่องระลึกไดของเหลาสัตว.
หรือระลึกไดเอง. หรือเพียงระลึกเทานั้น. ก็สตินนี้ ั้น มีการทําซ้ํา ๆ เปน
ลักษณะ, มีความไมลืมเปนรส, มีการรักษาเปนปจจุปฏฐาน หรือมีภาวะ
มุงอารมณเปนปจจุปฏฐาน, มีความจํามั่นเปนปทัฏฐาน, หรือมีสติ
ปฏฐาน มีกายเปนตนเปนปทัฏฐาน พึงเห็นวาเหมือนเสาระเนียด เพราะ
ตั้งมั่นในอารมณ. และเหมือนนายประตู เพราะรักษาจักขุทวารเปนตน.
พระสารีบุตรเถระเมื่อแสดงฐานะความเปนไปของสตินั้น กลาวสติปฏฐาน ๔ อยาง โดยนัยเปนตนวา เมื่อเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานใน
กาย ชื่อวาเปนผูมีสติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเย ไดแก ในรูปกาย. จริงอยู รูป
กายทานประสงคเอาวา กาย ดวยอรรถวา หมูแหงอวัยวะนอยใหญ มี
ผมเปนตน, และแหงธรรมทั้งหลาย ดุจหมูชางหมูรถเปนตน. ดวยอรรถ
วาหมูฉันใด. ดวยอรรถวาประชุมแหงสิ่งนาเกลียด ก็ฉันนั้น. ชื่อวา กาย
เพราะอรรถวา เปนที่ประชุมแหงสิ่งนาเกลียด ซึ่งนารังเกียจอยางยิ่ง ดังนี้
ก็มี.
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ประเทศเปนที่เกิดขึ้น ชื่อวา อายะ. ในบทนัน้ มีเนื้อความของคํา
ดังตอไปนี้ :- ชื่อวา อายะ เพราะอรรถวา ประชุมกันในที่นนั้ , อะไร
ประชุมกัน ? สิ่งนาเกลียดมีผมเปนตนประชุมกัน. ชื่อวา กาย เพราะอรรถ
วา เปนที่ประชุมแหงสิ่งนาเกลียด ดวยประการฉะนี้.
บทวา กายานุปสฺสนา ไดแก การพิจารณากาย. พึงทราบวา แม
ทานกลาววา กาเย ไดแลว ก็ยังกระทําศัพทวา กาย ที่สอง ในบทวา
กายานุปสฺสนา ไวอีก เพื่อแสดงการแยกฆนสัญญาดวยการกําหนด
โดยไมระคนกัน. เหตุนั้น ทานจึงไมแสดงวา กาเย เวทนานุปสฺสนา
การพิจารณาเวทนาในกาย, หรือวา กาเย จิตฺตธมฺมานุปสฺสนา
การพิจารณาจิตและธรรมในกาย. ที่แททานแสดงการกําหนดโดยไมระคน
กันดวยการแสดงอาการพิจารณากาย ในวัตถุกลาวคือกายวา กายานุปสสนา
เทานั้น. อนึ่ง ไมใชเปนการพิจารณาธรรมอยางหนึ่งที่พนจากอวัยวะนอย
ใหญในกาย. ทั่งไมใชเปนการพิจารณาสตรีและบุรุษที่พนจากอวัยวะที่ผม
และขนเปนตน.
ก็กายแมใดกลาวคือหมูแหงมหาภูตรูปและอุปาทายรูป มีผมและขน
เปนตนในที่นี้ ในกายแมนั้น พระสารีบุตรเถระเมื่อแสดงโดยประการตาง ๆ
ของวัตถุกลาวคือกาย, เปนอันทานแสดงการแยกฆนสัญญาดวยสามารถแหง
หมูนั่นแลวา ไมใชเปนการพิจารณาธรรมอยางหนึ่ง ที่พนจากมหาภูตรูป
และอุปาทายรูป ที่แทเปนการพิจารณาหมูอวัยวะนอยใหญ, ดุจการพิจารณา
ของผูพิจารณาเครื่องรถ เปนการพิจารณาหมูแหงผมและขนเปนตน
ดุจการพิจารณาของผูพิจารณาเครื่องปรุงแตงพระนคร เปนการพิจารณาหมู
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แหงมหาภูตรูปและอุปาทายรูปทีเดียว ดุจการพิจารณาของผูแยกลําตน ใบ
และกาบของตนกลวย และดุจของผูแทงตลอดกํามือที่วางเปลา. ก็ธรรม
อะไร ๆ เปนกายก็ตาม สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม หรืออยางอื่นก็ตามที่พน
จากหมูตามที่กลาวแลว ยอมไมปรากฏในที่นี้. แตสัตวทั้งหลายยอมกระทํา
ซึ่งการยึดผิดอยางนั้น ๆ ในสิ่งสักวาหมูแหงธรรมตามที่กลาวแลวนั่นแล.
ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา :บุคคลยอมเห็นสิ่งใด สิง่ นั้นชื่อวาเห็นแลวก็
หาไม สิ่งใดอันเขาเห็นแลว บุคคลชื่อวายอมไมเห็นสิ่ง
นั้น เมือ่ ไมเห็นอยู ยอมติด เมื่อติดก็หลงอยู ยอมพนไป
ไมได.
ก็เนื้อความแมนี้ในที่นี้ พึงทราบดวยอาทิศัพทที่กลาวไววา เพื่อ
แสดงการแยกหมูเปนอาทิดังนี้ และการพิจารณากายในกายนี้นั่นแล ไม
ใชการพิจารณาธรรมอื่น. ทานอธิบายไวอยางไร ? ทานอธิบายไววา :การพิจารณาน้ําในพยับแดดแมไมมีน้ํา ฉันใด การพิจารณาวาเปนของ
เที่ยงเปนสุข เปนอัตตาและงาม ในกายนี้ซึ่งเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
และไมงามนั้นแล ฉันนัน้ หามิได. ที่แทการพิจารณากาย ก็คือการ
พิจารณาหมูแหงอาการที่เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และไมงามนั่นเอง.
อีกอยางหนึ่ง กายนี้ใดเกิดแตสิ่งละเอียด มีลมหายใจออกลมหายใจ
เขาเปนตน มีกระดูกเปนที่สุดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในมหาสติปฏฐาน
โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูปาก็ตาม
ฯลฯ เธอเปนผูมีสติหายใจออกอยู ดังนี้. และกายใดที่พระสารีบุตรเถระ
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กลาวไวในสติปฏฐานกถา ในปฏิสัมภิทามรรค ขุททกนิกาย วาบุคคล
บางคนในโลกนี้พิจารณากายคือดิน กายคือน้ํา กายคือไฟ กายคือลม
กายคือผม กายคือขน กายคือผิว กายคือหนัง กายคือเนื้อ กายคือเลือด
กายคือเอ็น กายคือกระดูก กายคือเยื่อในกระดูก โดยความเปนของไม
เที่ยงดังนี้. พึงทราบเนื้อความของกายนั้นทั้งหมดแมอยางนี้วา เปนการ
พิจารณากาย โดยการพิจารณาในกายนี้เทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา การพิจารณากายกลาว
คือหมูแหงผมเปนตนในกาย โดยการพิจารณาหมูแหงธรรมตาง ๆ มีผม
และขนเปนตนนั้น ๆ แหละ ไมพิจารณาอะไร ๆ ที่จะพึงยึดถือในกายอยาง
นี้วาเรา หรือวาของเรา. อนึ่งพึงทราบเนื้อความแมอยางนี้วา การ
พิจารณากายในกาย แมโดยการพิจารณากายกลาวคือหมูแหงอาการมี
อนิจจลักษณะเปนตนทั้งหมดทีเดียว ซึ่งมีนัยอันมาแลวในปฏิสัมภิทามรรค
ตามลําดับเปนตนวา ยอมพิจารณาในกายนี้โดยความเปนของไมเที่ยง ไม
พิจารณาโดยความเปนของเที่ยง ดังนี้ ก็เนื้อความนี้ ทั่วไปแกสติปฏฐาน
ทั้ง ๔.
บทวา สติปฏาน ไดแกสติปฏฐาน ๓ อยาง คือสติโคจร ๑
ความที่พระศาสดาเปนผูประพฤติลวงความยินดียินรายในหมูพระสาวกผู
ปฏิบัติ ๓ อยาง ๑ ตัวสติ ๑. ก็อารมณของสติ เรียก สติปฏ ฐาน. ในขอ
ความเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ
แหงสติปฏฐาน ๔ พวกเธอจงฟงขอนั้น จงใสใจใหดี ฯลฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย กายเกิดอยางไร, กายเกิดเพราะอาหารเกิด ดังนี้. แมในขอ
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ความเปนตนวา การตั้งขึ้น คือกาย ไมใชสติ, สติเปนทั้งการตั้งขึ้น
เปนทั้งสติ ดังนี้ก็เหมือนกัน ขอนัน้ มีเนื้อความดังนี้ ชื่อวาปฏฐาน
เพราะอรรถวา เปนที่ตงั้ . อะไรตั้ง ? สติตั้ง ที่ตั้งแหงสติ ชื่อวา
สติปฏฐาน.
อีกอยางหนึ่ง ที่ตั้งคือเริ่มตั้ง. ที่ตั้งแหงสติ ชื่อวา สติปฏฐาน
ดุจที่ตั้งแหงชางที่ตั้งแหงมาเปนตน. เพราะความที่แหงพระศาสดาเปนผู
ประพฤติลวงความยินดียินรายในหมูพระสาวกผูปฏิบัติ ๓ อยาง ทานจึง
กลาววาสติปฏฐาน ในที่นี้วาพระศาสดาผูอริยะเสพธรรมใด ธรรมนั้น
คือสติปฏฐาน ๓ ก็เมื่อเสพธรรมนั้นอยูจึงควรเพื่อจะตามสอนหมูศิษยดังนี้.
ขอนั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้ :- ชื่อวาปฏฐาน เพราะพึงใหตั้ง
ความวา พึงใหเปนไป อะไรตั้ง ? สติตั้ง, ที่ตั้งแหงสติชื่อวา สติปฏฐาน.
ก็และสตินั่นแลทานเรียกวา สติปฏฐาน. ในขอความเปนตนวา สติปฏฐาน ๔ ที่บุคคลเจริญแลวทําใหมากแลวยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ
ดังนี้.
ขอนั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้ :- ชื่อวา ปฏฐาน เพราะอรรถวา
ตั้งอยู. ความวา ตั้งมั่น คือ แลนติดตอกันเปนไป. สตินั่นแหละชื่อวา
สติปฏฐาน อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาสติ ดวยอรรถวาระลึกได. ชื่อวา
ปฏฐาน ดวยอรรถวา ตัง้ ไวมั่น. สตินั้นดวย ตัง้ ไวมั่นดวย เหตุนั้น
จึงชื่อวา สติปฏฐาน ดวยประการฉะนี้. ในที่นี้ทานประสงคความขอนี้
คือสติปฏฐานนั้น.
บทวา ภาเวนฺโต ไดแก เจริญอยู. ก็ในที่นคี้ ําใดอันทานกลาว
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แลววา สติปฏฐาน เพราะความที่พระศาสดาประพฤติลวงความยินดี
ยินรายในเหลาสาวกผูปฏิบัติโดยสวนสาม, คํานั้นพึงถือเอาตามสูตรนี้
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา พระศาสดาผูอริยะเสพธรรมใด
ธรรมนั้นคือสติปฏฐาน ๓ ก็เมื่อเสพธรรมนั้นอยูจ ึงควรเพื่อจะตามสอนหมู
ศิษยดังนี้ ก็คํานี้ทานไดกลาวไวแลวดวยประการฉะนั้นและก็ทานกลาวคํานี้
เพราะอาศัยอะไร ? เพราะอาศัยคํานี้วา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศาสดาในศาสนานี้แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย
เปนผูอนุเคราะหแสวงประโยชนเกื้อกูล.
อาศัยความอนุเคราะหแสดง
ธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี้เพื่อประโยชนเกื้อกูลของพวกเธอ, นี้เพื่อ
ความสุขของพวกเธอดังนี้. เหลาสาวกของศาสดานั้น ไมปรารถนาฟง,
ไมเงี่ยโสตสดับ, ไมตั้งใจจะรู และหลีกไปเสียจากคําสอนของศาสดา. ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้น ตถาคตจะยินรายก็หามิได. จะเสวยความยินราย
ก็หามิได. ไมซูบซีดมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนสติ
ปฏฐานขอที่ ๑.
ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดา ฯลฯ นี้
เพื่อความสุขของพวกเธอดังนี้. สาวกบางพวกของศาสดานั้น ไมปรารถนา
ฟง ฯลฯ สาวกบางพวกปรารถนาฟง ฯลฯ และไมหลีกไปเสียจากคํา
สอนของศาสดา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น ตถาคตจะยินรายก็หา
มิได, จะเสวยความยินรายก็หามิได, จะยินดีก็หามิได, จะเสวยความยินดี
ก็หามิได, สละวางเสียซึ่งความยินรายและความยินดีทั้งสองอยาง, เปนผู
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วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนสติปฏฐานขอ
ที่ ๒.
ฯลฯ ขออื่นยังมีอีก ฯลฯ นี้เพื่อความสุขของพวกเธอดังนี้. สาวก
ทั้งหลายของศาสดานั้น ปรารถนาจะฟง ฯลฯ ไมหลีกไปเสียจากคําสอน
ของศาสดา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น ตถาคตยอมยินดี, และ
เสวยความยินดี ทั้งไมซูบซีดมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี้เปน
สติปฏฐานขอที่ ๓.
ความไมซูบซีดเพราะความยินรายและความยินดีทั้งหลาย และความ
ลวงพนความยินรายและความยินดีทั้งสองนั้นเพราะมีสติตั้งมั่นเปนนิจอยาง
นี้ทานกลาววาสติปฏฐาน ดวยประการฉะนี้.
ไดยินวา ความเปนผูมีสติตั้งมั่นเปนนิจ มีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย
เทานั้น มิไดมีแกพระปจเจกพุทธเจาเปนตน แล.
ก็ในการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนาทั้งหลายเปนตน.
พึงทราบวาตองประกอบคําวาเวทนาเปนตน เขากับคําวา อนุปสสนา
ตามที่ควรประกอบโดยนัยที่ กลาวแลวในกายานุปสสนานั่นแล. เนื้อความ
แมนี้ก็เปนเนื้อความทั่ว ๆ ไป, คือ การพิจารณาเวทนาอยางหนึ่ง ๆ ใน
เวทนาหลายประเภท มีสุขเวทนาเปนตน. โดยความเปนของไมเที่ยงเปน
ตนเปนอยาง ๆ.
การพิจารณาจิตอยางหนึ่ง ๆในจิต ๑๖ ประเภท มีสราคจิตเปนตน.
โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตนเปนอยาง ๆ.
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การพิจารณาธรรมอยางหนึ่ง ๆ ในธรรมที่เปนไปในภูมิสามที่เหลือ
นอกจากกายเวทนาและจิต. โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตนเปนอยาง ๆ
การพิจารณาธรรมมีนิวรณเปนตน โดยนัยที่กลาวแลวในสติปฏฐานสูตร.
และในที่นี้.
เอกวจนะในบทวา กาเย เพราะสรีระเปนหนึ่ง.
เอกวจนะในบทวา จิตเต เพราะจิตเปนหนึ่ง.
พึงทราบวาทานทําดวยชาติศัพท เพราะมีสภาวะไมแตกตางกัน.
อนึ่ง พึงทราบการพิจารณาเหมือนอยางเวทนาเปนตนที่พึงพิจารณา
วา การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย, การพิจารณาจิตในจิต, การ
พิจารณาธรรมในธรรมทัง้ หลาย ก็เวทนาพึงพิจารณาอยางไร ?
พึงพิจารณาสุขเวทนาโดยความเปนทุกขกอน.
พึงพิจารณาทุกขเวทนาโดยความเปนดังลูกศร.
พึงพิจารณาอทุกขมสุขเวทนา โดยความเปนของไมเที่ยง เหมือน
อยางที่ทานกลาวไววา :ภิกษุใดไดเห็นสุขโดยความเปนทุกข ไดเห็นทุกข
โดยความเปนดังลูกศร. ไดเห็นอทุกขมสุขซึ่งมีอยูนั้น
โดยความเปนของไมเที่ยง. ภิกษุนั้นแลเปนผูเห็นชอบ.
ยอมกําหนดรูเวทนาทั้งหลายได.
อนึ่ง เวทนาเหลานั้นทั้งหมดนั่นเทียว พึงพิจารณาแมโดยความเปน
ทุกข. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา :- เรากลาวเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งหมดนั้นวาเปนทุกข พึงพิจารณาสุขเวทนา แมโดยความเปนทุกข.
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เหมือนอยางที่ตรัสไววา สุขเวทนา เปนสุขเพราะดํารงอยู. เปนทุกข
เพราะแปรปรวนไป. ทุกขเวทนา เปนทุกขเพราะดํารงอยู. เปนสุข
เพราะแปรปรวนไป. อทุกขมสุขเวทนา เปนสุขเพราะรู. เปนทุกข
เพราะไมรู.
อีกอยางหนึ่ง พึงพิจารณาดวยสามารถแหงการพิจารณาสัตวโดย
ความเปนอนิจจังเปนตน แมในจิตและธรรมทั้งหลาย. พึงพิจารณาจิต
กอน ดวยสามารถแหงการพิจารณาสัตวโดยความเปนอนิจจังเปนตน ซึ่ง
มีความแตกตางกันโดยอารมณ, อธิบดี, สหชาตะ, ภูมิ, กรรม, และ
กิริยาเปนตนแหงจิต ๑๖ ประเภท มีสราคจิตเปนตน. พึงพิจารณาธรรม
ทั้งหลายดวยสามารถแหงสุญญตธรรมของผูที่เปนไปกับดวยลักษณะและมี
สามัญญลักษณะ และแหงการพิจารณาสัตวโดยความเปนอนิจจังเปนตน
ที่มีอยูและไมมีอยูเปนตน.
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ยอมไดในจิตตาง ๆ ในสวนเบื้องตน. ดวยวา
บุคคลยอมกําหนดกายดวยจิตดวงหนึ่ง, กําหนดเวทนาทั้งหลายดวยจิตอีก
ดวงหนึ่ง. กําหนดจิตดวยจิตอีกดวงหนึ่ง, กําหนดธรรมทั้งหลายดวยจิต
อีกดวงหนึ่ง. แตในขณะแหงโลกุตตรมรรค ยอมไดในจิตดวงเดียวเทานั้น.
ดังนั้น สติที่สัมปยุตดวยวิปสสนาของผูที่กําหนดกายมาแตตน จึง
ชื่อวากายานุปสสนา, บุคคลผูประกอบดวยสตินั้น ชื่อวากายานุปสสี.
สติ ทีส่ ัมปยุตดวยมรรคในขณะแหงมรรคของผูที่ขวนขวายเจริญ
วิปสสนาบรรลุอริยมรรคแลว ชื่อวา กายานุปสสนา, บุคคลผูประกอบ
ดวย สติ นัน้ ชื่อวา กายานุปสสี.
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สติ ทีส่ ัมปยุตดวยวิปสสนา ของผูที่กําหนดเวทนา กําหนดจิต
กําหนดธรรมทั้งหลายมาแลว ชื่อวา ธรรมานุปสสนา, บุคคลผูประกอบ
ดวย สติ นัน้ ชื่อวา ธรรมานุปสสี.
สติ ทีส่ ัมปยุตดวยมรรคในมรรคขณะ ของผูที่ขวนขวายเจริญ
วิปสสนาบรรลุอริยมรรคแลว ชื่อวา ธรรมานุปสสนา, บุคคลผูประกอบ
ดวย สติ นั้น ชื่อวา ธรรมานุปสสี. เทศนาเปนบุคคลาธิษฐานเทานี้
กอน.
สติ กําหนดกาย ละสุภสัญญาวิปลาส ยอมสําเร็จไดดวยมรรค
ดังนั้นจึงชื่อวา กายานุปสสนา.
สติ กําหนดเวทนา ละสุขสัญญาวิปลาส ยอมสําเร็จไดดวยมรรค
ดังนั้น จึงชื่อวา เวทนานุปสสนา.
สติ กําหนดจิต ละนิจจสัญญาวิปลาส ยอมสําเร็จไดดวยมรรค
ดังนั้น จึงชื่อวา จิตตานุปสสนา.
สติ กําหนดธรรม ละอัตตสัญญาวิปลาส ยอมสําเร็จไดดวยมรรค
ดังนั้น จึงชือ่ วา ธรรมมานุปสสนา.
สติที่สัมปยุตดวยมรรคอยางเดียวนั่นแล ยอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวย
อรรถวายังกิจ ๔ ใหสําเร็จ. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ในขณะแหง
โลกุตตรมรรค สติปฏฐาน ๔ ยอมไดในจิตดวงเดียวนั่นเอง. ทานกลาว
จตุกกะ ๓ อื่น ๆ ดวยสามารถอุปการะ. ไมเสื่อม และคุณ อีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสติปริวชฺชนาย ความวา ไมมี
สติ ชื่อวา อสติ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อสติ เพราะอรรถวา สติไม
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มีในผูนี้. คําวา อสติ นี้ เปนชื่อของสติที่ลืมแลว. บทวา ปริวชฺชนาย
ไดแก เพราะการเวนโดยรอบ. สติยอ มเกิดขึ้นเพราะการเวนบุคคลผูมีสติ
อันลืมแลวเชนกาวางกอนขาว, เพราะคบบุคคลผูมีสติตั้งมั่น, และเพราะ
ความเปนผูมีจิตนอมไป โนมไป เงื้อมไป เพื่อใหสติตั้งขึ้นพรอมในการ
ยืนและการนั่งเปนตน.
บทวา สติกรณียาน ธมฺมาน ไดแก ธรรมทั้งหลายที่ควรทํา
ดวยสติ.
บทวา กตตฺตา ไดแก เพราะความเปนผูกระทํา อธิบายวา เพราะ
ความเปนผูกระทํา คือเจริญมรรค ๔.
บทวา สติปฏิปกฺขาน ธมฺมาน หตตฺตา ไดแก เพราะความ
เปนผูทําใหกามฉันทะเปนตนพินาศ.
บทวา สตินิมิตฺตาน ธมฺมาน อปมุฏตฺตา ไดแก เพราะ
ความเปนผูไมเสียอารมณทางกายเปนตน ที่เปนเหตุแหงสติ.
บทวา สติยา สมนฺนาคตตฺตา ไดแก เพราะความเปนผูมา คือ
ไมเสื่อมจากธรรมทั้งหลายดวยสติ.
บทวา วสิตตฺตา ไดแก ถึงความชํานาญ.
บทวา ปาคฺุตาย ไดแก เพราะความคลองแคลว.
บทวา อปจฺโจโรหณตาย ไดแก เพราะความไมหวนกลับ คือ
เพราะความไมถอยหลังกลับ.
บทวา สตตฺตา ไดแก เพราะมีอยูโดยสภาวะ.
บทวา สนฺตตฺตา ไดแก เพราะมีสภาวะดับ.
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บทวา สมิตตฺตา ไดแก เพราะความเปนผูระงับกิเลสทั้งหลายได.
บทวา สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา ไดแก เพราะเปนผูไมเสื่อม
จากธรรมของสัตบุรุษ. พุทธานุสสติเปนตน มีนยั ดังกลาวแลวในหนหลัง
นั้นแล.
ชื่อวา สติ ดวยสามารถระลึกได, นี้เปนบทแสดงสภาวะของสติ.
ชื่อวา อนุสสติ ดวยสามารถระลึกถึง โดยระลึกบอย ๆ.
ชื่อวา ปฏิสฺสติ ดวยสามารถระลึกเฉพาะ. โดยระลึกราวกะมุง
หนาไป. หรือบทนี้เปนเพียงทานขยายดวยอุปสรรค. อาการที่ระลึก
ชื่อวา สรณตา.
ก็เพราะบทวา สรณตา เปนชือ่ ของแมสรณะ ๓ ฉะนั้น ทานจึง
ใชศัพทสติอีก เพื่อกันสรณะ ๓ นั้น . ก็เนื้อความในบทนี้มีดังนี้วา ความ
ระลึกได กลาวคือสติ.
ชื่อวา ธารณตา เพราะความทรงจําการเลาเรียนพระสูตร.
ความไมเลื่อนลอยชือ่ วา อปลาปนตา โดยอรรถวาหยั่งลง กลาว
คือ เขาไปโดยลําดับ. เหมือนอยางวา กระโหลกน้ําเตาเปนตนยอมลอยไป
ไมเขาไปโดยลําดับ ฉันใด, สตินี้ไมเหมือนฉันนั้น เมื่ออารมณมีอยู ยอม
เขาสูอารมณโดยลําดับ, ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ความไมเลื่อนลอย.
ชื่อวา อปมุสฺสนตา เพราะความไมลืมเรื่องที่ทําไวนานและคําที่
พูดไวนาน.
ชื่อวา อินทริยะ เพราะอรรถวา ใหกระทําอรรถวาเปนใหญ ใน
ลักษณะที่บํารุง. อินทรีย กลาวคือสติ ชื่อวา สตินทรีย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 119

ชื่อวา สติพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวในความประมาท.
ชื่อวา สัมมาสติ เพราะอรรถวา สติแนนอน, สตินําใหพนทุกข
สติเปนกุศล.
ชื่อวา โพชฌังคะ เพราะอรรถวา เปนองคแหงการตรัสรู.
โพชฌงคที่เขาสรรเสริญและดี ชื่อวา สัมโพชฌงค. สัมโพชฌงคคือสติ
ชื่อวา สติสมั โพชฌงค.
บทวา เอกายนมคฺโค ไดแก ทางเอก. พึงเห็นเนื้อความอยางนี้
วา ทางนี้ไมใชทางสองแพรง.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เอกายนะ เพราะอรรถวา พึงไปคนเดียว.
บทวา เอเกน ความวา พึงละความคลุกคลีดวยหมู ไปคือดําเนิน
ไปดวยความสงัดซึ่งมีอรรถวาวิเวก.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อยนะ เพราะอรรถวา เปนเครื่องไปของ
เหลาสัตว. อธิบายวา เหลาสัตวจากสังสารวัฏไปสูพระนิพพาน.
ทางไปของบุคคลเอก ชื่อวา เอกายนะ.
บทวา เอกสฺส ของบุคคลเอก ไดแก คนประเสริฐที่สุด. ก็
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐที่สุดของสัตวทั้งปวง. ฉะนั้นทานจึง
กลาววา ของพระผูมีพระภาคเจา. ความจริง แมสัตวอื่น ๆ ก็ไปโดยทางนั้น
โดยแท, ถึงอยางนั้น ทางนั้นก็เปนของพระผูมีพระภาคเจาอยูนั่นเอง
เพราะพระองคทรงใหเกิดขึ้น. เหมือนอยางที่กลาวไววา ดูกอนพราหมณ
ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงยังทางที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น ดังนี้เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อยนะ เพราะอรรถวา ไป. อธิบายวา ไป
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คือเปนไป. ทางไปในที่เดียว ชื่อวา เอกายนะ ทานอธิบายไววา เปน
ไปในธรรมวินัยนี้เทานั้น มิใชที่อื่น. เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอน
สุภัททะ ทางที่ประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ ยอมไดในธรรมวินัย
นี้แล ดังนี้. นี้เปนความตางกันแหงเทศนาเทานั้น แตเนื้อความก็อยาง
เดียวกัน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เอกายนะ เพราะอรรถวา ไปสูทเี่ ดียว.
ทานอธิบายไววา ในเบือ้ งแรกแมเปนไปโดยนัยภาวนาหัวขอตาง ๆ ใน
ภายหลังก็ไปสูพระนิพพานแหงเดียวทั้งนั้น ดังนี้. เหมือนอยางที่ทานทาว
สหัมบดีพรหมไดกราบทูลแดพระพุทธเจาไววา :พระพุทธเจา พระผูทรงเห็นพระนิพพาน ที่สุด
แหงความเกิดและความดับจึงตรัสรู (สติปฏฐาน) มรรค
คือทางดําเนินทางเดียว ทรงอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อ
กูล. พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ก็ดี และพระอรหันตทั้งหลายก็ดี ในกาลกอนทุกพระองค
ทานไดปฏิบัติทางสติปฏฐานนี้. แลวเปนผูบริสุทธิ์และ
บรรลุพระนิพพาน ซึ่งเปนที่สิ้นสุดแหงทุกขทั้งปวง. ใน
กาลอนาคตเชนกัน มหาบุรุษทั้งหลายทุกทาน จักดําเนิน
ตามทางสติปฏฐานนี้ แลวจักขามโอฆสงสารบรรลุพระนิพพานในโลกปจจุบันนี้ก็เชนกัน. พระโคดมพุทธเจาและ
พระสาวกทั้งหลายของพระองค ทําตนเองใหบริสุทธิจ์ าก
กิเลสทั้งหลาย และขามโอฆสงสารบรรลุพระนิพพานโดย
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ดําเนินทางสติปฏฐานนี้.
บทวา มคฺโค ไดแก ชื่อวา มรรคดวยอรรถวาอยางไร ? ดวย
อรรถวา ไปสูพระนิพพาน. และดวยอรรถวา อันผูตองการพระนิพพาน
พึงแสวงหา.
บทวา อุเปโต ความวา ไปใกล. บทวา สมุเปโต ความวา
ไปใกลกวานั้น, อธิบายวา ไมเสื่อมจากสติ ทั้งสองบท.
บทวา อุปคโต ความวา เขาไปตั้งอยู บทวา สมุปคโต ความ
วา ประกอบพรอมตั้งอยู บาลีวา อุปาคโต สมุปาคโต ดังนี้ก็มี
ความวา มาใกลสติ ทั้งสองบท.
บทวา อุปปนฺโน ไดแก เขาถึงแลว. บทวา สมุปปนฺโน ได
แก สมบูรณแลว. บทวา สมนฺนาคโต ไดแก ไมขาดตกบกพรอง.
ทานกลาวถึงความเปนไปดวยบท ๒ บทวา อุเปโต สมุเปโต.
กลาวถึงปฏิเวธดวยบท ๒ บทวา อุปคโต สมุปคโต. กลาวถึงการได
เฉพาะ ดวยบท ๓ บทวา อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา โลเก เวสา วิสตฺติกา ความวา ตัณหานี้ใดที่ไดกลาว
แลวโดยประการไมนอย ตัณหานั้นชื่อวาวิสัตติกา. ยอมเปนไปในขันธโลก
นั้นแล ไมเวนจากขันธทั้งหลาย. บทวา โลเก เวต วิสตฺติก ความ
วา ตัณหากลาวคือที่ชื่อวาวิสัตติกานั่น ซึ่งเปนไปในขันธโลกนั่นแล.
ผูมีสติ เวนขาดกามทั้งหลายได ชื่อวา ขาม. ละกิเลสทั้งหลายได
ตัดเหตุที่ตั้งของกิเลสเหลานั้นได ชื่อวา ขามพน. กาวลวงสังสารวัฏได
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ชื่อวา กาวลวง. ทําปฏิสนธิใหไมสมควรจะเกิดขึ้น ชื่อวา ลวงเลย.
อีกอยางหนึ่ง ขาม ขามขึ้น ดวยกายานุปสสนา. ขามพน ดวย
เวทนานุปสสนา. กาวลวง ดวยจิตตานุปสสนา. ลวงเลยจากทุกอยาง
ดวยธรรมานุปสสนา.
อีกอยางหนึ่ง ขาม ดวยศีล. ขามขึ้นดวยสมาธิ. ขามพน ดวย
วิปสสนา. กาวลวงดวยมรรค. ลวงเลยดวยผล. พึงประกอบความโดยนัย
มีอาทิอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
คาถาที่ ๔ มีเนื้อความยอดังตอไปนี้ :- ผูใดยอมปรารถนาไรนาขาว
สาลีเปนตนก็ตาม, ที่ดินที่มีเรือนเปนตนก็ตาม, เงินกลาวคือกหาปณะ
ก็ตาม, โคและมาชนิดตาง ๆ ก็ตาม ทาสที่เกิดภายในเปนตนก็ตาม,
กรรมกรรับจางเปนตนก็ตาม, เหลาหญิงที่รองเรียกกันวาหญิงก็ตาม, พวก
พองโดยเปนญาติเปนตนก็ตาม, หรือกามอื่น ๆ เปนอันมากมีรูปที่นาชอบ
ใจเปนตน.
บทวา สาลิเขตฺต ไดแก ที่เปนที่งอกงามแหงขาวสาลี. แมใน
นาขาวจาวเปนตนก็นัยนี้แหละ.
บทวา วีหิ ไดแก ขาวจาวที่เหลือลง.
ชื่อวา มุคคะ- ถั่วราชมาส เพราะอรรถวา ระคนกัน.
บทวา ฆรวตฺถุ ไดแกภูมิภาคที่จัดทําไวสําหรับสรางเรือน. แม
ในที่ฉางเปนตนก็นัยนี้แหละ.
บทวา โกฏโก ไดแก ซุมประตูเปนตน. บทวา ปุเร ไดแก
หนาเรือน. บทวา ปจฺฉา ไดแก หลังเรือน.
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ชื่อวา อาราม เพราะอรรถวา เปนที่มายินดี. คือทําใจใหยินดีได,
ความวา ยินดีดวยดอกบาง, ดวยผลบาง, ดวยรมเงาบาง, ดวยทัศนะบาง.
บทวา ปสุกาทโย ไดแก แกะเปนตน. บทวา อนฺโตชาตโก
ไดแกเกิดในทองของทาสีภายในเรือน. บทวา ธนกฺกีโต ไดแก ซื้อ
ดวยทรัพยเปลี่ยนเจาของยึดถือไว. บทวา สาม วา ไดแก เอง ก็ตาม
บทวา ทาสวิย ไดแก ความเปนแหงทาส ชื่อวาทาสัพยะความเปนแหงทาสนั้น. บทวา อุเปติ ไดแก เขาถึง. บทวา อกามโก
วา ไดแก ผูถ ูกนํามาเปนเชลยดวยความไมชอบใจของตนเพื่อจะแสดงทาส
ทั้ง ๔ เหลานั้นอีก. ทานจึงกลาววา อามาย ทาสาป ภวนฺติ เหเก
คนบางพวกเปนทาสโดยกําเนิดบาง ดังนี้.
บทวา อามาย ทาสา ไดแก ทาสที่เกิดภายใน. ทาสเหลานั้น
แหละทานกลาวไวแมในที่นี้วา ทาสในที่อื่นเกิดแตหญิงรับใชยางเนื้ออวน
ทั้งหลาย ดังนี้. บทวา ธเนน กีตา ไดแก ทาสที่เขาซื้อมาดวยทรัพย
บทวา สามฺจ เอเก ไดแก เปนทาสเอง. บทวา ภยาปนุณฺณา
ไดแก ทอดตัวยอมเปนทาสเพราะกลัว.
บทวา ภตกา ไดแก พวกเลี้ยงชีพดวยรับจาง. ชื่อวา กรรมกร เพราะอรรถวา ทํางานมีกสิกรรมเปนตน. บทวา อุปชีวิโน ได
แก ชื่อวาพวกอยูอาศัย เพราะอรรถวา เขาไปหาดวยกิจมีการปรึกษา
หารือเปนตนแลวขออยูอาศัย.
บทวา อิตฺถี ไดแก ชื่อวาหญิง. เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งครรภ
บทวา ปริคฺคโห ไดแก มีสามี.
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พวกพองทางมารดาบิดา ชื่อวา พวกพองโดยเปนญาติ. พวกพอง
รวมโคตร ชื่อวา พวกพองโดยโคตร. ผูเริ่มมนตในสํานักอาจารย
เดียวกัน หรือมนตอยางเดียวกัน ชื่อวา พวกพองโดยการเรียนมนต
ผูเรียนศิลปะธนูเปนตนรวมกัน ชื่อวา พวกพองโดยการเรียนศิลปะ.
ปาฐะในบางคัมภีรปรากฏวา แมพวกพองโดยความเปนมิตร ก็ชื่อวา
พวกพอง.
บทวา คิชฺฌติ ไดแก ปรารถนาดวยกิเลสกาม. บทวา อนุคิชฺฌติ
ไดแก ปรารถนาเนือง ๆ. คือปรารถนาบอย ๆ บทวา ปลิคิชฺฌติ ไดแก
ปรารถนาโดยรอบ. บทวา ปลิพชฺฌติ ไดแก ปรารถนาโดยพิเศษ.
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้วา ปรารถนา, ตามปรารถนา,
ดวยสามารถการถือโดยนิมิต. ดวยความเปนของโอฬาร. ปรารถนาทั่วไป.
ติดพัน, ดวยสามารถการถือโดยอนุพยัญชนะ.
คาถาที่ ๕ มีเนื้อความยอดังตอไปนี้ :- กิเลสทั้งหลายยอมครอบงํา,
บังคับ, ย่ํายีซึ่งบุคคลนั้น เพราะไมมีกําลัง, หรือกิเลสที่ไมมีกําลังยอม
ครอบงําบุคคลนั้นผูไมมีกําลัง เพราะเวนจากกําลังคือศรัทธาเปนตน.
อธิบายวา ยอมครอบงําได เพราะไมมีกําลัง. ครั้งนั้นอันตรายที่ปรากฏมี
ราชสีหเปนตน, และอันตรายที่ไมปรากฏมีกายทุจริตเปนตน ยอมครอบ
งําบุคคลนั้น ผูปรารถนากาม, รักษากาม, และแสวงหากาม, แตนั้น
ทุกขมีความเกิดเปนตนยอมไปตามบุคคลนั้นผูที่อันตรายไมปรากฏครอบงํา
แลว, ดุจน้ําไหลเขาเรือรั่วฉะนั้น.
บทวา อพลา ความวา กําลังของกิเลสเหลานั้นไมมี เหตุนั้น
กิเลสเหลานั้นจึงชื่อวาไมมีกําลัง. คือเวนจากกําลัง. บทวา ทุพฺพลา
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ไดแกประกอบความเฉื่อยชา คือเวนกิจที่จะพึงทําดวยกําลัง. บทวา
อปฺปพลา ความวากําลังของกิเลสเหลานั้นนอย คือนิดหนอย เหตุนั้น
กิเลสเหลานั้น จึงชื่อวามีกําลังนอย คือไมสามารถจะประกอบกรรมได.
บทวา อปฺปถามกา ความวา เรี่ยวแรง, ความพยายาม, ความ
อุตสาหะของกิเลสเหลานั้นนอย คือนิดหนอย เหตุนั้น กิเลสเหลานั้นจึง
ชื่อวามีเรี่ยวแรงนอย.
กิเลสเหลานั้น ชื่อวา เลว, ทราม, เสื่อม เพราะมีความเพียรเลว.
ชื่อวา ตกต่ํา เพราะมีเรี่ยวแรงเลว. ชื่อวา ลามก เพราะมีปจจัยเลว.
ชื่อวาเปนดังคางคาว เพราะมีอัธยาศัยเลว. ชื่อวา เล็กนอยเพราะมีสติเลว.
บทวา สหนฺติ ไดแก ย่ํายี คือยังการกระทบใหเกิดขึ้น. บทวา
ปริสหนฺติ ไดแก ย่ํายีโดยประการทั้งปวง.
บทวา อภิภวนฺติ ไดแกดวยสามารถแหงการเกิดขึ้นไป ๆ มา ๆ.
บทวา อชฺโฌตฺถรนฺติ ไดแก ดวยสามารถแหงการเกิดขึ้นบอย ๆ.
บทวา ปริยาทิยนฺติ ไดแก ดวยการใหซูบซีดตั้งอยู. บทวา
มทฺทนฺติ ไดแก ดวยการหามไมใหกุศลเกิดขึ้น.
บทวา สทฺธาพล ความวา ชื่อวาศรัทธา เพราะอรรถวา เปน
เหตุเชื่อของเหลาสัตว หรือเชื่อเอง, หรือเปนเพียงความเชื่อเทานั้น.
ศรัทธานั้นมีความเชื่อเปนลักษณะ. หรือมีความไวใจเปนลักษณะ.
มีความผองใสเปน รส, เหมือนแกวมณีมีน้ําใส, หรือมีความแลน
ไปเปนรส เหมือนเรือแลนขามหวงน้ํา. มีความลุกขึ้นใชกาลเปน
ปจจุปฏฐาน หรือมีความพอใจเปน ปจจุปฏฐาน มีวัตถุ
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เครื่องใหดวยศรัทธาเปนปทัฏฐาน. หรือมีองคแหงการแรกถึง
กระแสธรรมเปนปทัฏฐาน พึงเห็นเหมือนพืชที่ปลื้มใจในมือ.
ชื่อวา สัทธาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวในความไมเชื่อ.
บทวา วิริยพล ไดแก ภาวะของคนกลา ชื่อวา วิริยะ. หรือ
กรรมของคนกลา ชื่อวา วิริยะ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วิริยะ เพราะอรรถ
วา พึงใหเคลื่อน, คือใหเปนไป ดวยวิธี. ดวยนัย, ดวยอุบาย.
วิริยะนัน่ นั้น มีความค้ําจุนเปนลักษณะ หรือมีความประคองเปน
ลักษณะ มีความค้ําจุนสหชาตธรรมเปนรส.
มีการไมจมเปน
ปจจุปฏฐาน. มีความสังเวชหรือเรื่องปรารภความเพียรเปนปทัฏฐาน.
โดยพระบาลีวา ผูสังเวชยอมเริ่มตั้งโดยแยบคาย. พึงเห็นวา ความเพียร
ที่เริ่มแลวเปนมูลแหงสมบัติทุกอยาง ชื่อวา วีริยพละ เพราะอรรถวา
ไมหวั่นไหวในความเกียจคราน.
ลักษณะเปนตนของสติ ไดกลาวไวแลวเทียว. ชื่อวา สติพละ
เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวในความลืมสติ.
ชื่อวา สมาธิ เพราะอรรถวา ใหยึดมั่น คือตั้งไวซึ่งสหชาต
ปจจัยทั้งหลาย โดยชอบ. สมาธินั้น มีความเปนหัวหนาเปนลักษณะ, หรือมี
ความไมซัดสายเปนลักษณะ, หรือความไมฟุงซานไปเปนลักษณะ. มี
การประมวลสหชาตธรรมทั้งหลายไวในอารมณเปนรส, ดุจน้ําประมวล
จุรณสําหรับอาบไว. มีความสงบหรือญาณเปนปจจุปฏฐาน สมจริงดังที่
ตรัสไววา ผูมีจิตตั้งมั่นแลวยอมรู ยอมเห็นตามเปนจริง. โดยพิเศษมี
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ความสุขเปนปทัฏฐาน. พึงเห็นวา ความตั้งมั่นแหงใจเหมือนความหยุด
นิ่งของเปลวประทีปในที่สงัดลม ชื่อวา สมาธิพละ เพราะอรรถวา ไม
หวั่นไหวในความฟุงซาน.
ชื่อวา ปญญา เพราะอรรถวา รูช ัด, รูชัดอะไร ? รูชัดอริยสัจ
ทั้งหลายโดยนัยเปนตนวา นี้ทุกข ดังนี้. ปญญานัน้ มีการแทงตลอดตาม
สภาวะเปนลักษณะ, หรือมีการแทงตลอดไมพลาดเปนลักษณะ, เหมือน
การแทงตลอดของลูกธนูที่ยิงไปดวยธนูของผูมีฝมือ. มีการสองสวางซึ่ง
อารมณเปนรส. เหมือนดวงประทีป. มีความไมลุมหลงเปนปจจุปฏฐาน
เหมือนผูชี้แจงอยางดีแกผูไปปา. ชื่อวา ปญญาพละ เพราะอรรถวา
ไมหวั่นไหวในอวิชชา.
บทวา หิริพล โอตฺตปฺปพล ความวา ชื่อวา หิริพละ เพราะ
อรรถวา ไมหวั่นไหวในคนไมมีหิริ ชื่อวา โอตตัปปพละ เพราะ
อรรถวา ไมหวั่นไหวในคนไมมีโอตตัปปะ.
พรรณนาเนื้อความของบททั้งสองมีดังตอไปนี้. ชื่อวา หิริ เพราะ
อรรถวา ละอายตอกายทุจริตเปนตน. คําวา หิริ นี้เปนชื้อของความ
ละอาย. ชื่อวา โอตตัปปะ เพราะอรรถวา เกรงกลัวตอกายทุจริตเปน
ตนเหลานั้นแล. คําวา โอตตัปปะ นี้เปนชื่อของความหวาดสะดุงตอ
บาป.
เพื่อแสดงการกระทําตาง ๆ ของหิริและโอตตัปปะเหลานั้น ทานเวน
มาติกานี้ สมุฏฐานที่สําคัญมีความละอายเปนตนเปนลักษณะ ดังนี้เสีย,
กลาวกถาพิสดารตอไปนี้ :-
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ชื่อวา หิริ มีสมุฏฐานภายใน, ชื่อวา โอตตัปปะ มีสมุฏฐาน
ภายนอก.
ชื่อวา หิริ มีตนเปนใหญ. ชื่อวา โอตตัปปะ มีโลกเปนใหญ.
ชื่อวา หิริ ตั้งอยูดวยสภาวะละอาย, ชื่อวา โอตตัปปะ ตั้งอยู
ดวยสภาวะกลัว.
ชื่อวา หิริ มีความตกลงเปนลักษณะ ชื่อวา โอตตัปปะ มี
ความเปนผูเห็นภัยของผูกลัวความผิดเปนลักษณะ.
บรรดาหิริและโอตตัปปะ ๒ นัน้ บุคคลยังหิริมีสมุฏฐานภายในให
ตั้งขึ้นดวยเหตุ ๔ อยางคือ :- พิจารณาชาติ, พิจารณาวัย, พิจารณาความ
เปนผูกลา, พิจารณาความเปนพหูสูต. อยางไร ?
บุคคล พิจารณาชาติ อยางนี้กอนวา ชื่อวา การกระทําบาป
ไมใชการกระทําของผูสมบูรณดวยชาติ. การการทําบาปนี้ เปนการกระทํา
ของพวกมีชาติต่ํา มีพวกประมงเปนตน. การกระทํากรรมนี้ไมสมควรแก
ผูสมบูรณดวยชาติเชนทาน ดังนี้. กระทําบาปมีปาณาติบาต เปนตน
ยังหิริใหตั้งขึ้น.
บุคคล พิจารณาวัย อยางนี้วา ชื่อวาการกระทําบาปอยางนั้น ๆ
เปนกรรมทีพ่ วกคนหนุมพึงกระทํา. การกระทํากรรมนี้ ไมสมควรแกผูที่
ตั้งอยูในวัยเชนทาน ดังนี้. ไมกระทําบาปมีปาณาติบาตเปนตน ยังหิริ
ใหตั้งขึ้น.
บุคคล พิจารณาความเปนผูกลา อยางนี้วา ชื่อวาการกระทํา
บาปอยางนั้น ๆ เปนการกระทําของพวกมีชาติทุรพล. การกระทํากรรม
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นี้ ไมสมควรแกผูสมบูรณดวยความเปนผูกลาเชนทาน ดังนี้. ไมการทํา
บาปมีปาณาติบาตเปนตน ยังหิริใหตั้งขึ้น.
บุคคล พิจารณาความเปนพหูสูต อยางนี้วา ชื่อวาการกระทํา
บาปอยางนอน ๆ เปนการกระทําของพวกอันธพาล. ไมใชของพวก
บัณฑิต. การกระทํากรรมนี้ ไมสมควรแกบัณฑิตผูเปนพหูสูตเชนทาน
ดังนี้. ไมกระทําบาปมีปาณาติบาตเปนตน ยังหิรใิ หตั้งขึ้น บุคคลยังหิริให
ตั้งขึ้น. ดวยเหตุ ๔ อยาง ดวยประการฉะนี้. ก็และครั้นใหหิริตั้งขึ้นแลว
ยังหิริให เขาไปในจิตของตน จึงไมกระทําบาป. ขอวาหิริมีสมุฏฐาน
ภายใน ดังพรรณนามาดวยประการฉะนี้.
ชื่อวาโอตตัปปะมีสมุฏฐานภายนอก อยางไร ?
บุคคลพิจารณาอยางนี้วา ถาทานจักการทํากรรมลามก ทานก็จัก
ถูกติเตียนในบริษัท ๔ :วิญูชนทั้งหลายจักติเตียนทาน. เหมือนชาววังติเตียน
คนไมสะอาด. ทานถูกผูมีศีลทั้งหลายสละแลว. ทานเปนภิกษุ
จักกระทําอยางไร ดังนี้.
ยอมไมกระทํากรรมลามก เพราะโอตตัปปะอันมีสมุฏฐานนอก ชื่อวา
โอตตัปปะมีสมุฏฐานภายนอก อยางนี้.
ชื่อวา หิริมีตนเปนใหญ อยางไร ?
กุลบุตรบางคนในโลกนี้ กระทําตนใหเปนใหญ คือ เจริญที่สุด
ยอมไมกระทําบาปดวยพิจารณาวา การกระทํากรรมลามก ไมสมควรแกผู
บวชดวยศรัทธาเชนทาน. ผูเปนพหูสูต, ทรงธุดงค ชื่อวา หิริมีตนเปน
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ใหญ อยางนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กุลบุตรครั้น
กระทําตนนั่นแลใหเปนใหญ. ละอกุศลเจริญกุศล. ละกรรมมีโทษเจริญ
กรรมไมมีโทษ. บริหารตนใหบริสุทธิ์.
ชื่อวา โอตตัปปะมีโลกเปนใหญ อยางไร ?
กุลบุตรบางตนในโลกนี้ กระทําโลกใหเปนใหญ คือเจริญที่สุด
ยอมไมกระทํากรรมลามกเหมือนอยางที่ตรัสไววา :- ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญ
แล. ในโลกสันนิวาสนี้ มีสมณพราหมณเปนผูมีฤทธิ์, มีทิพยจักษุ
รูแจงจิตของผูอื่น. มีพราหมณเหลานั้นยอมเห็นแมแตที่ไกล คนทั้ง
หลายไมเห็นทานแมในที่ใกล ยอมรูช ดั ซึ่งจิตแมดวยจิต. สมณพราหมณ
แมเหลานั้นจักรูซึ่งเราอยางนี้วา :- ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
จงดูกุลบุตรนี้เขามีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือน. ยังเต็มดวย
บาปอกุศลธรรมทั้งหลายอยู. มีเทวดาเปนผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูแจงจิต
ของผูอื่น. เทวดาเหลานั้นยอมเห็นแมแตที่ไกล คนทั้งหลายไมเห็นทาน
แมในที่ใกล ยอมรูช ัดซึ่งจิตแมดวยจิต. เทวดาแมเหลานั้น จักรูซึ่งเรา
วา :- ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย ทานทัง้ หลายจงดูกุลบุตรนี้ เขามีศรัทธา
ออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือน. ยังเต็มดวยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอยู.
กุลบุตรนั้นกระทําโลกนัน่ แลใหเปนใหญ, ละอกุศลเจริญกุศล, ละกรรม
โทษเจริญกรรมไมมีโทษ, บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดังนี้. ชื่อวาโอตตัปปะ
มีโลกเปนใหญอยางนี้.
ก็ในสองบทวา หิริ ตั้งอยูดวยสภาวะละอาย โอตตัปปะ ตั้งอยู
ดวยสภาวะกลัว นี.้
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บทวา ลชฺชา ไดแก อาการที่ละอาย หิริตั้งอยูดวยสภาวะนั้น.
บทวา ภย ไดแก ภัยในอนาคต โอตตัปปะตั้งอยูในสภาวะนั้น
หิริและโอตตัปปะทั้งสองนั้น ยอมปรากฏในการเวน ขาดจากบาป,
เหมือนอยางบุคคลบางคนกาวลงสูลัชชีธรรมแลว ยอมไมทําบาปเหมือน
บุรุษคนหนึ่งกําลังถายอุจจาระปสสาวะอยู, เห็นคนคนหนึ่งซึ่งควรจะละอาย,
พึงถึงอาการละอายเปนผูกระดากอาย ฉะนั้น บุคคลบางคนเปนผูกลัวแต
ภัยในอบาย ยอมไมทําบาป. ในขอนัน้ มีอุปมาดังนี้ :เหมือนอยางวา มีกอนเหล็กสองกอน กอนหนึ่งเย็น เปอนคูถ.
กอนหนึ่งรอน ไฟลุกแดง. ในกอนเหล็กสองกอนนั้น คนฉลาดยอม
รังเกียจไมจับกอนเย็นเพราะเปอนคูถ. ไมจับกอนรอนเพราะกลัวรอน.
ในขอนั้นพึงทราบวา การกาวลงสูลัชชีธรรมภายในไมทําบาปเหมือนการ
ไมจับเหล็กกอนเย็นเพราะรังเกียจที่เปอนคูถ. การไมทําบาปเพราะกลัวภัย
ในอบายเหมือนการไมจับเหล็กกอนรอนเพราะกลัวรอน.
หิริมีความตกลงเปนลักษณะ. โอตตัปปะ มีความเปนผู
เห็นภัยของผูกลัวความผิดเปนลักษณะ แมทั้งสองนี้ ยอมปรากฏในการ
เวนขาดจากบาปนั่นแล.
ก็บุคคลบางคนยังหิริซึ่งมีความตกลงเปนลักษณะใหตั้งขึ้นแลวไมทํา
บาปดวยเหตุ ๔ ประการ คือ พิจารณาความยิ่งใหญของชาติ, พิจารณา
ความยิ่งใหญของศาสดา, พิจารณาความยิ่งใหญของมรดก, พิจารณา
ความยิ่งใหญของเพื่อนพรหมจารี.
บุคคลบางคนยังโอตตัปปะซึ่งมีความเปนผูเห็นภัยของผูกลัวความผิด
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เปนลักษณะใหตั้งขึ้นแลวไมทําบาปดวยอาการ ๔ อยาง คือกลัวติเตียน
ตนเอง, กลัวผูอื่นติเตียน, กลัวอาชญา, กลัวทุคติ.
การพิจารณาความยิ่งใหญของชาติเปนตน และความกลัวติเตียน
ตนเองเปนตน พึงกลาวใหพิศดารในเรื่องนั้น.
พละ ๗ อยางที่กลาวแลวอยางนี้ ไมมีแกบคุ คลใด กิเลสทั้งหลาย
เหลานั้น ยอมครอบงํา ฯลฯ กําจัด ย่าํ ยีบุคคลนั้นแล.
บทวา เทฺว ปริสฺสยา ความวา อันตรายมี ๒ อยาง คือที่ปรากฏ
และไมปรากฏเทานั้น ไมใช ๑ ไมใช ๓. เพื่อจะแสดงอันตรายเหลา
นั้นเปนสวน ๆ พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตนวา กตเม ปากฏปริสฺสยา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกกา ไดแก สุนัขปามีเสียงเหมือน
เสียงรองของนกยูง, อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้แหละ.
บทวา มาณวา ไดแก ผูประกอบการงานผลุนผลัน.
บทวา กตกมฺมา ไดแก ผูทําโจรกรรมมีตัดที่ตอเปนตน.
บทวา อกตกมฺมา ไดแก ผูออกเพื่อจะทําโจรกรรม.
บทวา อสฺส ในที่นี้ แปลวา พึงเปน.
บทวา จกฺขุโรโค ไดแก โรคที่เกิดในจักษุ. ชื่อวา โรค ดวย
อรรถวา เสียดแทง.
บทวา จกฺขุโรโค เปนตน พึงทราบดวยสามารถแหงวัตถุ ก็
ธรรมดาโรคยอมไมมีแกคนประสาทดี.
บทวา กณฺณโรโค ไดแก โรคหูขางนอก.
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บทวา มุขโรโค ไดแก โรคที่เกิดในปาก.
บทวา ทนฺตโรโค ไดแก โรคปวดฟน.
บทวา กาโส ไดแก โรคไอ.
บทวา สาโส ไดแก โรคอาเจียนที่เปนมาก.
บทวา ปนาโส ไดแก โรคนาสิกขางนอก.
บทวา ฑโห ไดแก ความรอนที่เกิดภายใน.
บทวา มุจฺฉา ไดแก โรคขาดสติ.
บทวา ปกฺขนฺทิกา ไดแก โรคทองรวงเปนโลหิต, โรคลงแดง.
บทวา สุลา ไดแก โรคเสียดทอง.
บทวา วิสูจิกา ไดแก โรคทองรวงอยางแรง.
บทวา กิลาโส ไดแก โรคกลาก.
บทวา โสโส ไดแก โรคมองครอ ทําใหผอมแหง.
บทวา อปมาโร ไดแก โรคผีสงิ เปนโรคทีเ่ กิดแตผูมีเวร หรือ
ยักษเบียดเบียน.
บทวา ททฺทุ ไดแก โรคหิดเปอย.
บทวา กณฺฑุ ไดแก โรคหิดดาน.
บทวา กจฺฉุ ไดแก โรคคุดทะราด, หูด.
บทวา รขสา ไดแก โรคเปนตรงที่เล็บขวน. บาลีวา นขสา
ก็มี.
บทวา วิตจฺฉิกา ไดแก โรคที่เกิดขึ้นที่ฝามือฝาเทาแตกเปนริ้ว ๆ.
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บทวา โลหิตปตฺต ไดแก โรคดีกําเริบ. ทานอธิบายวา โรค
ดีแดง.
บทวา มธุเมโห ไดแก โรครายภายในรางกาย. สมจริงดังที่ทาน
กลาวไววา อีกอยางหนึ่งโรคเบาหวานเปนโรครายแรง.
บทวา อสา ไดแก โรคริดสีดวงงอก.
บทวา ปฬกา ไดแก โรคพุพอง.
บทวา ภคนฺทลา ไดแก โรคริดสีดวงทวาร เพราะอรรถวา
ทําลายอวัยวะ, อธิบายวา ผาวัจจมรรค.
บทวา ปตฺตสมุฏานา ความวา มีดีเปนสมุฏฐาน. คือเปนที่
เกิดขึ้นของอาพาธเหลานั้น, ไดยินวา อาพาธเหลานั้นมี ๓๒ ชนิด. แม
ในอาพาธที่มีเสมหะเปนสมุฏฐานเปนตน ก็นยั นี้แหละ.
บทวา สนฺนิปาติกา ไดแกอาพาธที่เกิดขึ้นดวยลม ดี และ
เสมหะประชุมกัน คือรวมกัน. ชื่อวา อาพาธ ดวยอรรถวา เบียด
เบียน.
บทวา อุตุปริณามชา ไดแก โรคที่เกิดขึ้นเพราะฤดูแปรปรวน
คือรอนเกินไปหนาวเกินไป.
บทวา วิสมปริหารชา ไดแก เกิดการบริหารไมสม่ําเสมอ
มียืนและนั่งเกินไปเปนตน.
บทวา โอปกฺกมิกา ไดแก ที่เกิดดวยความพยายามมีการฆาและ
จองจําเปนตน.
บทวา กมฺมวิปากชา ไดแก เกิดแตวิบากแหงกรรมที่มีกําลัง.
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อาพาธในบทวา สีต อุณหฺ  ฯ เป ฯ สมฺผสฺสา เหลานี้ ปรากฏ
แลวทั้งนั้น.
บทวา กตเม ปฏิจฉฺ นฺนปริสฺสยา ความวา พระสารีบุตรเถระ
ถามวา อันตรายปกปดที่ไมปรากฏ เปนไฉน ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายทุจฺจริต พึงทราบวา เจตนาใน
ปาณาติบาต, อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร.
บทวา วจีทุจฺจริต พึงทราบวา เจตนาในการพูดเท็จ, พูดสอ
เสียด, พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ.
บทวา มโนทุจฺจริต พึงทราบวา อภิชฌา, พยาบาท และมิจฉา
ทิฏฐิ.
ชื่อวา กายทุจริตเพราะอรรถวา ความประพฤติชั่วที่เปนไปทางกาย
หรือความประพฤติชั่วเพราะความเปนผูประทุษรายดวยกิเลส แมในวจี
ทุจริตเปนตนก็นัยนี้แหละ.
ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา อันบุคคลใคร, ไดแก กามคุณ ๕.
ความพอใจในกามทั้งหลาย ชื่อวา กามฉันทะ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
กาม เพราะอรรถวา ใคร. ความพอใจคือความใคร ชื่อวา กามฉันทะ.
ความวา ไมใชความพอใจใครจะทํางาน, กามตัณหานั่นแหละมีชื่ออยาง
นี้. ชื่อวา นิวรณ เพราะอรรถวา กั้นกุศลธรรมทัง้ หลาย. นิวรณคือ
กามฉันทะ ชื่อวา กามฉันทนิวรณ. แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็มีนัย
อยางนี้.
ชื่อวา พยาบาท เพราะอรรถวา เปนเครื่องถึงความพินาศ. คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 136

จิตเขาถึงความเสีย หรือใหถึงความพินาศ คือยังสมบัติคือวินัยและอาจาร
หรือประโยชนเกื้อกูลและความสุขเปนตน ใหพนิ าศ.
ความหดหู ชื่อวา ถีนะ. ความเคลิบเคลิ้ม ชื่อวา มิทธะ.
อธิบายวา ความไมขะมักเขมน และความทําลายสมบัติ. ถีนะดวย มิทธะ
ดวย ชื่อวา ถีนมิทธะ. ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ มีความไมขะมักเขมน
เปนลักษณะ. มีการบรรเทาความเพียรเปนรส, มีความจมลงเปนปจจุปฏฐาน. มิทธะ มีความไมควรแกการงานเปนลักษณะ, มีความตก
ต่ําเปนรส, มีความเหี่ยวแหงหรือความเคลิ้มหลับเปนปจจุปฏฐาน. ทั้ง
ถีนะและมิทธะ มีอโยนิโสมนสิการในความริษยา ความเฉื่อยชาและ
หาวนอนเปนตนเปนปทัฏฐาน.
ความเปนแหงคนฟุงซาน ชื่อวา อุทธัจจะ อุทธัจจะนั้นมีความ
ไมสงบเปนลักษณะ, มีความไมตั้งมั่นเหมือนน้ํากระเพื่อมเพราะถูกลมพัด
เปนรส, มีจิตกวัดแกวงเหมือนธงปฏากสะบัดเพราะถูกลมพัดเปนปจจุปฏฐาน, มีอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจเหมือนเถาฟุงขึ้นเพราะถูก
แผนหินทุมเปนปทัฏฐาน. พึงเห็นวาความฟุงซานแหงจิตนั้นเอง.
ความนาเกลียดที่บุคคลกระทําแลว ชื่อวา กุกกตะ. ความเปนแหง
กุกกตะนั้น ชื่อวา กุกกุจจะ ความรําคาญ. กุกกุจจะนั้นมีความตาม
เดือดรอนภายหลังเปนลักษณะ, มีความเศราโศกถึงสิ่งที่ทําแลวยังไมไดทํา
เปนรส, มีความรอนใจเปนปจจุปฏฐาน, มีสิ่งที่ทําแลวและยังไมไดทํา
เปนปทัฏฐาน, พึงเห็นอุทธัจจะและกุกกุจจะเหมือนความเปนทาส.
ชื่อวา วิจิกิจฉา เพราะอรรถวา ปราศจากการเยียวยา, อีกอยาง
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หนึ่ง ชื่อวา วิจิกิจฉา เพราะอรรถวา เปนเครื่องคนควาสภาวะฝดเคือง
ลําบาก. วิจิกจิ ฉานั้น มีความสงสัยเปนลักษณะ, มีการเสือกสนเปนรส,
มีความไมตกลงหรือความยึดถือหลายสวนเปนปจจุปฏฐาน. วิจิกิจฉามี
อโยนิโสมนสิการเปนปทัฏฐาน. พึงเห็นวากระทําอันตรายแกการปฏิบัติ.
ราคะ มีความกําหนัดเปนลักษณะ. โทสะ มีความประทุษราย
เปนลักษณะ. โมหะ มีความหลงเปนลักษณะ.
โกธะ มีความโกรธหรือความดุรายเปนลักษณะ, มีการกระทํา
ความอาฆาตเปนรส, มีความประทุษรายเปนปจจุปฏฐาน.
อุปนาหะ มีความผูกใจเจ็บเปนลักษณะ, มีความจองเวรเปน
รส, มีความเขาไปผูกโกรธเปนปจจุปฏฐาน. สมจริงดังที่ตรัสไววาความ
โกรธมีกอน ความผูกโกรธมีภายหลัง เปนตน.
มักขะ มีความลบหลูคุณทานเปนลักษณะ, มีการทําใหทานเหลา
นั้นเสียหายเปนรส, มีการปกปดคุณความดีของทานเปนปจจุปฏฐาน.
ปลาสะ มีการเทียบคูเปนลักษณะ, มีการกระทําคุณของตนให
เสมอกับคุณของผูอื่นเปนรส, มีการยกขึ้นเทียบคุณของผูอื่นเปนปจจุปฏฐาน.
อิสสา มีการทําสมบัติของผูอื่นใหสิ้นไป หรือทนไมไดตอสมบัติ
นั้นเปนลักษณะ, มีความไมยินดียิ่งในสมบัตินั้นเปนรส, มีความเบือน
หนาจากสมบัตินั้นเปนปจจุปฏฐาน.
มัจเฉระ มีการซอนสมบัติของตนเปนลักษณะ, มีความทนไมได
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ที่สมบัติของตนจะสาธารณไปถึงผูอื่นเปนรส, มีความสยิ้วหนาเปน
ปจจุปฏฐาน.
มายา มีการปกปดความชั่วที่ตัวทําเปนลักษณะ, มีการอําพราง
ความชั่วที่ตัวทํานั้นเปนรส, มีการกําบังความชั่วที่ตัวทํานั้นเปนปจจุปฏฐาน.
สาไถย มีการประกาศคุณของตนซึ่งไมมีเปนลักษณะ, มีการ
เปลงถึงคุณเหลานั้นเปนรส, มีการทําคุณเหลานั้นปรากฏดวยกิริยาทาทาง
เปนปจจุปฏฐาน.
ถัมภะ มีความลําพองแหงจิตเปนลักษณะ, มีความประพฤติไม
เชื่อฟงเปนรส, มีความไมออนโยนเปนปจจุปฏฐาน.
สารัมภะ มีกระทํายิ่ง ๆ ขึ้นไปเปนลักษณะ, มีความเปนขาศึก
เปนรส, มีความไมเคารพเปนปจจุปฏฐาน.
มานะ มีความหยิ่งเปนลักษณะ, มีความทะนงตัวเปนรส, มีความ
ลําพองเปนปจจุปฏฐาน.
อติมานะ มีความหยิ่งอยางยิ่งเปนลักษณะ, มีความทะนงตัวเหลือ
เกินเปนรส, มีความลําพองยิ่งเปนปจจุปฏฐาน.
มานะ มีความเมาเปนลักษณะ, มีการนําไปซึ่งความมัวเมาเปนรส,
มีความมัวเมาเปนปจจุปฏฐาน.
ปมาทะ มีความปลอยจิตไปในกามคุณ ๕ เปนลักษณะ, มีการ
เพิ่มความปลอยจิตเปนรส, มีความขาดสติเปนปจจุปฏฐาน. ลักษณะ
๑

๑. ลักขณาทิจตุกกะ.
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เปนตนของธรรมเหลานี้ พึงทราบดวยประการฉะนี้ นี้เปนความยอใน
เรื่องนี้.
สวนความพิสดาร พึงทราบตามนัยที่กลาวไวในคัมภีรวิภังค. มีอาทิ
วา บรรดาบทเหลานั้น ความโกรธ เปนไฉน ดังนี้. แตในที่นี้ พึง
ทราบเปนพิเศษดังตอไปนี้ :คนปรารถนาอามิส เมื่อตนเองไมได ยอมโกรธคนอื่นที่ได. ความ
โกรธของเขาที่เกิดครั้งเดียว เปนความโกรธนั่นเอง. ที่เกิดยิ่งขึ้นไปกวา
นั้น เปนความผูกโกรธไว. ผูนั้นโกรธอยางนี้ และผูกโกรธไว ยอมลบ
หลูคุณแมที่มีอยูของผูอื่นที่ไดลาภ. และตีเสมอวาแมเราก็เปนเชนนั้น. นี้
เปนความลบหลูคุณทานและตีเสมอของเขา. คนที่มีความลบหลูคุณทาน
มีความตีเสมอนั้น ยอมริษยา, ยอมประทุษรายในลาภสักการะเปนตนของ
คนอื่นวา สิ่งนี้จะเปนประโยชนอะไรแกผูนี้. นี้เปนความริษยาของเขา. ก็
ถาเขามีสมบัติอะไร ๆ เขาไมอาจจะใชจายสมบัติของเขาเปนสาธารณะได.
นี้เปนความตระหนี่ของเขา. เขาปกปดโทษทั้งหลายแมที่มีอยูของตน,
เพราะเหตุแหงลาภ. นี้เปนมายาของเขา. เขาประกาศคุณทั้งหลายซึ่งไมมี
อยูเลย นี้เปนสาไถยของเขา. เขาปฏิบัติอยางนี้. ถาไดลาภตามประสงค
เปนผูกระดาง, มีจิตไมออนโยน. ดวยเหตุนั้นไมอาจที่จะกลาวสอนวา
เรื่องนี้ไมควรทําอยางนี้. นี้เปนความหัวดื้อของเขา. ก็ถาใคร ๆ พูดอะไร ๆ
วา เรื่องนี้ ทานไมควรทําอยางนี้. ยอมมีใจปนปวนเพราะเหตุนั้น จึงมี
หนาสยิ้วกลาวขมขูวา แกเปนอะไรของขา นี้เปนความแขงดีของเขา. แต
นั้นเขามีความหัวดื้อสําคัญตนวา เราเทานั้นประเสริฐกวา เปนผูมีความ
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ถือตัว ดูหมิน่ ผูอื่นดวยความแขงดีวา คนเหลานี้เปนอะไร. เปนผูดูหมิ่น
ทาน นี้เปนความถือตัวและดูหมิ่นทานของเขา. เขายังความมัวเมาหลาย
อยางมีความมัวเมาชาติเปนตน ใหเกิดดวยความถือตัวและดูหมิ่นทานเหลา
นั้น. เปนผูมัวเมายอมประมาทในวัตถุทั้งหลายตางโดยกามคุณเปนตน. นี้
เปนความมัวเมาและความประมาทของเขา ดังนี้.
บทวา สพฺเพ กิเลสา ความวา อกุศลธรรมแมทั้งปวง ชื่อวา
กิเลส ดวยอรรถวา แผดเผา. และดวยอรรถวา เบียดเบียน. ชื่อวา
ทุจริต เพราะถูกกิเลสประทุษราย. ชือ่ วา ความกระวนกระวาย ดวย
อรรถวา ทําความกระวนกระวาย. ชือ่ วา ความเรารอน ดวยอรรถวา
ทําการเผาภายในเปนตน. ชื่อวา ความเดือดรอน ดวยอรรถวา เผาไหม
ทุกเมื่อ. ชื่อวา อกุศลธรรมทั้งปวง ดวยอรรถวา เกิดแตภาวะแหงอกุศล.
และดวยอรรถวา ปรุงแตง.
บทวา เกนตฺเถน ไดแก ดวยอรรถอะไร ? เพื่อจะแสดงเนื้อ
ความตามอยาง มีครอบงําเปนตน. พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตน
วา ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ดังนี้.
บทวา ปริสหนฺติ ความวา ยอมยังทุกขใหเกิดขึ้น, ยอมครอบงํา.
บทวา ปริหานาย สวตฺตนฺติ ความวา ยอมเปนไปเพื่อสละกุศล
ธรรมทั้งหลาย.
บทวา ตตฺราสยา ความวา อกุศลธรรมทั้งหลายยอมอาศัย คือ
ยอมอยูในสรีระนั้น. อธิบายวา ยอมเกิดขึ้น.
บทวา เต ปริสฺสยา ไดแก อันตรายมีกายทุจริตเปนตน.
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บทวา กุสลาน ธมฺมาน อนฺตรายาย ความวา ยอมเปนไป
เพื่ออันตรธานไปคือเห็นไมได แหงธรรมทั้งหลายที่เกิดแตภาวะที่เปนกุศล
มีสัมมาปฏิปทาเปนตน ที่พึงกลาวในเบื้องบน.
บทวา สมฺมาปฏิปทาย ไดแก ปฏิปทาที่ดีงามอันบัณฑิตสรรเสริญ ไมใชมิจฉาปฏิปทา.
บทวา อนุโลมปฏิปทาย ไดแก ปฏิปทาที่ไมขัดขวาง, ไมใช
ปฏิทาที่ทวนกลับ.
บทวา อปจฺจนิกปฏิปทาย ไดแก ไมใชปฏิปทาเปนขาศึก. คือ
ไมใชปฏิปทาที่ขัดแยง.
บทวา อนฺวตฺถปฏิปทาย ไดแก ปฏิปทาที่คลอยตามประโยชน,
คือปฏิปทาที่ใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น. ทานอธิบายไววา ปฏิปทาที่พึงปฏิบัติอยาง
ที่จะเกิดประโยชน. บาลีวา อตฺตตฺถปฏิปทาย ดังนี้ก็มี. ขอนั้นไมดี.
บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย ความวา โลกุตตรธรรม ๙ ชื่อวา
ธรรม. วิปสสนาเปนตน ชื่อวา ธรรมอันสมควร. ปฏิปทาอันสมควรแก
ธรรมนั้น ชือ่ วา อนุธรรมปฏิปทา แหงความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
นั้น.
บทวา สีเลลุ ปริปูรกิ าริตาย ไดแก ความเปนผูตั้งอยูในศีล
คือพระปาฏิโมกข กระทําใหบริบูรณ.
บทวา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย ไดแก ความเปนผูมีทวาร
อันคุมครองดีแลวในอินทรียมีใจเปนที่ ๖. ที่ตรัสไวโดยนัยวา เห็นรูป
ดวยจักษุ เปนตน.
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บทวา โภชเน มตฺตฺุตาย ไดแก ความเปนผูมีโภชนะอัน
นับแลวดวยความเปนผูประกอบดวยประมาณในการรับเปนตน ละผาสาฎก
ที่ประดับเปนตนเสีย.
บทวา ชาคริยานุโยคสฺส ไดแก ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปน
เครื่องตื่น ๕ ประการ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ดวยธรรมเปนเครื่องกั้น
ทั้งหลาย ดังนี้. ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน.
บทวา สติสมฺปชฺสฺส ไดแก สติและสัมปชัญญะซึง่ เปน
อุปการะทุกเมื่อ แกพระโยคาวจรทุกทาน ผูประกอบการเจริญ กรรมฐาน
ทั้งปวง.
บทวา สติปฏานาน ความวา ชื่อวา การตัง้ เพราะคร่ําครวญ
เรียกรองเขาไปตั้งไวในอารมณทั่งหลาย. การตั้งสตินั้นแล ชื่อวา สติปฏฐาน. ก็สติปฏฐานนั้นมี ๔ ประเภท คือ กาย, เวทนา, จิต,
ธรรม. ใหเปนไปดวยสามารถแหงการละโดยเปนอาการที่ไมงาม, เปน
ทุกข, ไมเที่ยง, ไมใชตัวตน, และดวยสามารถแหงการใหสําเร็จ
กิจการละความสําคัญวา งาม, เปนสุข, เที่ยง, เปนตัวตน. สติ
ปฏฐาน ๔ เหลานั้น.
บทวา จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน ความวา ชื่อวา ปธาน เพราะ
อรรถวา เปนเครื่องเริ่มตั้ง. ชื่อวา สัมมัปปธาน เพราะอรรถวา ความ
เริ่มตั้งงาม, หรือเปนเครื่องเริ่มตั้งโดยชอบ, อีกอยางหนึ่ง ความเริ่มตั้ง
นั้นชื่อวางาม, เพราะเวนจากกิเลสชนิดตาง ๆ และชื่อวา ปธาน เพราะ
นํามาซึ่งภาวะประเสริฐที่สุด ดวยความเปนคุณธรรมใหสําเร็จประโยชน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 143

เกื้อกลและความสุข และเพราะการกระทําความเปนปธาน ดังนั้นจึงชื่อวา
สัมมัปปธาน. คําวา สมฺมปฺปธาน นี้เปนชื่อของความเพียร. การแบง
สัมมัปปธานเปน ๔ ยอมเปนไปโดยใหสําเร็จกิจคือ ละ, ไมเกิด, เกิดขึ้น
และตั้งอยูแหงอกุศลและกุศลทั้งหลายที่เกิดและไมเกิดดวย, ที่ไมเกิดและ
เกิดดวยสัมมัปปธาน ๔ เหลานั้น.
ในบทวา จตุนฺน อิทฺธิปาทาน นี้ มีวินิจฉัยวา บรรดา ฉันทะ
วิริยะ จิตตะและวิมังสาทั้งหลาย แตละอยางชื่อวา อิทธิ เพราะ
อรรถวา สําเร็จ. อธิบายวา ยอมรุงเรื่อง คือ ยอมผลิต. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา อิทธิ เพราะอรรถวา เปนเครื่องสําเร็จ. คือ มั่งคั่ง, เจริญ, ถึง
ความดีเลิศของสัตวทั้งหลาย ดวยอรรถที่หนึ่ง เครื่องบรรลุคือความสําเร็จ
ชื่ออิทธิบาท อธิบายวา สวนคือความสําเร็จ. ดวยอรรถที่สอง ชื่อวา
อิทธิบาท เพราะเปนเครื่องถึงซึ่งความสําเร็จ.
บทวา ปาโท ไดแก ที่ตั้ง อธิบายวา อุบายเปนเครื่องบรรลุ.
ดวยวาธรรมทั้งหลายยอมยังความสําเร็จกลาวคือความวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไปให
เกิดขึ้น. คือยอมบรรลุ ดวยอิทธิบาทนั้น. ฉะนั้นทานจึงเรียกวา เปน
เครื่องบรรลุอิทธิบาท ๔ เหลานั้น.
บทวา สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ความวา ชือ่ วา โพชฌงค
เพราะอรรถวา องคแหงปญญาเครื่องตรัสรู. หรือแหงความตรัสรู. ทาน
อธิบายไววา ธรรมสามัคคีนี้ทานเรียกวา โพธิ เพราะทําวิเคราะหวา
พระอริยสาวกยอมตรัสรูด วยธรรมสามัคคี กลาวคือ สติ ธรรมวิจยะ
วีริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ และ อุเบกขา ซึง่ เกิดขึ้นในขณะแหง
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โลกุตตรมรรค. เปนปฎิปก ษตออันตรายิกธรรมทั้งหลายมิใชนอ ย. มีความ
หดหู, ความฟุงซาน การแตงตั้ง การประมวลมา, กามสุขอัตตกิลมถานุโยค, อุจเฉททิฏฐิ, สัสสตทิฏฐิและความยึดมั่นเปนตน.
บทวา พุชฺฌติ ความวา ลุกขึ้นจากความหลับอันสืบตอกิเลส.
คือแทงตลอดอริยสัจ ๔ หรือทําใหแจงซึ่งพระนิพพานทีเดียว. ชื่อวา
โพชฌงค แมเพราะเปนองคแหงปญญาเครื่องตรัสรู, กลาวคือ ธรรม
สามัคคีนั้น เหมือนองคแหงฌานและองคแหงมรรคเปนตน. เพราะอริยสาวกแมนี้ใด ทานเรียกวา ตรัสรู เพราะทําวิเคราะหวา ตรัสรูดวยธรรม
สามัคคีนั่นซึ่งมีประการตามที่กลาวแลว ชื่อวา โพชฌงค. แมเพราะเปน
องคแหงพระอริยสาวกผูตรัสรูนั้น เหมือนองคแหงเสนาเปนตน. เพราะ
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
โพชฌงค เพราะเปนองคแหงบุคคลผูตรัสรูดังนี้, โพชฌงค ๗ เหลานั้น.
บทวา อริยสฺส อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ความวา เรียกวา อริยะ
ในบทวา อริโย นั้น เพราะไกลจากกิเลสที่พึงฆาดวยมรรคนั้น ๆ. เพราะ
การทําความเปนอริยะ, และเพราะเปนผูไดเฉพาะซึ่งอริยผล. ทางชื่อวา
อัฏฐังคิกะ เพราะอรรถวา มีองค ๘. ทางนี้นั้นชื่อวา มรรค เพราะ
อรรถวา แสวงหา คือ ฆากิเลสทั้งหมดไปสูพระนิพพาน. เหมือนเสนา
มีองค ๔, ดนตรีมีองค ๕ ซึ่งเปนเพียงองคเทานั้น ผูปลดเปลื้ององคไมมี.
ความประกอบเนือง ๆ ในอันเจริญอริยมรรคมีองค ๘.
บทวา อิเมส กุสลาน ธมฺมาน ไดแก กุศลธรรมอันเปน
โลกุตตระ ซึ่งมีประการดังกลาวแลว. บทวา อนฺตรายาย ไดแก เพื่อ
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เปนอันตรายคือเพื่ออันตรธานแหงโลกุตตรธรรมทั้งหลาย. คือเพื่อสละ
กุศลธรรมที่เปนโลกิยะและโลกุตตระในกุศลธรรมเหลานั้น. ชื่อวาเปน
อันตราย เพราะอรรถวา ไมใหโลกุตตรธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น. อันตราย
เหลานั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ไมนําความเสียหายมาให.
บทวา ตตฺเถเต ไดแก อกุศลธรรมเหลานั้นในอัตภาพนั้น.
บทวา ปาปกา แปลวา ลามก.
บทวา อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา ความวา อกุศลธรรมอันลามก
เหลานั้น ชือ่ วาเปนธรรมอยูอาศัยในอันตราย เพราะอรรถวาเขาไปอาศัย
อัตภาพเกิดขึ้นเปนอารมณ จึงชื่อวาอันตราย.
บทวา ทเก แปลวา ในน้ํา.
บทวา วุตฺตฺเหต ความวา สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว.
บทวา สานฺเตวาสิโก ความวา ชื่อวา สานเตวาสิกะ เพราะ
อรรถวา อยูร วมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน. ชื่อวา สาจริยกะ เพราะ
อรรถวา อยูร วมกับกิเลสที่ฟุงซาน.
บทวา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา ไดแก เห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ
แมในบทวา โสเตน สทฺท สุตฺวา เปนตนขางหนา ก็นัยนี้แหละ.
บทวา อุปฺปชฺชนฺติ ไดแก ยอมปรากฏขึ้น.
บทวา สรสงฺกปฺปา ไดแก มีความดําริเกิดขึ้นซานไปในอารมณ
ตาง ๆ.
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บทวา สฺโชนียา ไดแก เกื้อกูลแกสัญโญชนทั้งหลาย ดวย
ความเจริญ แหงสัญโญชนเขาถึงความเปนอารมณ
บทวา ตยสฺส ความวา อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ......แหง
ภิกษุนั้น.
บทวา อนฺโต วสนฺติ ความวา ยอมอยูอาศัยในภายในคือในจิต.
บทวา อนฺวาสฺสวนฺติ ความวา ยอมซานคือติดตามไปตกแตง
ไปตามความสืบเนื่องของกิเลส.
บทวา เต น ความวา อกุศลธรรมเหลานั้น....บุคคลนั้น.
บทวา สมุทาจรนฺติ ไดแก ยอมประพฤติเอื้อเฟอคือยอมเปนไป
โดยชอบ.
ชื่อวาเปน มลทิน เพราะอรรถวา เศราหมอง.
ชื่อวาเปน อมิตร เพราะอรรถวา เปนศัตรู.
ชื่อวาเปน ขาศึก เพราะอรรถวา เปนผูจองเวร.
ชื่อวาเปน เพชฌฆาต เพราะอรรถวา ฆา.
ชื่อวาเปน ศัตรู เพราะอรรถวา เปนปจจามิตร.
อีกอยางหนึ่ง เปนมลทิน เหมือนพลาหกเปนเครื่องเศราหมองของ
ดวงอาทิตย. เปนอมิตร เหมือนควันของดวงอาทิตย. เปนขาศึกเหมือน
หิมะของดวงอาทิตย. เปนเพชฌฆาต เหมือนธุลีของดวงอาทิตย. เปน
ศัตรู เหมือนราหูของดวงอาทิตย.
เปนมลทิน เหมือนมลทินของทองคํา ทํารัศมีอันวิจิตรใหพินาศ.
เปนอมิตร เหมือนมลทินของโลหะดํา ทําความนารักในความวิจิตรให
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พินาศ. เปนขาศึก เหมือนขาศึกรบกันเปนคู กําจัดธรรมที่ตั้งอยูในใจ.
เปนเพชฌฆาต เหมือนคนฆามนุษย ยอมฆาธรรมเสีย. เปนศัตรู
เหมือนความพินาศของผูที่พระราชาประหารหามทางพระนิพพาน. อาจารย
พวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อนตฺถชนโน ความวา ชือ่ วายังสิ่งที่ไมเปนประโยชนให
เกิด เพราะอรรถวา ยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนนนั้ ใหเกิดขึ้น. ธรรมที่ยัง
สิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิดขึ้นนั้น คืออะไร ? คือโลภะ.
บทวา จิตฺตปฺปโกปโน ความวา ทําจิตใหกําเริบ คือกําจัด.
อธิบายวา กั้นจิตไวไมใหบรรลุความดี.
บทวา ภยมนฺตรโต ชาต ความวา ภัยหลายอยางเกิดในภายใน
คือในจิตของตนนั่นเอง คือเปนเหตุแหงภัยมีการยังสิ่งที่ไมเปนประโยชน
ใหเกิดเปนตน.
บทวา ต ชโน นาวพุชฺฌติ ความวา มหาชนที่เปนพาล ยอม
ไมหยั่งรูซึ้งถึงภัยนั้น.
บทวา อตฺถ ความวา บุคคลผูโลภยอมไมรูประโยชนที่เปนโลกิยะ
และโลกุตตระ.
บทวา ธมฺม ไดแก เหตุแหงประโยชนนั้น.
บทวา อนฺธตม ไดแก ความมืดตื้อ.
บทวา ย แปลวา เพราะเหตุใด หรือคนใด.
บทวา สหเต แปลวา ยอมครอบงํา.
บทวา อชฺฌตฺต ไดแก ในสันดานของตน.
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บทวา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ ความวา พอเกิดขึ้นทีแรก
ก็เกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข. ดวยบททัง้ สองนั้น
หมายถึง เพื่อความอยูไมผาสุก.
บทวา อหิตาย ไดแก ทุกขทางใจ.
บทวา ทุกฺขาย ไดแก ทุกขทางกาย.
บทวา อผาสุวิหาราย ความวา ดวยบททัง้ สองนั้นไมใชเพื่อ
ความอยูเปนสุข.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อุปฺปชฺมานา อุปฺปชฺชนฺติ ความวา
ตั้งแตภวังคจลนจิต จนถึงโวฏฐัพพนจิต ชื่อวา เมื่อเกิดขึ้น. เมื่อถึง
โวฏฐัพพนจิตแลวไมกลับ ชื่อวา ยอมเกิดขึ้น อาจารยพวกหนึ่งพรรณนา
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา ตจสารว สมฺผล ความวา เหมือนไมไผซึ่งเปนไมมีเปลือก
แข็งตองพินาศไปดวยขุยของตนฉะนั้น.
บทวา อรตี ไดแก ไมพอใจในกุศลธรรมทัง้ หลาย.
บทวา รติ ไดแก ความยินดียิ่งในกามคุณ ๕.
บทวา โลมหโส ไดแก มีขนมีปลายชูขึ้นเชนกับหนาม.
บทวา อิโตนิทานา ความวา ชื่อวา มีอัตภาพนี้เปนเหตุ เพราะ
อรรถวา มีอัตภาพนี้เปนเหตุ คือเปนปจจัย.
๑

๑. ภวังคจลนะ, ภวังคุปจ เฉทะ, ปญจทวาราวัชชนะ ปญจวิญญาณ, สัมปฏิจฉันนะ,
สันตีรณะ, โวฏฐัพพนะ....(ในปญจทวารวิถี)
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บทวา อิโต ชาตา ความวา เกิดแตอัตภาพนี้.
บทวา อิโต สมุฏาย มโนวิตกฺกา ความวา อกุศลวิตกตั้ง
ขึ้นแตอัตภาพนี้แลว ยอมปลอยจิตเหมือนพวกเด็กเอาดายยาวผูกตีนกา
เอาปลาดายนั้นพันนิ้วมือไวแลวปลอยกาไป กานั้นแมบินไปไกล ก็กลับ
มาตกแทบเทาของพวกเด็กเหลานั้น ฉะนั้น.
พระสูตรแรกที่นํามาอางวา สานฺเตวาสิโก ทานกลาวหมายเอา
การอยูรวมดวยกิเลส.
พระสูตรที่ ๒ ที่นาํ มาอางวา ตโยเม ภิกขฺ เว อนฺตรามลา ทาน
กลาวดวยสามารถการทํากุศลธรรมใหเศราหมอง และดวยสามารถแหงการ
ไมรูสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน.
พระสูตรที่ ๓ ที่นาํ มาอางวา ตโย โข มหาราช ปุรสิ สฺส ธมฺมา
อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา ทานกลาวดวยสามารถกําจัดนิสัยของตน
พระสูตรที่ ๔ ที่นาํ มาอางวา ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา
ทานกลาวดวยสามารถแสดงที่ตั้งของกิเลสทั้งหลาย พึงทราบดังนี้
บทวา ตโต ตโต ปริสฺสยโต ไดแก แตอันตรายนั้น ๆ.
บทวา ต ปุคฺคล ไดแก บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยกิเลส
มีประการดังกลาวแลว.
บทวา ทุกฺข อนฺเวติ ความวา ทุกขยอมติดตามเหมือนลูกโคที่
ยังไมหยานม ตามหลังแมโคไป ฉะนั้น.
บทวา อนุคจฺฉติ ความวา ยอมไปใกล ๆ เหมือนคนฆาโจรตาม
โจรที่ถูกสั่งประหารไปฉะนั้น.
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บทวา อนฺวายิก โหติ ความวา ยอมถึงพรอม เหมือนการ
กําหนดขอธรรมชี้แจงเนื้อความเปนอันมากของ ชาติศัพท ในบทวา
ชาติทุกฺข กอนเหมือนอยางที่กลาวไววา :เนือ้ ความของชาติศัพท ทานประกาศไววา ภพ สกุล
นิกาย ศีล บัญญัติ ลักษณะ ประสูตร และปฏิสนธิ.
จริงอยางนั้น ศัพทวา ชาติ มีเนื้อความวา ภพ ในขอความเปนตน
วา เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ภพหนึ่งบาง สองภพบาง.
มีเนื้อความวา สกุล ในขอความนี้วา อกฺขิตฺโต อนูปกฏโ
ชาติวาเทน ซัดไป ไมเขาไปใกล ดวยวาทะวาสกุล.
มีเนื้อความวา นิกาย ในขอความนี้วา อตฺถิ วิสาเข นิคฺคณาา
นาม สมณชาติ ดูกอนวิสาขา ชื่อวานิครนถทั้งหลายเปนนิกายสมณะ
มีอยู.
มีเนื้อความวา อริยศีล ในขอความนี้วา ยโตห ภคินิ อริยาย
ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ ดูกอนนองหญิง ตั้งแตเราเกิดแลว โดย
อริยชาติ จะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตวเสียจากชีวิตหามิได.
มีเนื้อความวา บัญญัติ ในขอความนี้วา ติริยา นาม ติณชาติ
นาภิยา อุคคฺ นฺตวา นภ อาหจฺจ ิตา อโหสิ บัญญัติวาหญา ถึง
มีศูนยกลางสูงขึ้นไปตั้งอยูจดตองฟา ก็ชื่อวา ต่ําตอย.
มีเนื้อความวา สังขตลักษณะ ในขอความนี้วา ชาติ ทฺวีหิ
ขนฺเธหิ สงฺคหิตา สังขตลักษณะ สงเคราะหดวยขันธ ๒.
๑

๑. ม.ม. ๑๓/๕๓๑.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 151

มีเนื้อความวา ประสูติ ในขอความนี้วา สมฺปติชาโต อานนฺท
โพธิสตฺโต ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวประสูติบัดเดี๋ยวนี้.
เนื้อความวา ปฏิสนธิขณะ โดยออม ในขอความนี้วา ภวปจฺจยา
ชาติ ปฏิสนธิขณะมีเพราะภพเปนปจจัย. และวา ชาติป ทุกฺขา แม
ปฏิสนธิขณะก็เปนทุกข. แตโดยตรงมีเนื้อความวา ความปรากฏครั้ง
แรกแหงขันธนั้น ๆ ที่ปรากฏแกเหลาสัตวผูบังเกิดอยูในภพนั้น ๆ.
หากจะถามวา ก็เพราะเหตุไร ชาตินี้จึงเปนทุกข ? พึงตอบวา
เพราะเปนที่ตั้งของทุกขมิใชนอย. ก็ทุกขมิใชนอย ไดแก ทุกขทุกข
วิปริณามทุกข, สังขารทุกข, ปฏิจฉันนทุกข, อัปปฏิจฉันนทุกข,
ปริยายทุกข, นิปปริยายทุกข,
บรรดาทุกขเหลานี้ ทุกขเวทนาทางกาย ทางใจ ทานเรียกวา ทุกขทุกข เพราะเปนทุกขโดยสภาวะดวย โดยชื่อดวย.
สุขเวทนา ทานเรียกวา วิปริณามทุกข, เพราะเปนเหตุใหเกิด
ทุกขในเมื่อแปรปรวนไป.
อุเบกขาเวทนาดวย, สังขารที่เปนไปในภูมิ ๓ ที่เหลือลงดวย, ทาน
เรียกวา สังขารทุกข, เพราะถูกความเจริญและความเสื่อมบีบคั้น.
อาพาธทางกายทางใจ คือ ปวดหู, ปวดฟน, ความเรารอนเกิด
เพราะโทสะโมหะ, ทานเรียกวา ปฏิจฉันนทุกข, เพราะถามจึงรู และ
เพราะมีความพยายามไมปรากฏ.
อาพาธที่มีการลงโทษ ๓๒ อยางเปนตน เปนสมุฏฐาน ทานเรียก
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วา อัปปฏิจฉันนทุกข, เพราะไมตองถามก็รู และเพราะมีความพยายาม
ปรากฏ.
ทุกขที่เหลือ นอกจากทุกขทุกข มาแลวในคัมภีรสัจจวิภังค.
ทุกขแมทั้งหมดมีชาติเปนตน ทานเรียกวา ปริยายทุกข เพราะ
เปนที่ตั้งของทุกขนั้น ๆ. สวนทุกขทุกข ทานเรียกวา ทุกขโดยตรง.
บรรดาทุกขเหลานั้น ชาติทุกขนี้ ไดแก ทุกขที่เปนไปในอบาย
แมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเปนอุปมาไวในพาลปณฑิตสูตรเปนตน. และ
ทุกขประเภทที่มีความเกิดในครรภเปนมูลเปนตน ที่เกิดในมนุษยโลก แม
ในสุคติ. ชาติเปนทุกขเพราะความเปนที่ตั้งแหงทุกขนั้น. ในทุกขเหลานั้น
ทุกขประเภทที่มีความเกิดในครรภเปนมูลเปนตน ดังตอไปนี้.
ความจริง สัตวนี้เมื่อบังเกิดในครรภของมารดา มิใชบังเกิดใน
ดอกอุบล ดอกปทุมและดอกบุณฑริกเปนตน ที่แทบังเกิดในสวนของ
รางกายที่เปนทอง ตรงกลางระหวางแผนทองและกระดูกสันหลัง อยูใต
กระเพาะอาหารใหม. เหนือกระเพาะอาหารเกา เปนที่คับแคบอยางยิ่ง
มืดตื้อ อบไปดวยกลิ่นซากศพตาง ๆ และมีกลิ่นเหม็นอยางยิ่งอัดแนน นา
รังเกียจอยางยิ่ง เหมือนหนอนในปลาเนา ขนมสดบูดเนาและสวมซึม
เปนตน สัตวที่เกิดในครรภนั้นตองอยูในครรภมารดาถึง ๑๐ เดือน จึง
รอนเหมือนอาหารที่สุกแตความรอน. จมอยูเหมือนกอนแปง เวนจากการ
คูเขาและการเหยียดออกเปนตน ยอมเสวยทุกขมีประมาณยิ่งแล ทุกขมี
ความเกิดในครรภเปนมูล เทานี้กอน.
สัตวนั้น เวลาที่มารดาลื่นพลาด เดินนั่งลุกและพลิกตัวโดยพลัน
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เปนตน เปนเหมือนแกะอยูในมือของนักเลงสุรา และเหมือนลูกงูอยู
ในมือของคนเลนงู ยอมเสวยทุกขมีประมาณยิ่ง ดวยความพยายามมีฉุด
กระชากลากถูเปนตน. สัตวนั้น เวลาที่มารดาดื่มน้ําเย็น ก็เปนเหมือนตก
สีตนรก เวลามารดากลืนกินขาวยาคูและภัตตาหารที่รอน ก็เหมือนถูกโปรย
ดวยเม็ดฝนถานเพลิง, เวลาที่มารดากลืนกินของเค็มของเปรี้ยวเปนตน ก็
เหมือนถูกลงโทษ มีราดดวยน้ําดางเปนตน ยอมเสวยทุกขหนัก. นี้เปน
ทุกขซึ่งมีการบริหารครรภเปนมูล.
อนึ่ง ทุกขยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ดวยการตัดและการผาเปนตน
ในที่เกิดทุกข ซึ่งแมมิตรอํามาตยและเพื่อนเปนตนของมารดาผูหลงครรภ
ก็ไมควรเห็น นี้เปนทุกขซึ่งมีความวิบัติแหงครรภเปนมูล.
เมื่อมารดาคลอด ทุกขยอมเกิดแกสัตวนั้น ผูถูกลมกัมมชวาตพัดให
ตกลงตรงทางกําเนิดซึ่งนากลัวยิ่ง เหมือนตกนรก ถูกคราออกทางปาก
ชองกําเนิดที่คับแคบอยางยิ่งเหมือนชองกุญแจ เหมือนสัตวนรกมหานาค
ที่ถูกภูเขาบดแหลกละเอียด นี้เปนทุกขซึ่งมีการคลอดเปนมูล.
อนึ่ง ในเวลาที่เขาจับมือใหอาบน้ําทําความสะอาดและเช็ดคูถดวยผา
ซึ่งสรีระของเด็กออนอันเชนกับแผลออนเปนตน ทุกขเชนกับการเจาะและ
การผาดวยคมมีดโกนซึ่งคมเหมือนปากยุง ยอมเกิดขึ้นแกสัตวผูเกิดแลว
นี้เปนทุกขซึ่งมีการออกภายนอกครรภมารดาเปนมูล.
ในความเปนไปตอแตนั้น ทุกขยอมมีแกสัตวผูฆาตนดวยตนนั่น
แหละ ผูป ระกอบความเพียรดวยการทรมานตนและการเผากิเลสดวยการ
ประพฤติวัตรของอเจลกเปนตน ผูไมบริโภคอาหารและหงุดหงิดเพราะ
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โกรธ นี้เปนทุกขซึ่งมีความขวนขวายของตนเปนมูล.
อนึ่ง ทุกขยอมเกิดแกสัตวผูเสวยกรรมมีการฆาและการจองจําเปน
ตนแตผูอื่น นี้เปนทุกขซึ่งมีความขวนขวายของผูอื่นเปนมูล. ทุกข
แมทั้งหมดนี้ ลวนมีชาติเปนที่ตั้งทั้งนั้น ดวยประการฉะนี้. ชาติทุกขนี้
ยอมติดตามไป.
บทวา ชราทุกฺข ไดแก ชรา ๒ อยาง คือ ลักษณะที่ปรุงแตง ๑
ความเกาแหงขันธที่เนื่องดวยเอกภพในสันตติ ทีร่ ูกันวาฟนหักเปนตน ๑.
ชรานั้นทานประสงคเอาในที่นี้, ก็ชรานี้นั้น เปนทุกขเพราะความเปนทุกข
ในสังสารวัฏ และเพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข. ทุกขทางกายและทางใจ ซึ่ง
มีปจจัยไมนอย เปนตนวาความหยอนยานแหงอวัยวะนอยใหญ ความมีรปู
เปลี่ยนไปเพราะความวิการแหงอินทรีย ความเปนหนุมสาวสิ้นไป ความ
เพียรออนลง ความปราศจากสติและมติ และความดูแคลนแคผูอื่นนี้ยอม
เกิดขึ้น.
ชราเปนที่ดังแหงทุกขนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา :สัตวยอมถึงทุกข ทางกายทุกขทางใจ เพราะอวัยวะ
หยอนยาน, อินทรียทั้งหลายพิการ, ความเปนหนุมสาว
สิ้นไป, ความบั่นทอนกําลัง, ปราศจากสติเปนตน บุตร
และทาระของตนไมเสื่อมใส, ถึงความออนยิ่ง ๆ ขึ้น,
เพราะทุกขทั้งหมดนั้นมีชราเปนเหตุ ฉะนัน้ ชราจึงเปน
ทุกข.
เชื่อมความวา ชราทุกขนยี้ อมติดตาม.
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บทวา พฺยาธิ ความวา ชื่อวา พยาธิ เพราะนําทุกข ๒ อยาง
มา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา พยาธิ เพราะอรรถวา ใหลําบาก ใหเดือด
รอน ใหหวัน่ ไหว.
แมในบทวา มรณทุกฺข นี้ก็มคี วามตาย ๒ อยาง คือลักษณะที่
ปรุงแตง ๑. ซึ่งทานกลาวหมายเอาวา ชราและมรณะ สงเคราะหดวย
ขันธ ๒ ดังนี้ และความตัดขาดแหงการเกี่ยวเนื่องกัน ของชีวิตินทรียที่
เนื่องดวยเอกภพ ๑ ซึ่งทานกลาวหมายเอาวา ความกลัวแตความตายเปน
นิจ ดังนี้. ในที่นี้ ประสงคเอามรณะนั้น แมคําวา มรณะเพราะชาติเปน
ปจจัย คือมรณะเพราะความขวนขวายของผูอื่น มรณะเพราะสิ้นอายุ
มรณะเพราะสิ้นบุญ ก็เปนชื่อของมรณะนั้นแหละ. พึงทราบประเภทแมนี้
อีกวา ขณิกมรณะ สมมติมรณะ สมุจเฉทมรณะ.
เมื่อชีวิตยังเปนไป ความแตกแหงรูปธรรมและนามธรรม ชื่อวา
ขณิกมรณะ, คํานี้วา ติสสะตาย ปุสสะตาย ดังนี้ ชื่อวาสมมติมรณะ,
โดยปรมัตถ เพราะไมมีสัตว แมคํานี้วา ขาวกลาตาย ตนไมตาย ดังนี้
ก็ชื่อวาสมมติมรณะ เพราะไมมีชีวิตินทรีย, กาลกิริยาอันไมมีปฏิสนธิ
ของพระขีณาสพ ชื่อวาสมุจเฉทมรณะ.
สมมติมรณะนอกนี้ เวนสมมติมรณะภายนอกเสีย ทานสงเคราะห
ในที่นี้ดวยความตัดขาดแหงการเกี่ยวเนื่องกันตามที่กลาวแลว ชื่อวาเปน
ทุกขก็เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา :คนชั่วพิจารณานิมิต มีกรรมชั่วเปนตน. คนดี
อดกลัน้ ความวิโยคซึ่งมีของรักเปนที่ตั้ง. ทั้งคนชั่วคนดี
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เมื่อตาย ยอมมีทุกขใจไมตางกัน. อีกอยางหนึ่ง คนทั้ง
หมดเมือ่ ถูกแทงจุดสําคัญของรางกาย ยอมมีทุกขเกิดแต
รางกาย มีการตัดที่ตอที่ผูกพันเปนตนซึ่งเปนที่รัก เพราะ
การไมแกไขทุกขนี้ เปนเรื่องทนไมได ฉะนั้นมรณะซึ่ง
เปนที่ตั้งแหงทุกขนี้ ทานจึงกลาววาเปนทุกขเหมือนกัน.
ในบทวา โลกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสทุกฺข นี้มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ บรรดาความโศกเปนตน ความเดือนรอนใจของผูที่ถูกความ
ฉิบหายแหงญาติเปนตน ถูกตอง โดยลักษณะเพงภายใน ชื่อวาความ
โศก. ก็ความโศกมีความทุกขเปนอรรถ เพราะความโศกนั้นเปนทุกข
ทุกข และเพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา :ความโศกยอมแทงหทัยของสัตวทั้งหลาย ดุจลูกศรอาบยาพิษ ยอมเผาสัตวอีก เหมือนกรงเหล็กที่ไฟติด
แดงเผาแกลบ ฉะนั้น ความโลกยอมนํามาซึ่งความทําลาย
กลาวคือพยาธิ ชรา และ มรณะ และนํามาซึ่งทุกขมี
อยางตาง ๆ ฉะนั้น ทานจึงเรียกวาทุกข.
การพร่าํ รําพันของผูที่ถูกความฉิบหายแหงญาติเปนตนถูกตอง ชื่อ
วา ปริเทวะ. ก็ปริเทวะนั้นมีความทุกขเปนอรรถ เพราะเปนทุกขใน
สังสารวัฏ และเพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา :เพราะบุคคลถูกลูกศรคือความโศกแทงแลวคร่ํา
ครวญอยูยอมถึงทุกข เกิดแตโรคคอ ริมฝปาก เพดาน
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ลําคอและโรคผอมแหง ประมาณอยางยิ่งจนทนไมได
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสปริเทวะวา เปนทุกข.
ความทุกขทางกายมีลักษณะบีบคั้นกาย ชื่อวาทุกข. ก็ทุกขนั้น
ความทุกขเปนอรรถ เพราะทุกขนั้นเปนทุกขทุกข คือเพราะนํามา
ซึ่งทุกขทางกายดวย เพราะนํามาซึ่งทุกขทางใจดวย. เพราะเหตุนั้นทาน
จึงกลาววา :เพราะทุกขทางกายและทุกขทางใจนี้ ยอมบีบคั้น
ยิ่ง ทัง้ ใหเกิดทุกข ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทุกขเปน
พิเศษ.
ความทุกขทางใจมีลักษณะบีบคั้นใจ ชื่อวาโทมนัส ก็โทมนัสนั้นมี
ความทุกขเปนอรรถ เพราะโทมนัสนั้นเปนทุกขทุกข และเพราะนํามา
ซึ่งทุกขทางกาย จริงอยู ผูที่เพียบพรอมดวยทุกขทางใจ ยอมสยายผม
ทุบอก หมุนไปหมุนมาตกหลุมที่เขาขุดไว นําศัสตรามา ดื่มยาพิษ ผูกคอ
ตาย เขากองไฟ ยอมเสวยทุกขมีประการตาง ๆ เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา
เพราะโทมนัสยอมบีบคั้นใจ และนํามาซึ่งความ
บีบคั้นกาย ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทุกข.
ความคับแคน ที่เกิดแตความทุกขทางใจ ซึง่ มีประมาณยิ่ง ของผูที่
ถูกความฉิบหายแหงญาติเปนตนถูกตองนั่นแล ชื่อวาอุปายาส. อาจารย
พวกหนึ่งกลาววา เปนธรรมอยางหนึ่งซึ่งเนื่องดวยสังขารขันธ. อุปายาส
๑

๑. ทุกขทุกข หมายเอา ทุกขเวทนา ในที่ทุกแหง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 158

นั้นมีความทุกขเปนอรรถ เพราะอุปายาสนั้นเปนทุกขเพราะเปนสังขารธรรม คือเพราะเผาใจ และเพราะทํากายใหตกต่ํา เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา :เพราะอุปายาสใหเกิดทุกข มีประมาณยิง่ คือเผาใจ
และทํากายใหตกต่ํา ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทุกข.
อนึ่ง ในบทนี้ ความโศก พึงเห็นเหมือนการหุงตมภายในภาชนะ
ดวยไฟออน ๆ. ปริเทวะ พึงเห็นเหมือนการลนออกนอกภาชนะของ
อาหารที่หุงตมดวยไฟแรง. อุปายาส พึงเห็นเหมือนการเคี้ยวอาหารที่
เหลือจากลนออกภายนอก ลนออกไมไดอีก เคี่ยวภายในภาชนะนั่นแหละ
จนกวาจะหมด.
บทวา เนรยิกทุกฺข ความวา ทุกขมีการจองจํา ๕ ประการเปน
ตน ในนรก ยอมติดตาม ทุกขนั้นพึงแสดงดวยเทวทูตสูตร เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาวไววา :ถาสัตวไมพึงเกิดในนรกทั้งหลาย พึงไดทุกขมีถูก
ไฟไหมเปนตน ซึ่งทนไมไดในที่นั้น ๆ อันจะเปนเครื่อง
ค้ําจุน ที่ไหนได ฉะนั้น พระมหามุนีจึงตรัสการเกิดในโลก
นี้วา ทุกขดังนี้.
บทวา ติรจฺฉานโยนิกทุกฺข ความวา ทุกขหลายอยางมีหวดดวย
แส และแทงดวยประตักเปนตน ในหมูเดรัจฉาน ยอมติดตาม. ทุกขนั้น
พึงถือเอาแตพาลปณฑิตสูตร. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา :-
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ทุกขในเดรัจฉานทั้งหลาย เกิดแตถูกพิฆาตดวยแส
ประตักและทอนไมเปนตน ไมนอยนั้น พึงมีในชาตินั้น
อยางไร นอกจากการเกิดในเดรัจฉาน การเกิดในที่นั้น ๆ
เปนทุกข แมเพราะเหตุนั้น.
บทวา ปตฺติวิสยิกทุกฺข ความวา ทุกขที่บังเกิดแตความหิว
กระหายและลมแดดเปนตน ในเปรตทั้งหลายดวย ทุกขที่เกิดแตหนาวจน
ทนไมไดเปนตน ในโลกันตซึ่งมืดตื้อดวย ยอมติดตาม เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไววา :ก็ทุกขในเปรตทั้งหลาย เกิดแตความหิวกระหาย
และลมแดดเปนตน วิจิตร เพราะไมมีแกผทู ี่ไมเกิดใน
เปรตนั้น ฉะนั้นพระมหามุนจี ึงตรัสวา ชาติเปนทุกข.
ทุกขในอสูรทั้งหลายในโลกันต ซึ่งมืดตื้อและหนาวจนทน
ไมไดนั้น ไมพึงมีแกผูไมเกิดในที่นั้น ฉะนัน้ ชาติการ
เกิดนี้จึงเปนทุกข.
บทวา มานุสกทุกฺข ไดแก ทุกขมีการฆาและการจองจําเปนตน
ในมนุษยทั้งหลาย.
บทวา คพฺโภกฺกนฺติมูลกทุกฺข ไดแก ชาติทุกขที่กลาวไวโดย
นัยเปนตนวา ความจริง สัตวนี้เมื่อบังเกิดในครรภของมารดา มิใชบังเกิด
ในดอกอุบล ดอกปทุม และดอกบุณฑริกเปนตน ดังนี้. ในเบื้องแรก
ทุกขมีความเกิดในครรภเปนมูลนี้ก็ยอมติดตามไป.
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บทวา คพฺเภ ิติมูลกทุกฺข ไดแก ทุกขกลาที่กลาวไวโดยนัย
เปนตนวา สัตวนั้น เวลาที่มารดาลื่นพลาด เดิน นั่ง ลุก และพลิกตัว
โดยพลันเปนตน. นี้คือ ทุกขมีความตั้งอยูในครรภเปนมูล ยอมติดตามไป.
บทวา คพฺภวุฏานมูลกทุกฺข ไดแก ทุกขที่กลาวไวโดยนัย
เปนตนวา ในที่เปนที่เกิดแหงทุกข ซึ่งแมมิตรอํามาตยและเพื่อนของ
มารดาผูหลงครรภเปนตน ก็ไมควรเห็น. นี้คือ ทุกขมีการออกนอกครรภ
มารดาเปนมูล ยอมติดตามไป. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา :อนึ่ง สัตวอยูในครรภมารดา ซึ่งเหมือนนรกคูถ
ครบกําหนดก็ตลอดออกภายนอก ซึ่งทุกขทนี่ ากลัวขึงแมนี้
เวนชาติการเกิดเสีย ยอมไมมี พูดไปมากก็ไมไดประโยชน
อะไร ในที่ไหน ๆ มิใชหรือ แมทุกขอะไร ๆ นี้จะมีอยูใ น
โลกนี้ในบางคราว เมื่อเวนชาติเสียได ก็จะไมมีเลย.
ฉะนั้น พระผูแสวงคุณอันยิ่งใหญจึงตรัสชาตินี้วา ทุกข
กอนอะไรทั้งหมด.
บทวา ชาตสฺสุปนิพนฺธิกทุกฺน ความวา ทุกขคือการบํารุงเลี้ยง
มีการอาบ ไล ทา กิน ดื่มเปนตน ซึ่งติดตามสัตวที่เกิดแลว ยอม
ติดตามไป.
บทวา ชาตสฺส ปราเธยฺยกทุกฺข ความวา ทุกขที่ไมมีอิสระ
ตองอาศัยผูอื่น คือบุคคลอื่น ยอมติดตามไป มีอธิบายวา ตกอยูใน
อํานาจของผูอื่นทุกอยาง เปนทุกข.
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บทวา อตฺตูปกฺกมทุกฺข ไดแก ทุกขที่มีแกสัตวผูฆาตนดวยตน
นั่นแหละ ผูป ระกอบความเพียรดวยการทรมานตนและการเผากิเลส ดวย
การประพฤติวัตรของอเจลกเปนตน ผูไมบริโภคอาหารและหงุดหงิดเพราะ
ความโกรธ. นี้คือทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของตน ยอมติดตามไป.
บทวา ปรูปกฺกมทุกขฺ  ไดแก ทุกขที่เกิดขึ้นแกสัตวผูเสวยกรรม
มีการฆาและการจองจําเปนตนแตผูอื่น. นี้คือทุกขอันเกิดแตความขวนขวาย
ของผูอื่น ยอมติดตามไป.
บทวา ทุกฺขทุกฺข ความวา ทุกขเวทนาทางกายและทางใจ ทาน
เรียกวา ทุกขทุกข เพราะเปนทุกขโดยสภาวะและโดยชื่อ ทุกขทุกขนี้
ยอมติดตามไป.
บทวา สงฺขารทุกฺข ไดแก อุเบกขาเวทนา และสังขารธรรม
ที่เปนไปในภูมิ ๓ ที่เหลือ ชื่อวา สังขารทุกข เพราะถูกความเจริญและ
ความเสื่อมบีบคั้น. สังขารทุกขนี้ ยอมติดตามไป.
บทวา วิปริณามทุกขฺ  ไดแก สุขเวทนา ชื่อวาวิปริณามทุกข
เพราะเปนเหตุแหงทุกขในเมื่อแปรปรวน ก็วิปริณามทุกขนี้ ยอมติดตาม
บทวา มาตุมรณ ไดแก ความตายของมารดา. บทวา ปตุมรณ
ไดแก ความตายของบิดา. บทวา ภาตุมรณ ไดแก ความตายของพี่ชาย
นองชาย. บทวา ภคินีมรณ ไดแก ความตายของพี่สาวนองสาว.
บทวา ปุตฺตมรณ ไดแก ความตายของบุตรทั้งหลาย. บทวา ธีตุมรณ
ไดแกความตายของธิดาทั้งหลาย.
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บทวา าติพฺยสนทุกฺข ความวา ความฉิบหายแหงญาติทั้งหลาย
ชื่อวา ญาติพยสนะ อธิบายวา ความสิ้นไปแหงญาติ ดวยโจรภัย
และโรคภัยเปนตน เปนความฉิบหายแหงญาติ. ทุกขที่เกิดขึ้นแกสัตว
ผูถูกความฉิบหายแหงญาตินั้นถูกตอง คือทวมทับ ครอบงํา ชือ่ วา ทุกข
เพราะความฉิบหายแหงญาติ ทุกขคือความฉิบหายแหงญาตินั้น ยอม
ติดตามไป แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้แหละ สวนความตางกันมีดังนี้:ความฉิบหายแหงโภคะทั้งหลาย ชื่อวาโภคพยสนะ อธิบายวา
ความสิ้นไปแหงโภคะเพราะราชภัยและโจรภัยเปนตน เปนความฉิบหาย
แหงโภคะ. ทุกขคือความฉิบหายแหงโภคะนั้น ยอมติดตามไปโดยนัยที่
กลาวแลว.
บทวา โรคพฺยสน ความวา ความฉิบหายคือโรค ชื่อวา โรคพยสนะ ก็โรคชื่อวาความฉิบหายเพราะอรรถวา ยังความไมมีโรคให
ฉิบหายคือใหพินาศ ทุกขคือความฉิบหายเพราะโรคนั้น ยอมติดตามไป
โดยนัยที่กลาวแลว.
บทวา สีลพฺยสนทุกฺข ความวา ความฉิบหายแหงศีล ชือ่ วา
สีลพยสนะ บทนี้เปนชื่อของความเปนผูทุศีล ทุกขคือความฉิบหายแหง
ศีลนั้น ยอมติดตามไปโดยนัยที่กลาวแลว.
ความฉิบหายคือทิฏฐิที่เกิดขึ้นยังสัมมาทิฏฐิใหพินาศ ชื่อวา ทิฏฐิพยสนะ ทุกขคือความฉิบหายแหงทิฏฐินั้น ยอมติดตามไปโดยนัยที่กลาว
แลว.
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และบรรดาบทเหลานี้ ๒ บทแรกไมสําเร็จประโยชน ๓ บทหลัง
สําเร็จประโยชน กําจัดลักษณะ ๓ อนึ่ง ๓ บทแรก เปนกุศลก็ไมใช
เปนอกุศลก็ไมใช ความฉิบหายแหงศีลและทิฏฐิทั้งสอง เปนอกุศล.
บทวา ยถา ลงในอรรถแหงอุปมา.
บทวา ภินฺน นาว ไดแกเรือที่มีเครื่องผูกหยอน เปนเรือคร่ํา
คราหรือมีแผนกระดานหลุดถอน.
บทวา ทีเปสึ ไดแก น้ําไหล คือน้ําเขาไป.
บทวา ตโต ตโต อุทก อนฺเวติ ความวา น้ํายอมเขา
ไปตรงที่แตกนั้น ๆ.
บทวา ปุรโตป ไดแก ทางสวนขางหนาของเรือบาง.
บทวา ปจฺฉโตป ไดแก ทางสวนขางหลังของเรือนั้นบาง.
บทวา เหฏโตป ไดแก ทางสวนทองเรือบาง.
บทวา ปสฺสโตป ไดแก ทางขางทั้งสองบาง. บทใดทีม่ ิได
กลาวไวในระหวาง ๆ บทนั้นพึงทราบโดยแนวแหงพระบาลี.
เพราะฉะนั้น สัตวเปนผูมีสติทุกเมื่อ ดวยการเจริญกายคตาสติ
เปนตน เมือ่ เวนกิเลสกามแมมีประการทั้งปวง ในวัตถุกามทั้งหลายมีรูป
เปนตน พึงเวนกามทั้งหลายดวยขมไวและตัดขาด. ละกามทั้งหลายเหลา
นั้นดวยอาการอยางนี้แลว พึงขาม พึงอาจเพื่อจะขามโอฆะแมทั้ง ๔ อยาง
ดวยมรรคเครื่องการทําการละกามนั้นนั่นแล. ตอนั้น พึงวิดเรือคืออัตภาพ
ซึ่งหนักดวยน้ําคือกิเลส พึงเปนผูถึงฝงดวยอัตภาพเบาเหมือนบุรุษวิดเรือ
หนัก. พึงเปนผูถึงฝง พึงถึงซึ่งฝงดวยเรือเบา โดยลําบากนอยนั่นเทียว
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ฉะนั้น. เปนผูถึงฝงแหงพระสัทธรรม คือพระนิพพาน พึงถึงดวยการ
บรรลุพระอรหัตต คือดวยการปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
พระสารีบุตรเถระจบเทศนาดวยอดคือพระอรหัตต ดวยประการฉะนี้.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะทุกขมีชาติเปนตน ยอมติดตาม
บุคคลนั้นฉะนั้น คือเหตุนั้น. แมในบทวา ตเหตุ เปนตน ก็นัยนี้แหละ
เพราะทุกขมีประการดังกลาวแลวยอมติดตามบุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น
เพราะทุกขยอมติดตาม เพราะปจจัยนั้น เพราะทุกขยอมติดตาม เพราะ
นิทานนั้น พึงประกอบบทอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา เหตุ เปนตน เปนไวพจนของบทวา การณะ. ก็การณะ
ชื่อวา เหตุ เพราะอรรถวา มีผลเกิดขึ้น คือเปนไปดวยเหตุนั้น.
ชื่อวา ปจจัย เพราะอรรถวาผลยอมอาศัยธรรมนั้นเกิดและเปนไป.
ชื่อวา นิทาน เพราะอรรถวา ยอมมอบใหซึ่งผลของตน ดุจ
แสดงวา เชิญทานทั้งหลายถือเอาสิ่งนั้นเถิด.
บทวา ตการณา หามธรรมที่ไมเปนเหตุและไมมีเหตุ.
บทวา ตเหตุ ปฏิเสธสิ่งที่ไมใชเหตุและเหตุแหงมหาภูต.
บทวา ตปฺปจฺจยา ปฏิเสธปจจัยที่ไมทั่วไปกับธรรมที่ไมใชปจจัย.
บทวา ตนิทานา หมายเหตุในอาคมและนิคมกับทั้งธรรมที่ไมใช
เหตุ อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา เอต อาทีนว สมฺปสฺสมาโน ความวา ดูอยู คือเห็น
อยูโดยชอบซึ่งอันตรายนั้นคือมีประการดังกลาวแลว ดวยวิปสสนาญาณ.
บทวา สทา เปนบทตั้ง.
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บทวา ปุน สทา เปนบทขยายความ.
บทวา สทา ไดแก ทุกวัน.
บทวา สพฺพทา ไดแก ทุกเวลา.
บทวา สพฺพกาล ไดแก ตลอดกาลทั้งปวงมีเวลาเชาเปนตน
บทวา นิจฺจกาล ไดแก ทุกวัน ๆ.
บทวา ธุวกาล ไดแก ตลอดกาลไมขาด.
บทวา สตต ไดแก ไมมีระหวาง.
บทวา สมิต ไดแก เปนอันเดียวกัน.
บทวา อพฺโพกิณฺณ ไดแก ไมเจือปนอยางอื่น.
บทวา โปกฺขานุโปกฺข ความวาสืบตอโดยลําดับ ดุจในประโยค
เปนตนวา ยอมปรากฏติดตามกันไปไมผิดพลาด.
บทวา อุทกุมฺมิกชาต ไดแก เหมือนลูกคลื่นในน้ําที่บังเกิด
ขึ้น.
บทวา อวีจิ ไดแก ไมเบาบาง.
บทวา สนฺตติ ไดแก ไมขาดระยะ.
บทวา สหิต ไดแก สืบตอ เปนอันเดียวกัน ดุจในประโยค
เปนตนวาของขาพเจาสืบตอกัน ของทานไมสืบตอกัน.
บทวา ผุสิต ไดแก ถูกตองในที่ลมผานไมได ดุจในประโยค
เปนตนวา ขัดกลอน ดังนี้.
สองบทวา ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต กลาวแบงเวลาในกลางวัน
๑

๑. ฉบับเทวนาครี เปน โปงฺขานุโปงฺข.
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สามบทวา ปุริมยาม มชฺฌมิ ยาม ปจฺฉมิ ยาม กลาวแบงเวลา
ในกลางคืน.
สองบทวา กาเฬ ชุณฺเห กลาวถึงกึ่งเดือน.
สามบทวา วสฺเส เหมนฺเต คิมฺเห กลาวถึงฤดู.
สามบทวา ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม
วโยขนฺเธ กลาวแบงวัย พึงทราบดังนี้.
บทเริ่มตนวา สโตติ กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏาน
ภาเวนฺโต สโต จนถึงบทสุดทายวา เอว สมุจฺเฉทโต กาเม
ปริวชฺเชยฺย ดังนี้ มีเนื้อความตามที่ไดกลาวแลวนั่นแล.
อนึ่ง บทวา สตตฺตา สโต ความวา ชื่อวาเปนผูมีสติเพราะ
ความเปนผูมีสติ ดวยความเปนผูของอยูในวัตถุ ๓ หรือดวยความเปนผู
สามารถเพื่อจะกาวลวงกิเลส ๓.
บทวา สนฺตตฺตา ความวาชื่อวา เปนผูมีสติดวยการยังกิเลสและ
อุปกิเลสใหหนีไปดํารงอยู และเพราะเปลื้องจากอารมณแลวสงบ.
บทวา สมิตตฺตา ความวา ชื่อวาเปนผูมี สติ เพราะเปนผูสงบ
ดวยบุญที่ใหผลอันนาปรารถนา และจากบาปที่ใหผลอันไมนาปรารถนา.
บทวา สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา ความวา ชื่อวาเปนผูมีสติ
เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ โดยเสพสัปปุริสธรรม
และเสวนากับพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตน.
บทวา วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา ความวา รูวตั ถุกามที่เปนไป
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ในภูมิ ๓ ซึ่งมีประการดังกลาวแลวเหลานั้น ดวยตีรณปริญญา.
บทวา ปหาย ไดแก ละขาดกิเลสกามดวย ปหานปริญญา.
บทวา ปชหิตฺวา ไดแกทิ้งแลว. ทานอธิบายไววาบรรเทา
กิเลสกาม เหมือนทิ้งหยากเยื่อดวยตะกราหรือ หามิไดเลย ทีแ่ ทบรรเทา
กิเลสกามนั้น คือขาม นําออก ทํากิเลสกามใหสูญสิ้นเหมือนแทงโคงาน
ที่โกงดวยประตักหรือ ? หามิไดเลย ที่แททําใหสูญสิ้นซึ่งกิเลสกามนั้น
คือกระทําใหมีที่สุดไปปราศแลว คือกระทํากิเลสกามนั้นโดยประการที่
แมที่สุดก็จักไมเหลือ แมเพียงการทําลายโดยกําหนดมีในที่สุด ใหถึงความ
ไมมีวา อยางไรจึงจะทํากิเลสกามนั้นดวยประการนั้น คือกระทําโดย
ประการที่ตัดขาดกิเลสกามดวยสมุจเฉทปหานดังนี้ แมในกามฉันทนิวรณ
เปนตนก็นัยนี้.
ในบทวา กาโมฆ เปนตน มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :- ความกําหนัดที่
เปนไปในกามคุณ ๕ ทานเรียกวา กาโมฆะ เพราะอรรถวา จมลง.
บทวา ภโวโฆ ไดแก ฉันทราคะในรูปภพและอรูปภพ และ
ความยินดีในฌาน.
บทวา ทิฏโโฆ ไดแก ความปรารถนาในภพที่ประกอบดวย
สัสสตทิฏฐิเปนตนนั่นแล. ทิฏโฐฆะยอมถึงการรวมลงในภโวฆะนั่นเอง.
อวิชโชฆะไดแกความไมรูในอริยสัจ ๔.
ในโอฆะเหลานั้น เมื่อบุคคลยินดีใสใจกามคุณทั้งหลาย กาโมฆะ
ที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น และที่เกิดแลวก็เจริญยิ่งขึ้น.
เมื่อบุคคลยินดีใสใจมหัคคตธรรมทั้งหลาย ภโวฆะที่ยังไมเกิดก็เกิด
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ขึ้น และที่เกิดแลวก็เจริญยิ่งขึ้น. อวิชโชฆะ (อาศัยกามโอฆะ ) ที่ยัง
ไมเกิดก็เกิดขึ้น และที่เกิดแลวก็เจริญยิ่งขึ้น ดวยความเปนปทัฏฐานแหง
วิปลลาส ๔ ในธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ พึงทราบดังนี้ ธรรมฝายขาว
พึงใหพิสดารโดยตรงกันขามกับนัยที่กลาวแลว.
ผูปฏิบตั ิอัปปณิหิตวิโมกข พึงขามกาโมฆะได. ผูปฏิบตั ิอนิมิตตวิโมกข พึงขามภโวฆะได. ผูปฏิบัติสุญญตวิโมกข พึงขามอวิชโชฆะได.
พึงขามดวยปฐมมรรค พึงขามขึ้นดวยทุติยมรรค พึงขามพนดวยตติยมรรค
พึงกาวลวงดวยจตุตถมรรค พึงเปนไปลวงดวยผล ดังนี้แล. อีกอยางหนึ่ง
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้วา พึงขามดวยกามโอฆะ พึงขามดวย
ภโวฆะ พึงขามขึ้นดวยภโวฆะ พึงขามพนดวยทิฏโฐฆะ พึงกลาวลวงดวย
อวิชโชฆะพึงเปนไปลวงดวยโอฆะทั้งปวง.
บทวา ครุก ไดแก ไมเบา.
บทวา ภาริก ความวา ชื่อวา ภาริกะบรรทุกหนัก เพราะอรรถ
วา มีภัณฑะที่หนักในเรือนี้.
บทวา อุทก สิฺจิตวฺ า ไดแกวิดน้ํา.
บทวา อุสฺสิฺจิตฺวา ไดแก วิดยิง่ เกิน.
บทวา ฉฑฺเฑตฺวา ไดแก ใหตกไป.
บทวา ลหุกาย ไดแก เบาพรอม.
บทวา ขิปฺป แปลวา พลัน.
บทวา ลหุ ไดแก ขณะนั้น.
๑

๑. ฉะบับ สิงหฬและพมาไมมี.
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บทวา อปฺปกสิเรเนว ไดแก โดยไมลําบากเลย. อมตนิพพาน
ทานกลาววา ฝง ดังนั้น นิพพาน ซึ่งออกจากเครื่องรอยรัดคือตัณหา
ทานกลาววา ฝง ซึ่งเปนฝงนอกจากฝงในแหงสักกายทิฏฐิ.
บทวา โยโส ไดแก นี้ใด. บททั้งปวงมีบทวา สพฺพสงฺขาร
สมโถ เปนตน หมายความถึงพระนิพพานทั้งนั้น ก็เพราะความสะเทือน
แหงสังขารทั้งปวง ความหวั่นไหวแหงสังขารทั้งปวง ความดิ้นรนแหง
สังขารทั้งปวง ยอมสงบ ยอมระงับ เพราะอาศัยนิพพานนั้น ฉะนั้น ทาน
จงกลาวนิพพานวา เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง.
อนึ่ง เพราะอุปธิทั้งปวงยอมเปนอันสละคืนได ตัณหาทั้งปวงยอม
สิ้นไป ความกําหนัดคือกิเลสทั้งปวงยอมคลายไป ทุกขทั้งปวงยอมดับไป
เพราะอาศัยนิพพานนั้น ฉะนั้น ทานจึงกลาวนิพพานวา เปนที่สละคืน
อุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่คลายกําหนัด เปนที่ดับ ก็ตัณหานี้
ทานเรียกวา วานะ เพราะวิเคราะหวา ยอมรอยรัด ยอมเย็บภพกับภพ
กรรมกับผล. ชื่อวา นิพพานเพราะออกจากวานะนั้น พึงถึงฝง คือพึง
ถึง พึงบรรลุฝงคือนิพพาน ดวยโคตรภูญาณที่ออกโดยสวนเดียว ดวย
สามารถแหงนิมิต พึงถึงฝงคือนิพพาน ดวยมรรคญาณที่ออกโดยสวน
๒ เปนพิเศษ ดวยความเปนไปแหงนิมิต พึงถูกตอง คือพึงสัมผัส
ฝงคือนิพพาน ดวยผลจิตซึ่งมีนิพพานเปนอารมณ.
บทวา สจฺฉิกเรยฺย ความวา พืชถูกตองดวยสามารถแหงคุณแลว
กระทําฝงคือนิพพานใหประจักษ ดวยปจจเวกขณญาณ อีกอยางหนึ่ง
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาวา พึงถึงฝงดวยโสดาปตติมรรค พึงบรรลุดวย
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สกทาคามิมรรค พึงถูกตองดวยอนาคามิมรรค พึงทําใหแจงดวยอรหัตมรรค
ดังนี้.
บทวา โยป ปาร คนฺตุกาโม ความวา บุคคลคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยูในวิปสสนาญาณ เปนผูใครจะถึงฝงคือนิพพาน บุคคลแมนั้นจัก
ไปในนิพพานนั้นแนแท ฉะนั้น จึงชื่อวา ปารคู ผูถึงฝง สมจริงดังที่
ตรัสไว เปนตนวา เราเปนผูขามพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาส ดังนี้ บุคคลแมนั้นชื่อวาผูถึงฝง ดวยสามารถ
แหงอัธยาศัยในสวนเบื้องตน และดวยประกอบวิปสสนา.
บทวา โยป ปาร คจฺฉติ ความวา บุคคลแมใด มีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ยอมถึงฝงคือนิพพาน บุคคลแมนั้นก็ชื่อวาผูถึงฝง.
บทวา โยป ปาร คโต ความวา บุคคลใดใหสําเร็จกิจดวยมรรค
ตั้งอยูในผล ถึงแลวซึ่งฝงคือนิพพาน บุคคลแมนนั้ ก็ชื่อวาผูถึงฝง เพื่อ
จะแสดงความขอนั้นดวยพระดํารัสของพระชินเจา พระสารีบุตรเถระจึง
กลาวคําเปนตนวา สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บุคคลผูขามพน
แลว ถึงฝงแลว ดํารงอยูบนบก ชื่อวาเปนพราหมณ ดังนี้.
บทวา อภิฺาปารคู ความวา ชื่อวาถึงฝง เพราะอรรถวา
ใครจะถึงฝงคือนิพพานดวยญาตปริญญา ถึงดวยญาณที่บรรลุแลว คือ
ถึงแลว.
บทวา ปริฺาปารคู ความวา ชื่อวา ผูถึงฝงโดยนัยที่กลาวแลว
เพราะกาวลวงธรรมทั้งปวงดวยตีรณปริญญา.
บทวา ปหานปารคู ความวา ชื่อวา ผูถึงฝง โดยนัยที่กลาวแลว
เพราะกาวลวงกิเลสทั้งหลายที่เปนฝายสมุทัยดวย ปหานปริญญา จริงอยู
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บุคคลใดกําหนดรูธรรมทั้งปวง บุคคลนั้นยอมกําหนดรูดวยปริญญา ๓ คือ
ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.
บรรดาปริญญา ๓ เหลานั้น ญาตปริญญา เปนไฉน ? บุคคลรู
ธรรมทั้งปวงวา ธรรมเหลานี้มีในภายใน เหลานี้มภี ายนอก นี้เปนลักษณะ
ของธรรมนี้ เหลานี้เปนรส เปนปจจุปฏฐาน เปนปทัฏฐาน ดังนี้ นี้ชื่อวา
ญาตปริญญา.
ตีรณปริญญา เปนไฉน ? บุคคลพิจารณาธรรมทั้งปวงดวยสามารถ
ไดเพราะรูอยางนี้โดยนัยเปนตนวา เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้
นี้ชื่อวา ตีรณปริญญา.
ปหานปริญญา เปนไฉน ? บุคคลพิจารณาอยางนี้แลว ละฉันทราคะในธรรมทั้งปวง ดวยมรรคอันเลิศ นีช้ ื่อวา ปหานปริญญา แล.
พระสารีบุตรเถระกลาววา พระอรหันตนั้น ถึงฝงดวยการรูยิ่ง ถึงฝงดวย
การกําหนดรู ถึงฝงดวยการละดังนี้ หมายเอาปริญญาเหลานี้.
บทวา ภาวนาปารคู ความวา ภาวนาถึงที่สุดแลว ถึงฝงคือ
นิพพานดวยมรรค.
บทวา สจฺฉิกิริยาปารคู ความวา ถึงฝงคือผลและนิพานที่ทําให
แจง ดวยสามารถแหงผลและนิพพาน.
บทวา สมาปตฺติปารคู ความวา ถึงฝงแหงสมาบัติ ๘.
บทวา สพฺพธมฺมาน ไดแก ธรรมทั้งปวงมีขันธ ๕ เปนตน.
บทวา สพฺพทุกฺขาน ไดแก ทุกขทั้งปวงมีชาติทุกขเปนตน.
บทวา สพฺพกิเลสาน ไดแก กิเลสทั้งปวงมีกายทุจริตเปนตน.
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บทวา อริยมคฺคาน ไดแก อริยมรรค ๔ มีโสดาปตติมรรคเปนตน.
บทวา นิโรธสฺส ไดแก นิพพาน.
บทวา สพฺพสมาปตฺตีน ไดแก รูปสมาบัติและอรูปสมาบัติ ๘
ทั้งหมด.
บทวา โส ไดแก พระอริยะนั้น.
บทวา วสิปฺปตฺโต ไดแก ถึงความเปนผูชํานาญ. อีกอยางหนึ่ง
ไดแก ถึงความเปนผูมีอิสระ คือความเปนผูสําเร็จ.
บทวา ปารมิปฺปตฺโต ไดแก ถึงที่สุด คือความสําเร็จ คือความ
สูงสุด ที่เรียกวาบารมี. เพื่อจะแกคําถามวา ถึงในอะไร ? พระสารีบุตรเถระ
จึงกลาวคําเปนตนวา ในอริยศีล ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยสฺมึ สีลสฺมึ ไดแก ในศีลที่
ปราศจากโทษ.
บทวา อริยาย สมาธิสฺมึ ไดแก ในสมาธิที่ปราศจากโทษ.
บทวา อริยาย ปฺาย ไดแก ในปญญาที่ปราศจากโทษ.
บทวา อริยาย วิมตุ ฺติยา ไดแก ในผลวิมุติที่ปราศจากโทษ.
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ทานถือเอาดวยบทแรก.
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทานถือเอาดวยบทที่ ๒.
สัมมาสังกัปปะและสัมมาทิฏฐิ ทานถือเอาดวยบทที่ ๓.
ธรรมอันเหลือที่สัมปยุตดวยอริยมรรคนั้น ทานถือเอาดวยบทที่ ๔.
พึงทราบดังนี้.
บทวา อนฺตคโต ความวา ไปสูสวนสุดแหงสังขารโลก ดวยมรรค.
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บทวา อนฺตปฺปตฺโต ความวา ถึงสวนสุดแหงโลกนั้นแหละ ดวย
ผล.
บทวา โกฏิคโต ความวา ไปสูที่สุดแหงสังขารโลก ดวยมรรค.
บทวา โกฏิปฺปตฺโต ความวา ถึงที่สุดนั้นแหละ ดวยผล.
บทวา ปริยนฺตคโต ความวา ไปสูการกําหนดที่สุดของโลก มี
ขันธโลกและอายตนโลกเปนตน ทําใหเปนทางไดดวยมรรค.
บทวา ปริยนฺตปฺปตฺโต ความวา ถึงโลกนั้นแหละ ทําใหเปนที่
สุดรอบได ดวยผล.
บทวา โวสานคโต ความวา ไปสูที่สุดดวยมรรค.
บทวา โวสานปฺปตฺโต ความวา ถึงที่สุดดวยผล.
บทวา ตาณคโต ความวา ไปสูที่ตานทานไดดวยมรรค.
บทวา ตาณปฺปตฺโต ความวา ถึงที่ตานทานไดดวยผล.
บทวา เลณคโต ความวา ไปสูที่เรนลับไดดวยมรรค.
บทวา เลณปฺปตฺโต ความวา ถึงที่เรนลับไดดวยผล.
บทวา สรณคโต ความวา ไปสูที่พึ่งไดดวยมรรค.
บทวา สรณปฺปตฺโต ความวา ถึงที่พึ่งไดดวยผล.
บทวา อภยคโต ความวา ไปสูที่ไมมีภัยไดดวยมรรค.
บทวา อภยปฺปตฺโต ความวา ถึงที่ไมมีภัยคือนิพพานไดดวยผล.
บทวา อจฺจุติคโต ความวา ไปสูที่ไมตาย คือนิพพานไดดวย
มรรค.
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บทวา อจฺจุติปฺปตฺโต ความวา ถึงที่ไมตายนั้นไดดวยผล.
บทวา อมตคโต ความวา ไปสูแดนอมตะ คือนิพพานไดดวย
มรรค.
บทวา อมตปฺปตฺโต ความวา ถึงแดนอมตะนั้น ไดดวยผล.
บทวา นิพฺพานคโต ความวา ไปสูนิพพานซึ่งออกจากเครื่องรอย
รัดคือตัณหาไดดวยมรรค.
บทวา นิพฺพานปฺปตฺโต ความวา ถึงนิพพานนั้นแหละไดดวยผล.
บทวา โส วุฏวาโส ความวา พระอรหันตนั้น ชื่อวา อยูจบ
แลว เพราะอรรถวา อยูแ ลว อยูรอบแลว อยูจบแลว ในอริยวาสธรรม
๑๐.
บทวา จิณฺณจรโณ ความวา ชื่อวา ประพฤติจรณะแลว เพราะ
อรรถวา มีความชํานาญประพฤติแลวในสมาบัติ ๘ กับศีล.
บทวา คตทฺโธ ความวา กาวลวงทางไกลคือสังสารวัฏ.
บทวา คตทิโส ความวา ถึงทิศคือนิพพาน ซึ่งไมเคยไปแมใน
ความฝน.
บทวา คตโกฏิโก ความวา เปนผูถึงที่สุดคืออนุปาทิเสสนิพพาน
ดํารงอยู.
บทวา ปาลิตพฺรหฺมจริโย ความวา มีพรหมจรรยอันรักษาแลว.
บทวา อุตฺตมทิฏิปฺปตฺโต ความวา ถึงสัมมาทิฏฐิอันอุดม.
บทวา ปฏิวิทฺธากุปฺโป ความวา แทงตลอดอรหัตผล ไมกําเริบ
คือไมหวั่นไหวดํารงอยูแลว.
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บทวา สจฺฉิกตนิโรโธ ความวา กระทําใหแจงซึ่งนิโรธ คือ
นิพพานดํารงอยูแลว.
บทวา ทุกฺข ตสฺส ปริฺาต ความวา ทุกข ๓ อยางอันพระ
อรหันตนั้นกาวลวงตัดขาดเสียแลว.
บทวา อภิฺเยฺย ความวา พึงรูดวยอาการอันงาม ดวยสามารถ
แหงการหยั่งรูสภาวลักษณะ.
บทวา อภิฺาต ความวา รูแลวดวยญาณอันยิ่ง.
บทวา ปริฺเยฺย ความวา พึงกําหนดรูทราบซึ่ง ดวยสามารถ
แหงการหยั่งรูสามัญลักษณะ และดวยสามารถแหงความเปนผูมีกิจถึงพรอม
บทวา ปริฺาต ความวา รูแลวโดยรอบ.
บทวา ภาเวตพฺพ ไดแก พึงใหเจริญ.
บทวา สจฺฉิกาตพฺพ ไดแก พึงกระทําใหประจักษ ก็การกระทํา
ใหแจงมี ๒ อยางคือ การกระทําใหแจงการไดเฉพาะ และการกระทําให
แจงอารมณ.
ในบทวา อุกขฺ ิตฺตปลิโฆ นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปลิโฆ ไดแก อวิชชาซึ่งเปนรากเงาแหงวัฏฏะ ก็อวิชชานี้
ทานเรียกวา ลิ่ม ดวยอรรถวา ถอนไดยาก ทานเรียกพระอรหันตวาเปน
ผูมีอวิชชาเปนลิ่มสลักอันถอนเสียแลว เพราะอวิชชานั้น อันพระอรหันต
นั้นถอนไดแลว.
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ที่เรียกวา คู ในบทวา สงฺกิณฺณปริโข ไดแก อภิสังขารคือ
กรรมที่ใหภพใหม คือเปนปจจัยแหงขันธทั้งหลายในภพใหม ซึ่งไดนาม
วา ชาติสงสาร ดวยสามารถใหเกิดในภพทั้งหลาย และดวยสามารถแหง
การทองเที่ยวไป ก็อภิสงั ขารคือกรรมนั้น ทานเรียกวา คู เพราะตั้งแวด
ลอมดวยสามารถกระทําความเกิดขึ้นบอย ๆ ทานเรียกพระอรหันตวาเปนผูมี
กรรมเปนคูอันกําจัดเสียแลว เพราะกรรมอันเปนคูนั้นอันพระอรหันตกําจัด
เสียแลว คือถมเสียแลว.
บทวา เอสิกา ในบทวา อพฺพฬ
ุ ฺเหสิโก ไดแก ตัณหาซึ่งเปน
มูลแหงวัฏฏะ ก็ตัณหานี้ลึกซึ้ง ทานเรียกวา เสาระเนียด เพราะอรรถวา
ขามไปไดยาก ทานเรียกพระอรหันตวาเปนผูมีตัณหาเปนเสาระเนียดอัน
ถอนเสียแลว เพราะตัณหานั้นอันพระอรหันตนั้นถอนไดแลว คือถอนทิ้ง
ไปแลว.
ที่เรียกวา อัคคฬะ ในบทวา นิรคฺคโฬ ไดแก สังโยชนที่ใช
เกิดกิเลสอยางหยาบ คือโอรัมภาคิยสังโยชน ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดในกามภพ
ก็สังโยชนเหลานั้นทานเรียกวาอัคคฬะ เพราะตั้งปดกั้นจิตไว เหมือนบาน
ประตูใหญที่ใชเปนประตูพระนครฉะนั้น ทานเรียกพระอรหันตวาเปนผูไม
มีสังโยชนเปนบานประตู เพราะไมมีสังโยชนเปนบานประตู คือสังโยชน
เหลานั้นอันพระอรหันตทําลายไดแลว.
บทวา อริโย ไดแก ไมมีกิเลส คือบริสุทธิ์.
บทวา ปนฺนทฺธโช ไดแก มีธง คือมานะใหตกไปแลว.
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บทวา ปนฺนภาโร ไดแก ชื่อวา มีภาระอันปลงเสียแลว เพราะ
ภาระคือขันธ ภาระคือกิเลส ภาระคืออภิสังขาร ภาระคือกามคุณ ๕
อันพระอรหันตนั้นปลงแลว คือวางลงแลว. อีกอยางหนึ่งในที่นี้ทาน
ประสงควา มีมานะอันปลงแลว เพราะภาระคือมานะนั่นแหละ พระอรหันต
วางลงแลว.
บทวา วิสยุตฺโต ความวา ไมเกี่ยวของดวยโยคะ ๔ และกิเลส
ทั้งปวง แตในที่นี้ทานประสงควา ชือ่ วาไมเกี่ยวของ เพราะไมเกี่ยวของ
ดวยกิเลสเครื่องเกี่ยวของคือมานะนั่นเอง.
ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระสารีบุตรเถระแสดงกาลที่ใหกิเลสทั้ง
หลายสิ้นไปดวยมรรคแลวบรรลุผลสมาบัติซึ่งมีนิพพานเปนอารมณ ของ
พระขีณาสพผูบรรลุนิโรธซึ่งเปนธรรมเครื่องอยูอันประเสริฐ. เหมือนอยาง
วามีนคร ๒ นคร คือโจรนคร ๑ เขมนคร ๑ ครั้งนั้น นายทหารใหญ
คนหนึ่งเกิดความปรารถนาขึ้นวา โจรนครนี้ยังตั้งอยูตราบใด เขมนคร
ยอมไมพนภยันตรายนั้น เราจักทําโจรนครใหไมเปนนคร เขาสวมเกราะ
ถือพระขรรคเขาไปยังโจรนคร เอาพระขรรคฟนเสาระเนียดซึ่งเขายกขึ้นไว
ที่ประตูนคร ทําลายที่ตอบานประตูและหนาตาง ถอนลิ่มสลัก ทําลาย
กําแพง ถมคู เอาธงที่ยกขึ้นเพื่อความสงางามของนครลง เอาไฟเผานคร
แลวเขาเขมนคร ขึ้นบนปราสาท แวดลอมไปดวยหมูญาติ บริโภค
โภชนาหารที่มีรสอรอย ฉันใด ขออุปไมยก็ฉันนั้น สักกายทิฏฐิดุจโจรนคร
นิพพานดุจเขมนคร พระโยคาวจรดุจนายทหารใหญ พระโยคาวจรนั้นมี
ความคิดอยางนี้วา เครื่องผูกคือสักกายทิฏฐิยังผูกพันอยูตราบใด ความ
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หลุดพนจากกรรมกรณ ๓๒ จากโรค ๙๘ และจากภัยใหญ ๒๕ ยอมไมมี
พระโยคาวจรนั้นเปนดุจนายทหารใหญ สวมเกราะคือศีล ถือพระขรรค
คือปญญา ฟนเสาระเนียดคือตัณหาดวยอรหัตมรรคดุจฟนเสาระเนียดดวย
พระขรรค ฉุดลูกตาลคือสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการดุจ
นายทหารนั้นทําลายหนาตางนครพรอมทั้งบานประตูถอนลิ่มสลักคืออวิชชา
ดุจนายทหารนั้นถอนลิ่มสลักทําลายกรรมาภิสังขารถมคูคือชาติสงสาร ดุจ
นายทหารทําลายกําแพงถมคู เอาธงคือมานะลงแลวเผานคร คือสักกายทิฏฐิ
ดุจนายทหารนั้นเอาธงที่ยกขึ้นเพื่อความสงางามของนครลง เขาสูนคร
นิพพาน เสวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ ซึ่งมีนิโรธ อันเปนอมตะเปน
อารมณ ยังกาลใหลวงไป ดุจนายทหารนั้นเขาสูเขมนคร บริโภคโภชนา
หารมีรสอรอยบนปราสาท ฉะนั้น.
สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีอวิชชาเปนลิ่มสลักอันถอนเสียแลว อยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอวิชชาแลว ถอนรากแลว
ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีอวิชชา เปนลิม่ สลักอันถอนเสียแลว
อยางนี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูมีธรรมเปนคูอันกําจัดเสียแลว
อยางไร. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีล้ ะชาติสงสารอันใหเกิด
ในภพใหมแลว ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีกรรมเปนคูอัน
กําจัดเสียแลวอยางนี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีตัณหาเปน
๑

๑. นิโรธ หมายถึง นิพพาน.
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เสาระเนียดอันถอนเสียแลว อยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ละตัณหาแลว ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีตัณหาเปนเสา
ระเนียดอันถอนเสียแลวอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูไมมี
สังโยชนเปนบานประตู อยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ละสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการแลว ฯลฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมมีสังโยชนเปนบานประตูอยางนี้แล. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึก มีมานะเปนธงอันใหตก
ไปแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มีโยคกิเลสมิไดเกี่ยวของ อยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอัสมิมานะแลวถอนรากแลว ทําให
เปนดังตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึก มีมานะเปนธงอัน
ใหตกไปแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มีโยคกิเลสมิไดเกี่ยวของอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย พรอมดวยพระอินทร พระพรหม
พระประชาบดี ติดตามภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้แลยอมไมพบ นิมติ
นี้เปนวิญญาณของตถาคต ดังนี้.
บทวา ปฺจงฺควิปฺปหีโน ความวา ละองค ๕ มีกามฉันทเปนตน
ดวยอุบายมีอยางตาง ๆ ตัง้ อยู สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา :- ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูละขาดองค ๕ อยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูละกามฉันทะ ละพยาบาท ละถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูละขาดองค ๕
อยางนี้แล ดังนี้.
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บทวา ฉฬงฺคสมนฺนาคโต ความวา ละอนุสัยคือปฏิฆะในอารมณ
มีรูปเปนตนในทวาร ๖ เปนผูมีสติสัมปชัญญะดวยสามารถแหงอุเบกขา
ทานกลาววา ประกอบดวยองค ๖ เพราะยังองค ๖ ใหเต็มตั้งอยูแลวดวย
สามารถแหงการอยู สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมดีใจ เปนผูไมเสียใจ
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู. ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ สูดกลิ่นดวยจมูก
ลิ้มรสดวยลิน้ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมดวยใจแลว เปนผู
ไมดีใจ เปนผูไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางนี้แล ดังนี้.
บทวา เอการกฺโข ความวา ชื่อวา เอการักขะ เพราะอรรถวา
มีการรักษาอยางเอก คือ อุดม ดวยธรรมเครื่องรักษาคือสติ สมจริงดัง
พระดํารัสที่ตรัสไววา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสติเปนธรรม
เครื่องรักษาอยางเอก อยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
มีใจมีสติเปนธรรมเครื่องรักษาอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีสติ
เปนธรรมเครื่องรักษาอยางเอกนี้แล ดังนี้.
บทวา จตุราปสฺเสโน ความวา เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอาศัย ๔
ดวยสามารถแหงธรรมเปนเครื่องอาศัย ๔ อยาง คือ การเสพเฉพาะ,
การเวน, การบรรเทา และการละ ดวยปญญา ทีไ่ มเปนไปขางโนน
ขางนี้คือบรรลุธรรมเหลานั้นตั้งอยูสมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไว :- พึงให
พิสดารโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูมีธรรมเปนเครื่อง
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อาศัย ๔ อยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีธรรมเปนเครื่อง
อาศัย ๔ อยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
แลวเสพเฉพาะอยาง ๑ พิจารณาแลวเวนอยาง ๑ พิจารณาแลวบรรเทา
อยาง ๑ พิจารณาแลวละอยาง ๑ ดังนี้.
บทวา ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ ความวา ชื่อวา เปนผูมีทิฏฐิสัจจะ
เฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว เพราะอรรถวา ทิฏฐิสัจจะกลาวคือเฉพาะ
อยาง เพราะถือเอาเฉพาะอยางเดียวอยางนี้วา ทัศนะนี้เทานั้นจริง ทัศนะ
นี้เทานั้นจริง ดังนี้ อันพระอรหันตนั้นบรรเทาแลว คือนําออกแลว
ละแลว.
บทวา อวย ในบทวา สมวยสฏเสโน ไดแก ไมหยอน.
บทวา สฏ ไดแก ประเสริฐ ชื่อวา สมวยสัฏเฐสนะ เพราะ
อรรถวา มีการแสวงหาอันชอบ ไมหยอน ประเสริฐ อธิบายวา มีการ
แสวงหาทั้งปวงประเสริฐโดยชอบ.
บทวา เกวลี ไดแก เปนผูบริบูรณ.
บทวา วุสิตวา ไดแก เปนผูมีพรหมจรรยอยูจ บแลว คือเปนผู
อยูจบในอริยมรรคซึ่งเปนเครื่องอยูอันสมควรแกโยคะบาง ในอริยวาส
ธรรม ๑๐ บาง.
บทวา อตฺตมปุริโส ไดแก เปนบุรุษวิเศษ คือเปนบุรุษอาชาไนย
เพราะกิเลสสิ้นแลว.
บทวา ปรมปุริโส ไดแกเปนบุรุษสูงสุด คือเปนผูถึงความบรรลุ
ปรมัตถะ เพราะถึงการไดเฉพาะซึ่งประโยชนอยางยิ่ง คือถึงการไดเฉพาะ
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ซึ่งพระอรหัตตอันอุดมที่พึงถึง เปนบุญเขตที่ยอดเยี่ยม จึงชือ่ วาเปนบุรุษ
สูงสุด เปนบรมบุรุษดวยอรรถนั้นแหละ คือเปนผูถึงความบรรลุปรมัตถะ
เพราะเปนผูถึงการไดเฉพาะซึ่งอมตะ เพื่อเขาสมาบัติอันยอดเยี่ยม.
อีกอยางหนึ่ง อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้วา เปนอุดมบุรุษ
ดวยสามารถรูดีถึงโทษในการครองเรือนแลวจึงเขาศาสนา เปนบรมบุรุษ
ดวยสามารถรูดีถึงโทษในอัตภาพแลวจึงเขาวิปสสนา คือ รูดีถึงโทษใน
กิเลสจึงเขาสูอริยภูมิ เปนผูถึงความบรรลุปรมัตถะ.
บทวา เนว อาจินาติ ความวา ไมเพิ่มวิบากแหงกุศลและ
อกุศลเหลานั้น เพราะละกุศลและอกุศลไดแลว.
บทวา น อปจินาติ ความวา มิไดกําจัด เพราะตั้งอยูในผลแลว.
บทวา อปจินิตฺวา ิโต ความวา ยังหยาดแหงกิเลสทั้งหลายให
แหงตั้งอยูแลว เพราะตั้งอยูในการละดวยสงบระงับ.
บทวา เนว ปชหติ ความวา มิไดละกิเลสทั้งหลาย เพราะไมมี
กิเลสที่จะตองละ.
บทวา น อุปาทิยติ ความวา มิไดถือเอาดวยตัณหามานะทิฏฐิ
เหลานั้น เพราะไมมีสิ่งที่จะพึงถือเอาดวยตัณหามานะทิฏฐิ.
บทวา ปชหิตฺวา ิโต ความวา ละแลวจึงตั้งอยู.
บทวา เนว วิสิเนติ ความวา มิไดเย็บดวยสามารถแหงตัณหา.
บทวา น อุสฺสิเนติ ความวา มิไดยกขึ้นดวยสามารถแหงมานะ.
บทวา วิสิเนตฺวา ิโต ความวา มิไดกระทําการเย็บดวยตัณหา
ตั้งอยู อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
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บทวา เนว วิธุเปติ ความวา มิไดใหไฟคือกิเลสดับ.
บทวา น สนฺธุเปติ ความวา มิไดใหไฟคือกิเลสลุก.
บทวา วิธุเปตฺวา ิโต ความวา ใหดับแลวตั้งอยู.
บทวา อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน ความวา ดํารงอยู คือดํารงอยู
โดยความเปนผูไมเสื่อม เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ คือ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ คือดวยกองแหงศีล ซึ่งเปนอเสขะ เพราะ
ไมมีขอที่จะตองศึกษา.
บทวา สมาธิกฺขนฺเธน ไดแก ดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยสัมมา
วายามะและสัมมาสติ.
บทวา วิมุตติกฺขนฺเธน ไดแก ดวยขันธอันสัมปยุตดวยผลวิมุตติ.
บทวา วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน ไดแก ดวยปจจเวกขณญาณ.
บทวา สจฺจ ปฏิปาทยิตฺวา ความวา ยังอริยสัจ ๔ ใหถึงพรอม
ในสันดานของตนดวยสามารถแหงสภาวะ คือแทงตลอดแลวตั้งอยู.
บทวา เอว สมติกฺกมิตฺวา ไดแก กาวลวงตัณหาเครื่องหวั่นไหว.
บทวา กิเลสคฺคึ ไดแก ไฟคือกิเลสมีราคะเปนตน.
บทวา ปริยาทยิตฺวา ไดแก ใหสิ้นแลว คือใหดับแลว.
บทวา อปริคมนตาย ไดแก ดวยการไมไปในสังสารวัฏ ความวา
ไมมีการกลับมาอีก.
บทวา กูฏ สมาทาย ไดแก ถือเอาความชนะ.
บทวา มุตฺติปฏิเสวนตาย ไดแก ดวยภาวะพนจากกิเลสทั้งปวง
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เสพอารมณมีรูปเปนตน อีกอยางหนึ่ง ดวยสามารถเสพผลสมาบัติ ซึ่งพน
จากกิเลสทั้งปวง.
บทวา เมตฺตาย ปาริสุทฺธิยา ไดแก ดํารงอยูดวยเมตตาที่ตั้งอยู
ในความบริสุทธิ์ เพราะพนจากอุปกิเลส แมในกรุณาเปนตนก็นัยนี้แหละ.
บทวา อจฺจนฺตปาริสุทฺธิยา ไดแก ดํารงอยูดวยความบริสุทธิ์
กาวลวงถึงที่สุดของความบริสุทธิ์.
บทวา อกมฺมยตา ความวาตัณหาทิฏฐิมานะ ทานเรียกวา กมฺมยา
ความแข็งกระดาง ความไมมีแหงตัณหาทิฏฐิมานะเหลานั้น ชื่อวา
อกมฺมยตา ความเปนผูไมแข็งกระดาง ดํารงอยูในความเปนผูเวนจาก
ตัณหามานะทิฏฐินั้น สมจริงดังที่ทานกลาวไววา :คนเชนทานนั้น เปนผูรูแจงโลก เปนผูม ีปญญาดี
เปนมุนีท่ไี มแข็งกระดางในธรรมทั้งปวง.
ดังนี้. แมในที่นี้ ความก็วา เปนผูเวนจากตัณหามานะทิฏฐิ นั่นเอง.
บทวา วิมุตฺตตฺตา ไดแก ดวยความเปนผูพนจากกิเลสทั้งปวง.
บทวา สนฺตุสิตตฺตา ความวา ตั้งอยูเพราะความเปนผูสันโดษ
ดวยยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ ยถาสารุปปสันโดษ.
บทวา ขนฺธปรยนฺเต ความวา เผาขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕
ดวยไฟคือปริญญา ๓ แลวตั้งอยูในสวนสุด คือที่สุด แมในสวนสุดรอบ
แหงธาตุเปนตน ก็นยั นี้แหละ.
บทวา ธาตุปริยนฺเต ไดแกในสวนสุดรอบแหงธาตุ ๑๘.
บทวา อายตนปริยนฺเต ไดแก อายตนะ ๑๒.
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บทวา คติปริยนฺเต ไดแก คติ ๕ มีนรกเปนตน.
บทวา อุปปตฺติปริยนฺเต ไดแกในการบังเกิดในสุคติและทุคติ.
บทวา ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ไดแกในปฏิสนธิในกามภพ ที่รปู ภพ
และอรูปภพ.
บทวา ภวปริยนฺเต ไดแก เอกโวการภพ. จตุโวการภพ, ปญจ
โวการภพ, สัญญาภพ, เนวสัญญานาสัญญาภพ, กามภพ, รูปภพ, และ
อรูปภพ.
บทวา สสารปริยนฺเต ไดแก ในความเปนไปไมขาดแหงขันธ
ธาตุ อายตนะ.
บทวา วฏฏปริยนฺเต ไดแกในสวนสุดรอบแหงกรรมวัฏ วิปาก
วัฏ และกิเลสวัฏ.
บทวา อนติมภเว ไดแก ในอุปบัติภพอันเปนที่สุด.
บทวา อนฺติมสมุสฺสเย ิโต ไดแก ตั้งอยูในรางกาย คือใน
สรีระอันเปนที่สุด.
บทวา อนฺติมเทหธโร ความวา ชื่อวา ทรงไวซึ่งรางกายที่สุด
เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งรางกายคือสรีระ อันมีในที่สุดคือเปนที่สุด.
บทวา อรหา ความวา ชื่อวา พระอรหันต เพราะไกลขาศึก
เพราะกําจัดขาศึก เพราะควรแกปจจัยเปนตนและเพราะไมมีที่ลับในการ
ทําชั่ว.
บทวา ตสฺสาย ปจฺฉิมโก ความวา รางกายคืออัตภาพนี้ เปน
ที่สุดของพระขีณาสพนั้น.
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บทวา จริโม ไดแก นอย เฉื่อยชา ดุจคําขาวนอย พระสารีบุตรเถระกลาววาพระขีณาสพนั้นมิไดมีชาติมรณะสังสาระ และภพใหมดังนี้
หมายเอาความที่ปฏิสนธิไมมีอีก.
ความเกิดชื่อวาชาติ. ชื่อวามรณะ เพราะอรรถวา เปนเครื่องตาย
ของสัตวทั้งหลาย เมื่อทรงสรุปภาวะที่ตรัสไววา ความเปนไปในสังสารวัฏ
ไมขาดแหงขันธเปนตน ยอมไมมีแกพระขีณาสพนั้นอีกดังนี้ พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา เพราะฉะนั้นสัตว ฯลฯ วิดเรือแลวเปนผูถึงฝง ดังนี้.
ในพระสูตรนี้ บทใดมิไดกลาวไวในระหวาง ๆ บทนั้นพึงถือตาม
แนวพระบาลี.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส
อรรถกถากามสุตตนิทเทส
จบ สูตรที่ ๑
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คุหฏั ฐกสุตตนิทเทส ที่ ๒
วาดวยนรชนเปนผูของอยูในถ้ํา
[๓๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :นรชนเปนผูของอยูในถ้ํา เปนผูอันกิเลสมาก
ปดบังไวแลว นรชนเมื่อตั้งอยู ก็หยั่งลงในที่หลง
นรชนเชนนั้นยอมอยูไกลจากวิเวกก็เพราะกามทั้งหลาย
ในโลก ไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย.
[๓๑] คําวา นรชนเปนผูของอยูในถ้ํา เปนผูอันกิเลสมาก
ปดบังไวแลว มีความวา คําวา เปนผูของ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวกอน ก็แตวา ถ้ํา ควรกลาวกอน กายเรียกวา ถ้ํา คําวากายก็ดี
ถ้ําก็ดี รางกายก็ดี รางกายของตนก็ดี เรือก็ดี รถก็ดี ธงก็ดี
จอมปลวกก็ดี รังก็ดี เมืองก็ดี กระทอมก็ดี ฝก็ดี หมอก็ดี
เหลานี้เปนชื่อของกาย.
คําวา เปนผูของอยูในถ้ํา คือของ เกี่ยวของ ของทั่วไป ติด
อยู พันอยู เกี่ยวพันอยูในถ้ํา เหมือนสิ่งของที่ของ เกี่ยวของ ของ
ทั่วไป ติดอยู พันอยู เกีย่ วพันอยูที่ตะปู ซึ่งดอกติดไวที่ฝาหรือที่ไมขอ
ฉะนั้น.
๑

๑. โรคฝดาษ.
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สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิดเพลิน ความอยาก ความเขาไปถือมั่น ความเขาไปยึดถือในรูป
อันเปนที่มานอนเนื่องแหงอภินิเวสะ อยางมั่นคงแหงจิต บุคคลมา
เกี่ยวของอยูในความพอใจเปนตนนั้น เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาสัตว คําวา
สัตว เปนชือ่ ของผูเกี่ยวตอง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูของอยูในถ้ํา.
คําวา ผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว คือผูอันกิเลสเปนอันมากปด
บังไวแลว คือ อันความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ
ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่
ความลวง ความโออวด ความดื้อ ความแขงดี ความถือดวย ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท ปดบังไวแลว อันกิเลสทั้งปวง อันทุจริต
ทั้งปวง อันความกระวนกระวายทั้งปวง อันความเรารอนทั้งปวง
อันความเดือดรอนทั้งปวง อันอภิสังขารคืออกุศลธรรมทั้งปวง บังไว
คลุมไว หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว ครอบงําไว
แลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูขอ งอยูในถ้ํา เปนผูอันกิเลสมาก
ปดบังไวแลว.
[๓๒] คําวา นรชนเมื่อตั้งอยู ก็หยั่งลงในที่หลง มีความวา
คําวา นรชนเมื่อตั้งอยู คือนรชน เมือ่ ตั้งอยู ก็เปนผูกําหนัด ยอม
ตั้งอยูดวยสามารถแหงความกําหนัด เปนผูขัดเคืองยอมตั้งอยูดวยสามารถ
แหงความขัดเคือง เปนผูหลงยอมตั้งอยูดวยสามารถแหงความหลง เปนผู
ผูกพันยอมตั้งอยูดวยสามารถแหงความถือมั่น เปนผูยึดถือยอมตั้งอยูดวย
๑

๑. อภินิเวสะ - ความยึดมั่น, คํานี้เปนชื่อของคันถะกิเลสเปนเครื่องรอยรัด.
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สามารถแหงความเห็น เปนผูฟุงซานยอมดังอยูดวยสามารถแหงความฟุงซาน เปนผูไมแนนอน ยอมตั้งอยูดวยสามารถแหงความสงสัย เปนผู
ถึงความมั่นคงยอมตั้งอยูดวยสามารถแหงกิเลสที่นอนเนื่อง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา นรชนเมื่อตั้งอยู แมดวยประการอยางนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป
ที่พึงรูแจงดวยจักษุ ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบ
ดวยกาม เปนที่ดังแหงความกําหนัด มีอยู หากวาภิกษุเพลิดเพลินชมเชย
ยึดถือรูปนั้น ตั้งอยู. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต........
กลิ่นที่พึงรูแจงดวยฆานะ........รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา........โผฏฐัพพะที่พึง
รูแจงดวยกาย........ธรรมที่พึงรูแจงดวยมโน ที่นาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด มีอยู หาก
ภิกษุเพลิดเพลินชมเชยยึดถือธรรมนั้น ตั้งอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
นรชนเมื่อตั้งอยู แมดวยประการอยางนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญ
ญาณที่เขาถึงรูป เมื่อตั้งอยู ยอมมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง ซองเสพ
ความเพลิดเพลิน ตั้งอยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงเวทนา....วิญญาณที่เขาถึงสัญญา....หรือวิญญาณที่
เขาถึงสังขาร เมื่อตั้งอยู ยอมมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง ซอง
เสพความเพลิดเพลิน ตั้งอยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนเมื่อตั้งอยู แมดวยประการอยางนี้.
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สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถา
วาความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความอยาก มีอยูในกวฬิงการาหาร
วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในที่นั้น วิญญาณตั้งอยูงอกงามในที่ใด ความหยั่ง
ลงแหงนามรูปก็มีอยูในที่นั้น ความหยั่งลงแหงนามรูปมีในที่ใด ความ
เจริญแหงสังขารทั้งหลายก็มีอยูในที่นั้น ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายมีอยู
ในที่ใด ความเกิดในภพใหญตอไป ก็มีอยูในที่นั้น ความเกิดในภพใหม
ตอไป มีอยูใ นที่ใด ชาติ ชรา มรณะตอไปก็มีอยูในที่นั้น ชาติ ชรา
มรณะตอไป มีอยูในที่ใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ที่นั้นมี
ความโศก มีความหมนหมอง มีความคับแคน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถา
วาความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความอยากมีอยูในผัสสาหาร....ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถาวาความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความอยากมีอยูใน
มโนสัญเจตนาหาร......, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาความกําหนัด ความ
เพลิดเพลิน ความอยากมีอยูในวิญญาณาหาร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามใน
ที่นั้น วิญญาณตั้งอยูงอกงามในที่ใด ความหยั่งลงแหงนามรูปก็มีอยูในที่
นั้น ความหยั่งลงแหงนามรูปมีอยูในที่ใด ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ก็มีอยูในที่นั้น ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายมีอยูในที่ใด ความเกิดใน
ภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น ความเกิดในภพใหมตอไป มีอยูในที่ใด
ชาติ ชรา มรณะตอไป ก็มีอยูในทีน่ ั้น ชาติ ชรา มรณะตอไป มีอยู
ในที่ใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ที่นั้นมีความโศก มีความหมน
หมอง มีความคับแคน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา นรชนเมื่อตั้งอยู แมดวย
ประการอยางนี้.
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คําวา หยั่งลงในที่หลง มีความวา กามคุณ ๕ คือ รูปที่พึงรู
แจงดวยจักษุ ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวย
กามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด สิ่งที่พึงรูแจงดวยโสต....กลิน่ ที่พึงรูแจง
ดวยฆานะ....รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา....โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย ที่นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ที่หลง เพราะเหตุไร ? กามคุณ
๕ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ที่หลง เพราะเหตุวา เทวดาและมนุษย
โดยมากยอมหลง หลงพรอม หลงเสมอ เปนผูห ลง เปนผูหลงพรอม
เปนผูหลงเสมอ ในกามคุณ ๕ เปนผูอันอวิชชาทําใหตาบอด หุมหอไว
ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว ครอบงําแลว เพราะเหตุนั้น
กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ที่หลง คําวา หยั่งลงในที่
หลง คือหยัง่ ลง กาวลง หมกมุน จมลงในที่หลง เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา นรชนเมื่อตั้งอยู ก็หยั่งลงในทีห่ ลง.
วาดวยวิเวก ๓ อยาง
[๓๓] คําวา นรชนเชนนั้นยอมอยูไกลจากวิเวก มีความวา
วิเวก ไดแก วิเวก ๓ อยาง คือ กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก.
กายวิเวกเปนไฉน ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนตนไม ภูเขา ซอกเขา ชองเขา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง และเปนผูสงัดดวยกายอยู คือ เดินผูเดียว
ยืนผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดียว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว
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กลับผูเดียว นั่งอยูในที่เรนลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียว
เที่ยวอยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ใหเปนไป นีช้ ื่อวา
กายวิเวก.
จิตตวิเวกเปนไฉน ? ภิกษุผูบรรลุปฐมฌาณ มีจิตสงัดจากนิวรณ.
บรรลุทุติยฌาน มีจิตสงัดจากวิตกวิจาร. บรรลุตติยฌาน มีจิตสงัดจาก
ปติ, บรรลุจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและทุกข.
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา
นานัตตสัญญา.
บรรลุวญ
ิ ญานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา.
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา.
เมื่อภิกษุนั้นเปน โสดาบันบุคคล มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และจากกิเลสที่ตั้งอยู
ในเหลาเดียวกันกับสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น.
เปนสกทาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
อยางหยาบ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางหยาบ และจากกิเลสที่ตั้งอยู
ในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนอยางหยาบเปนตนนั้น.
เปนอนาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน
อยางละเอียด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางละเอียด และจากกิเลสที่ตั้ง
อยูในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนอยางละเอียดเปนตนนั้น.
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เปนอรหันตบุคคล มีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย กิเลสที่ตั้งอยู
ในเหลาเดียวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น และจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภาย
นอก นีช้ ื่อวา จิตตวิเวก.
อุปธิวิเวกเปนไฉน ? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวา
อุปธิ. อมตนิพพาน เรียกวา อุปธิวิเวก ไดแกธรรมเปนที่ระงับ
สังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่สํารอก
เปนที่ดับ เปนที่ออกไปจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด นีช้ ื่อวา อุปธิวิเวก.
ก็กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออกแลว ยินดียงิ่ ในเนกขัมมะจิตตวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีจิตบริสุทธิ์ ถึงซึ่งความเปนผูมีจิต
ผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูหมดอุปธิ ถึงซึ่งนิพพาน
อันเปนวิสังขาร.
คําวา ไกลจากวิเวก มีความวา นรชนนั้นใด เปนผูของอยูใน
ถ้ําอยางนี้ อันกิเลสมาก ปดบังไวอยางนี้ หยั่งลงในที่หลงอยางนี้ นรชน
นั้นยอมอยูไกลแมจากกายวิเวก ยอมอยูไกลแมจากจิตตวิเวก ยอมอยูไกล
แมจากอุปธิวิเวก คือ อยูในที่หางไกลแสนไกล มิใชใกล มิใชใกลชิด
มิใชเคียง มิใชใกลเคียง. คําวา อยางนั้น คือ ผูหยั่งลงในที่หลง ชนิด
นั้น เชนนั้น ดํารงอยูดังนั้น แบบนัน้ เหมือนเชนนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา นรชนเชนนั้น ยอมอยูไกลจากวิเวก.
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วาดวยกาม ๒ อยาง
[๓๔] คําวา กามทัง้ หลายในโลก ไมเปนของอันนรชนละ
ไดโดยงาย มีความวา คําวา กาม โดยหัวขอ ไดแก กาม ๒ อยาง
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑.
วัตถุกามเปนไฉน ? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปน
ที่ชอบใจ เครื่องลาด เครื่องนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร
ชาง โค มา ลา นา ทีด่ ิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี
แวนแควน ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัดอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา วัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง กามที่เปน
อดีต กามที่เปนอนาคต กามที่เปนปจจุบัน ที่เปนภายใน ที่เปน
ภายนอก ที่เปนทั้งภายในและภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง ชนิด
ประณีต เปนของสัตวผูเกิดในอบาย เปนของมนุษย เปนของทิพย ที่
ปรากฏเฉพาะหนาที่นิรมิตเอง ที่ผูอื่นนิรมิต ที่หวงแหน ที่ไมไดหวงแหน
ที่ยึดถือวาของเรา ที่ไมยึดถือวาของเรา ธรรมที่เปนกามาวจรแมทั้งหมด
ธรรมที่เปนรูปาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนอรูปาวจรแมทั้งหมด ธรรม
เปนที่ตั้งแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา
อันบุคคลพึงใคร เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะ
อรรถวา เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา กามเหลานั้น เรียกวา วัตถุกาม.
กิเลสกามเปนไฉน ? คือ ความพอใจ ความกําหนัด ความ
ดําริ ความกําหนัดมาก ความดําริและความกําหนัด ความพอใจคือความ
ใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือ ความใครในกาม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 195

ทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหาในกาม ความเรารอนในกาม
ความหลงไหลในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบ
ในกาม ความยึดถือในกาม เครื่องกั้นคือกามฉันทะ ชื่อวา กาม.
สมจริงดังคําวา :ดูกอนกาม เราไดเห็นรากฐานของเจาแลวเจาเกิด
เพราะความดําริ เราจักไมดําริถึงเจา เจาจักไมมีอยางนี้.
กามเหลานี้ เรียกวา กิเลสกาม. คําวา ในโลก คือ ในอบาย
โลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา
กามทั้งหลายในโลก ไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย มีความวา
ก็กามทั้งหลายในโลก เปนของอันนรชนละไดโดยยาก สละไดโดยยาก
สลัดไดโดยยาก ย่ํายีไดโดยยาก แหวกออกไดโดยยาก ขามไดโดยยาก
พนไดโดยยาก กาวลวงไดโดยยาก ขามพนไดโดยยาก เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา กามทั้งหลายในโลก ไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :นรชนเปนผูของอยูในถ้ํา เปนผูอันกิเลสมากปดบัง
ไวแลว นรชนเมื่อตั้งอยู ก็หยัง่ ลงในที่หลง นรชนเชน
นั้นยอมอยูไกลจากกิเลส ก็เพราะกามทั้งหลายในโลกไม
เปนของอันนรชนละไดโดยงาย.
[๓๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :สัตวเหลานั้น ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพ
เพราะเหตุแหงความปรารถนา มุงหวังอยูในขางหลังบาง
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ในขางหนาบาง ปรารถนาอยูซึ่งกามเหลานี้ หรือกามทีม่ ี
ในกอน เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยังบุคคลอื่นให
หลุดพน.
[๓๖] คําวา ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพเพราะเหตุ
แหงความปรารถนา มีความวา ตัณหาเรียกวา ความปรารถนา ไดแก
ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ความพอใจ ความชอบใจ ความเพลิด
เพลิน ความกําหนัดดวยสามารถแหงความเพลิดเพลิน ความกําหนัดกลา
แหงจิต ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความยินดี ความยินดี
ทั่วไป ความของ ความติดพัน ความแสวงหา ความลวง ความให
สัตวเกิด ความใหสัตวเกี่ยวกับทุกข ความเย็บไว ความที่จิตเปนดังขาย
ความที่จิตเปนดังกระแสน้ํา ความซานไปในอารมณตาง ๆ ความที่จิตเปน
ดังเสนดาย ความกระจายไป ความใหอายุเสื่อมไป ความเปนเพื่อน
ความตั้งไว เครื่องนําไปสูภพ ความติดอารมณ ความตั้งใจอยูในอารมณ
ความสนิท ความรัก ความเพงเล็ง ความผูกพัน ความหวัง ความจํานง
ความประสงค ความหวังในรูป ความหวังในเสียง ความหวังในกลิ่น
ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ ความหวัง
ในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความปรารถนา ความ
ใหสัตวปรารถนา ความที่จิตปรารถนา ความเหนี่ยวรั้ง ความใหสัตว
เหนี่ยวรั้ง ความที่จิตเหนี่ยวรั้ง ความหวั่นไหว อาการแหงความหวั่นไหว
ความพรั่งพรอมดวยความหวั่นไหว ความกําเริบ ความใครดี ความ
กําหนัดในที่ผิดธรรม ความโลภไมเสมอ ความใคร อาการแหงความ
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ใคร ความมุงหมาย ความปอง ความปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ รูป
ตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพะตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน ความกั้น ความปด ความบัง
ความผูก ความเขาไปเศราหมอง ความนอนเนื่อง ความกลุมรุมจิต
ความเปนดังเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุตาง ๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหง
ทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร วิสยั มาร แนน้ํา ตัณหา
ขายตัณหา โซตัณหา สมุทรตัณหา อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล คําวา
เพราะเหตุแหงความปรารถนา คือ เพราะเหตุแหงความปรารถนา
เพราะความปรารถนาเปนเหตุ เพราะความปรารถนาเปนปจจัย เพราะความ
ปรารถนาเปนตัวการ เพราะความปรารถนาเปนแดนเกิด ฉะนั้นจึงชื่อวา
เพราะเหตุแหงความปรารถนา.
คําวา ผูติดพันดวยความแชมชืน่ ในภพ คือ ความแชมชืน่ ใน
ภพอยางหนึ่ง ไดแกสุขเวทนา. ความแชมชื่นในภพ ๒ อยาง ไดแกสุข
เวทนา ๑ วัตถุที่ปรารถนา ๑. ความแชมชื่นในภพ ๓ อยาง ไดแกความ
เปนหนุมสาว ๑ ความไมมีโรค ๑ ชีวิต ๑. ความแชมชื่นในภพ ๔ อยาง
ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข. ความแชมชื่นในภพ ๕ อยาง ไดแก
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ. ความแชมชื่นในภพ ๖
อยาง ไดแกความถึงพรอมแหงจักษุ ความถึงพรอมแหงโสตะ ความถึง
พรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึงพรอมแหงกาย ความ
ถึงพรอมแหงใจ.
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คําวา ผูติดพันดวยความแชมชืน่ ในภพ คือ ผูติดพันในสุข
เวทนา ติดพันในวัตถุที่ปรารถนา ติดพันในความเปนหนุมสาว ติดพันใน
ความไมมีโรค ติดพันในชีวิต ติดพันในลาภ ติดพันในยศ ติดพันในสรร
เสริญ ติดพันในสุข ติดพันในรูป ติดพันในเสียง ติดพันในกลิ่น ติดพัน
ในรส ติดพันในโผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ ติดพัน คือเกี่ยวพัน ผูกพัน
ของ เกี่ยว หมกมุนในความถึงพรอมแหงจักษุ ในความถึงพรอมแหง
โสตะ ในความถึงพรอมแหงฆานะ ในความถึงพรอมแหงชิวหา ในความ
ถึงพรอมแหงกาย ในความถึงพรอมแหงใจ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูติด
พันดวยความแชมชื่นในภพ เพราะเหตุแหงความปรารถนา.
[๓๗] คําวา สัตวเหลานั้น เปนผูหลุดพนไดยาก และไม
ยังบุคคลอื่นใหหลุดพน มีความวา ธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่น
ในภพเหลานั้น อันสัตวหลุดพนไดยาก หรือสัตวเหลานั้นเปนผูหลุดพน
ไดยากจากธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพเหลานั้น.
ธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพเหลานั้น อันสัตวหลุดพน
ไดยาก อยางไร ? คือ สุขเวทนา วัตถุที่ปรารถนา ความเปนหนุมสาว
ความไมมีโรค ชีวิต ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ ความถึงพรอมแหงจักษุ ความถึงพรอมแหงโสตะ
ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึงพรอมแหง
กาย ความถึงพรอมแหงใจ อันสัตวพนไดยาก คือหลุดพนไดยาก เปลื้อง
ไดยาก ปลอยไดยาก ย่าํ ยีไดยาก แหวกออกไดยาก ขามไดยาก ขามพน
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ไดยาก กาวลวงไดยาก ประพฤติลวงไดยาก ธรรมที่เปนวัตถุแหงความ
แชมชื่นในภพ อันสัตวหลุดพนไดยาก อยางนี้.
สัตวทั้งหลายเปนผูหลุดพนไดยากจากธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชม
ชื่นในภพเหลานั้น อยางไร ? คือ สัตวทั้งหลาย เปนผูพนไดยาก หลุดพน
ไดยาก ถอนขึ้นไดยาก ปลดเปลื้องไดยาก พรากออกไดยาก ฉุดออกได
ยาก จากสุขเวทนา วัตถุที่ปรารถนา ความเปนหนุมสาว ความไมมีโรค
ชีวิต ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่นา
พอใจ ความถึงพรอมแหงจักษุ ความถึงพรอมแหงโสตะ ความถึงพรอม
แหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึงพรอมแหงกาย ความถึง
พรอมแหงใจ สัตวทั้งหลายเปนผูหลุดพนไดยาก จากธรรมที่เปนวัตถุ
แหงความแชมชื่นในภพเหลานั้น อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวเหลานั้นเปนผูหลุดพนไดยาก อยางนี้.
คําวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน มีความวา สัตวเหลานั้น
จมอยูดวยตน ยอมไมอาจจะฉุดผูอื่นที่จมอยูใหขึ้นได สมจริงดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนจุนทะ บุคคลนั้นหนอ จมอยูด วยตนแลว
จักฉุดผูอื่นที่จมอยูขึ้นได ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ดูกอนจุนทะ บุคคล
นั้นหนอ ไมฝกฝน ไมอบรม ไมดับกิเลสดวยตนแลว จักยังผูอื่นใหฝก
ฝน ใหอบรม ใหดับกิเลสได ขอนี้มิใชฐานะที่จะได สัตวเหลานั้น
ไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพนได อยางนี้. อีกอยางหนึ่งไมมีใคร ๆ อื่นที่จะ
ยังสัตวเหลานั้นใหพนได ถาสัตวเหลานั้นจะพึงพนไดไซร สัตวเหลานั้นก็
ปฏิบัติอยูซึ่งสัมมาปฏิบัติ อนุโลมปฏิบัติ อปจจนิกปฏิบัติ อนวัตถปฏิบัติ
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ธัมมานุธัมมปฏิบัติ โดยตนเอง ดวยเรี่ยวแรง กําลัง ความเพียร ความ
บากบั่น เรี่ยวแรงของบุรุษ กําลังของบุรุษ ความเพียรของบุรุษ ความ
บากบั่นของบุรุษ ของตนเอง จึงจะพึงพนได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน ดวยประการฉะนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ดูกอนโธตกมาณพ เราไมอาจยังใคร ๆ ที่มีความ
สงสัยในโลกใหหลุดพนได แตทานรูเฉพาะซึ่งธรรมอัน
ประเสริฐ พึงขามหวงทุกขนี้ได ดวยประการอยางนี้.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน แมดว ย
ประการอยางนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความชั่วอันบุคคลกระทําดวยตน บุคคลนั้นจักเศรา
หมองดวยตนเอง ความชั่วอันบุคคลไมกระทําดวยตน
บุคคลนั้น จะบริสทุ ธิ์ดวยตนเอง ความบริสทุ ธิ์ และ ความ
ไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตน ผูอื่นไมพงึ ใหผูอื่นบริสุทธิ์
ได.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน แมดวย
ประการอยางนี้.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ดูกอนพราหมณ ขอนี้กฉ็ ันนั้น นิพพานก็ตั้งอยู
หนทางไปนิพพานก็ตั้งอยู เราผูชักชวนก็ตั้งอยู ก็เมื่อเปน
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ดังนั้น สาวกทั้งหลายของเรา ผูอันเราสั่งสอนอยูอยางนี้
พร่ําสอนอยูอยางนี้ บางพวกก็บรรลุถึงนิพพาน อันจบสิ้น
โดยสวนเดียว บางพวกก็ไมบรรลุ ดูกอนพราหมณ
ในเรื่องนี้เราจะทําอยางไรได ดูกอนพราหมณ พระตถาคต
เปนเพียงผูบอกหนทาง พระพุทธเจายอมบอกหนทาง
สัตวทั้งหลายผูปฏิบัติอยูดวยตนเอง จึงจะพึงหลุดพนได
เพราะฉะนั้น จึงถือวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพนแม
ดวยประการอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวเหลานัน้
เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยังบุคคลอืน่ ใหหลุดพน
[๓๘] คําวา มุงหวังอยูในขางหลังบางในขางหนาบาง มีความ
วา อนาคตเรียกวาขางหลัง อดีตเรียกวาขางหนาอีกอยางหนึ่ง อนาคต
ใกลอดีตก็ดี ปจจุบันใกลอดีตก็ดี เรียกวา ขางหลัง อดีตใกลอนาคต
ก็ดี ปจจุบันใกลอนาคตก็ดี เรียกวาขางหนา.
บุคคลทําความมุงหวังในขางหนา อยางไร ? คือ บุคคลยอม
หวนระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอดีตกาล เราไดมีรูป
อยางนี้ มีเวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้ มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้
บุคคลชื่อวา ทําความมุงหวังในขางหนา แมดวยประการอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง วิญญาณเปนของพัวพันดวยฉันทราคะในอารมณนั้นวา
ในอดีตกาลเราไดมีจักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะวิญญาณเปนของพัวพันดวย
ฉันทราคะบุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลินอารมณนั้น
จึงชื่อวา ยอมกระทําความมุงหวังในขางหนา แมดวยประการอยางนี้.
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วิญญาณเปนของพัวพันดวยฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตกาล
เราไดมีโสตะดังนี้ มีเสียงดังนี้....ในอดีตกาล เราไดมีฆานะดังนี้ มีกลิ่นดังนี้...
ในอดีตกาลเราไดมีชิวหาดังนี้ มีรสดังนี้...ในอดีตกาล เราไดมีกายดังนี้
มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีใจดังนี้ มีธรรมดังนี้ เพราะวิญญาณ
เปนของพัวพันดวยฉันทราคะ บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เมื่อ
เพลิดเพลินอารมณนั้น จึงชื่อวา ยอมกระทําความมุงหวังในขางหนา
แมดวยประการอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมยินดี มุงหวัง ถึงความปลื้มใจดวยการ
หัวเราะ การเจรจา การเลนกับมาตุคามในกาลกอนบุคคลจึงชื่อวา ยอม
กระทําความมุงหวังในขางหนา แมดวยประการอยางนี้.
บุคคลทําความมุงหวังในขางหลังอยางไร ? คือ บุคคลตามระลึก
ถึงความเพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอยางนี้
เวทนาอยางนี้ สัญญาอยางนี้ สังขารอยางนี้ วิญญาณอยางนี้ บุคคล
ชื่อวาทําความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดอารมณที่ยังไมไดวา ในอนาคต
กาล เราพึงมีจักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะเหตุแหงการตั้งจิตไว บุคคลนั้น
จึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลินอารมณนั้น จึงชื่อวา ยอมกระทํา
ความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้.
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดอารมณที่ไมไดวา ในอนาคตกาลเราพึงมิโสตะ
ดังนี้ มีเสียงดังนี้....ในอนาคตกาล เราพึงมีฆานะดังนี้ มีกลิน่ ดังนี้.....ใน
อนาคตกาลเราพึงมีชิวหาดังนี้ มีรสดังนี้....ในอนาคตกาลเราพึงมีกายดังนี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 203

มีโผฏฐัพพะดังนี้....ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังนี้ มีธรรมดังนี้ เพราะ
เหตุแหงการตั้งจิตไว บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้นเมื่อเพลิดเพลิน
อารมณนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา ทําความมุงหวังในขางหลังแมดวย
ประการอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมตั้งจิตเพื่อจะไดอารมณที่ยังไมไดวา เราจัก
เปนเทวราช หรือจักเปนเทวดาตนใดตนหนึ่ง ดวยศีลดวยพรต ดวยตบะ
หรือดวยพรหมจรรย เพราะเหตุแหงการตั้งจิตไว บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลิน
อารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลินอารมณนั้น บุคคลนัน้ จึงชื่อวา ทําความมุง
หวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุงหวัง
อยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง.
[๓๙] คําวา ปรารถนาอยูซึ่งกามเหลานี้ หรือกามที่มีในกอน
มีความวา คําวาซึ่งกามเหลานี้ คือ อยากได ยินดี ปรารถนา
ทะเยอทะยาน เพอฝนถึงกามคุณ ๕ ที่เปนปจจุบัน คําวา ปรารถนา
อยูซึ่งกามที่มีในกอนมีความวา ปรารถนาอยู บนเพออยู รําพันอยู ถึง
กามคุณ ๕ ที่เปนอดีต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปรารถนาอยูซึ่งกาม
เหลานี้หรือกามที่มีในกอนเพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :สัตวเหลานั้น ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพ
เพราะเหตุแหงความปรารถนา มุงหวังอยูใ นขางหลังบาง
ในขางหนาบางปรารถนาอยูซึ่งกามเหลานี้ หรือกามทีม่ ีใน
กอน เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยังบุคคลอื่นใหหลุด
พน.
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[๔๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา:สัตวเหลานั้น ปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยู
ในกามทั้งหลายเปนผูตกต่ํา ตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ ถึง
ทุกขแลว ยอมรําพันอยูวาเราทั้งหลายเคลื่อนจากภพนี้แลว
จักเปนอะไรหนอ.
วาดวยกาม ๒ อยาง
[๔๑] คําวา ปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกาม
ทั้งหลาย มีความวา กาม โดยหัวขอไดแกกาม ๒ อยาง คือ วัตถุ
กาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กาม
เหลานี้ เรียกวา กิเลสกาม. ตัณหา เรียกวา ความปรารถนา ได
แก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล
สัตวทั้งหลาย กําหนัด ปรารถนาหลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว
พัวพัน ในวัตถุกามทั้งหลายดวยกิเลสกาม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ปรารถนาในกามทั้งหลาย. คําวา ขวนขวาย มีความวา แมสัตว
เหลาใด ยอมแสวงหา เสาะหา คนหากามทั้งหลาย เปนผูเที่ยวไปเพื่อ
กาม มักมากในกาม หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนม
ไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชื่อวา
ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ยอมแสวงหาเสาะหา คนหา รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหาเปนผูเที่ยวไปเพื่อ
กาม มักมากในกาม หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนม
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ไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชื่อวา
ผูขวนขวายในกาม.
แมสัตวเหลาใดไดเฉพาะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวย
สามารถแหงตัณหา เปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม มักมากในกาม หนักในกาม
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุง
กามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชอื่ วา ผูขวนขวายในกาม.
แมสัตวเหลาใด บริโภครูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวย
สามารถแหงตัณหา เปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม มักมากในกาม หนักในกาม
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกาม
เปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชื่อวา ผูขวนขวายในกาม.
คนผูทําความทะเลาะชื่อวาขวนขวายในความทะเลาะ. คนผูทําการ
งานชื่อวาขวนขวายในการงาน. คนผูเที่ยวไปในโคจร ชื่อวาขวนขวายใน
โคจร. คนผูเจริญฌาน ชื่อวาขวนขวายในฌานฉันใด. แมสตั วเหลาใด
ยอมแสวงหา เสาะหา คนหา กามทั้งหลายเปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม มัก
มากในกาม หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม
นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชื่อวา ผูขวนขวาย
ในกามฉันนั้นเหมือนกัน.
แมสัตวเหลาใด ยอมแสวงหา เสาะหา คนหา รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม มักมาก
ในกาม หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม
นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชื่อวา ผูขวนขวาย
ในกาม.
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แมสัตวเหลาใดไดเฉพาะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวย
สามารถแหงตัณหา เปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม มักมากในกาม หนักในกาม
เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม
มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ก็ชอื่ วา ผูขวนขวายในกาม.
คําวา หลงใหล มีความวา โดยมากเทวดาและมนุษยยอมหลง
หลงใหล หลงพรอมอยูในกามคุณ ๕ เปนผูหลง หลงใหล หลงพรอม
อันอวิชชาทําใหตาบอด หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุม
ไว ครอบงําไว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปรารถนา. ขวนขวาย
หลงใหลอยูในกามทั้งหลาย.
[๔๒] คําวา สัตวเหลานั้น เปนผูตกต่ําตั้งอยูในกรรมอัน
ไมเสมอ มีความวา คําวา ตกต่ํา คือแมสัตวผูไปต่ํา ชื่อวา ผูตกต่ํา
แมผูมีความตระหนี่ ก็ชื่อวา ผูตกต่ํา ผูไมเชื่อถือคํา ถอยคํา เทศนา
คําสอน ของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ชื่อวา
ผูตกต่ํา.
ผูไปต่ํา ชื่อวา ผูตกต่ํา อยางไร ? สัตวผูไปต่ําคือสัตวที่ไปสูนรก
ไปสูดิรัจฉานกําเนิด ไปสูเปรตวิสัย ชื่อวาไปต่ํา ผูไปต่ําอยางนี้ จึงชื่อวา
ผูตกต่ํา.
วาดวยความตระหนี่ ๕ ประการ
ผูมีความตระหนี่ ชือ่ วา ผูตกต่ํา อยางไร ? ความตระหนี่ ๕
ประการ คือ ความตระหนี่ที่อยู, ความตระหนี่ตระกูล, ความตระหนี่ลาภ,
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ความตระหนี่วรรณะ, ความตระหนี่ธรรม, ความตระหนี่เห็นปานนี้
อาการตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตาง ๆ
ความเหนียวแนน ความเปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอัน
ใคร ๆ ไมเชือ่ ถือไดในการให นี้เรียกวาความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง
ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะก็ดี
นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความมุงจะเอา ก็เรียกวาความตระหนี่ นีช้ ื่อวา
ความตระหนี่. ชนผูประกอบดวยความตระหนี่ ไมรูจักถอยคําที่ยาจก
กลาว ประมาทอยูแลว ผูมีความตระหนี่อยางนี้ ชื่อวา ผูตกต่ํา.
สัตวที่ไมเชื่อถือคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและ
สาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวาผูตกต่ําอยางไร ? สัตวทั้งหลายไม
เชื่อถือ ไมฟง ไมเงี่ยโสตลงฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรูคํา ถอยคํา เทศนา
คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูไมเชื่อ
ฟง ไมทําตามคํา ประพฤติฝาฝน เบือนหนาไปทางอื่น สัตวที่ไมเชื่อคํา
ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย
อยางนี้ ชื่อวา ผูตกต่ํา.
คําวา สัตวเหลานั้นตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ มีความวา
สัตวเหลานั้น ตั้งอยู ตั้งอยูเฉพาะ ติดแนน เขาถึง ติดพัน ติดใจ
ของ เกี่ยว เกาะเกี่ยว ในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม การฆาสัตว
การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การกลาวคําเท็จ คําสอเสียด
คําหยาบ. คําเพอเจอ ความเพงเล็ง ความปองราย ความเห็นผิด
สังขารทั้งหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ ความคิดอาน ความปรารถนา
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ความตั้งใจ อันไมเสมอ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสัตวเหลานั้นเปนผูตกต่ํา
ตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ.
[๔๓] คําวา ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพันอยู มีความวา คําวา
ถึงทุกขเขาแลว คือ เขาถึงทุกข ถึงทุกข ประสบทุกข ประจวบทุกข
ถึงมาร ประสบมาร ประจวบมาร ถึงมรณะ ประสบมรณะ ประจวบมรณะเขาแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถึงทุกขเขาแลว. คําวา
ยอมรําพันอยู คือ ยอมร่ําไรถึง เพอถึง โศกถึง ลําบากใจ รําพัน
ตบอกคร่ําครวญถึง ถึงความหลงใหล เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ถึงทุกข
เขาแลว ยอมรําพันอยู.
ความสงสัยในอนาคต ๑๕ ประการ
[๔๔] คําวา เราทั้งหลายเคลื่อนจากภพนี้แลว จักเปน
อะไรหนอ ? มีความวา สัตวเหลานั้น แลนไปสูค วามสงสัย แลนไปสู
ความเคลือบแคลง เกิดไมแนใจ ยอมพูดถึง เพอถึง โศกถึง ลําบากใจ
รําพันตบอกคร่ําครวญถึง ถึงความหลงใหลอยูวา เราทั้งหลายเคลื่อนจาก
ภพนี้แลวจักเปนอะไรหนอ ? คือจักเปนสัตวเกิดในนรก จักเปนสัตวเกิด
ในดิรัจฉานกําเนิด จักเปนสัตวเกิดในเปรตวิสัย จักเปนมนุษย จักเปน
เทวดา จักเปนสัตวมีรูป จักเปนสัตวไมมีรูป จักเปนสัตวมีสัญญา จักเปน
สัตวไมมีสัญญา หรือจักเปนผูมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช เราทั้งหลาย
จักมีในอนาคตหรือหนอ หรือจักไมมีในอนาคต เราทั้งหลายจักเปนอะไร
หนอแลในอนาคต เราทั้งหลายจักเปนอยางไรหนอแลในอนาคต เราทั้ง
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หลายจักเปนอะไรแลวจึงจักเปนอะไรอีกในอนาคตกาล ดังนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา สัตวเหลานั้นยอมรําพันวา เราทั้งหลายเคลื่อนจากภพนี้แลว
จักเปนอะไรหนอ ?
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :สัตวเหลานั้น ปรารถนา ขวนขวายหลงใหลอยู
ในกามทั้งหลาย เปนผูตกต่ํา ตั้งอยูในธรรมอันไมเสมอ
ถึงทุกขเขาแลวยอมรําพันอยูวา เราทั้งหลายเคลื่อนจากภพ
นี้แลว จักเปนอะไรหนอ.
[๔๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เพราะฉะนั้นแล สัตวผูเกิดมา พึงศึกษาในศาสนา
นี้แหละ พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลก
วาเปนกรรมอันไมเสมอ ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอ
เพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น นักปราชญทั้งหลาย
ไดกลาวชีวิตนี้ วาเปนของนอย.
วาดวยสิกขา ๓
[๔๖] คําวา เพราะฉะนั้นแล สัตวผูเกิดมา พึงศึกษาใน
ศาสนานี้แหละ มีความวา คําวา เพราะฉะนั้น คือ เพราะฉะนั้น
เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น คือ
เพราะเห็นโทษนั้นในกามทั้งหลาย. คําวา พึงศึกษา มีความวา พึง
ศึกษาสิกขาทั้ง ๓ คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญา
สิกขา ๑
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อธิศีลสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวม
แลวดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัย
ในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ
นอย ศีลขันธใหญ ศีล ที่ตั้ง เบื้องตน ความประพฤติ ความสํารวม
ความระวังปาก ประธานแหงความถึงพรอมดวยกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียก
วา อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌาณ มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิด
แตวิเวกอยู เพราะวิตกและวิจารสงบไปจึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตสมาธิอยู. เพราะปติสิ้นไปจึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเ ปนสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอน ๆ ได จึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข มีอุเบกขาเปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา อธิจติ ตสิกขา.
อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา
ประกอบดวยปญญาอันใหถึงความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรก
กิเลสใหถึงความสิ้นทุกข โดยชอบ ภิกษุนั้น ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานัน้
อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัตใิ หถึงความดับ
อาสวะ นี้เรียกวา อธิปญ
 ญาสิกขา.
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สัตวผูเกิดมา เมื่อนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้ เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา
เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจไปดวยความเชื่อ เมื่อประคองความเพียร
เมื่อตั้งสติ เมื่อตั้งจิต เมื่อรูชัดดวยปญญา เมือ่ รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง
เมื่อกําหนดรูซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญธรรม
ที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง พึงศึกษา พึงประพฤติ
เอื้อเฟอ พึงประพฤติเอื้อเฟอโดยชอบ สมาทานประพฤติ.
คําวา ในศาสนานี้ คือ ในความเห็นนี้ ในความควรนี้ ในความ
ชอบใจนี้ ในความยึดถือนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ใน
ปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพนี้ ในมนุษย
โลกนี.้
คําวา สัตวผูเกิดมา คือสัตว นระ ฯลฯ มนุษยเพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เพราะฉะนั้นแล สัตวผูเกิดมา พึงศึกษาในศาสนานี้
แหละ.
[๔๗] คําวา พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลก
วาเปนกรรมอันไมเสมอ มีความวา คําวา อยางใดอยางหนึ่ง คือ
ทั้งปวงโดยอาการทั้งปวง ทั้งปวง โดยประการทั้งปวง ไมเหลือ ไมมี
เหลือ, คําวาอยางใดอยางหนึ่ง นี้เปนเครื่องกลาวกรรมทั้งสิ้น.
คําวา พึงรูวาเปนกรรมอันไมเสมอ มีความวา สัตวผูเกิดมา
พึงรู พึงรูทั่ว รูแจง รูเฉพาะ แทงตลอด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา
ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารทั้งหลาย
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กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนาความปรารถนา ความตั้งใจ อันไมเสมอ
วาเปนกรรมอันไมเสมอ คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่ง
วาเปนกรรมอันไมเสมอ.
[๔๘] คําวา ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอเพราะเหตุ
แหงกรรมอันไมเสมอนัน้ มีความวา สัตวผูเกิดมา ไมพึงประพฤติ
ไมพึงเอื้อเฟอประพฤติ ไมพึงเอื้อเฟอประพฤติโดยชอบ ไมพึงสมาทาน
ประพฤติซึ่งกรรมอันไมเสมอ เพราะเหตุแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณวาจา
ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารทั้งหลาย
กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนาความปรารถนา ความตั้งใจอันไมเสมอ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอเพราะเหตุ
แหงกรรมอันไมเสมอนัน้ .
ชีวิตนอยดวยเหตุ ๒ ประการ
[๔๙] คําวา นักปราชญทั้งหลายไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของ
นอย มีความวา ชีวิต ไดแกอายุ ความตั้งอยู ความดําเนินไป ความ
ใหอัตภาพดําเนินไป ความหมุนไป ความเลี้ยง ความเปนอยู ชีวิตินทรีย
ก็ชีวิตนอยโดยเหตุ ๒ ประการ คือ ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอย ๑ ชีวิตนอย
เพราะมีกิจนอย ๑.
ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอย เปนอยางไร ? ชีวิตเปนอยูแลวใน
ขณะจิตเปนอดีต ยอมไมเปนอยู จักไมเปนอยู ชีวิตจักเปนอยูในขณะจิต
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เปนอนาคต ยอมไมเปนอยู ไมเปนอยูแลว ชีวิตยอมเปนอยูในขณะจิต
เปนปจจุบัน ไมเปนอยูแลว จักไมเปนอยู.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชีวติ อัตภาพ สุขและทุกขทั้งมวลเปนธรรมประกอบกัน เสมอดวยจิตดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน
เทวดาเหลาใด ยอมตั้งอยูตลอดแปดหมื่นสีพ่ ันกัปเทวดา
เหลานัน้ ยอมไมเปนผูประกอบดวยจิต ๒ ดวงเปนอยูเลย
ขันธเหลาใดของสัตวผูตาย หรือของสัตวที่เปนอยูในโลก
นี้ดับแลว ขันธเหลานั้นทั้งปวงเที่ยวเปนเชนเดียวกันดับไป
แลว มิไดสืบเนื่องกัน ขันธเหลาใด แตกไปแลวในอดีต
เปนลําดับ และขันธเหลาใดแตกไปแลวในอนาคตเปน
ลําดับ ความแปลกกันแหงขันธทั้งหลายที่ดับไปในปจจุบัน
กับดวยขันธเหลานัน้ ยอมมิไดมีในลักษณะสัตวไมเกิดแลว
ดวยอนาคตขันธ ยอมเปนอยูดวยปจจุบันขันธ สัตวโลกตาย
แลว เพราะความแตกแหงจิตนี้เปนบัญญัติทางปรมัตถ
ขันธทงั้ หลายแปรไปโดยฉันทะ ยอมเปนไปดุจน้ําไหลไป
ตามที่ลุมฉะนั้น ยอมเปนไปตามวาระอันไมขาดสาย เพราะ
อายตนะ ๖ เปนปจจัย ขันธทั้งหลายแตกแลวมิไดถึงความ
ตั้งอยู กองขันธมิไดมีในอนาคต ขันธทั้งหลายที่เกิดแลว
ยอมตัง้ อยู เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดทั้งอยูบนปลายเหล็ก
แหลมฉะนั้น ก็ความแตกแหงธรรมขันธทั้งหลายที่เกิดแลว
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นั้นสกัดอยูขางหนาแหงสัตวเหลานั้น ขันธทงั้ หลายมีความ
ทําลายเปนปกติ มิไดรวมขันธที่เกิดกอน ยอมตั้งอยู
ขันธทงั้ หลายมาโดยไมปรากฏแตกแลวก็ไปสูที่ไมปรากฏ
ยอมเกิดขึ้นและเสื่อมไป เหมือนสายฟาแลบในอากาศ
ฉะนั้น.
ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอย อยางนี้.
ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอย อยางไร ? ชีวิตเนื่องดวยลมหายใจเขา
ชีวิตเนื่องดวยลมหายใจออก ชีวิตเนื่องดวยลมหาย ใจเขาและลมหายใจออก
ชีวิตเนื่องดวยมหาภูตรูป ชีวิตเนื่องดวยไออุน ชีวิตที่เนื่องดวยอาหารที่
กลืนกิน ชีวิตเนื่องดวยวิญญาณ กรัชกายอันเปนที่ตั้งแหงลมหายใจเขา
และลมหายใจออกเหลานี้ก็ดี อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และ
ภพอันเปนเหตุเดิมแหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานี้ก็ดี ปจจัยทั้ง
หลายก็ดี ตัณหาอันเปนแดนเกิดกอนก็ดี รูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิด
รวมกัน แหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานี้ก็ดี อรูปธรรมที่ประ
กอบกัน แหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานั้นก็ดี ขันธที่เกิดรวมกัน
แหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานี้ก็ดี ตัณหาอันประกอบกันก็ดี
ก็มีกําลังทราม ธรรมเหลานั้นมีกําลังทรามเปนนิตยตอกันและกัน มิไดตั้งมั่น
ตอกันและกัน ยอมยังกันและกันใหตกไป เพราะความตานทานมิไดมีแก
กันและกัน ธรรมเหลานั้นจึงไมดํารงกันและกันไวได ธรรมแมใดใหธรรม
เหลานี้เกิดแลว ธรรมนัน้ มิไดมี ก็แตธรรมอยางหนึ่ง มิไดเสื่อมไปเพราะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 215

ธรรมอยางหนึ่ง ก็ขันธเหลานี้แตกไปเสื่อมไป โดยอาการทั้งปวง ขันธ
เหลานี้อันเหตุปจจัยมีในกอนใหเกิดแลว แมเหตุปจจัยอันเกิดกอนเหลาใด
เหตุปจจัยเหลานั้นก็ตายไปแลวในกอน ขันธที่เกิดกอนก็ดี ขันธที่เกิดภาย
หลังก็ดี มิไดเห็นกันและกันในกาลไหน ๆ ฉะนัน้ ชีวิตจึงชื่อวา เปน
ของนอยเพราะมีกิจนอย อยางนี้.
อนึ่ง เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา ชีวิตมนุษยก็
นอย คือเล็กนอยนิดหนอย เปนไปชัว่ ขณะ เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาล
บัดเดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไมชา ดํารงอยูไมนาน เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้น
ดาวดึงส......เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้นยามา.........เพราะเทียบชีวิตของ
เทวดาชั้นดุสิต......เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้นนิมมานรดี.....เพราะเทียบ
ชีวิตของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.......เพราะเทียบชีวิตของเทวดาเนื่องใน
หมูพรหม ชีวิตมนุษยนอย คือเล็กนอย นิดหนอย เปนไปชัว่ ขณะ เปน
ไปพลัน เปนไปชั่วกาลบัดเดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไมชา ดํารงอยูไมนาน.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายุของพวกมนุษยนี้นอย
จําตองไปสูปรโลก มนุษยทั้งหลายจําตองประสบความตาย
ตามที่รูกันอยูแลวควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย
ไมมมี นุษยที่เกิดมาแลวจะไมตาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผู
ใดยอมเปนอยูนาน ผูนั้นก็เปนอยูไดเพียง ๑๐๐ ป หรือที่
เกินกวา ๑๐๐ ป ก็มีนอย.
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พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา :อายุของพวกมนุษยนอย บุรุษผูใครความดี พึงดู
หมิ่นอายุที่นอยนี้ พึงรีบประพฤติใหเหมือนคนถูกไฟไหม
ศีรษะ ฉะนั้น เพราะความตายจะไมมาถึง มิไดมี วันคืน
ยอมลวงเลยไปชีวิตก็กระชั้นเขาไปสูความตายอายุของสัตว
ทั้งหลายยอมสิ้นไปเหมือนน้ําในแมน้ํานอย ยอมสิ้นไป
ฉะนั้น.
วาดวยปญญาที่เรียกวาธี
คําวา นักปราชญทั้งหลาย ไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย มี
ความวา นักปราชญทั้งหลายไดแก ผูม ีปญญาทรงจํา ผูถึงพรอมดวยปญญา
ทรงจํา ผูติเตียนบาป ปญญาเรียกวา ธี ไดแกความรู ความรูท ั่ว ความ
เลือกเฟน ความเลือกเฟนทั่ว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดดี
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความ
เปนผูฉลาด ความเปนผูมีปญญารักษาตน ปญญาเปนเครื่องจําแนก ปญญา
เปนเครื่องติด ปญญาเปนเครื่องเขาไปเห็น ปญญาอันกวางขวางดุจแผนดิน
ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเปนเครื่องเห็น
แจง ความรูสึกตัว ปญญาเปนเครื่องเจาะแทง ปญญาเปนเครื่องเห็นชัด
ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญาเปนศัสตรา ปญญาเพียงดังปรา-
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สาท ปญญาอันสวาง ปญญาอันแจมแจง ปญญาอันรุงเรื่อง ปญญาเปน
ดังแกว ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ เพราะเปน
ผูประกอบดวยปญญานั้น จึงชื่อวา ธีรา อีกอยางหนึ่ง ชนผูม ีปญญาใน
ขันธ มีปญ
 ญาในธาตุ มีปญญาในอายตนะ มีปญญาในปฏิจจสมุปบาท มี
ปญญาในสติปฏฐาน มีปญ
 ญาในสัมมัปปธาน มีปญ
 ญาในอิทธิบาท มีปญญา
ในอินทรีย มีปญญาในพละ มีปญ
 ญาในโพชฌงค มีปญญาในมรรค มี
ปญญาในผล มีปญญาในนิพพาน ชื่อวา ธีรา ผูมีปญญาทั้งหลายนั้น
ไดกลาว คือ กลาว บอก พูด แสดง แถลงวา ชีวิตมนุษยนอย คือ
เล็กนอย นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลัน เปนไปตลอดกาลบัดเดี๋ยว
เดียวตั้งอยูตลอดกาลไมชา ดํารงอยูไมนาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
นักปราชญทั้งหลายไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :เพราะฉะนั้นแล สัตวผูเกิดมา พึงศึกษาในศาสนา
นี้แหละ พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลกวา
เปนกรรมอันไมเสมอ ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอ
เพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น นักปราชญ ทั้งหลาย
ไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย.
[๕๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เรายอมเห็นหมูสัตวนี้ ผูไ ปในตัณหาในภพทั้ง
หลายดิน้ รนอยูในโลก นรชนทั้งหลายที่เลวยังไมปราศจาก
ตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมร่ําไรใกลปากมัจจุ.
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สัตวดิ้นในอยูในโลกเพราะตัณหา
[๕๑] คําวา เรายอมเห็น.... ดิน้ รนอยูในโลก มีความวา
คําวา ยอมเห็น คือ ยอมเห็น ยอมแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู
ดวยมังสจักษุบาง ทิพยจักษุบาง ปญญาจักษุบาง พุทธจักษุบาง สมันตจักษุ
บาง.
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก
ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก.
คําวา ดิ้นรนอยู คือ เรายอมเห็น ยอมแลดู. ตรวจดู เพงดู
พิจารณาดู ซึ่งหมูสัตวนี้ดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว
เอนเอียง กระสับกระสายอยู ดวยความดิ้นรนเพราะตัณหา ดวยความดิ้น
รนเพราะทิฏฐิ ดวยความดิ้นรนเพราะกิเลส ดวยความดิ้นรนเพราะความ
ประกอบ ดวยความดิ้นรนเพราะผลกรรม ดวยความดิ้นรนเพราะทุจริต
ดวยราคะของผูกําหนัด ดวยโทสะของผูขัดเคือง ดวยโมหะของผูหลงแลว
ดวยมานะเปนเครื่องผูกพัน ดวยทิฏฐิที่ยึดถือไว ดวยความฟุงซานที่ฟุง
แลว ดวยความสงสัยที่ไมแนใจ ดวยอนุสัยที่ถึงกําลังดวยลาภ ดวยความ
เสื่อมลาภ ดวยยศ ดวยความเสื่อมยศ ดวยสรรเสริญ ดวยนินทา ดวยสุข
ดวยทุกข ดวยชาติ ดวยชรา ดวยพยาธิ ดวยมรณะ ดวยโสกะปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดวยทุกขคือความเกิดในนรก ดวยทุกขคือ
ความเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดวยทุกขคือความเกิดในวิสัยแหงเปรต
ดวยทุกขคือความเกิดในมนุษย ดวยทุกขมีความเกิดในครรภเปนมูล ดวย
ทุกขมีความทั้งอยูในครรภเปนมูล ดวยทุกขมีความตลอดจากครรภเปนมูล
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ดวยทุกขอันติดตามสัตวที่เกิดแลว ดวยทุกขอันเนื่องแหงผูอื่นแหงสัตวผูเกิด
แลว ดวยทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของตน ดวยทุกขอันเกิดแตความ
ขวนขวายของผูอื่น ดวยทุกขอันเกิดแตทุกขเวทนา ดวยทุกขอันเกิดแต
สังขาร ดวยทุกขอันเกิดแตความแปรปรวน ดวยทุกขเพราะโรคทางจักษุ
โรคทางโสตะ โรคทางฆานะ โรคทางชิวหา โรคทางกาย โรคทางศีรษะ
โรคทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไรหวัด
โรคไขพิษ โรคไขเชื่อมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด
โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ
โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูด
โรคละลอก โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีกําเริบ
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง ดวยอาพาธมีดีเปน
สมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธ
สันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดขึ้นเพราะการบริหารไม
สม่ําเสมอ อาพาธเกิดขึ้นแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธเกิดแตผลกรรม
ดวยความหนาว ดวยความรอน ดวยความหิว ดวยความกระหาย ดวย
ปวดอุจจาระ ดวยปวดปสสาวะ ดวยความทุกขเกิดแตสัมผัสแหงเหลือบ ยุง
ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน ดวยทุกขเพราะความตายแหงมารดา ดวย
ทุกขเพราะความตายแหงบิดา ดวยทุกขเพราะความตายแหงพี่ชายนองชาย
ดวยทุกขเพราะความตายแหงพี่สาวนองสาว ดวยทุกขเพราะความตายแหง
บุตร ดวยทุกขเพราะความตายแหงธิดา ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหง
ญาติ ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ดวยทุกขเพราะความ
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ฉิบหายแหงโภคทรัพย ดวยทุกขเพราะความฉิบหายอันเกิดแตโรค ดวย
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมเห็น....ดิ้นรนอยูในโลก.
[๕๒] คําวา หมูสัตวนี้ผูไปในตัณหาในภพทัง้ หลาย มี
ความวา คําวา หมูสัตว เปนชื่อของสัตว.
คําวา ตัณหา คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา.
คําวา ผูไปในตัณหา คือไปในตัณหา ไปตามตัณหา ซานไปตาม
ตัณหา จมอยูในตัณหา อันตัณหาใหตกไปแลว อันตัณหาครอบงําแลว
มีจิตอันตัณหาครอบงําแลว.
คําวา ในภพทั้งหลาย คือในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา หมูสัตวนี้ผูไปในตัณหาในภพทัง้ หลาย.
[๕๓] คําวา นรชนทั้งหลายที่เลว....ยอมร่ําไรใกลปากมัจจุ
มีความวา นรชนทั้งหลายที่เลว คือผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขาร
ทั้งหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจอันเลว
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ชั่วหยาบ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนทั้งหลายที่เลว.
คําวา ยอมร่ําไรใกลปากมัจจุ มีความวา นรชนทั้งหลายเปนผู
ถึงมัจจุ ประจวบกับมัจจุเขาถึงมัจจุถึงมาร ประจวบกับมาร เขาถึงมาร
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ถึงมรณะ ประจวบกับมรณะ เขาถึงมรณะ ยอมร่ําไร บนเพอ เศราโศก
ลําบากใจ รําพัน บอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล ใกลปากมัจจุ
ปากมาร ปากมรณะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนทั้งหลายที่เลว....
ยอมร่ําไรใกลปากมัจจุ.
วาดวยภพนอยภพใหญ
[๕๔] คําวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ
มีความวา ตัณหา คือ รูปตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา.
คําวา ในภพนอยและภพใหญ ไดแก ภพนอยและภพใหญ
คือ กรรมวัฏและวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏ
เปนเครื่องเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏ
เปนเครื่องเกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏ
เปนเครื่องเกิดในอรูปภพในความเกิดบอย ๆ ในความเปนไปบอย ๆ ใน
ความเขาถึงบอย ๆ ในปฏิสนธิบอย ๆในอันบังเกิดขึ้นแหงอัตภาพบอย ๆ.
คําวา ยังไมปราศจากตัณหา คือ ยังไมปราศจากตัณหา
มีตัณหายังไมหมดไป มีตัณหายังไมสละแลว มีตัณหายังไมสํารอกแลว
มีตัณหายังไมพนไปแลว มีตัณหายังไมละเสียแลว มีตัณหายังไมสละคืน
แลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยและ
ภพใหญ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา:เรายอมเห็นหมูสัตวนี้ ผูไปในตัณหาในภพทั้งหลาย
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ดิ้นรนอยูในโลก นรชนทั้งหลายที่เลว ยังไมปราศจากตัณ
หาในภพนอยภพใหญ ยอมร่ําไรใกลปากมัจจุ.
[๕๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุ
ที่ยึดถือวาตองเรา เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยูในน้ํานอยอัน
มีกระแสสิ้นไป นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว ไมทําซึงตัณหา
เครื่องเกี่ยวของในภพทั้งหลาย พึงเปนผูไมยึดถือวาของ
เราประพฤติ.
วาดวยความยึดถือ ๒ อยาง
[๕๖] คําวา ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยูใน
เพราะวัตถุไมยึดถือวาของเรา มีความวา ความยึดถือวาของเรา ไดแก
ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑
ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑.
ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา เปนไฉน ? วัตถุที่ทําใหเปน
เขต เปนแดน เปนสวน เปนแผนก กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของ
เรา ดวยสวนแหงตัณหามีประมาณเทาใด ยอมยึดถือวาของเรา ซึ่งวัตถุมี
ประมาณเทานั้น วาสิ่งนี้ของเรา สิง่ นั้นของเรา สิ่งมีประมาณเทานี้ของ
เรา สิ่งของของเรามีประมาณเทานี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เครื่องลาด เครื่องนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค
มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน
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ชนบท ฉางขาว คลัง เปนของของเรา ยอมยึดถือวาเปนของเราแมซึ่งแผน
ดินใหญทั้งสิ้น ดวยสามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ชอื่
วา ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา.
ความยืดถือวาของเราดวยทิฏฐิ เปนไฉน ? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ
๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตัคคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ความไปคือทิฏฐิ
รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ
เครื่องประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือมั่น ความยืดมั่น ความยึดถือ
ทางชั่ว ทางผิด ความผิด ลัทธิเดียรถีย ความถือโดยแสวงผิด ความ
ถือวิปริต ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือในสิ่งที่ไมแนนอนวา
แนนอน จนถึงทิฏฐิ ๖๒ นี้ชื่อวา ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ.
คําวา ทานทั้งหลายจงเห็นหมูส ัตวผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุ
ที่ยึดถือวาของเรา มีความวา หมูส ัตวแมผูมีความหวาดระแวงในการ
แยงชิงวัตถุที่ยึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือยอมดิ้นรนเมื่อเขากําลังชิง
เอาบาง เมื่อเขาชิงเอาแลวบาง แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวน
ไปแหงวัตถุที่ยึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน ยอมกระเสือก
กระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา เมื่อวัตถุ
นั้นกําลังแปรปรวนอยูบา ง เมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง ทานทั้ง
หลายจงเห็น จงแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู. ซึ่งหมูสัตวผูดิ้นรน
กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา
อยูอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้น
รนอยูในเพราะวัตถุที่ยึดถือวาของเรา.
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[๕๗] คําวา เหมือนฝูงปลาที่ดิ้นรนอยูในน้าํ นอยอันมีกระ
แสสิ้นไป มีความวา ฝูงปลาที่ถูกฝูงกา เหยี่ยว หรือนกยาง จิกฉุดขึ้น
กินอยู ยอมดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว เอนเอียง
กระสับกระสายไปมาในที่มีน้ํานอย มีน้ํานิดหนอย มีน้ําแหงไป ฉันใด
หมูสัตวแมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่ยึดถือวา ของเรา ยอม
ดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรนเมื่อเขากําลังชิงเอาบาง เมื่อเขาชิงเอาแลวบาง
แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่ยึดถือวาของเรายอม
ดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน ยอมกระเสือกกระสน ทุรนทุราย หวั่นไหว
เอนเอียง กระสับกระสายไปมา เมื่อวัตถุนั้น กําลังแปรปรวนบางแปรปรวน
ไปแลวบางฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนฝูงปลาที่ดิ้นรนอยู
ในน้ํานอยอันมีกระแสสิน้ ไป.
[๕๘] คําวา นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว....พึงเปนผูไมยึด
ถือวาของเราประพฤติ มีความวา เห็นแลว คือ ประสบ เทียบเคียง
พิจารณา ตรวจตรา ทําใหแจมแจงซึ่งโทษนั้น ในเพราะวัตถุที่ยึดถือ
วาของเรา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว.
คําวา พึงเปนผูไมยึดถือวาของเราประพฤติ มีความวา ความ
ยึดถือวาของเรา ไดแกความยึดถือวาของเรา ๒ อยางคือ ความยึดถือวา
ของเราดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ ื่อวา
ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา ความยึดถือวาของ
เราดวยทิฏฐิ นรชนพึงละความยึดถือวาของเราดวยตัณหา สละคืนความ
ยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว ไมยึดถือวาของเราซึ่งจักษุ โสตะ ฆานะ
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ชิวหา กาย ใจ ไมยึดถือวาของเรา คือ ไมถือ ไมถือมั่น ไมยึดมั่น
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ, กามภพ รูปภพ อรูปภพ, สัญญาภพ
อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ, เอกโวการภพ จตุโวการภพ
ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน ทิฏฐสุตมุตวิญญาตัพพธรรม
พึงประพฤติไป คือ พึงอยู เปนไป หมุนไปรักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพ
ดําเนินไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว....พึง
เปนผูไมยึดถือวาของเราประพฤติ.
[๕๙] คําวา ไมทําซึ่งตัณหาเกี่ยวของในภพทั้งหลาย มี
ความวา ในภพทั้งหลาย คือในกามภพ รูปภพ อรูปภพ ตัณหาเรียก
วา เครื่องเกี่ยวของ ไดแกความกําหนัด ความกําหนัด กลา ฯลฯ อภิชฌา
โลภะ อกุศลมูล. คําวา ไมทําซึ่งตัณหาเครื่องเกี่ยวของในภพทั้ง
หลาย คือ ไมทําซึ่งตัณหาเครื่องเกี่ยวของในภพทั้งหลายคือ ไมทําซึ่ง
ตัณหาเครื่องเกี่ยวของ ไมทําซึ่งความพอใจ ความรัก ความกําหนัด
ความชอบใจ คือไมใหเกิด ไมใหเกิดเสมอ ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิด
เฉพาะในภพทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมทําซึ่งตัณหาเครื่อง
เกี่ยวของในภพทั้งหลาย.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยู ในเพราะ
วัตถุที่ยึดถือวาของเรา เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยูในน้ํานอย
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อันมีกระแสสิ้นไป นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว ไมทําซึง่
ตัณหาเครื่องเกี่ยวของในภพทั้งหลาย พึงเปนผูไมยึดถือ
วาของเราประพฤติ.
[๖๐] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ธีรชนพึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้ง ๒ กําหนดรู
ผัสสะแลว ไมเปนผูตามติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ไมทาํ
กรรมนั้นอยู ยอมไมติดในทิฏฐารมณ และสุตารมณ.
[๖๑] คําวา พึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้ง ๒ มีความวา
ที่สุด คือ ผัสสะเปนที่สุดอันที่ ๑ ผัสสสมุทัยเปนที่สุดอันที่ ๒, อดีตเปน
ที่สุดอันที่ ๑ อนาคตเปนที่สุดอันที่ ๒, สุขเวทนาเปนที่สุดอันที่ ๑ ทุกขเวทนาเปนที่สุดอันที่ ๒, นามเปนที่สุดอันที่ ๑ รูปเปนที่สดุ อันที่ ๒,
อายตนะภายใน ๖ เปนทีส่ ุดอันที่ อายตนะภายนอก ๖ เปนทีส่ ุดอันที่ ๒,
สักกายะเปนที่สุดอันที่ ๑ สักกายสมุทัยเปนที่สุดอันที่ ๒, คําวา ความพอ
ใจ ไดแก ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความ
เพลินคือความใคร ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหา
ในกาม ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม
หวงคือกาม ความประกอบในกาม ความยึดถือในกาม เครื่องกั้นกางคือ
กามฉันทะ. คําวา พึงกําจัดความพอใจในที่สดุ ทั้ง ๒ คือพึงกําจัด พึงกําจัดเฉพาะ พึงละ พึงบรรเทา พึงทําใหสิ้นไป พึงใหถึงความ
ไมมีในภายหลัง ซึ่งความพอใจในที่สุดทั้ง ๒ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พึงกําจัดความพอใจในทีส่ ุดทั้ง ๒.
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วาดวยผัสสะตาง ๆ
[๖๒] คําวา กําหนดรูผัสสะแลวเปนผูไมตามติดใจ มีความ
วา ผัสสะ ไดแก จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจนสัมผัส ปฏิฆสัมผัส สัมผัสเปนที่ตั้งแหง
สุขเวทนา สัมผัสเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา สัมผัสเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุข
เวทนา ผัสสะอันสัปยุตดวย กุศลจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวย กุศลจิต ผัสสะ
อันสัมปยุตดวยอัพยากตจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยกามาวจรจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยรูปาวจรจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต ผัสสะเปนสุญญตะ
ผัสสะเปนอนิมิตตะ ผัสสะเปนอัปปณิหิตะ ผัสสะเปนโลกิยะ ผัสสะเปน
โลกุตตระ ผัสสะเปนอดีต ผัสสะเปนอนาคต ผัสสะเปนปจจุบัน ผัสสะ
ใดเห็นปานนี้ คือความถูกตอง ความถูกตองพรอม ความที่จิตถูกตอง
พรอม นี้ชื่อวา ผัสสะ. คําวา กําหนดรูผัสสะแลว คือ กําหนดรูซึ่ง
ผัสสะ โดยปริญญา ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหาน
ปริญญา.
วาดวยปริญญา ๓ ประการ
ญาตปริญญา เปนไฉน? ธีรชนยอมรูซึ่งผัสสะ คือ ยอมรู ยอม
เห็นวา นี้จักขุสัมผัส นี้โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส นี้ชิวหาสัมผัส นี้กาย
สัมผัส นี้มโนสัมผัส นี้อธิวจนสัมผัส นี้ปฏิฆสัมผัส นี้สัมผัสเปนที่ตั้งแหง
สุขเวทนา นี้สัมผัสเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา นีส้ ัมผัสเปนที่ตั้งแหงอทุกขม
สุขเวทนา นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยกุศลจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยอกุศลจิต
นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยอัพยากตจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยกามาวจรจิต
นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยรูปาวจรจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต
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นี้ผัสสะเปนสุญญตะ นีผ้ ัสสะเปนอนิมิตตะ นี้ผัสสะเปนอัปปณิหิตะ นี้ผัสสะ
เปนโลกิยะ นี้ผัสสะเปนโลกุตตระ นี้ผัสสะเปนอดีต นี้ผัสสะเปนอนาคต
นี้ผัสสะเปนปจจุบัน นี้เรียกวา ญาตปริญญา.
ตีรณปริญญา เปนไฉน ? ธีรชนทําความรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณา
ซึ่งผัสสะ คือ ยอมพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
โรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของลําบาก เปนอาพาธ เปนอยาง
อื่น เปนของชํารุด เปนเสนียด เปนอุบาทว เปนภัย เปนอุปสรรค
เปนของหวั่นไหว เปนของแตกพัง เปนของไมยั่งยืน เปนของไมมีที่
ตานทาน เปนของไมมีที่ชอนเรน เปนของไมมีที่พึ่ง เปนของวาง เปน
ของเปลา เปนของสูญ เปนอนัตตา เปนโทษ เปนของมีความแปรไป
เปนธรรมดา เปนของไมมีแกนสาร เปนมลแหงความลําบาก เปนดัง
เพชฌฆาต เปนของปราศจากความเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนของอัน
เหตุปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อมาร เปนของมีชาติเปนธรรมดา เปนของมีชรา
เปนธรรมดา เปนของมีพยาธิเปนธรรมดา เปนของมีมรณะเปนธรรมดา
เปนของมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เปนธรรมดา
เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของ
ดับไป เปนของไมชวนใหแชมชื่น เปนอาทีนพ เปนนิสสรณะ นี้เรียกวา
ตีรณปริญญา.
ปหานปริญญา เปนไฉน ? ธีรชนพิจารณาอยางนี้แลวยอมละ บรร
เทาทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซึ่งฉันทราคะในผัสสะ สม
จริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันทราคะใน
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ผัสสะใด เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะนั้น ผัสสะนั้นจักเปนของอันเธอ
ทั้งหลายละแลว มีมลู รากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน
ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นในอนาคตเปนธรรมดา โดย
ประการอยางนี้ นี้เรียกวา ปหานปริญญา.
คําวา กําหนดรูผัสสะแลว คือ กําหนดรูซึ่งผัสสะ ดวยปริญญา
๓ นี.้ คําวา ไมเปนผูตามติดใจ มีความวา ตัณหา เรียกวา ความ
ติดใจ ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ
อกุศลมูล ความติดใจนั้น อันบุคคลใดละไดแลว ขัดขาดแลว สงบได
แลว ระงับไดแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ
บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูไมติดใจ บุคคลนั้น ไมติดใจ คือ ไมถึงความ
ติดใจ ไมหลงใหล ไมหมกมุน ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริฐ สุข จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ
รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีตกาล อนาคตกาล ปจจุบัน
กาล ทิฏฐธรรม สุตธรรม มุตธรรม วิญญาตัพพธรรม คือ เปนผูคลาย
ปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนความติดใจแลว คลาย
ปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนความกําหนัดแลว หมด
ความอยาก ดับแลว เย็นแลว เสวยความสุข มีตนเปนดุจพรหมอยู
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กําหนดรูผัสสะแลว ไมเปนผูตามติดใจ.
[๖๓] คําวา ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมนั้น มีความวา
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กรรมใด คือ ธีรชนยอมติเตียนกรรมใดดวยตน ธีรชนยอมติเตียนตน
เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทํา และเพราะไมกระทํา.
ธีรชนติเตียนตนเพราะกระทํา และเพราะไมกระทํา อยางไร ?
ธีรชนยอมติเตียนตนวา เราทํากายทุจริต ไมทํากายสุจริต. เราทําวจีทุจริต
ไมทําวจีสุจริต. เราทํามโนทุจริต ไมทํามโนสุจริต. เราทําปาณาติบาต
ไมทําความงดเวน จากปาณาติบาต. เราทําอทินนาทาน ไมทําความงดเวน
จากอทินนาทาน. เราทํากาเมสุมิจฉาจาร ไมทําความงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร. เราทํามุสาวาท ไมทําความงดเวนจากมุสาวาท. เราทําปสุณวาจา
ไมทําความงดเวนจากปสุณวาจา. เราทําผรุสวาจา ไมทําความงดเวนจาก
ผรุสวาจา. เราทําสัมผัปปลาปะ ไมทําความงดเวนจากสัมผัปปลาปะ. เรา
ทําอภิชฌา ไมทําอนภิชฌา. เราทําพยาบาท ไมทําอัพยาบาท. เราทํา
มิจฉาทิฏฐิ ไมทําสัมมาทิฏฐิ. ธีรชนยอมติเตียนตนเพราะกระทํา และ
เพราะไมกระทําอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ธีรชนยอมติเตียนตนวา เราไมทํา
ความบริบูรณในศีล ไมคุมครองทวารในอินทรีย ไมรูจักประมาณใน
โภชนะไมหมั่นประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ไมเจริญสติปฏฐาน ๔ ไมเจริญสัมมัปปธาน ๔ ไมเจริญ
อิทธิบาท ๔ ไมเจริญอินทรีย ๕ ไมเจริญพละ ๕ ไมเจริญโภชฌงค ๗
ไมเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ไมกําหนดรูทุกข ไมละสมุทัย ไมเจริญมรรค
ไมทําใหแจงซึ่งนิโรธ ธีรชนยอมติเตียนตนเพราะการทํา และเพราะไม
กระทํา อยางนี้ไมทํากรรมที่ตนติเตียนอยางนี้ คือ ไมยังกรรมนั้นใหเกิด
ไมใหเกิดพรอม ไมใหบงั เกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อ
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วา ตนติเตียนกรรมใด ไมกระทํากรรมนั้น.
[๖๔] คําวา ธีรชนยอมไมติดในทิฏฐารมณและสุตารมณ
มีความวา ความติด ไดแกความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑
ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความติดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา
ความติดดวยทิฏฐิ คําวา ธีรชน คือ บุคคลผูมีปญญาเปนเครื่องทรง
ผูดําเนินดวยปญญา ผูมีปญ
 ญา ผูมีความรู ผูมญ
ี าณ ผูมีปญญาแจมแจง
ผูมีปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส ธีรชนละความติดดวยตัณหา สละคืน
ความติดดวยทิฏฐิ ยอมไมติด คือ ไมติดพัน ไมเขาไปติด เปนผูไมติด
ไมติดพัน ไมเขาไปติดแลว เปนผูออก สละ พนขาด ไมเกี่ยวของแลว
ในทิฏฐารมณ สุตารมณ มุตารมณ วิญญาตารมณ เปนผูมีจิตกระทําให
ปราศจากแดงกิเลสอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ธีรชนยอมไมติดใน
ทิฏฐารมณและสุตารมณ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ธีรชนพึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้ง ๒ กําหนด
รูผัสสะแลว ไมเปนผูตามติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ไม
ทํากรรมนั้น ยอมไมติดในทิฏฐารมณและสุตารมณ.
[๖๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :มุนีกําหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึด
ถือทั้งหลาย พึงขามโอตะได เปนผูถอนลูกศรเสียแลว
ไมประมาท ประพฤติอยู ยอมไมหวังโลกนีแ้ ละโลกหนา.
[๖๖] คําวา กําหนดรูสัญญาแลว....พึงขามโอตะได มีความ
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วา สัญญา ไดแก กามสัญญา พยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญา เนกขัมมสัญญา อัพยาปาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา รูปสัญญา สัททสัญญา
คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา สัญญาใดเห็นปานนี้
คือ ความรูพรอม ความเปนคืออันรูพรอม นี้เรียกวาสัญญา คําวา
กําหนดรูสัญญาแลว มีความวา กําหนดรูสัญญา ดวยปริญญา ๓ คือ
ญาตปริญญา ตีรูปริญญา ปหานปริญญา.
ญาตปริญญา เปนไฉน ? มุนียอมรูปญญา คือ ยอมรู ยอม
เห็นวานี้กามสัญญา นี้พยาปาทสัญญา นี้วิหิงสาสัญญา นี้เนกขัมมสัญญา
นี้อัพยาปาทสัญญา นี้อวิหิงสาสัญญา นี้รูปสัญญา นี้สัททสัญญา นี้คันธสัญญา นีร้ สสัญญา นีโ้ ผฏฐัพพสัญญา นี้ธัมมสัญญา นี้เรียกวา ญาตปริญญา.
ตีรณปริญญา เปนไฉน ? มุนีทําความรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณา
สัญญาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปน
ดังลูกศร เปนของลําบาก เปนอาพาธ เปนของอื่น เปนของชํารุด
เปนเสนียด เปนอุบาทว เปนภัย เปนอุปสรรค เปนของหวั่นไหว
เปนของแตกพัง ฯลฯ เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของดับไป เปนของ
ชวนใหแชมชื่น เปนอาทีนพ เปนนิสสรณะ นี้เรียกวา ตีรณปริญญา.
ปหานปริญญา เปนไฉน ? มุนีพิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ
บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซึ่งฉันทราคะในสัญญา
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันทราคะใน
สัญญาใด เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะนั้นเสีย สัญญานั้นจักเปนของอัน
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เธอทั้งหลายละแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดุจตาลยอด
ดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดาดวย
ประการอยางนี้ นี้เรียกวา ปหานปริญญา.
คําวา กําหนดรูสัญญาแลว คือ กําหนดรูสญ
ั ญา ดวยปริญญา
๓ นี้ คําวา พึงขามโอฆะได คือ พึงขาม ขามขึ้น ขามพน ลวง
เลย กาวลวงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา กําหนดรูสัญญาแลว พึงขามโอฆะได.
[๖๗] คําวา มุนีไมเขาไปติดในความยึดถือทั้งหลาย มีความ
วา ความยึดถือ ไดแก ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑
ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้เรียกวา ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ
นี้เรียกวา ความยึดถือดวยทิฏฐิ คําวา มุนี มีความวา ญาณ เรียกวา
โมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟน
ธรรม ความเห็นชอบ บุคคลประกอบดวยญาณนั้น ชื่อวา มุนี คือผูถึง
ญาณที่ชื่อวา โมนะ โมเนยยะคือ ธรรมที่ทําใหเปนมุนี มี ๓ อยาง คือ
โมเนยยธรรมทางกาย ๑ โมเนยยธรรมทางวาจา ๑ โมเนยยธรรม
ทางใจ ๑.
โมเนยยธรรมทางกาย เปนไฉน ? การละกายทุจริต ๓ อยาง
ชื่อวา โมเนยยธรรมทางกาย กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ
กายปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละฉันทราคะในกาย ความ
ดับแหงกายสังขาร ความบรรลุจตุตถฌาน ชื่อวา โมเนยยธรรมทางกาย
นี้ช่อื วา โมเนยยธรรมทางกาย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 234

โมเนยยธรรมทางวาจา เปนไฉน ? การละวจีทุจริต ๔ อยาง
ชื่อวา โมเนยยธรรมทางวาจา วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ
วาจาปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละฉันทราคะในวาจา
ความดับแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌาน ชื่อวา โมเนยยธรรมทางวาจา
นี้ชื่อวา โมเนยยธรรมทางวาจา.
โมเนยยธรรมทางใจ เปนไฉน ? การละมโนทุจริต ๓ อยาง
ชื่อวา โมเนยยธรรมทางใจ มโนสุจริต ๓ อยาง ญาณมีจิตเปนอารมณ
จิตตปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละฉันทราคะในจิต ความ
ดับแหงจิตสังขาร การบรรลุสญ
ั ญาเวทยิตนิโรธ ชื่อวา โมเนยยธรรมทางใจ
นี้ชื่อวา โมเนยยธรรมทางใจ.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวบุคคลผูเปนมุนีทางกาย
เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ หาอาสวะมิได วาเปน
มุนีผูถึงพรอมดวยธรรมที่ทําใหเปนมุนี เปนผูละกิเลส
ทั้งปวง บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวบุคคลผูเปนมุนีทางกาย
เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ หาอาสวะมิได วาเปน
มุนี ผูถ ึงพรอมดวยธรรมที่ทําใหเปนมุนี เปนผูมีบาปอัน
ลางเสียแลว.
ชนผูประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนมุนี ๓ อยางนี้ ชื่อวามุนี มุนี
มี ๖ จําพวก คือ อาคารมุนี อนาคารมุนี เสขมุนี อเสขมุนี ปจเจกมุนี
มุนิมุนี.
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อาคารมุนี เปนไฉน ? ชนเหลาใด เปนผูครองเรือน มีบทคือ
นิพพานอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว ชนเหลานี้ชื่อวา อาคารมุนี.
อนาคารมุนี เปนไฉน ? ชนเหลาใดออกบวช มีบทคือนิพพาน
อันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว ชนเหลานั้นชื่อวา อนาคารมุนี.
พระเสขะ ๗ จําพวก ชื่อวา เสขมุน.ี
พระอรหันตทั้งหลาย ชื่อวา อเสขมุน.ี
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวา ปจเจกมุนี.
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา มุนิมุน.ี
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง แตเปนผูเปลา
ไมใชผรู ู สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ
ละเวนบาปทั้งหลาย เหมือนคนที่ถือเครื่องชั่งตั้งอยูฉะนั้น
บุคคลนั้น ชื่อวาเปนมุนี เรียกวาเปนมุนี โดยเหตุนั้น
และบุคคลใดยอมรู อรรถทั้ง ๒ ในโลก บุคคลนั้นเรียกวา
เปนมุนีโดยเหตุนั้น บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและ
ธรรมของสัตบุรุษ ในโลกทั้งปวง ทั้งภายในภายนอก
กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังวาขายดํารง
อยู เปนผูอันเทวดาและมนุษยบชู า บุคคลนัน้ ชื่อวา มุนี.
คําวา ความติด ไดแก ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวย
ตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความติดดวยตัณหา ฯลฯ
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นี้ชื่อวา ความติดดวยทิฏฐิ มุนีละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวย
ทิฏฐิยอมไมติด คือ ไมติดพัน ไมเขาไปติด เปนผูไมติด ไมติดพัน
ไมเขาไปติดแลว เปนผูออก สละเสีย พนขาด ไมเกี่ยวของแลวในความ
ยึดถือทั้งหลาย เปนผูมี่จิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา มุนีไมเขาไปติดในความยึดถือทั้งหลาย.
[๖๘] คําวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาท ประพฤติ
อยู มีความวา ลูกศร ไดแกลูกศร ๗ อยาง คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศร
คือโทสะ ลูกศรคือโมหะ ลูกศรคือมานะ ลูกศรคือทิฏฐิ ลูกศรคือความ
โสกะ ลูกศรคือความสงสัย ลูกศรเหลานี้ อันผูใ ดละไดแลว ตัดขาดแลว
สงบไดแลว ระงับไดแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาแลวดวยไฟคือญาณ
ผูนั้นเรียกวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว คือ ถอน ชัก ดึง ฉุด กระชาก
สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนลูกศรเสียแลว เปนผูหมดความอยาก
ดับ เย็นแลว เสวยสุข มีตนดุจพรหมอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปน
ผูถอนลูกศรเสียแลว. คําวา ประพฤติอยู คือ ประพฤติอยู เที่ยวอยู
เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป. คําวา เปน
ผูไมประมาท คือ เปนผูทําดวยความเอื้อเฟอ ทําติดตอ ทําไมหยุด
มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย. ความไมประมาท คือ ความพอใจ ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความเปนผูขยัน ความเปนผูไมถอยกลับ ความเปนผูมีสติ
มีสัมปชัญญะ ความเพียรเปนเครื่องใหกิเลสเรารอน ความเพียรอันสูงสุด
ความตั้งใจ ความประกอบเนือง ๆ ความไมประมาท ในกุศลธรรมนั้นวา
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เราพึงยังศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหศีลขันธที่
บริบูรณในทีน่ ั้น ๆ ดวยปญญาโดยอุบายอยางไร ดังนี้. ความไมประมาท
คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงยังสมาธิขันธที่ยังไม
บริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหสมาธิขันธที่บริบูรณในที่นั้น ๆ
ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้. ความไมประมาทคือ ความพอใจ ฯลฯ
ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงยังปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือ
พึงอนุเคราะหปญญาขันธที่บริบูรณในที่นั้น ๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร
ดังนี้ ความไมประมาท คือความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวาเราพึง
ยังวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบรู ณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติขันธที่
บริบูรณในทีน่ ั้น ๆ ดวยปญญาโดยอุบายอยางไร ดังนี้. ความไมประมาท
คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้น วาเราพึงยังวิมุตติญาณทัสสนขันธ
ที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติญาณทัสสนขันธที่
บริบูรณในทีน่ ั้น ๆ ดวยปญญาโดยอุบายอยางไร ดังนี้, ความไมประมาท
คือความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเปนผูขยัน ความ
เปนผูไมถอยกลับ ความเปนผูมีสติมีสัมปชัญญะ ความเพียรเปนเครื่องให
กิเลสเรารอน ความเพียรอันสูงสุด ความตั้งใจ ความประกอบเนือง ๆ.
ความไมประมาท ในกุศลธรรมนั้นวาเราพึงกําหนดรูทุกขที่ยังไมกําหนดรู
พึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังละไมได พึงเจริญมรรคที่ยังไมเจริญ หรือพึงทํา
ใหแจงซึ่งนิโรธที่ยังไมแจง โดยอุบายอยางไร ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เปนผูถอนลูกศรเสียแลว เปนผูไมประมาทประพฤติอยู.
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[๖๙] คําวา ยอมไมหวังโลกนีแ้ ละโลกหนา มีความวา ยอม
ไมหวังโลกนี้ คืออัตภาพของตน, ไมหวังโลกหนา คืออัตภาพในปรโลก.
ไมหวังโลกนี้คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณของตน.
ไมหวังโลกหนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณของ
ผูอื่น. ไมหวังโลกนี้ คือ อายตนะภายใน ๖. ไมหวังโลกหนา คือ
อายตนะภายนอก ๖. ไมหวังโลกนี้ คือ มนุษยโลก. ไมหวังโลกหนา
คือ เทวโลก. ไมหวังโลกนี้ คือ กามธาตุ. ไมหวังโลกหนา คือ รูปธาตุ
อรูปธาตุ. ไมหวังโลกนี้ คือ กามธาตุ รูปธาตุ. ไมหวังโลกหนา
คืออรูปธาตุ. ไมหวังไมอยากได ไมยินดี ไมปรารถนา ไมรักใคร
ไมพอใจ ซึง่ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร หรือวัฏฏะตอไป
เพราะนั้น จึงชื่อวายอมไมหวังโลกนีแ้ ละโลกหนา.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :มุนีกําหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึด
ถือทั้งหลาย พึงขามโอตะได เปนผูถอนลูกศรเสียแลว
ไมประมาท ประพฤติอยู. ยอมไมหวังโลกนี้และโลกหนา ดังนี้.
จบ คุหัฏฐกสุคตนิทเทส ที่ ๒
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อรรถกถาคุหัฏฐกสุตตนิทเทส
ในคุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สตฺโต ไดแก ผูของ.
บทวา คุหาย ไดแก ในกาย. ก็กายทานเรียกวา ถ้ํา เพราะ
เปนหองที่อยูของกิเลสราย ๆ มีราคะเปนตน.
บทวา พหุนาภิฉนฺโน ไดแก อันกิเลสมีราคะเปนตน มากปดบัง
ไวดวยบทวา พหุนาภิฉนฺโน นี้ ทานกลาวถึงเครื่องผูกภายใน.
บทวา ติฏ ไดแก เมื่อตั้งอยูดวยอํานาจราคะเปนตน. กามคุณ
ทานกลาววาโมหนะ ในบทวา โมหนสฺมึ ปคาฬฺโห. ดวยวา เทวดา
และมนุษยทั้งหลายยอมหลงในกามคุณนี้ เปนผูหยั่งลงในกามคุณเหลานั้น.
ดวย บทวา โมหนสฺมึ ปคาฬฺโห นี้ ทานกลาวถึงเครื่องผูกภายนอก.
บทวา ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส ความวา นรชนผูม ี
อยางนั้นเปนรูปนั้นอยูไกล คือไมใกล จากวิเวกทั้ง ๓ อยาง มีกายวิเวก
เปนตน. เพราะเหตุไร ? เพราะกามทั้งหลายในโลก ไมเปนของอันนรชน
ละไดโดยงาย. ทานอธิบายวา เพราะกามทั้งหลายในโลก ยอมไมเปนของ
ที่นรชนจะละไดโดยงาย.
บทวา สตฺโตติ หิ โข วุตฺต ทานกลาววาโดยนัยมีอาทิอยางนี้
วา สัตว นรชน มาณพ. พระพุทธพจนวา คุหาย ที่พระสารีบุตร
เถระอธิบายวา คุหา ตาว วตฺตพฺพา ความวา ถ้ําควรกลาวกอน.
ในบทวา กาโยติ วา เปนตน ประกอบบทดังนี้กอนวา กายก็ดี ถ้ํา
ก็ดี ฯลฯ หมอก็ดี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาโย ไดกลาวไวแลวในสติปฏฐานกถา
ในหนหลังโดยนัยเปนตนวา ชื่อวา กาย เพราะอรรถวาเปนที่อยูของสิ่ง
นาเกลียดทั้งหลาย.
ชื่อวา ถ้ํา เพราะอรรถวา เปนหองที่อยูของกิเลสราย ๆ มีราคะ
เปนตน. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา เพราะอรรถวา ปกปด ก็มี, ดุจใน
ประโยคมีอาทิวา ไปรับอารมณไดไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไมมีรูปรางมี
หทัยรูปเปนถ้ําที่อาศัย ดังนี้.
ชื่อวา รางกาย เพราะอรรถวา ถูกกิเลสมีราคะเปนตนเผา ดุจใน
ประโยคมีอาทิวา เขาเหลานั้นละรางมนุษยแลวดังนี้.
ชื่อวา รางกายของตน เพราะอรรถวา กระทําใหมัวเมา ดุจใน
ประโยคมีอาทิวา รางกายของตนเปนของเปอยเนาทําลายไป เพราะชีวิต
มีความตายเปนที่สุด ดังนี้.
ชื่อวา เรือ เพราะอรรถวา สัญจรไปในสังสารวัฏ ดุจในประโยค
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้เถิด เรือที่เธอวิดแลวจักถึงเร็ว
ดังนี้.
ชื่อวา รถ เพราะอรรถวา มีอิรยิ าบถดุจในประโยคมีอาทิวา รถ
คือรางกาย มีศีลเปนเครื่องประดับ มีฌานเปนเพลา มีความเพียรเปนลอ
ดังนี้.
ชื่อวา ธง เพราะอรรถวาลอยเดน ดุจในประโยคมีอาทิวา ธง
เปนเครื่องปรากฏของรถ ดังนี้.
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ชื่อวา จอมปลวก เพราะเปนที่อยูของเหลากิมิชาติทั้งหลาย
ดุจในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ คําวาจอมปลวกนี้แล เปนชื่อของกาย
ซึ่งประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้. เหมือนอยางวา จอมปลวกภายนอกทาน
เรียกวา จอมปลวก ดวยเหตุ ๔ ประการ คือคายออก ผูคายออก คาย
ความริษยาออก คายน้ํามันสําหรับเชื่อมออก. ดวยวาจอมปลวกนั้น ชื่อวา
จอมปลวก เพราะอรรถวา คายสัตวตาง ๆ มีงู พังพอน หนู และตุกแก
เปนตน. ชื่อวา จอมปลวก เพราะอรรถวา ตัวปลวกทั้งหลายใชจะงอย
ปากคาบดินกอนเล็ก ๆ มาคายออกกอขึ้นสูงประมาณสะเอวบาง ประมาณ
ชั่วบุรุษบาง แมฝนตกถึง ๗ สัปดาหกไ็ มพังทลาย เพราะน้ํามันคือน้ําลาย
ที่ตัวปลวกทั้งหลายคายออกเชื่อมยึดไว. แมในฤดูรอน เมื่อเอาดินกํามือ
หนึ่งแตจอมปลวกนั้น มาบีบดวยกํามือที่จอมปลวกนั้น น้ํามันก็ไหลออก.
ชื่อวา จอมปลวก เพราะอรรถวา คายน้ํามันสําหรับเชื่อมออก ดวย
ประการฉะนี้. แมกายนีก้ ็ฉันนั้น ชือ่ วา จอมปลวก เพราะอรรถวา
คายออกซึ่งของไมสะอาดมีประการตาง ๆ โดยนัยเปนตนวา คายขี้ตาจาก
นัยนตา. พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระขีณาสพทั้งหลายทิ้ง
อัตภาพดวยสละความใครในอัตภาพนี้ ดังนั้นจึงชื่อวาจอมปลวก เพราะ
อรรถวา อันพระอริยะทั้งหลายคายแลว ก็มี.
อนึ่ง กายนี้อันกระดูกสามรอยทอนตั้งไว มีเอ็นเปนเครื่องผูก มีเนื้อ
เปนเครื่องฉาบทา หุมหอไวดวยหนังสด ยอมไวดวยผิว ลอลวงเหลาสัตว.
ทั้งหมดนั้นอันพระอริยะทั้งหลายตายแลวทีเดียวดังนั้นจึงชื่อวา จอมปลวก
เพราะอรรถวา คายความริษยาออก ก็ม.ี กายนี้เชื่อมไวดวยน้ํามันคือ
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ตัณหา ที่พระอริยะทั้งหลายคายแลวนั่นแลเพราะตัณหาใหเกิดแลวอยางนี้วา
ตัณหาใหบุรุษเกิด แลนไปสูจิตของบุรุษนั้น ดังนั้นจึงชื่อวาจอมปลวก
เพราะอรรถวา คายน้ํามันสําหรับเชื่อมออก ก็มี.
เหลาสัตวตาง ๆ ภายในจอมปลวก ยอมเกิด ถายอุจจาระ ปสสาวะ
นอนเจ็บไข ตายตกไปในจอมปลวกนั้นเอง. จอมปลวกนั้น เปนเรือนตลอด เปนสวม เปนโรงพยาบาล และเปนสุสานของสัตวเหลานั้น
ดวยประการฉะนี้ ฉันใด แมรางกายของกษัตริยมหาศาลเปนตนก็ฉันนั้น
มีกิมิชาติประมาณแปดหมื่นเหลา โดยการนับเหลา อยางนี้คือ เหลาสัตว
ที่อาศัยผิว เหลาสัตวที่อาศัยหนัง เหลาสัตวที่อาศัยเนื้อ เหลาสัตวที่อาศัย
เอ็น เหลาสัตวที่อาศัยกระดูก เหลาสัตวที่อาศัยเยื่อในกระดูก ยอมเกิด
ถายอุจจาระปสสาวะ นอนกระสับกระสายดวยความไขตายตกไปภายในกาย
นั่นแหละ โดยไมคิดนึกวา นี้เปนกายของผูมีอานุภาพมาก ที่คุมครอง
รักษาแลว ประดับตกแตงแลว กายแมนี้ยอมเปนเรือนตลอด เปนสวม
เปนโรงพยาบาล และเปนสุสานของสัตวเหลานั้น ดวยประการฉะนี้
ดังนั้นจึงนับวา จอมปลวก.
ชื่อวา รัง เพราะเปนที่เก็บ คือเปนรังแหงโรคเปนตน ดุจใน
ประโยควา รูปนี้เปนรังแหงโรคผุพัง ดังนี้.
ชื่อวา นคร เพราะอรรถวาเปนที่ทองเที่ยวไปแหงของชอบใจและ
ของไมชอบใจ ดุจในประโยควา นครคือกายของตน เปนตน.
ชื่อวา กระทอม เพราะอรรถวา เปนเรือนที่อยูอาศัยแหงปฏิสนธิ
ดุจในประโยควา พิจารณาในกระทอมซึ่งมี ๕ ประตู เปนตน.
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ชื่อวา ฝ เพราะเปนของเปอยเนา ดุจในประโยควา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คําวา โรค วาฝ วาลูกศร นี้เปนชื่อของกาย เปนตน.
ชื่อวา หมอ เพราะอรรถวา แตก ดุจในประโยควา รูแจงกายนี้
อันเปรียบไดกับหมอ เปนตน.
บทวา กายสฺเสต อธิวจน ความวา การกลาวนี้ คือมีประการ
ดังกลาวแลว เปนชื่อของที่อยูของสิ่งที่นาเกลียดทั้งหลายซึ่งสําเร็จแตมหาภูต
รูป ๔.
บทวา คุหาย ไดแก ในสรีระ.
บทวา สตฺโต ไดแก ติดแนน.
บทวา วิสตฺโต ไดแก ติดแนนดวยอาการตาง ๆ มีความกําหนัด
ในวรรณะเปนตน.
ชื่อวา ของทั่วไป ดวยสามารถแหงความกําหนัด ในสัณฐาน.
ชื่อวา ติดอยู ดวยสามารถแหงการยึดถือในถ้ํานั้นวางาม เปนสุข
ชื่อวา พันอยู ดวยสามารถแหงการยึดถือวาเปนตน
บทวา ปลิพุทฺโธ ไดแก ไมปลอยดวยสามารถแหงความกําหนัด
ในผัสสะตั้งอยู.
บทวา ภิตฺติขีเล ไดแกลิ่มซึ่งตอกไวที่ฝา.
บทวา นาคทนฺเต ไดแก ที่ไมงอเชนกับงาชาง.
บทวา สตฺต ไดแก ติดอยูที่ลิ่มซึ่งตอกติดไวที่ฝา.
บทวา วิสตฺต ไดแก ติดอยูที่ไมขอ.
บทวา อาสตฺต ไดแก ติดอยูที่ราวจีวร.
บทวา ลคฺค ไดแก ติดอยูที่สายระเดียงตากจีวร.
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บทวา ลคฺคิต ไดแก ติดอยูที่เทาตั่ง.
บทวา ปลิพุทฺธ ไดแกติดอยูที่เทาเตียง พึงประกอบความโดยนัย
มีอาทิอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา ลคฺคนาธิวจน ไดแก การกลาวถึงการติดแนนเปนพิเศษ.
บทวา ฉนฺโน ไดแก อันกิเลสทั้งหลายมีประการดังกลาวปดบังไว
ชื่อวา คลุมไว เพราะปดบังไวเหนือ ๆ ขึ้นไป โดยเกิดขึ้นบอย ๆ.
บทวา อาวุโฏ ไดแก หุมหอไว.
บทวา นิวุโต ไดแก กั้นไว.
บทวา โอผุโฏ ไดแก ปดคลุมไว.
บทวา ปหิโต ไดแก ครอบไว ดุจครอบปากหมอขาวดวยภาชนะ.
บทวา ปฏิจฺฉนฺโน ไดแก ปกคลุมไว.
บทวา ปฏิกุชฺชิโต ไดแก ใหตั้งคว่ําหนา.
บรรดาบทเหลานั้น บังไว ดุจหญาและใบไมเปนตนบังไว คลุมไว
ดุจสะพานคลุมแมน้ํา หุม หอไว ดุจกั้นทางสัญจรของประชาชน.
บทวา วินิพนฺโธ มานวเสน ความวา เปนผูผูกพันในอารมณ
ตาง ๆ ตั้งอยูดวยมานะและอติมานะมีอยางตาง ๆ.
บทวา ปรามฏโ ทิฏิวเสน ความวา เปนผูยึดถือ คือลูบคลํา
ถือเอาดวยทิฏฐิ ๖๒.
บทวา วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺจวเสน ความวา เปนผูถึง คือเขา
ถึงความฟุงซานแหงจิต ดวยไมตั้งมั่นในอารมณ.
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บทวา อนิฏงฺคโต วิจิกิจฺฉาวเสน ความวา เปนผูไมถึงความ
ตกลงดวยวิจิกิจฉากลาวคือ ความสงสัยในพระรัตนตรัยเปนตน.
บทวา ถามคโต อนุสยวเสน ความวา เปนผูถึงคือเขาถึงภาวะ
มั่นคง ยอมตั้งอยูดวยกิเลสที่นอนเนื่องซึ่งละไมไดเพราะนําออกไดยาก
บทวา รูปูปาย ความวา เขาถึงรูปทําใหเปนอารมณ ดวยสามารถ
เขาถึงตัณหาและทิฏฐิ.
บทวา วิฺาณ ติฏมาน ความวา วิญญาณที่มีรูปเปนอารมณ
เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูในอารมณนั้น.
บทวา รูปารมฺมณ รูปปฺปติฏ ความวา หนวงเหนี่ยวรูปนั่น
แหละเปนอารมณ กระทํารูปนั่นแหละเปนที่ตั้ง.
บทวา นนฺทูปเสวน ไดแก วิญญาณที่รดดวยน้ําคือตัณหาของผูที่
มีปติ.
บทวา วุฑฺฒึ ไดแก ความเจริญ.
บทวา วิรูฬฺหึ ไดแก ความงอกงามดวยอํานาจแหงชวนะดวง
ตอไป.
บทวา เวปุลฺล ไดแก ความไพบูลยดวยอํานาจตทารัมมณะ.
บทวา อตฺถิ ราโค เปนตน เปนชื่อของความโลภนั่นเอง ดวย
วา ความโลภนั้น ทานเรียกวา ราคะ ดวยสามารถแหงความยินดี, เรียกวา
นันทิ ดวยสามารถแหงความเพลิดเพลิน, เรียกวา ตัณหา ดวยสามารถ
แหงความเปนไปดวยความอยาก.
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บทวา ปติฏิต ตตฺถ วิฺาณ วิรูฬฺห ความวา ตั้งอยูและ
งอกงาม ดวยความเปนธรรมชาติสามารถยังกรรมใหแลนไปแลวคราไป
ดวยปฏิสนธิ.
บทวา ยตฺถ เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาวัฏฏะเปนไปในภูมิ ๓.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ยตฺถ นี้ ในบทแรก ๆ ทุกบท เปนสัตตมีวิภัตติ.
บทวา อตฺถิ ตตฺถ สงฺขาราน วุฑฺฒิ นี้ ทานกลาวหมายเอา
สังสารทั้งหลายที่เปนเหตุแหงวัฏฏะตอไปแหงนามรูปที่ตั้งอยูในวิปากวัฏนี้.
บทวา ยตฺถิ อตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ความวา
ความเกิดในภพใหมตอไปมีอยูในที่ใด.
บรรดาสูตรเหลานั้น สูตรแรก กลาวดวยสามารถการไดอารมณมี
รูปเปนตน. สูตรที่ ๒ กลาวดวยสามารถความเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ
นี้นั้นแล. สูตรที่ ๓ กลาวดวยสามารถเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ. สูตรที่
กลาวดวยสามารถอาหาร ๔ อยาง และดวยสามารถเปนที่ตั้งแหงวิญญาณที่
เปนกุศลและอกุศล พึงทราบดังนี้.
บทวา เยภุยฺเยน ไดแก มากมาย.
บทวา มุยฺหนฺติ ไดแก ยอมถึงความหลง.
บทวา สมฺมุยฺหนฺติ ไดแก ยอมหลงโดยวิเศษ.
บทวา สมฺปมุยฺหนฺติ ไดแก ยอมหลงโดยอาการทั้งปวง. อีก
อยางหนึ่ง ยอมหลงเพราะอาศัยรูปารมณ ยอมหลงพรอมเพราะอาศัย
สัททารมณ ยอมหลงเสมอเพราะอาศัยมุตารมณ คืออารมณที่ทราบแลว.
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บทวา อวิชฺชาย อนฺธิกตา ความวา อันอวิชชาคือความไมรู
ในฐานะ ๘ ทําใหตาบอด, อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา คตา ความวา
เขาถึงความบอด.
บทวา ปคาฬฺโห ไดแกเขาไปแลว.
บทวา โอคาฬฺโห ไดแก เขาไปแลวสูสวนเบื้องต่ํา.
บทวา อชฺโฌคาฬฺโห ไดแก เขาไปสําเหนียกคือครอบงําเปน
พิเศษ.
บทวา นิมุคฺโค ไดแก กมหนาเขาไป, อีกอยางหนึ่ง กาวลง
ดวยความเกี่ยวของดวยการเห็น หมกมุน ดวยความเกี่ยวของดวยการฟง
จมลง ดวยความเกี่ยวของดวยการกลาวเวนความเกี่ยวของกับสัตบุรุษ
ชื่อวากาวลง เวนการฟงพระสัทธรรม ชื่อวา หมกมุน หรือเวนการ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ชื่อวาจมลง.
บทวา วิเวกา ไดแก เงียบ คือ วาง.
บทวา ตโย ไดแก การกําหนดจํานวน.
บทวา กายวิเวโก ไดแก ความสงัด คือเวน คือไมขวนขวาย
ทางกาย. แมใน จิตฺตวิเวก เปนตนก็นัยนี้แหละ.
บทวา อธิ ภิกขฺ ุ ความวา ชื่อวา ภิกษุ เพราะเห็นภัยใน
สังสารวัฏ ในศาสนานี้.
บทวา วิวิตฺต ไดแก วาง คือ ปราศจากเสียง ความวา มีเสียง
กึกกองนอย. ในคัมภีรวิภังค ทานก็หมายเอาความสงัดนี้นี่แหละ กลาววา
บทวา วิวิตตฺ  ความวา แมถาในทีอ่ ยูมีเสนาสนะและเสนาสนะนั้นไม
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เกลื่อนไปดวยคฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย เสนาสนะนั้น ชือ่ วา สงัด.
ชื่อวา เสนาสนะ เพราะอรรถวา เปนที่นอนและที่นั่ง คําวา เสนาสนะ
นี้เปนชื่อของเตียงและตั่งเปนตน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา
เสนาสน ความวา แมเตียง ก็ชื่อวา เสนาสนะ, ฟูกหมอนก็ดี วิหารก็ดี
เพิงก็ดี ปราสาทก็ดี ทิมคดก็ดี ถาก็ดี ปอมก็ดี เรือนยอดเดียวก็ดี
ที่เรนก็ดี กอไผก็ดี โคนไมก็ดี มณฑปก็ดี ชื่อวา เสนาสนะ, ก็หรือ
วาภิกษุทั้งหลายกลับเขาไปในที่ใด ที่นั้นทั้งหมด ชื่อวา เสนาสนะ.
อีกอยางหนึ่ง สถานที่นี้คือ วิหาร เพิง ปราสาท ทิมคด ถ้ํา ชื่อวา
เสนาสนะคือวิหาร ของใชนี้คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ชื่อวา
เสนาสนะคือเตียงตั่ง ของใชนี้ คือ ปลอกหมอน ชิ้นหนังใชปู เครื่อง
ปูลาดหญา เครื่องปูลาดใบไม ชื่อวา เสนาสนะคือสันถัต ก็หรือวา
ภิกษุทั้งหลายกลับเขาไปในที่ใด ทีน่ ี้ชื่อวา เสนาสนะคือโอกาส
เสนาสนะมี ๔ อยาง ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้. เสนาสนะแม
ทั้งหมดนั้น ทานถือเอาดวยศัพทวา เสนาสนะทั้งนั้น ก็พระสารีบุตร
เถระเมื่อจะแสดงเสนาสนะที่สมควรแกภิกษุผูมาแตทิศทั้ง ๔ ผูเชนกับนกนี้
จึงกลาวคําวา อรฺ รุกฺขมูล เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺ ความวา ปาที่มาดวยสามารถ
แหงภิกษุณีทั้งหลายนี้วา ที่นอกเสาเขื่อนออกไปทั้งหมดนั้น ชื่อวาปา,
เสนาสนะดานหลังชั่ว ๕๐๐ คันธนู ซึ่งวา เสนาสนะปา, ก็เสนาสนะปา
ก็เสนาสนะนี้ ยอมสมควรแกภิกษุนี้ ดวยประการฉะนี้. ลักษณะแหง
เสนาสนะปานั้น ไดกลาวไวแลวในธุดงคนิเทศ ในวิสุทธิมรรค.
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บทวา รุกฺขมูล ความวา ที่สงัดมีรมเงาหนาทึบแหงใดแหงหนึ่ง
ชื่อวา โคนไม.
บทวา ปพฺพต ไดแก เขาศิลา, ก็ที่เขาศิลานั้น ภิกษุนั่งอยูที่
รมเงาของรุกขชาติที่เย็นเพราะน้ําในตระพังหิน ซึง่ เต็มดวยน้ําใหความเย็น
มีลมเย็นซึ่งพัดมาแตทิศตาง ๆ รําเพยพัดอยู จิตยอมแนวแน. น้ําทานเรียก
วา ก ในบทวา กนฺทร ประเทศภูเขาที่น้ํานั้นเซาะแลว คืออันน้ํา
ทําลายแลว ทานเรียกซอกเขานั้นวาเทือกเขาบาง วาหุบเขาบาง ก็ที่ซอก
เขานั้น มีทรายเชนกับแผนเงิน ขางบนมีไพรสณฑเหมือนเพดานแกวมณี
มีน้ําหลั่งไหลคลายทอนแกวมณี เมือ่ ภิกษุขึ้นสูซอกเขาเห็นปานนี้ ดื่มน้ํา
ชําระรางกาย พูนทรายลาดบังสุกุลจีวรนั่งกระทําสมณธรรมอยู จิตยอม
แนวแน.
บทวา คิริคุห ไดแก ระหวางภูเขาสองลูก หรือชองใหญคลาย
อุโมงคในที่แหงหนึ่งนั้นแล. ลักษณะของปาชา ไดกลาวไวแลวในวิสุทธิ
มรรค.
บทวา วนปตฺถ ไดแก ที่ซึ่งเลยแดนบานออกไป ไมเปนที่เขา
ไปเที่ยวของมนุษยทั้งหลาย เปนที่ไถไมไดหวานไมได. เพราะเหตุนั้นแหละ
ทานจึงกลาวคําเปนตนวา คําวา วนปตฺถ นี้เปนชื่อของเสนาสนะทั้งหลาย
ที่ไกล.
บทวา อพฺโภกาส ไดแก ไมมีอะไรมุงบัง เมื่อภิกษุตองการก็
ปกกลดอยูในที่นี้ได.
บทวา ปลาลปฺุช ไดแก กองฟาง. ก็ภิกษุดึงเอาฟางออกจาก
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ลอมฟางใหญทําที่อยูคลายที่เรนที่เงื้อมเขา แมเอาฟางใสขางบนกอไมพุมไม
เปนตน นั่งกระทําสมณธรรมอยูภายใต. คําเปนตนวา และเปนผูสงัด
ดวยกายอยูดังนี้ ทานกลาวหมายเอาเสนาสนะนั้นทั้งหมด มีอธิบายวา
ภิกษุรูปหนึ่งอธิษฐานจงกรมใหเปนไป.
บทวา อิริยติ ไดแก ใหอิริยาบถเปนไป.
บทวา วตฺตติ ไดแก ยังความเปนไปแหงอิริยาบถใหเกิดขึ้น.
บทวา ปาเลติ ไดแก รักษาอิริยาบถ.
บทวา ยเปติ ไดแก เปนไป.
บทวา ยาเปติ ไดแก ใหเปนไป.
บทวา ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส ไดแก ผูมีความพรอมเพรียง
ดวยฌานกุศล.
บทวา นีวรเณหิ จิตฺต วิวิตฺต ความวา ทานกลาววา ภิกษุ
ผูบรรลุปฐมฌานมีจิตสงัดจากนิวรณ ดังนี้ เพื่อแสดงวา จิตแมสงัดจาก
นิวรณดวยอุปจาระ ก็ชื่อวาสงัดดวยดีภายในอัปปนา.
บทวา ภิกษุผูบรรลุทุติยฌาณ ตติยฌาณ จตุตถฌาน มีจิตสงัด
จากวิตก วิจาร ปติ สุขและทุกข มีนยั นี้เหมือนกัน.
บทวา รูปสฺาย ไดแก สัญญาในรูปฌาน ๑๕ ดวยสามารถ
กุศลวิบากและกิริยา.
บทวา ปฏิฆสฺาย ไดแก ปฏิฆสัญญา กลาวคือทวิปญจวิญญาณ ๑๐ ดวยสามารถกุศลวิบากและอกุศลวิบาก ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุกับ
รูปเปนตนกระทบกัน.
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บทวา นานตฺตสฺาย ความวา จิตยอมสงัด คือวางจากกามาวจรสัญญา ๔๔ ที่เปนไปในอารมณตาง ๆ.
ในบทวา อากาสานฺจายตน สมาปนฺนสฺส นี้ชื่อวา อนันตะ
หาที่สุดมิได เพราะอรรถวา อากาศนั้นไมมีที่สุด อากาศหาที่สุดมิได
ชื่อวา อากาสานันตะ, อากาสานันตะนั่นแหละ เปนอากาสานัญจะ,
อากาสานัญจะนั้นดวย เปนอายตนะแหงฌาณพรอมดวยสัมปยุตธรรมนั้นดวย
ดวยอรรถวา ตั้งมั่น ดุจที่อยูแหงเทวดาทั้งหลาย ชือ่ วาเทวายตนะ. เหตุนั้น
จึงชื่อวา อากาสานัญจายตนะ. คํานี้เปนชื่อของฌานที่มีกสิณุคฆาฏิมากาส
เปนอารมณ ภิกษุผูบรรลุอากาสานัญจายตนฌานนั้น คือผูบรรลุอรูปฌาน
กุศลและอรูปฌานกิริยา.
บทวา รูปสฺาย ไดแก จากรูปาวจรฌาน และจากอารมณ
แหงรูปาวจรฌานนั้น ดวยหัวขอคือสัญญา. ดวยวา แมรูปาวจรฌาน
ทานก็เรียกวา รูป ดุจในประโยควา ผูไดรูปาวจรแหงฌานยอมเห็นรูป
เปนตน. แมอารมณแหงรูปาวจรฌานนั้น ทานก็เรียกวา รูป ดุจในประ
โยควา เห็นอารมณภายนอก ซึ่งมีวรรณะดีและมีวรรณะทรามเปนตน,
เพราะฉะนั้น คํานี้จึงเปนชื่อของรูปาวจรฌาน ดวยหัวขอคือสัญญาอยางนี้
วา สัญญาในรูป ชื่อวารูปสัญญาในที่นี้. ชื่อวา รูปสัญญา เพราะ
อรรถวา ฌานนั้นมีสัญญาในรูป อธิบายวารูปเปนชื่อของฌานนั้น. อนึ่ง
คํานี้พึงทราบวาเปนชื่อของอารมณแหงฌานนั้น ซึ่งตางดวยปฐวีกสิณเปน
ตน, จากสัญญากลาวคือฌาน ๑๕ อยาง ดวยสามารถกุศลวิบากกิริยานี้
และจากรูปสัญญากลาวคืออารมณ ๘ อยาง ดวยสามารถปฐวีกสิณเปนตนนี้.
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บทวา ปฏิฆสฺาย ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นดวยการกระทบกัน
ของวัตถุมีจักขุวัตถุเปนตน และอารมณมีรูปเปนตน ชื่อปฏิฆสัญญา. คํา
นี้เปนชื่อของรูปสัญญาเปนตน. เหมือนอยางที่ตรัสวา บรรดาสัญญาเหลา
นั้น ปฏิฆสัญญา เปนไฉน ? คือรูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา สัญญาเหลานี้เรียกวา ปฏิฆสัญญา. สัญญา
เหลานั้น เปนกุศลวิบาก ๕ เปนอกุศลวิบาก ๕ แล. จากปฏิฆสัญญานั้น.
บทวา นานตฺตสฺาย ไดแก จากสัญญาที่เปนไปในอารมณ
ตางๆ หรือจากสัญญาที่มีอารมณตาง ๆ. เหมือนอยางที่ตรัสวา บรรดา
สัญญาเหลานั้น นานัตตสัญญาเปนไฉน ? ความรูพรอม กิรยิ าที่รูพรอม
ภาวะแหงผูที่มีความรูพรอม กิริยาทีร่ ูพรอม ภาวะแหงผูที่มีความรูพรอม
ของภิกษุผูยังมิไดบรรลุ ผูมีความพรอมเพรียงดวยมโนธาตุ หรือผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมโนวิญญาณธาตุ เหลานี้เรียกวา นานัตตสัญญา. ทาน
กลาวจําแนกไวในคัมภีรวิภังคดวยประการฉะนี้. สัญญาเหลานั้นทานประสงคเอาไวในที่นี้. สัญญาที่สงเคราะหดวยมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
ของภิกษุผูยังมิไดบรรลุ ยอมเปนไปในอารมณที่มีความตางกัน คือมี
สภาวะตางกัน ตางโดยรูปและเสียงเปนตน.
ก็เพราะกามาวจรกุศลสัญญา ๘ อกุศลสัญญา ๑๒ กามาวจรกุศล
วิปากสัญญา ๑๑ อกุศลวิปากสัญญา ๒ กามาวจรกิริยาสัญญา ๑๑ เหลานี้
รวมเปนสัญญา ๔๔ ดังพรรณนามาฉะนี้ มีความตางกัน มีสภาวะตางกัน
ไมเหมือนกัน ฉะนี้ทานจึงเรียกวา นานัตตสัญญา. จากนานัตตสัญญานั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 253

บทวา จิตฺต วิวิตฺต โหติ ความวา ภิกษุผูบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน จิตในฌานยอมสงัด คือเวน คือปราศจากความขวนขวาย
จากสัญญาทั้งหลาย กลาวคือรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา และนานัตตสัญญา.
บทวา วิฺาณฺจายตน ความวา ฌานชือ่ วา วิญญาณัญจายตนะ เพราะอรรถวามีวิญญาณนั่นแหละเปนอารมณ ดวยอรรถวา เปน
อารมณที่ตั้งมั่น. คํานี้เปนชื่อของฌานที่มีวิญญาณซึ่งเปนไปในอากาศเปน
อารมณ. ภิกษุผูบรรลุฌานนั้น มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญาซึ่งมี
ประการดังกลาวแลว.
ก็ในบทวา อากิฺจายตน นี้ ฌานชื่อวา อกิญจนะเพราะ
อรรถวา ไมมีความกังวล มีอธิบายวา ฌานนั้นไมมีอะไร ๆ ที่เหลือ โดย
ที่สุดแมเพียงภังคขณะ. ภาวะแหงฌานที่ไมมีความกังวล ชื่ออากิญจัญญะ
คํานี้เปนชื่อของอากาสานัญจายตนฌานที่ปราศจากวิญญาณ. ฌานชื่อวา
อากิญจัญญายตนะ เพราะอรรถวา มีอากิญจัญญะนั้นเปนอารมณดวยอรรถ
วา เปนอารมณที่ตั้งมั่น. คํานี้เปนชื่อของฌานซึ่งมีความปราศจากวิญญาณ
ที่เปนไปในอากาศเปนอารมณ. ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌานนั้น มีจิต
สงัดจากวิญญานัญจายตนสัญญานั้น.
ก็ในบทวา เนวสฺานาสฺายตน นีม้ ีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ฌานนั้น ทานเรียกวาเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะไมมีสัญญาใด สัญ
ญานั้นยอมมีแกภิกษุผูปฏิบัติแลวอยางไร เพื่อจะแสดงสัญญานั้นกอน ทาน
ตั้งหัวขอไววา เนวสัฺี มีสัญญาก็ไมใช นาสฺี ไมมีสัญญาก็ไมใช
กลาวในคัมภีรวิภังควา ภิกษุมนสิการถึงอากิญจัญญายตนะนั้นแลโดยความ
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เปนของมีอยู เจริญสมาบัติที่เหลือลงจากสังขาร เหตุนั้นทานจึงเรียกวามี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
บรรดา เหลานั้น บทวา สนฺตโต มนสิกโรติ ความวา ภิกษุ
มนสิการแมความไมมีวาสมาบัตินี้มีอยูหรือไมหนอเปนอารมณอยู ยอมชือ่
วามนสิการสมาบัตินั้นวามีอยู เพราะมีสิ่งที่มีอยูเปนอารมณ อยางนี้ดวย
ประการฉะนี้. ภิกษุนั่งบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ฌานจิต ยอม
วางจากอากิญจัญญายตนสัญญานั้น.
บทวา โสตาปนฺนสฺส ไดแก บรรลุโสดาปตติผล.
บทวา สกฺกายทิฏิยา ไดแกจากสักกายทิฏฐิซึ่งมีวัตถุ ๒๐.
บทวา วิจิกิจฺฉาย ไดแก จากความสงสัยในฐานะ ๘.
บทวา สีลพฺพตปรามาสา ไดแก ทิฏฐิที่เกิดขึ้นลูบคลําวาบริสุทธิ์
โดยศีล บริสุทธิ์โดยพรรค.
บทวา ทิฏานุสยา ไดแก ทิฏฐานุสัยซึ่งนอนเนื่องอยูในสันดาน
เพราะอรรถวา ยังละไมได. วิจิกิจฉานุสัยก็เหมือนกัน.
บทวา ตเทกฏเหิ จ ไดแก และที่ตั้งอยูโดยความเปนอันเดียว
กันกับดวยสักกายทิฏฐิเปนตนเหลานั้น. ชื่อวา กิเลส เพราะอรรถวา ให
เดือดรอน และใหลําบาก. จิตสงัด คือวางจากกิเลสมีสักกายทิฏฐิเปนตน
เหลานั้น.
บทวา ตเทกฏ ในที่นี้ ความวา เอกัฏฐะตั้งอยูในเหลาเดียวกัน
มี ๒ คือ ตั้งอยูในเหลาเดียวกันโดยการละ และตั้งอยูในเหลาเดียวกัน
โดยเกิดรวมกัน.
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ก็กิเลสทั้งหลายที่ใหถึงอบายชื่อวา ตั้งอยูในเหลาเดียวกัน โดยการละ
เพราะอรรถวา ตั้งอยูในบุคคลเดียวกันกับดวยทิฏฐิและวิจิกิจฉาตราบที่ยัง
ละไมไดดวยโสดาปตติมรรค. ก็บรรดากิเลส ๑๐ อยาง ทิฏฐิและวิจิกิจฉา
เทานั้นมาในที่นี้ สวนกิเลสที่ใหถึงอบายที่เหลือ ๘ อยาง คือ โลภะ โทสะ
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ เปนกิเลสที่ตั้งอยู
ในเหลาเดียวกันกับทิฏฐิและวิจิกิจฉายอมละไดพรอมกับอนุสัยทั้ง ๒ ดวย
โสดาปตติมรรค.
อีกอยางหนึ่ง บรรดากิเลสพันหาที่มีราคะโทสะโมหะเปนหัวหนา
เมื่อละทิฏฐิไดดวยโสดาปตติมรรค ก็เปนอันละวิจิกิจฉาไดพรอมกับทิฏฐิ
กิเลสทั้งปวงที่ใหถึงอบาย ยอมละไดพรอมทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย
ดวยสามารถตั้งอยูในเหลาเดียวกันโดยการละ. สวนที่ตั้งอยูในเหลาเดียวกัน
โดยเกิดรวมกัน ไดแกกิเลสที่เหลือลงที่ดังอยูในจิตแตละดวงพรอมดวยทิฏฐิ
และพรอมดวยวิจิกิจฉา ก็เมื่อจิตที่เปนทิฏฐิสัมปยุต และเปนอสังขาริก
ทั้ง ๒ ละไดดวยโสดาปตติมรรค กิเลสเหลานี้ คือ โลภะ โทสะ โมหะ
อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะที่เกิดรวมกับจิตเหลานั้นยอมละไดดวย
สามารถตั้งอยูในเหลาเดียวกันโดยเกิดรวมกัน. เมือ่ ละจิตที่เปนทิฏฐิสัมปยุต
และเปนสสังขาริกทั้ง ๒ กิเลสเหลานี้คือ โลภะ โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ ที่เกิดรวมกับจิตเหลานั้น ยอมละไดดวยสามารถ
ตั้งอยูในเหลาเดียวกันโดยเกิดรวมกัน. เมื่อละจิตที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉาได
กิเลสเหลานั้นคือโมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ ที่เกิดรวมกับจิตนั้น
ยอมละไดดวยสามารถตั้งอยูในเหลาเดียวกันโดยเกิดรวมกัน. จิตยอมสงัด
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จากกิเลสที่ตั้งอยูในเหลาเดียวกัน ๒ อยางเหลานั้น อธิบายวา มรรคจิต
ยอมสงัด ผลจิตยอมสงัด คือไมประกอบ ไมขวนขวาย คือวาง ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา สกทาคามิสฺส โอฬาริกา กามราคสฺโชนา ความวา
สังโยชนกลาวคือ ความกําหนัดในเมถุน เปนกิเลสหยาบ คือเปนกิเลส
หยาบเพราะเปนปจจัยแหงการกาวลวงในกายทวารก็กามราคะนั้น ทาน
เรียกวา สังโยชน เพราะอรรถวาประกอบเหลาสัตวไวในกามภพ.
บทวา ปฏิฆสฺโชนา ไดแก สังโยชนคือพยาบาท. ก็พยาบาท
นั้น ทานเรียกวา ปฏิฆะ เพราะอรรถวากระทบอารมณ. กิเลสเหลานั้นแล
ชื่อวา อนุสัย. เพราะอรรถวา นอนเนื่องอยูในสันดาน ดวยอรรถวามี
กําลัง.
บทวา อณุสหคตา ไดแก ละเอียดคือสุขุม. กามราคสังโยชน
อยางละเอียด.
บทวา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา ไดแก กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย อยางละเอียด ดวยสามารถนอนเนื่องอยูในสันดาน โดย
อรรถวา ยังละไมได.
บทวา ตเทกฏเหิ จ ความวา จิตยอมสงัด คือวางจากกิเลส
ทั้งหลาย ทีต่ ั้งอยูในเหลาเดียวกัน ๒ อยาง ซึ่งมีเนื้อความดังกลาวแลว.
บทวา อรหโต ไดแก ผูไดนามวา พระอรหันต เพราะกําจัด
ขาศึกคือกิเลสทั้งหลายได.
บทวา รูปราคา ไดแก ฉันทราคะในรูปภพ.
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บทวา อรูปราคา ไดแก ฉันทราคะในอรูปภพ.
บทวา มานา ไดแก มานะ ที่ฆาไดดวยอรหัตมรรคนั่นแล,
อุทธัจจะ อวิชชา และมานานุสัยเปนตน ก็ฆาไดดวยอรหัตมรรคเหมือน
กัน. บรรดากิเลสเหลานั้นมานะมีลักษณะพอง อุทธัจจะมีลักษณะไมสงบ
อวิชชามีลักษณะมืด ภวราคานุสัยเปนไปดวยสามารถรูปราคะและอรูปราคะ.
บทวา ตเทกฏเหิ จ ไดแก และจากกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยูรวม
กันเหลานั้น.
บทวา พหิทฺธา จ สพฺพนมิตฺเตหิ ความวา มรรคจิตยอมสงัด
คือเวน ไมขวนขวาย ผลจิตไมประกอบ คือไมขวนขวายจากสังขารนิมิต
ทั้งปวง ที่ถึงการนับวา ภายนอก คือพนภายในเปนไปภายนอก เพราะ
อาศัยอกุศลขันธภายในจิตสันดาน.
ในอนุสัยเหลานั้น พึงทราบความ ไมมีแหงอนุสัยโดยลําดับ ๒ อยาง
คือลําดับ กิเลสและลําดับมรรค ก็โดยลําดับกิเลส กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยดวยมรรคที่ ๓, มานานุสัยไมมีดวยมรรคที่ ๔, ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไมมีดวยมรรคที่ ๑, ภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยไมมีดวยมรรคที่ ๔
นั่นแล. สวนโดยลําดับมรรคทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไมมีดวยมรรคที่
๑, กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยเบาบางดวยมรรคที่ ๒, ไมมีโดยประการ
ทั้งปวงดวยมรรคที่ ๓, มานานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัยไมมี
ดวยมรรคที่ ๔.
บทวา จิตฺตวิเวโก ความวา ความที่มหัคคตจิตแลโลกุตตรจิตวาง
คือเปลาจากกิเลสทั้งหลาย.
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บทวา อุปธิวิเวโก ไดแก ความวางเปลาแหงอุปธิกลาวคือกิเลส
ขันธและอภิสังขาร.
เพื่อจะแสดงอุปธิกอน พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตนวา
อุปธิ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ดังนี้.
กิเลสทัง้ หลายมีราคะเปนตน เกิดขึ้นแกผูใดยอมทําผูนั้นใหเดือด
รอนใหลําบากดวย เบญจขันธมีรูปเปนตน เปนอารมณของอุปาทานดวย
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารดวย ชือ่ อุปธิ.
บทวา อมต ความวา นิพพานชื่อวา อมตะ เพราะอรรถวา
ไมมีมตะกลาวคือความตาย.
ชื่อวา อมตะ เพราะอรรถวา เปนยา เพราะเปนปฏิปกษตอพิษ
คือกิเลส ก็มี.
ตัณหา ทานเรียกวา วานะ เพราะอรรถวา เย็บ คือรอยรัดเหลา
สัตวไวในสงสาร กําเนิด คติ อุปบัติ วิญญาณฐีติและสัตตาวาสทั้งหลาย.
ชื่อวา นิพพาน เพราะอรรถวา ไมมีกิเลสเปนเครื่องรอยรัดใน
นิพพานนั้น.
บทวา วูปกฏกายาน ไดแก ผูม ีสรีระปราศจากการคลุกคลีใน
หมู.
บทวา เนกฺขมฺมาภิรตาน ไดแก ผูยินดียิ่งในเนกขัมมะคือปฐม
ณานเปนตน ที่ออกจากกามเปนตน คือ ผูนอมไปในเนกขันมะนั้น.
บทวา ปรมโวทานปฺปตฺตาน. ไดแก ผูบรรลุผลคือความเปนผู
บริสุทธิ์สูงสุดตั้งอยู. อาจารยบางพวกพรรณนาอยางนี้วา ผูมีจิตบริสุทธิ์
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เพราะไมมีอุปกิเลสผูถึงซึ่งความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง เพราะความเปน
ผูพนจากกิเลสทั้งหลาย ผูมีจิตบริสุทธิ์ดวยวิกขัมภนปหานละดวยการขมไว
ผูถึงซึ่งความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง ดวยสมุจเฉทปหานละดวยตัดขาด
บทวา นิรูปธีน. ไดแก ผูมีอุปธิไปปราศแลว.
บทวา วิสงฺขารคตาน ไดแก ผูเขาถึงนิพพานซึ่งปราศจากสังขาร
เพราะตัดอารมณคือสังขาร ดวยสามารถเปนอารมณ. แมในบทวา วิสงฺขารคต จิตตฺ  นี้ ทานก็กลาววา วิสังขาร คือนิพพาน.
บทวา วิทูเร ไดแก ไกลโดยประการตาง ๆ.
บทวา สุวิทูเร ไดแก ไกลดวยดี.
บทวา น สนฺติเก ไดแก ไมใกล.
บทวา น สามนฺตา ไดแก ไมใชขางเคียง.
บทวา อนาสนฺเน ไดแก ไมใกลเกินไป.
บทวา วูปกฏเ ไดแก ไมใกล, ความวา ไปปราศ.
บทวา ตาทิโส ไดแก ผูเชนนั้น.
บทวา ตสฺสณฺิโต ไดแก ผูตั้งอยูดวยอาการนั้น.
บทวา ตปฺปกาโร ไดแก ผูตั้งอยูดวยประการนั้น.
บทวา ตปฺปฏิภาโค ไดแก ผูมีสว นดังนั้น, อีกอยางหนึ่ง อาจารย
พวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้วา ชื่อวาผูเชนนั้น เพราะของอยูในถ้ําคืออัตภาพ,
ชื่อวาผูดํารงอยูดังนั้น เพราะกิเลสทั้งหลายปกปดไว, ชื่อวาแบบนั้น เพราะ
หยั่งลงในที่หลง, ชื่อวาเหมือนเชนนั้น เพราะไกลจากวิเวก ๓,
บทวา ทุปฺปหาย ไดแก ไมเปนของอันนรชนพึงละไดโดยงาย.
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บทวา ทุจฺจชา ไดแก ไมอาจเพื่อจะละไดโดยงาย.
บทวา ทุปฺปริจฺจชา ไดแก ไมอาจเพื่อจะละไดโดยอาการทั้งปวง.
บทวา ทุนฺนิมฺมทยา ไดแก ไมอาจเพื่อจะกระทําใหไมมัวเมา
คือใหมีความมัวเมาออกแลว.
บทวา ทุพฺพินิเวธยา ไดแก ไมอาจเพื่อจะกระทําการแทงตลอด
คือ ความพนได.
บทวา ทุตฺตรา ไดแก ไมอาจเพื่อจะขามขึ้นกาวลวงไปได.
บทวา ทุปฺปตรา ไดแก ไมอาจเพื่อจะขามโดยพิเศษได.
บทวา ทุสฺสมติกฺกมา ไดแก พึงกาวลวงไดโดยยาก.
บทวา ทุพฺพีติวตฺตา ไดแก ยากที่จะใหเปนไป.
อีกอยางหนึ่ง อาจารยบางพวกพรรณนาอยางนี้วา สลัดไดโดยยาก
ดวยสามารถแหงปกติ ย่ํายีไดโดยยาก ดุจอสรพิษที่มีพิษราย แหวกออกได
โดยยาก ดุจนาคบาศ ขามไดโดยยาก พนไดโดยยาก ดุจทางกันดาร
ทะเลทรายในฤดูรอนกาวลวงไดโดยยาก ดุจคงที่เสือโครงหวงแหนขามพน
ไดโดยยาก ดุจคลื่นในมหาสมุทร.
ระสารีบุตรเถระใหสําเร็จความวา นรชนเชนนั้นยอมอยูไกลจาก
วิเวก ดวยคาถาที่ ๑ อยางนี้แลวเมื่อกระทําใหแจงซึ่งธรรมดาของเหลา
สัตวอยางนั้นอีก จึงกลาวคาถาวา อิจฺฉานิทานา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจฉฺ านิทานา ไดแก มีตัณหาเปน
เหตุ.
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บทวา ภวสาตพนฺธา ไดแก ผูติดพนดวยความแชมชื่นในภพ
มีสุขเวทนาเปนตน.
บทวา เต ทุปฺปมุจฺ า ไดแก ธรรมเปนที่ตั้งแหงความแชมชื่น
ในภพเหลานั้น.
อีกอยางหนึ่ง สัตวเหลานั้น คือผูติดพันในความแชมชื่นในภพนั้น
เปนผูหลุดพนไดโดยยาก เพราะเหตุแหงความปรารถนา.
บทวา น หิ อฺโมกฺขา ความวา ไมอาจที่จะยังบุคคลอื่น
ใหหลุดพน.
อีกอยางหนึ่ง บทนั้นเปนตติยาวิภัตติ สัตวเหลานั้นเปนผูหลุดพนได
โดยยาก. เพราะเหตุไร ? เพราะเปนผูอันบุคคลอื่นใหหลุดพันไมได ถา
สัตวทั้งหลายจะพึงหลุดพน ก็พึงหลุดพนไดดวยกําลังของตน เนื้อความ
ลงบทนั้นมีดังพรรณนามาฉะนี้.
บทวา ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา ความวา มุงหวังกาม
ทั้งหลายในอนาคตบาง ในอดีตบาง.
บทวา อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺป ความวา ปรารถนาอยูซึ่ง
กามเหลานี้ คือที่เปนปจจุบัน หรือกามที่มีในกอนทั้งสองอยาง คือที่เปน
อดีตและอนาคต เพราะตัณหามีกําลัง.
อนึ่ง พึงทราบกอนวาบททั้ง ๒ เหลานี้ เชื่อมกับบทนี้วา เต
ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา นั่นแล.
นอกนี้ สัตวเหลานั้นแมมุงหวังอยู ก็ไมปรากฏวา เมือ่ ปรารถนา
กระทําอะไรอยู หรือไดกระทําอะไรแลว.
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บทวา ภวสาตพนฺธา ความวา ความแชมชื่นในภพ ชือ่ วา
ภวสาตะ สัตวเหลานั้นเปนผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพนั้น คือดวย
ความชื่นชมความสุขตั้งอยู. เพื่อแสดงจําแนกความแชมชื่นนั้น ทานจึง
กลาวคําวา เอก ภวสาต สุขาเวทนา เปนตน.
ความเปนแหงความหนุมสาว ชื่อวา ความเปนหนุมสาว. ความ
ไมมีแหงโรค ชื่อวา ความไมมีโรค. ความเปนไปแหงชีวิตินทรีย ชื่อวา
ชีวิต.
บทวา ลาโภ ไดแก การไดปจจัย ๔.
บทวา ยโส ไดแก บริวาร.
บทวา ปสสา ไดแก ชื่อเสียง.
บทวา สุข ไดแก สุขทางกายและทางใจ.
บทวา มนาปกา รูปา ไดแก รูปที่เจริญใจ. แมในบทที่เหลือ
ทั้งหลายก็นัยนี้แหละ.
บทวา จกฺขุสมฺปทา ไดแก ความถึงพรอมแหงจักษุ.
บทวา จกฺขุสมฺปทา ทานกลาวหมายถึงความชื่นชมความสุขที่เกิด
ขึ้นวา จักษุของเราสมบูรณ ปรากฏดุจสีหบัญชรที่ติดตั้งไวที่วิมานแกว
มณี. แมในบทวา โสตสมฺปทา เปนตนก็นัยนี้แหละ.
บทวา สุขาย เวทนาย (สตฺตา) พนฺธา ฯ เป ฯ พนฺธ เปน
บทเดิม.
บทวา วินิพนฺธา ไดแก ติดพันดวยอาการมีอยางตาง ๆ.
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บทวา อาพนฺธา ไดแก ติดพันแตตนโดยวิเศษ.
บทวา ลคฺคา ไดแก แนบกับอารมณ.
บทวา ลคฺคิตา ไดแก คลองไวดุจกระบอกน้ําออยแขวนไวที่ไม
นาคทันต.
บทใดไมไดกลาวไวในที่นี้ บทนั้น พึงถือเอาโดยนัยที่กลาวไวใน
บทวา สตฺโต วิสตฺโต เปนตน.
บทวา น หิ อฺโมกฺขา ความวา ไมยังบุคคลเหลาอื่นให
หลุดพน.
บทวา เต วา ภวสาตวตฺถู ทุปฺปมฺุจา ความวา ธรรมที่
เปนวัตถุแหงความชื่นชมความสุขในภพ ยากที่จะพนได.
บทวา สตฺตา วา เอตฺโต ทุมฺโมจยา ความวา หรือเหลาสัตว
นั่นแล ยากที่จะหลุดพนจากวัตถุแหงความแชมชื่นในภพนี้.
บทวา ทุรุทฺธรา ความวา ยากที่จะยกขึ้น.
บทวา ทุสฺสมุทฺธรา ความวา ยากที่จะยกขึ้นไวขางบน เหมือน
ตกเงื้อมผานรกที่มีเงื้อมผาขาดแลว.
บทวา ทุพฺพุฏาปนา ความวา ยากที่จะใหตั้งขึ้น.
บทวา ทุสฺสมุฏาปนา ความวา ยากเหลือเกินที่จะยกขึ้นดุจการ
ประดิษฐานอัตภาพที่ละเอียดบนแผนดิน.
บทวา เต อตฺตนา ปลิปปลิปนฺนา ความวา จมลงในเปอกตมที่ลึกแคศีรษะ.
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บทวา น สกฺโกนฺติ ปร ปลิปปลินฺน อุทฺธริตุ ความวา ไม
อาจที่จะจับมือหรือศีรษะยกผูอื่นที่จมลงอยางนั้นแล ขึ้นตั้งไวบนบก.
บทวา โส ในบทวา โส วต จุนฺท เปนปุคคลนิทเทสโดย
อาการที่จะพึงกลาว. นิทเทสนั้นพึงทราบวา นําคําอุทเทสวา โย นี้มา
เชื่อมในบทที่เหลือทั้งหลายอยางนี้วา บุคคลใดจมอยูดวยตน ดูกอนจุนทะ
บุคคลนั้นหนอจักฉุดผูอื่นที่จมอยูขึ้นได ดังนี้.
บทวา ปลิปปลิปนฺโน ทานกลาวบุคคลที่จมลงในเปอกตมที่ลึก.
ความวา ดูกอนจุนทะ เหมือนบุรุษบางคนจมลงในเปอกตมที่ลึกแคศีรษะ.
จักจับมือ. หรือศีรษะ. ฉุดแมคนอื่นที่จมลงอยางนั้นเหมือนกันขึ้น.
บทวา เนต าน วิชฺชติ ความวา ก็ขอที่บุคคลนั้นพึงฉุดผูนั้น
ขึ้นใหตั้งอยูบนบกนั้นมิใชฐานะที่จะมีได.
ก็ในบทวา อทนฺโต อวินีโต อปรินิพฺพุโต นี้มีวินิจฉัยดังตอ
ไปนี้. บุคคลนั้น ชื่อวาไมฝกฝนเพราะยังมีการเสพผิด ชื่อวา ไมอบรม
เพราะไมศึกษาวินัย ชื่อวาไมดับกิเลส เพราะยังดับกิเลสไมได. บุคคลนั้น
คือเชนนั้นจักฝกฝนผูอื่น จักการทําใหมีการเสพผิดออกแลว จักแนะนํา
จักใหศึกษาสิกขา ๓ จักใหดับรอบ คือจักใหกิเลสทั้งหลายของผูนั้นดับ.
บทวา นตฺถฺโ โกจิ ความวา บุคคลอื่นใคร ๆ ที่ชื่อวา
สามารถจะใหพนได ยอมไมมี.
บทวา สเกน ถาเมน ไดแก ดวยเรี่ยวแรงแหงญาณของตน.
บทวา พเลน ไดแก ดวยกําลังแหงญาณ.
บทวา วิริเยน ไดแก ดวยความเพียรทางใจอันสัมปยุตดวยญาณ.
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บทวา ปุริสปรกฺกเมน ไดแก ดวยความเพียรใหญ ซึ่งไมเหยียบ
ย่ําฐานะอื่น ๆ.
บทวา นาห สหิสฺสามิ มีอธิบายวา เราจักไมอาจ คือไมอาจ
คือจักไมพยายาม.
บทวา ปโมจนาย ไดแก เพื่อใหหลุดพน.
บทวา กถกถึ ไดแก ผูมีความสงสัย.
บทวา โธตก เปนอาลปนะ.
บทวา ตเรสิ ความวา พึงขามได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความชั่วอันบุคคลกระทําดวยตน บุคคลนั้นจัก
เศราหมองดวยตนเอง ความชั่วอันบุคคลไมกระทําดวยตน
บุคคลนั้นจะบริสุทธิ์ดวยตนเอง ความบริสุทธิ์และความไม
บริสุทธิ์เปนของเฉพาะตน ผูอื่นไมพึงใหผูอื่นบริสุทธิ์ได.
ในพระพุทธพจนนี้มีเนื้อความดังนี้ :- อกุศลกรรมอันบุคคลใด
กระทําดวยตนเอง บุคคลนั้นจักเสวยทุกขในอบาย ๔ เศราหมองดวยตน
เอง แตความชั่วอันบุคคลใดไมกระทําดวยตน บุคคลนั้นยอมไปสูสวรรค
และนิพพานบริสุทธิ์ไดดวยตนเอง ความบริสุทธิ์กลาวคือกุศลกรรม ความ
ไมบริสุทธิ์กลาวคืออกุศลกรรม เปนของเฉพาะตน คือยอมใหผลในตน
นั่นแหละ แกเหลาสัตวผูกระทํา บุคคลอื่นไมพึงยังบุคคลอื่นใหบริสุทธิ์
คือใหบริสุทธิ์ไมได มีอธิบายวา ใหเศราหมองไมได ใหบริสุทธิ์ ไมได.
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บทวา ติฏเตว นิพฺพาน ความวา อมตมหานิพพานก็ตั้งอยู
นั่นแหละ.
บทวา นิพฺพานคามิมคฺโค ไดแก อริยมรรคเริ่มแตวิปสสนา
อันเปนสวนเบื้องตน.
บทวา ติฏามห สมาทเปตา ความวา เราผูใหถือ ใหตงั้ อยู
เฉพาะ ก็ตั้งอยูเฉพาะ.
บทวา เอว โอวทิยมานา เอว อนุสาสิยมานา ไดแก
อันเรากลาวสอนอยูอยางนี้ พร่ําสอนอยูอยางนี้, ใน ๒ บทนี้ กลาวในเรื่อง
ที่เกิดขึ้นแลว ชื่อวา กลาวสอน. พร่าํ สอนในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น แสดง
อนาคตเปนตนวา แมความเสื่อมยศก็จักมีแกทาน ดังนี้ชอื่ วาพร่ําสอน
แมผูกลาวตอหนา ก็ชื่อวากลาวสอน ผูสงทูตหรือคําสอนไปลับหลัง ชื่อวา
พร่ําสอน. ผูก ลาวครั้งเดียว ชื่อวากลาวสอน. ผูกลาวบอย ๆ ชือ่ วาพร่ําสอน.
อีกอยางหนึ่ง ผูกลาวสอนนั่นแหละ ชื่อวาพร่ําสอน.
บทวา อปฺเปกจฺเจ ไดแก บางพวก ความวา พวกหนึง่ .
บทวา อจฺจนฺตนิฏ นิพฺพาน อาราเธนฺติ ความวา ชื่อวา
อัจจันตะ เพราะอรรถวา สวนสุดกลาวคือความสิ้นไปและความเสื่อมไป
ลวงไปแลว สวนสุดลวงไปแลวนั้นดวย จบสิ้นแลวเพราะไมเปนที่เปนไป
แหงสังขารทั้งปวงดวย เหตุนั้นจึงชื่อวา มีสวนสุดลวงไปแลว จบสิ้นแลว.
ความวา จบสิ้นโดยสวนเดียว. สาวกบางพวกบรรลุคือถึงซึ่งนิพพานอัน
จบสิ้นโดยสวนเดียวนั้น.
บทวา นาราเธนฺติ ไดแก ไมถึงพรอม, ความวา ไมไดเฉพาะ.
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บทวา เอตฺถ กฺยาห ความวา ในเรื่องเหลานี้ เราจะทําอะไร
อยางไรได.
บทวา มคฺคกฺขายี ไดแก ผูบอกทางปฏิบัติ.
บทวา อาจิกฺขติ แปลวา นอก.
บทวา อตฺตนา ปฏิปชฺชมานา มฺุเจยฺยุ ความวา ผูปฏิบัติ
อยูพึงหลุดพนเอง.
บทวา อตีต อุปาทาย ไดแก อาศัยอดีต.
บทวา กถ ปุเร อเปกฺข กโรติ ความวา กระทําการเห็นคือ
การแลดู ดวยประการไร.
บทวา เอวรูโป อโหสึ ความวา เราไดมชี าติอยางนี้ มีรูป
อยางนี้ คือ สูง ต่ํา ผอม อวน เปนตน.
บทวา ตตฺถ นนฺทึ สมนฺนาเนติ ความวา นํามา คือนําเขา
มาโดยชอบซึ่งตัณหาในรูปารมณนั้น. แมใน เวทนา เปนตนก็นัยนี้
แหละ.
เมื่อจะแสดงความเกิดขึ้นแหงตัณหาดวยสามารถวัตถุและอารมณ
พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําวา อิติ เม จกฺขุ เปนตน.
บทวา อิติ รูปา ไดแก มีรูปอยางนี้.
บทวา ตตฺถ ฉนฺทราคปฏิพทฺธ ความวา ฉันทะกลาวคือที่มี
กําลังออน และราคะกลาวคือมีกําลังแรงในจักษุและรูปเหลานั้น พัวพัน
คือติดแนนดวยฉันทราคะนั้น.
บทวา วิฺาณ ไดแก ชวนจิต.
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บทวา ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส ความวา เพราะ
ชวนจิตนั้นพัวพันดวยฉันทราคะ.
บทวา ตทภินนฺทติ ความวา ยอมเพลิดเพลินอารมณนั้น ดวย
สามารถตัณหา เมื่อเพลิดเพลินอารมณนั้นดวยสามารถตัณหานั่นแล.
บทวา ยานิสฺส ตานิ ไดแก การหัวเราะ การเจรจา และการ
เลนเหลานั้น.
บทวา ปุพฺเพ ไดแก ในอดีต.
บทวา สทฺธึ ไดแก รวมกัน.
บทวา หสิตลปตกีฬตานิ ไดแก การหัวเราะมีกัดฟนเปนตน
การเปลงวาจาเจรจา และการเลนมีการเลนทางกายเปนตน.
บทวา ตทสฺสาเทติ ความวา ยอมชื่นชม คือไดความชื่นชม
คือยินดีอารมณนั้น.
บทวา ต นิกาเมติ ความวา ยอมมุงหวัง คือหวังเฉพาะอารมณ
นั้น.
บทวา วิตฺตึ อาปชฺชติ ความวา ยอมถึงความยินดี.
บทวา สิย แปลวา พึงเปน.
บทวา อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย ไดแก เพื่อประโยชนแก
การถึงอารมณที่ยังไมถึง.
บทวา จิตฺต ปณิทหติ ความวา ตั้งจิตไว.
บทวา เจตโส ปณิธานปจฺจยา ไดแก เพราะเหตุแหงการตั้ง
จิตไว.
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บทวา สีเลน วา ไดแก ดวยศีลมีศีล ๕ เปนตน.
บทวา วตฺเตน วา ไดแก ดวยสมาทานธุดงค.
บทวา ตเปน วา ไดแก ดวยสมาทานความเพียร.
บทวา พฺรหฺมจริเยน วา นี้แก หรือดวยเมถุนวิรัติ.
บทวา เทโว วา ไดแก เทวราชผูมีอานุภาพมาก.
บทวา เทวฺตโร วา ไดแก เทวดาตนใดคนหนึ่งบรรดา
เทวดาเหลานั้น.
บทวา ชปฺปนฺตา ไดแก กลาวดวยสามารถแหงคุณ.
บทวา ปชปฺปนฺตา ไดแก กลาวโดยประการ.
บทวา อภิชปฺปนฺตา ไดแก กลาวโดยพิเศษ. หรือขยายความ
ดวยสามารถแหงอุปสรรค.
พระสารีบุตรเถระแสดงเปนตัวอยางวา นรชนเชนนั้นยอมอยูไกล
จากวิเวก ดวยคาถาที่ ๑, ทําใหแจงซึ่งธรรมดาของเหลานรชนเชนนั้น
ดวยคาถาที่ ๒, บัดนี้เมื่อจะทําใหแจงถึงการกระทํากรรมชั่วของนรชนเหลา
นั้น จึงกลาวคาถาวา กาเมสุ คิทฺธา เปนตน.
เนื้อความของคาถานั้นวา สัตวเหลานั้น เปนผูปรารถนาในกามทั้ง
หลาย ดวยตัณหาในการบริโภค เปนผูขวนขวายในกามทั้งหลาย เพราะ
ขวนขวายการแสวงหาเปนตน เปนผูหลงใหลในกามทั้งหลาย เพราะถึง
ความหลงพรอม เปนผูตกต่ํา เพราะมีการไปต่ํา เพราะมีความตระหนี่
และเพราะไมถือมั่นพระพุทธพจนเปนตน ตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ มี
กรรมอันไมเสมอทางกายเปนตน ในกาลอันเปนที่สุด เขาถึงทุกข คือ
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ความตาย ยอมคร่ําครวญอยูวา เราทั้งหลายเคลื่อนจากภพนี้แลว จักเปน
อะไรหนอ.
บทวา คิทฺธา ไดแก ปรารถนาดวยกามราคะ.
บทวา คธิตา ความวา เปนผูหวังเฉพาะดวยความกําหนัดเพราะ
ความดําริหลงใหล.
บทวา มุจฺฉตา ความวา เปนผูมีความติดใจเปนที่ไปในเบื้องหนา
ดวยกามตัณหา.
บทวา อชฺโฌปนฺนา ความวา หมกมุน ลุมหลง ดวยความ
เพลิดเพลินในกาม.
บทวา ลคฺคา ความวา ติดแนนดวยความเสนหาในกาม.
บทวา ลคฺคิตา ความวา เปนอันเดียวกันดวยความเรารอนใน
กาม.
บทวา ปลพุทฺธา ความวา พัวพันดวยความสําคัญในกาม.
อีกอยางหนึ่ง อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้วา ปรารถนา
ในเพราะเห็นสิ่งที่เห็นแลว หลงใหล ในเพราะเห็นเนือง ๆ ติดใจ ใน
เพราะการกระทําความเกี่ยวของ ลุมหลง ในเพราะการกระทําความคุน
เคย ของ ในเพราะการตามรอยดวยความเสนหาเกี่ยว ในเพราะความ
เขาถึงเปนคู ๆ พัวพัน คือเปนผูไมยอมปลอยแลว ๆ เลา ๆ นัน่ เอง.
บทวา เอสนฺติ ไดแก หวังเฉพาะ.
บทวา คเวสนฺติ ไดแก แสวงหา.
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บทวา ปริเยสนฺติ ไดแก ตองการคือปรารถนาดวยอาการทั้งปวง.
อีกอยางหนึ่ง หาดูวา ในอารมณที่เห็นแลว ความงาม ความไม
งาม มี ไมมี ดังนี้ เมื่อจะทําใหเปนที่รักดวยเครื่องหมายเพราะทําให
ประจักษในสุภารมณและอสุภารมณ ชื่อวา แสวงหา ชื่อวาเสาะหาแสวง
หา ดวยสามารถแหงจิต เสาะหา ดวย สามารถแหงการประกอบ คนหา
ดวยสามารถแหงการกระทํา. ชื่อวา เปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม เพราะอรรถ
วา เที่ยวไปอาศัยคือหยั่งลงสูกาม ๒ อยางนั้น, ชื่อวาเปนผูมักมากในกาม
เพราะอรรถวา มักมาก คือยังกามเหลานั้นแลใหเจริญ ใหเปนไปโดย
มาก. ชื่อวา เปนผูหนักในกาม เพราะอรรถวา ไหม ทํากามเหลานั้น
แหละ ใหเปนอารมณอยางหนักหนวง, ชื่อวาเปนผูเอนไปในกาม เพราะ
อรรถวา เปนผูเอนคือนอมไปในกามเหลานั้นอยู. ชื่อวาเปนผูโอนไปใน
กาม เพราะอรรถวา เปนผูเอนไปในกามเหลานั้นอยู, ชื่อวาเปนผูโนม
ไปในกาม เพราะอรรถวา เปนผูนอมไปในกามเหลานั้นแหละ, เพราะ
เปนผูแขวนอยูที่กามเหลานั้นอยู, ชือ่ วาเปนผูนอมใจไปในกาม เพราะ
อรรถวา เปนผูครอบงําเกี่ยวของดวยความลุมหลงในกามเหลานั้นเที่ยวไป,
ชื่อวาเปนผูมุงกามเปนใหญ เพราะอรรถวา ทํากามเหลานั้นแหละใหเปน
ใหญ ใหเปนหัวหนาเที่ยวไป, อีกอยางหนึ่ง อาจารยพวกหนึ่งพรรณนา
อยางนี้วา เปนผูเที่ยวไปเพื่อกาม เพราะปรารถนาอารมณ, เปนผูมักมาก
ในกาม เพราะใครอารมณ, เปนผูหนักในกาม เพราะชอบใจอารมณ,
เปนผูเอนไปในกาม เพราะมีอารมณนารัก, เปนผูโอนไปในกาม เพราะ
มีอารมณประกอบดวยกาม, เปนผูโนมไปในกาม เพราะมีอารมณเปนที่
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ตั้งแหงความกําหนัด. เปนผูนอมใจไปในกาม เพราะมีอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความลุมหลง. เปนผูมุงกามเปนใหญ เพราะมีอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความผูกพัน.
ในบทวา รูเป ปริเยสนฺติ เปนตน พึงทราบวา ทานกลาวบท
ปริเยสนฺติ ดวยสามารถการแสวงหาลาภของผูที่ยังไมไดลาภ. ทานกลาว
บท ปฏิลภนฺติ ดวยสามารถลาภอยูในมือแลว. ทานกลาวบท ปริภฺุชนฺติ ดวยสามารถการใชสอย.
ชื่อวาคนผูทําความทะเลาะ เพราะอรรถวา ทําความทะเลาะวิวาท,
ชื่อวา ขวนขวายในความทะเลาะ เพราะอรรถวา ประกอบในความ
ทะเลาะนั้น, แมในคนทําการงานเปนตนก็นัยนี้แหละ.
บทวา โคจเร จรนฺโต ความวา เที่ยวไปอยูในอโคจรมีซองหญิง
แพศยา เปนตน หรือในโคจรมีสติปฏฐานเปนตน. ผูประกอบในโคจร
เหลานั้น ชื่อวา ขวนขวายในโคจร.
ชื่อวาผูเจริญฌาน เพราะอรรถวา มีฌานดวยสามารถเขาไปเพงอารมณ. ผูประกอบในฌานนั้น ชื่อวา ขวนขวายในฌาน.
บทวา อวคจฺฉนฺติ ไดแก ไปสูอ บาย.
บทวา มจฺฉริโน ไดแก ผูซอนสมบัติของตน.
บทวา วจน ไดแก คําพูด.
บทวา พฺยปล ไดแก ถอยคํา.
บทวา เทสน ไดแก โอวาทชี้แจง.
บทวา อนุสิฏึ ไดแก คําพร่ําสอน.
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บทวา น อาทิยนฺติ ไดแก ไมเชือ่ ถือ ไมทําความเคารพ ปาฐะ
วา น อลฺลยี นฺติ ก็มี ความก็อยางเดียวกัน.
เพื่อแสดงความตระหนี่โดยวัตถุ ทานจึงกลาววา ปฺจ มจฺฉริยานิ
อาวาสมจฺฉริย เปนตน. บรรดาความตระหนี่เหลานั้น ความตระหนี่ใน
ที่อยู ชื่อวา อาวาสมัจฉริยะ. แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้แหละ.
อารามทั้งสิ้นก็ตาม บริเวณก็ตาม หองนอนหองเดียวก็ตาม ที่พักกลางคืน
เปนตนก็ตาม ชื่อวาที่อยู, อยูสบาย ไดปจจัยทั้งหลาย ในทีใ่ ด ที่นั้นพึง
ทราบวา อาวาส
ภิกษุรปู หนึ่งไมตองการใหภิกษุผูมีศีลเปนที่รักผูสมบูรณดวยวัตร มา
ในอาวาสนั้น คิดวาแมภิกษุที่มาแลวก็ขอใหรีบไปเสีย นีช้ อื่ วา อาวาสมัจฉริยะ, แตภิกษุผูไมตองการใหพวกภิกษุผูกอการทะเลาะวิวาท เปนตน
อยูในที่อยูนั้น ไมเปนอาวาสมัจฉริยะ.
บทวา กุล ไดแก กุลอุปฏฐากบาง สกุลญาติบาง ภิกษุไมตอง
การใหภิกษุอื่นเขาไปในสกุลนั้น เปนกุลมัจฉริยะ แตเมื่อไมตองการ
ใหบุคคลลามกเขาไป ไมชื่อวาเปนมัจฉริยะ ดวยวาบุคคลลามกนั้นยอม
ปฏิบัติเพื่อทําลายความเลื่อมใสของอุปฏฐากและญาติเหลานั้นเสีย. แตเมื่อ
ไมตองการใหภิกษุผูสามารถรักษาความเลื่อมใสไวได เขาไปในสกุลนั้น
ชื่อวาเปนมัจฉริยะ.
บทวา ลาโภ ไดแก ลาภคือปจจัย นั้นเอง เมื่อภิกษุผูมีศีลรูป
อื่นไดลาภอยูทีเดียว ภิกษุคิดวา จงอยาได ดังนี้ ยอมเปนลาภมัจฉริยะ
แกภิกษุใดทําสัทธาไทยใหตกไป ใหพินาศดวยไมบริโภคและบริโภคไมดี
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เปนตน แมของบูดเนาก็ไมใหแกผูอื่น. เห็นภิกษุนั้นแลวคิดวา ถาภิกษุ
นี้ไมไดลาภนี้ ภิกษุผูมีศีลรูปอื่นพึงได พึงบริโภค ดังนี้ ยอมไมเปน
มัจฉริยะ.
วรรณะแหงสรีระก็ดี วรรณะคือคุณความดีก็ดี ซึ่งวา วรรณะ.
ในวรรณะ ๒ อยางนั้น ผูที่เมื่อเขากลาวกันวา ผูอ่นื มีรูปนาเลื่อมใส ดังนี้
ไมประสงคจะกลาว ซึง่ วาตระหนี่วรรณะแหงสรีระ. ผูที่ไมประสงคจะ
กลาวสรรเสริญ ผูอื่นดวยศีลธุดงคปฏิปทา อาจาระ ชื่อวาวรรณะมัจฉริยะ.
บทวา ธมฺโม ไดแก ปริยัติธรรมและปฏิเวธธรรม บรรดาธรรม
๒ อยางนั้น พระอริยสาวกทั้งหลายยอมไมตระหนี่ปฏิเวธธรรม ยอม
ปรารถนาใหโลกพรอมทัง้ เทวโลกแทงตลอดธรรมที่คนแทงตลอดแลว ยอม
ปรารถนาวา ขอคนอื่น ๆ จงรูปฏิเวธธรรมนั้นดวย. ชื่อวา ธรรมมัจฉริยะ ในธรรมคือพระพุทธพจนนั่นแลมีอยู. บุคคลผูประกอบดวยธรรม
มัจฉริยะนั้น รูคัณฐะหรือกถามรรคที่ลี้ลับอันใด ไมประสงคจะใหคน
อื่น ๆ รูคัณฐะหรือกถามรรคอันนั้น แตผูใดไมใหโดยสอบสวนบุคคลแลว
อนุเคราะหดวยธรรม หรือโดยสอบสวนธรรมอนุเคราะหบุคคล ผูนี้ไมชื่อ
วามีธรรมมัจฉริยะ.
ในขอนั้น บุคคลบางคนเปนคนโลเล บางเวลาเปนสมณะ บาง
เวลาเปนพราหมณ บางเวลาเปนนิครนถ. ก็ภิกษุใดไมใหดวยคิดวาบุคคลนี้
ทําลายขอธรรมซึ่งเปนพระพุทธพจนที่มีมาโดยประเพณีเกลี้ยงเกลาละเอียด
ออน แลวจักรอนใจ ภิกษุนี้ชื่อวาไมใหโดยสอบสวนบุคคลอนุเคราะห
ธรรม, สวนภิกษุใดไมใหดวยคิดวาธรรมนี้เกลี้ยงเกลาละเอียดออน ถา
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บุคคลผูนี้จักถือเอา ก็จักพยากรณพระอรหัตผลกระทําใหแจงซึ่งคนจัก
ฉิบหาย ภิกษุนี้ชื่อวาไมใหโดยสอบสวนธรรมอนุเคราะหบุคคล. แตภิกษุ
ใดไมใหดวยคิดวา ถาบุคคลผูนี้จักถือเอาธรรมนี้ ก็จักสามารถทําลายลัทธิ
ของพวกเราได ภิกษุนี้ชอื่ วามีธรรมมัจฉริยะโดยแท.
บรรดาความตระหนี่ ๕ ประการเหลานี้ บุคคลเปนยักษก็ตามเปน
เปรตก็ตาม ยกหยากเยือ่ ในอาวาสนั้นเทินไปดวยศีรษะ เพราะอาวาส
มัจฉริยะกอน.
เมื่อบุคคลเห็นสกุลนั้นกระทําการใหทานและความนับถือเปนตนแกผู
อื่น คิดวา สกุลของเรานี้แตกแลวหนอ ถึงแกเลือดพุงออกจากปากก็มี
ทองเดินก็มี ไสใหญออกมาเปนชิ้นนอยชิ้นใหญกม็ ี เพราะกุลมัจฉริยะ.
บุคคลตระหนี่ลาภที่มีอยู ของสงฆก็ตามของคณะก็ตาม บริโภค
เหมือนบริโภคสวนบุคคลยอมเกิดเปนยักษก็มี เปนเปรตก็มี เปนงูเหลือม
ใหญก็มี เพราะลาภมัจฉริยะ.
ก็บุคคลสรรเสริญคุณที่ควรสรรเสริญของตน ไมสรรเสริญของผูอื่น
กลาวโทษนั้น ๆ วา ผูนมี้ ีคุณอยางไร ไมใหปริยตั ิและอะไร ๆ แกใคร ๆ
ยอมมีวรรณะทรามและเปนใบเหมือนแพะ เพราะความตระหนี่วรรณะแหง
สรีระและวรรณคือคุณความดี และเพราะความตระหนี่ปริยัติธรรม.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมหมกไหมอยูในเรือนโหละ เพราะความ
ตระหนี่ที่อยู เปนผูมีลาภนอย เพราะความตระหนี่สกุล, บังเกิดในคูถนรก
เพราะความตระหนี่ลาภ, เมื่อบังเกิดในภพ ยอมไมมีวรรณะ เพราะความ
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ตระหนี่วรรณะ, บังเกิดในกุกกุลนรก คือ นรกถานเพลิง เพราะความ
ตระหนี่ธรรม.
ความตระหนี่ ดวยสามารถแหงผูตระหนี่. อาการแหงความตระหนี่
ชื่อวาอาการตระหนี่. ภาวะแหงผูประพฤติดวยความตระหนี่ คือผูมีความ
พรอมเพรียงดวยความตระหนี่ ชื่อวาความเปนผูประพฤติตระหนี่, ชื่อวา
ผูปรารถนาตาง ๆ เพราะอรรถวา ปรารถนาที่จะปองกันสมบัติของคนทั้ง
หมดวา จงเปนของเราเทานั้น อยาเปนของผูอื่น ภาวะแหงผูปรารถนา
ตาง ๆ ชื่อวา ความเปนผูปรารถนาตาง ๆ คํานี้เปนชื่อของความตระหนี่
อยางออน. ปุถุชน ทานเรียกวาผูเหนียวแนน. ภาวะแหงผูเหนียวแนน
นั้น ชื่อวาความเหนียวแนน, คํานี้เปนชื่อของความตระหนี่อยางแรง ก็
บุคคลที่ประกอบดวย ความตระหนี่อยางแรงนั้น ยอมหามแมผูอื่นที่ใหทาน
แกคนอื่นอยู.
สมจริงดังที่ทา นกลาวไววา :คนตระหนี่นี้ความดําริชั่ว แมมิจฉาทิฏฐิ ไมเอื้อ
เฟอยอมหามผูใหทานแกพวกคนผูขอโภชนะอยู.
ชื่อวา ผูมีจิตเจ็บรอนในการให เพราะอรรถวา จิตยอมเปนไป
ดวยความเจ็บรอน คือยอมขัดเคืองเพราะเห็นพวกยาจก. ภาวะแหงผูมีจิต
เจ็บรอนในการให ชื่อวาความเปนผูมีจิตเจ็บรอนในการให.
อีกนัยหนึ่ง การถือทัพพี ทานเรียกวากฏกะ, ก็เมื่อบุคคลจะเอา
ขาวใสหมอขาวใหเต็มถึงขอบหมอ ใชทัพพีสําหรับตักขาวที่บิดเบี้ยวไปทุก
สวนตักใส ยอมไมอาจใสใหเต็มได, จิตของบุคคลผูมีความตระหนี่ก็อยาง
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นั้น ยอมหดหู เมื่อจิตหดหู แมกายของเขาก็หดหู โคงงอ บิดเบี้ยว
อยางนั้นเหมือนกัน ไมเหยียดยื่นออกได ฉะนั้นทานจึงกลาววา ความ
เปนผูมีจิตเจ็บรอนในการให ชื่อวา ความตระหนี่.
บทวา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส ความวา ความที่จิตกั้นอยางเหยียด
ยื่นไมไดถือเอาโดยอาการมีใหทานเปนตน ในการกระทําอุปการะแกคน
อื่น ๆ. ก็เพราะบุคคลผูมีความตระหนี่ เปนผูไมประสงคจะใหสมบัติของ
ตนแกคนอื่น ประสงคจะถือเอาสมบัติของผูอื่น. ฉะนั้น ความตระหนี่นี้
พึงทราบวามีลักษณะซอนสมบัติของตน และมีลักษณะถือเอาสมบัติของผู
อื่น ดวยสามารถแหงความตระหนี่ที่เปนไปวา จงเปนของเราเทานั้น
อยาเปนของผูอื่น.
บทวา ขนฺธมจฺฉริยมฺป มจฺฉริย ความวา อุปบัติภพกลาวคือ
เบญจขันธของตนไมสาธารณถึงคนอื่น ๆ ชื่อวาความตระหนี่ ความตระหนี่
ที่เปนไปวา ขอจงเปนของเราเทานั้น อยาเปนของผูอื่น ชื่อวาความ
ตระหนี่ขันธ. แมในความตระหนี่ธาตุและความตระหนี่อายตนะ ก็นัยนี้
แหละ.
บทวา คาโห ไดแก ความถือดวยมุงจะถือเอา.
บทวา อวทฺุตาย ไดแก ดวยความไมรูพระดํารัสแมที่พระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลายตรัสไว.
ก็บุคคลเมื่อไมใหแกยาจกทั้งหลาย ชื่อวา ยอมไมรูคําที่ยาจกเหลา
นั้นกลาว.
บทวา ชนา ปนตฺตา ไดแก ชนผูอยูปราศจากสติ.
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บทวา วจน ไดแก คํากลาวอยางยอ.
บทวา พฺยปถ ไดแก คํากลาวอยางพิสดาร.
บทวา เทสน ไดแก คําที่แสดงอุปมาชี้แจงเนื้อความ.
บทวา อนุสฏึ ไดแก คําที่ใหกาํ หนดบอย ๆ.
อีกอยางหนึ่ง การกลาวชี้แจง ชื่อวา วจนะ. การกลาวใหถือ
เอาชื่อวา พยปถะ. การกลาวแสดงเนื้อความ ชือ่ วา เทศนา. การ
กลาวแสดงโดยบท ชื่อวา อนุสิฏฐิ.
อีกอยางหนึ่ง การกลาวใหทุกขคือความหวาดสะดุงพินาศไป ชื่อวา
วจนะ. กุมารกลาวใหทุกขคือความเรารอนพินาศไป ชื่อวา พยปถะ.
การกลาวใหทุกขในอบายพินาศไป ชื่อวา เทศนา. การกลาวใหทุกข
ในภพพินาศไป ชื่อวา อนุสิฏฐิ.
อีกอยางหนึ่ง คําที่ประกอบการแทงตลอดดวยการกําหนดรูทุกขสัจ
ชื่อวา วจนะ. คําที่ประกอบการแทงตลอดดวยการละสมุทัยสัจ ชื่อวา
พยปถะ, คําที่ประกอบการแทงตลอดดวยการทําใหแจงซึ่งนิโรธสัจ ชื่อ
วา เทศนา คําที่ประกอบการแทงตลอดดวยการทํามรรคสัจใหเกิด ชื่อ
วา อนุสฏิ ฐิ. อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาโดยนัยมีอาทิอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา น สุสฺสุสนฺติ ความวา ไมฟง.
บทวา น โสต โอทหนฺติ ความวา ไมตั้งโสตคือหูเพื่อฟง.
บทวา น อฺา จิตฺต อุปฏเปนฺติ ความวา ไมดํารงจิต
เพื่อจะรู.
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บทวา อนสฺสวา ความวา ไมฟงโอวาท.
บทวา อวจนกรา ความวา ชื่อวา ไมทําตามคํา เพราะอรรถ
วาแมฟงอยู ก็ไมทําตามคํา.
บทวา ปฏิโลมวุตฺติโน ความวา. เปนผูฝาฝนเปนไป.
บทวา อฺเเนว มุข กโรนฺติ ความวา แมกระทําอยูก็ไมให
เห็นหนา.
บทวา วิสเม ความวา ชื่อวา ไมเสมอ เพราะเปนปฏิปกษตอ
กรรมที่เสมอ ซึ่งสมมติวากายสุจริตเปนตน ในกรรมอันไมเสมอนั้น
บทวา นิวิฏา ความวา เขาไปแลวนําออกไดยาก.
บทวา กายกมฺเม ความวา ในกายกรรมที่เปนไปทางกายก็ตาม
ที่เปนไปดวยกายก็ตาม. แมในวจีกรรมเปนตน ก็นัยนี้แหละ.
บรรดากรรมเหลานัน้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทาน
จําแนกดวยสามารถแหงทุจริต. พึงทราบวาปาณาติบาตเปนตน ทาน
จําแนกดวยสามารถแหงอกุศลกรรมบถ ๑๐. พรรณนาบทที่เปนสาธารณะ
ในที่นี้ เทานี้กอน.
ก็ในบทที่เปนอสาธารณะทั้งหลาย การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป
ชื่อวา ปาณาติบาต ทานอธิบายวา การฆาสัตว การเบียดเบียนสัตว.
ก็ในบทวา ปาโณ นี้ โดยโวหารไดแก สัตว โดยปรมัตถไดแก ชีวิติน
ทรีย. ก็เจตนาฆาที่เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง
ซึ่งตั้งขึ้นดวยความเพียรเขาไปตัดอินทรียคือชีวิต ของผูมีความสําคัญใน
สัตวมีชีวิตนั้นวาเปนสัตวมีชีวิต ชื่อวา ปาณาติบาต. ปาณาติบาตนั้น
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ในบรรดาสัตวมีชีวิตทั้งหลายมีดิรัจฉานเปนตนที่เรนจากคุณ ในสัตวเล็ก
มีโทษนอย ในสัตวตัวใหญ มีโทษมาก. เพราะเหตุไร ? เพราะปโยคะ
ใหญ, แมเมื่อปโยคะเทากัน ก็เพราะวัตถุใหญ. บรรดามนุษยเปนตน
ผูมีคุณ สัตวที่มีคุณนอย มีโทษนอย ที่มีคุณมาก มีโทษมาก. ก็เมื่อ
สรีระและคุณเทากัน มีโทษนอยเพราะกิเลสและความเพียรออน, มีโทษ
มากเพราะกิเลสและความเพียรกลาแข็ง พึงทราบดังพรรณนามาฉะนี้.
ปาณาติบาตนั้นมีองค ๕ คือ สัตวมีชีวิต ๑ รูอยูวาสัตวมีชีวิต ๑
จิตคิดจะฆา ๑ ทําความเพียรที่จะฆา ๑ สัตวตายดวยความเพียรนั้น ๑
มีปโยคะ ๖ คือ สาหัตถิกปโยคะ อาณัตติกปโยคะ ๑ นิสสัคคิยปโยคะ ๑
ถาวรปโยคะ ๑ วิชชามยปโยคะ ๑ อิทธิมยปโยคะ ๑. เมื่อจะอธิบาย
เนื้อความนี้อยางพิสดาร ก็จะยืดยาวเกินไป ฉะนั้นจักไมอธิบายเรื่องนั้น
ใหพิสดาร. ผูตองการทราบขอความอื่นและขอความอยางนั้น พึงตรวจดู
สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ถือเอาเถิด.
การถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมให ชื่อวา อทินฺนาทาน, ทาน
อธิบายวา การลัก การขโมย การทําโจรกรรม.
ในบทวา อทินฺนาทาน นั้น บทวา อทินฺน ไดแก ของอัน
เจาของเขาหวงแหน ซึ่งเปนที่เจาของเขาทําไดตามความปรารถนา ไมควร
แกอาชญาและไมมีโทษ. ก็เจตนาคิดที่จะลักที่ตั้งขึ้นดวยความเพียรถือเอา
สิ่งนั้น ของผูมีความสําคัญในของอันเจาของเขาหวงแหนนั้น วาเปนของ
อันเจาของเขาหวงแหน ชื่อวา อทินนาทาน. อทินนาทานนั้น ในวัตถุ
ที่เปนของตนอื่นเลว มีโทษนอย. ในวัตถุที่เปนของตนอื่นประณีต มีโทษ
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มาก. เพราะเหตุไร ? เพราะวัตถุประณีต. เมื่อวัตถุเทากัน ในวัตถุที่เปน
ของผูยิ่งดวยคุณ มีโทษมาก, ในวัตถุที่เปนของผูมีคุณทรามกวาคุณนั้น ๆ
โดยเทียบผูยิ่งดวยคุณนั้น ๆ มีโทษนอย.
อทินนาทานนั้น มีองค ๕ คือ ของอันเจาของเขาหวงแหน ๑ รูอยู
วาของอันเจาของเขาหวงแหน ๑ จิตคิดจะลัก ๑ ทําความเพียรเพื่อที่จะ
ลัก ๑ ไดของนั้นมาดวยความเพียรนั้น ๑. มีปโยคะ ๖ มีสาหัตถิกปโยคะ
เปนตนนั่นเอง. ก็ปโยคะเหลานั้นแล เปนไปดวยสามารถอวหารเหลานี้
คือไถยาวหาร ปสัยหาวหาร ปฏิฉันนาวหาร ปริกัปปาวหาร กุสาวหาร
ตามสมควร. นี้เปนความยอในขออทินนาทานนี้ ดวยประการฉะนี้ สวน
ความพิสดารไดกลาวไวแลวในอรรถกถาสมันตปาสาทิกา.
ก็ในบทวา กาเมสุ มิจฺฉาจาโร นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กาเมสุ ไดแก ความประพฤติเมถุน หรือวัตถุแหงเมถุน.
บทวา มิจฺฉาจาโร ไดแก ความประพฤติลามก ซึ่งตองตําหนิ
โดยสวนเดียว. แตโดยลักษณะ เจตนากาวลวงอคมนียฐาน ที่เปนไปทาง
กายทวาร ดวยความประสงคอสัทธรรม ชื่อวา กาเมสุมิจฉาจาร. ใน
กาเมสุมิจฉาจารนั้น จะกลาวถึงอคมนียฐานของพวกบุรุษกอนซึ่งไดแก
หญิงที่มารดารักษา, หญิงที่บิดารักษา, หญิงที่มารดาบิดารักษา, หญิงที่
พี่ชายนองชายรักษา, หญิงที่พี่สาวนองสาวรักษา, หญิงที่ญาติรักษา,
หญิงที่โคตรรักษา, หญิงที่ธรรมรักษา, หญิงที่มีอารักขา, หญิงที่มีอาชญา,
รวมเปนหญิง ๑๐ ประเภทมีหญิงที่มารดารักษาเปนตน. หญิงที่ชวยมาดวย
ทรัพย, หญิงที่อยูดวยความพอใจ, หญิงที่อยูดวยโภคะ, หญิงที่อยูดวยผา,

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 282

หญิงที่ผูใหญจับมือคนทั้งสองจุมลงในน้ําแลวมอบให, หญิงที่บุรุษชวยปลง
ภาระหนักแลวมาอยูดวย, หญิงที่เปนทาสีแลวยกขึ้นเปนภรรยา, หญิงที่
เปนลูกจางแลวไดเปนภรรยา, หญิงที่บุรุษไปรบชนะไดมา, หญิงที่เปน
ภรรยาชั่วคราว, รวมเปนหญิง ๑๐ ประเภท มีหญิงที่ชวยมาดวยทรัพย
เปนตน รวมทั้งหมดเปนหญิง ๒๐ ประเภท. เปนอคมนียฐานของพวก
บุรุษ.
สวนในสตรีทั้งหลาย บุรุษอื่น ๆ ชื่อวาเปนอคมนียฐานของสตรี ๑๒
ประเภท คือ หญิงที่มีอารักขา, และหญิงที่มีอาชญา ๒ ประเภท และหญิง
ที่ชวยมาดวยทรัพยเปนตน ๑๐ ประเภท. ก็มิจฉาจารนี้นั้น ในอคมนียฐาน
ที่เวนจากคุณมีศีลเปนตน มีโทษนอย. ในอคมนียฐานที่สมบูรณดวยคุณ
มีศีลเปนตน มีโทษมาก.
กาเมสุมิจฉาจารนั้นมีองค ๔ คือ วัตถุที่ไมพึงถึง ๑ จิตคิดจะเสพ
ในวัตถุนั้น ๑ ปโยคะในการเสพ ๑ การยังมรรคตอมรรคใหจดกัน ๑
มีปโยคะเดียวคือสาหัตถิกปโยคะนั่นแล.
บทวา มุสา ไดแก วจีปโยคะ หรือกายปโยคะ ซึ่งหักประโยชน
ของผูที่มุงจะกลาวใหผิดเจตนาที่ตั้งขึ้นดวยกายโยคะหรือวจีปโยคะซึ่งกลาว
ใหผิด ของผูที่มุงจะกลาวใหผิดนั้น ดวยความประสงคจะกลาวใหผิด
ชื่อวามุสาวาท.
อีกนัยหนึ่ง บทวา มุสา ไดแก เรื่องไมจริง ไมแท.
บทวา วาโท ไดแก การใหรูเรือ่ งไมจริงไมแทนั้นวาจริงวาแท.
ก็โดยลักษณะเจตนาที่ตั้งขึ้นดวยวิญญัติอยางนั้นของผูประสงคจะใหผูอื่นรู
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เรื่องไมจริงวาจริง ชื่อวา มุสาวาท มุสาวาทนั้น มีโทษนอย, เพราะ
ประโยชนทหี่ ักนั้นนอย มีโทษมากเพราะประโยชนที่หักนั้นมาก.
อีกอยางหนึ่ง สําหรับพวกคฤหัสถ มุสาวาทที่เปนไปโดยนัยเปน
ตนวา สิ่งของของตนไมมี ดวยความประสงคจะไมใหเขา ดังนี้ มีโทษ
นอย, มุสาวาทที่บุคคลเปนพยานกลาวเพื่อหักประโยชน มีโทษมาก,
สําหรับพวกบรรพชิต มุสาวาทที่เปนไปโดยนัยที่ไดน้ํามัน หรือเนยใสแม
นอยมา แตกลาววาเต็ม ดวยความประสงคจะใหหัวเราะกันวา วันนี้ใน
บานมีน้ํามันไหลเหมือนแมน้ํา ดังนี้ มีโทษนอย, แตเมื่อกลาวถึงสิ่งที่
ไมไดเห็นเลย โดยนัยเปนตน วา เห็น ดังนี้ มีโทษมาก. มุสาวาท
นั้นมีองค ๔ คือ เรื่องไมจริง ๑ จิตคิดจะพูดใหผิด ๑ เพียรกลาวปด
ออกไป ๑ ขอความที่ตนกลาวนั้น คนอื่นรูเขาใจ ๑. มีปโยคะเดียว คือ
สาหัตถิกปโยคะนั้นแล.
ในบทวา ปสุณวาจา เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บุคคลกลาววาจานั้นแกผูใด กระทําความรักของคน ความสอเสียด
ของผูอื่น ในหทัยของผูนั้น ดวยวาจาใด วาจานั้น ชื่อวา ปสุณวาจา.
ก็บุคคลกระทําความหยาบกะตนบาง กะผูอื่นบาง ดวยวาจาใด
วาจาใดเปนวาจาหยาบแมเอง ไมสบายหู ไมสบายใจ วาจานี้ ชื่อวา
ผรุสวาจา.
บุคคลพูดพร่ําคําเหลาะแหละไรประโยชน ดวยวาทะใดวาทะนั้น
ชื่อวา สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ. เจตนาแมที่เปนมูลเหตุแหงวาจา
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เหลานั้น ก็ไดชื่อวา ปสุณวาจา เปนตนเหมือนกัน. เจตนานั้นแหละ
ทานประสงคในที่นี้ดังนี้แล.
ในบทวา ปสุณวาจา นั้น เจตนาที่ตั้งขึ้นดวยกายปโยคะหรือ
วจีปโยคะ เพื่อทําผูอื่นใหแตกกันก็ดี เพื่อทําความรักนั้นก็ดี ของผูที่
มีจิตเศราหมอง ชื่อวา ปสุณวาจา ปสุณวาจานั้น มีโทษนอย. เพราะ
ผูที่ทําใหแตกกันนั้นมีคุณนอย. มีโทษมาก เพราะผูที่ทําใหแตกกันมีคุณ
มาก.
ปสุณวาจานี้มีองค ๔ คือ ผูอื่นที่จะพึงใหแตกกัน ๑ ความมุงทําให
แตกกันวา คนเหลานี้จักแตกกัน จักแยกจากกัน ดวยประการฉะนี้ ก็ดี
ความการทําใหเปนที่รักวา เราจักเปนที่รัก เปนที่พิสวาส ดวยประการ
ฉะนี้ ก็ดี ๑ เพียรกลาวสอเสียดออกไป ๑ ขอความที่คนกลาวนั้นคนนั้นรู
เขาใจ ๑.
เจตนาที่หยาบโดยสวนเดียว ซึ่งตั้งขึ้นดวยกายประโยคหรือวจี
ประโยคตัดจุดสําคัญของรางกายของผูอื่น ชื่อวา ผรุสวาจา, ปโยคะแม
ตัคจุดสําคัญของรางกาย ก็ไมเปนผรุสวาจา เพราะจิตออน เหมือนอยาง
บิดามารดาบางคราวก็กลาวกะบุตรนอย ๆ ถึงอยางนี้วา พวกโจรจงทําพวก
เจาใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ ดังนี้ แตก็ไมปรารถนาแมกลีบอุบลที่ตกลง
ขางบนลูกนอย ๆ เหลานัน้ . อาจารยและอุปชฌายทั้งหลาย บางคราวก็
กลาวกะพวกนิสิตอยางนี้วา พวกนี้ไมมีหิริ ไมมโี อตตัปปะหรือ จงขับ
พวกมันออกไป แตยอมปรารถนาใหพวกนิสิตเหลานั้น พรอมดวยอาคม
และอธิคมโดยแทไมเปนผรุสวาจา เพราะจิตออน ฉันใด, แมไมเปน
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ผรุสวาจา เพราะคํากลาวออน ก็หามิไดฉันนั้น. คําวา ทานทั้งหลายจง
ใหผูนี้นอนเปนสุขเถิด ของผูประสงคจะฆา จะไมเปนผรุสวาจา หามิได
เลย. ก็วาจานี้เปนผรุสวาจาแท เพราะจิตหยาบ. ผรุสวาจานั้น มีโทษ
นอย เพราะผูที่ผรุสวาจาเปนไปหมายถึงนั้น มีคุณนอย. มีโทษมาก
เพราะผูนั้นมีคุณมาก.
ผรุสวาจานั้นมีองค ๓ คือ ผูอนื่ ที่จะพึงดา ๑ จิตโกรธ ๑ ดา ๑.
อกุศลเจตนาที่ตั้งขึ้นดวยกายปโยคะหรือวจีปโยคะใหรูเรื่องไมเปน
ประโยชน ชื่อวาสัมผัปปลาปะ เพราะอรรถวา เปนเครื่องพูดพร่ําคําเหลาะ
แหละไรประโยชน. สัมผัปปลาปะนั้น มีโทษนอย เพราะมีการซองเสพ
นอย มีโทษมาก เพราะมีการซองเสพมาก.
สัมผัปปลาปะนั้นมีองค ๒ คือความมุงกลาวเรื่องไรประโยชน มี
เรื่องภารตยุทธ และเรื่องชิงนางสีดาเปนตน ๑ กลาวกถามีอยางนั้นเปน
รูป ๑.
ชื่อวา อภิชฌา เพราะอรรถวา เพงเล็ง อธิบายวา มุง สิ่งของ
ผูอื่น เปนไปดวยความเปนผูนอมไปในสิ่งของนั้น. อภิชฌานั้น
มีลักษณะเพงเล็งสิ่งของของผูอื่น วา โอ สิ่งนี้พึงเปนของเราหนอ
มีโทษนอย และมีโทษมาก เหมือนอทินนาทาน.
อภิชฌานั้นมีองค ๒ คือ สิ่งของของผูอื่น ๑ การนอมมาเพื่อตน ๑.
ดวยวา เมื่อความโลภซึ่งมีสิ่งของของผูอื่นเปนที่ตั้งแมเกิดขึ้นแลว กรรมบถ
ก็ยังไมแตก. ๆ ตราบที่ยงั ไมนอมมาเพื่อตนวา โอ สิ่งนี้พึงเปนของเราหนอ.
ชื่อวา พยาบาท เพราะอรรถวา ยังประโยชนเกื้อกูลและความสุข
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ใหถึงความพินาศ. พยาบาทนั้น มีลักษณะประทุษรายดวยใจ เพื่อใหผู
อื่นพินาศ มีโทษนอยและมีโทษมากเหมือนผรุสวาจา.
พยาบาทนั้นมีองค ๒ คือ สัตวอื่น ๑ คิดใหสตั วอื่นนั้นพินาศ ๑. ก็
เมื่อความโกรธซึ่งมีสัตวอื่นเปนวัตถุแมเกิดขึ้นแลว กรรมบถก็ยังไมแตก
ตราบที่ยังไมไดคิดใหผูนั้นพินาศวา โอ ผูนี้พึงถูกทําลาย พึงพินาศหนอ.
ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ เพราะอรรถวา เห็นผิดเพราะไมมีความยึดถือ
ตามเปนจริง. มิจฉาทิฏฐินั้น มีลักษณะเปนทัศนะวิปริต โดยนัยเปนตน
วาทานที่ใหแลวไมมีผล มีโทษนอย และมีโทษมากเหมือนสัมผัปปลาปะ.
สัตวเหลานั้นยอมสงสัยดวยสามารถแหงรูปเปนตนวา เราทั้งหลาย
จักเปนสัตวมีสัญญา จักเปนสัตวไมมีสัญญา จักเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมี
สัญญาก็มิใช. ยอมสงสัยตนโดยนัยมีอาทิวา เราทั้งหลายจักมีหรือหนอแล ?
ยอมสงสัยความที่คนมีอยูและไมมีอยูในอนาคต เพราะอาศัยอาการแหงสัสสต
ทิฏฐิและอาการแหงอุจเฉททิฏฐิในขอนั้นวา เราทั้งหลายจักมีหรือหนอแล.
หรือจักไมมี.
บทวา กึ นุ โข ภวิสฺสาม ความวา สัตวเหลานั้นอาศัยความ
เขาถึงชาติและเพศ สงสัยวา เราทั้งหลายจักเปนกษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาและมนุษยอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หนอแล ?
บทวา กถ นุ โข ภวิสฺสาม ความวาอาศัยอาการแหงทรวด
ทรงสงสัยวา เราทั้งหลายจักเปนผูสูงต่ํา ขาว ดํา มีประมาณ และหา
ประมาณมิไดเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง. แตอาจารยบางพวกกลาววาอาศัย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 287

ความเปนใหญและปราศจากมานะเปนตน สงสัยโดยเหตุวา เราทั้งหลาย
จักเปนเหตุการณอะไรหนอแล.
บทวา กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสาม นุ โข มย ความวา อาศัย
ชาติเปนตน สงสัยคนอื่นตอจากตนไป วา เราทั้งหลายเปนกษัตริยแลว
จักเปนพราหมณหนอแล ฯลฯ เปนเทวดาแลวจักเปนมนุษย ดังนี้.
ก็บทวา อทฺธาน ในที่ทั้งปวงนั่นเทียว เปนชื่อของกาลเวลา.
เหตุใดทานจึงกลาวคํานี้วา ตสฺมา หิ สิกฺเขถ ฯ เป ฯ อาหุ
ธีรา ดังนี้ บรรดาบทเหลานั้น.
บทวา สิกฺเขถ ความวา พึงรําลึกถึงสิกขา ๓ บทวา อิเธว
ไดแก ในศาสนานี้แหละ.
ก็ในบทเหลานั้น ชื่อวา สิกขา เพราะอรรถวา พึงศึกษา.
บทวา ติสฺโส เปนการกําหนดจํานวน.
บทวา อธิศีลสิกฺขา ความวา ชือ่ วา อธิศีล เพราะอรรถวา
ศีลยิ่ง คือสูงสุด, ศีลยิ่งนั้นดวย ชือ่ วา สิกขา เพราะพึงศึกษาดวย
ดังนั้นจึงชื่อวา อธิศีลสิกขา. ในอธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา
ก็นัยนี้แหละ,
และในสิกขา ๓ เหลานี้ ศีลเปนไฉน ? อธิศีลเปนไฉน ? จิตเปน
ไฉน ? อธิจิตเปนไฉน ? ปญญาเปนไฉน ? อธิปญญาเปนไฉน ? จะได
อธิบายตอไป :อธิบายศีลกอน ไดแก ศีล ๕ ศีล ๑. นั่นเอง. เมื่อพระพุทธเจา
เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ยังมิไดเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ศีลนั้นก็เปนไปอยูในโลก
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เมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลว ทั้งพระพุทธเจา ทั้งเหลาพระสาวก
ก็ใหมหาชนสมาทานในศีลนั้น เมื่อพระพุทธเจายังมิไดเสด็จอุบัติขึ้น พระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายดวย สมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม ผูเปนกรรม
วาทีดวย พระเจาจักรพรรดิมหาราชดวย พระมหาโพธิสัตวทั้งหลายดวย
ใหมหาชนสมาทาน. สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตก็สมาทานแมดวยตนเอง.
พวกเขาเหลานั้นบําเพ็ญกุศลธรรมนั้นแลวยอมเสวยราชสมบัติในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย.
ก็ศีลคือความสํารวมในพระปาติโมกข ทานเรียกวา อธิศีล. อธิศีล
นั้น ยิงดวย สูงสุดดวยของโลกิยศีลทั้งหมด ดุจดวงอาทิตยเปนยอดยิ่ง
ของแสงสวางทั้งหลาย ดุจเขาสิเนรุสูงสุดของภูเขาทั้งหลายฉะนั้น ยอมเปน
ไปในพุทธุปาทกาลเทานั้น นอกจากพุทธุปาทกาล ยอมไมเปนไป. ดวย
วาสัตวอื่นยอมไมอาจที่จะยกบัญญัตินั้นขึ้นตั้งไวได, แตพระพุทธเจาทั้ง
หลายเทานั้น ทรงตัดกระแสแหงอัชฌาจารทางกายทวารและวจีทวารโดย
ประการทั้งปวง ทรงบัญญัติศีลสังวรนั้น ซึ่งสมควรแกการละเมิดนั้น ๆ.
ศีลแมของผูสํารวมในปาติโมกข ซึ่งสัมปยุตดวยมรรคผลนั้นแล ก็ชื่อวา
อธิศีล.
กุศลจิต ๘ ดวงอันเปนกามาพจร และจิตที่สัมปยุตดวยสมาบัติ ๘
ดวงอันเปนโลกิยะ พึงทราบวา จิตนั่นเอง เพราะทํารวมกัน. ก็ความ
เปนไปของจิตนั้นดวย การชักชวนใหสมาทานและการสมาทานดวย ใน
กาลที่พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นและมิไดเสด็จอุบัติขึ้น พึงทราบตามนัยที่
กลาวแลวในศีลนั่นเทียว. จิตที่สัมปยุตดวยสมาบัติ ๘ ซึ่งเปนบาทแหง
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วิปสสนา ทานเรียกวา อธิจิต. อธิจิตนั้น ยิ่งดวย สงสุดดวย ของ
โลกิยจิตทั้งหลาย เหมือนอธิศีลยิ่งดวยสูงสุดดวยของศีลทั้งหลายฉะนั้น
และมีในพุทธุปาทกาลเทานั้น นอกจากพุทธุปาทกาลหามีไม อนึ่ง
มรรคจิตและผลจิตที่ยิ่งกวานั้นแล ชื่อวา อธิจิต.
กัมมัสสกตาญาณที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา ทานที่ใหแลวมีผล ยัญที่
บูชาแลวมีผล ดังนี้ ชื่อวา ปญญา. ปญญานั้น เมื่อพระพุทธเจาเสด็จ
อุบัติขึ้นก็ตาม มิไดเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ยอมเปนไปอยูในโลก เมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลว ทั้งพระพุทธเจา ทั้งเหลาพระสาวก ก็ใหมหาชน
สมาทานในปญญานั้น. เมื่อพระพุทธเจายังมิไดเสด็จอุบัติขึ้น พระปจเจก
พุทธเจาทั้งหลายดวย สมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม ผูเปนกรรมวาทีดวย
พระเจาจักรพรรดิมหาราชดวย พระมหาโพธิสัตวทั้งหลายดวย ใหมหาชน
สมาทาน. บัณฑิตทั้งหลายก็สมาทานแมดวยตนเอง. จริงอยางนั้น อังกุร
เทพบุตรไดในมหาทานสองหมื่นป. เวลามพราหมณ พระเวสสันดร และ
มนุษยผูเปนบัณฑิตอื่น ๆ เปนอันมากไดใหมหาทานทั้งหลาย. เขาเหลานั้น
บําเพ็ญกุศลธรรมนั้นแลวไดเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ก็
วิปสสนาญาณที่กําหนดไตรลักษณาการ ทานเรียกวา อธิปญญา. อธิปญญา
นั้น ยิ่งดวย สูงสุดดวย ของโลกิยปญญาทั้งหมด เหมือนอธิศีลและอธิจิต
ยิ่งดวยสูงสุดดวยของศีลและจิตทั้งหลาย และนอกจากพุทธุปาทกาล ยอม
ไมเปนไปในโลก. อนึ่ง ปญญาที่สัมปยุตดวยมรรคผลที่ยิ่งกวานั้นนั่นแล
ชื่อวา อธิปญ
 ญา.
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บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงสิกขาเปนอยาง ๆ จึงกลาววา
อธิศีลสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวดวย
ความสํารวมในปาติโมกขอยู ดังนี้เปนตน.
คําวา อิธ เปนคําแสดงคําสอนซึ่งเปนที่อาศัยของบุคคลผูถึงพรอม
ดวยกรณียกิจอันเปนสวนเบื้องตน ผูบําเพ็ญศีลโดยประการทั้งปวง และ
เปนคําปฏิเสธภาวะอยางนั้นของศาสนาอื่น. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลายสมณะในศาสนานี้แล ฯลฯ ลัทธิอื่น ๆ วางจากสมณะ
ผูรูทั่วถึงดังนี้.
คําวา ภิกฺขุ เปนคําแสดงบุคคลผูบําเพ็ญศีลนั้น คําวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต นี้เปนคําแสดงความที่บุคคลนั้นตั้งอยูในความสํารวมใน
ปาติโมกข.
คําวา วิหรติ นี้ เปนคําแสดงความที่บุคคลนั้น มีความพรอมเพรียง
ดวยวิหารธรรมอันสมควรแกปาติโมกขสังวรนั้น.
คําวา อาจารโคจรสมฺปนฺโน นี้ เปนคําแสดงธรรมที่เปนอุปการะ
แกปาติโมกขสังวรของบุคคลนั้น.
คําวา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี นี้ เปนคําแสดงความ
ไมเคลื่อนจากปาติโมกขเปนธรรมดาของบุคคลนั้น.
คําวา สมาทาย นี้ เปนคําแสดงการถือสิกขาบททั้งหลายโดยครบ
ถวนของบุคคลนั้น.
คําวา สิกฺขติ นี้ เปนคําแสดงความเปนผูมีความพรอมเพรียงดวย
สิกขาของบุคคลนั้น.
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คําวา สิกฺขาปเทสุ นี้ เปนคําแสดงธรรมที่พึงศึกษาของบุคคล
นั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกขฺ ุ ความวา ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เห็นภัยในสังสารวัฏ, ชื่อวา ผูมีศีล เพราะอรรถวา ศีลของภิกษุ
นั้นมีอยู, คําวา ศีล ในที่นี้ คืออะไร. ชื่อวา ศีล ดวยอรรถวา การ
ปฏิบัติ. ชื่อวาการปฏิบัตินี้ คืออะไร? คือการสมาทาน ความวา ความ
เปนผูมีกายกรรมเปนตนไมกระจัดกระจาย ดวยสามารถแหงความเปนผูมี
ศีลดี หรือวา เปนที่รองรับ, ความวา ความเปนที่รองรับกุศลธรรมทั้ง
หลาย คือเปนที่ตั้ง. ก็ในบทนี้ ปราชญผูรูลักษณะศัพท ยอมรูต ามเนื้อ
ความทั้ง ๒ นั้นนั่นแหละ. แตอาจารยอื่น ๆ พรรณนาไววา ชือ่ วา ศีล
ดวยอรรถวา ประพฤติเครงครัด. ดวยอรรถวา อาจาระ, ดวยอรรถวา
การปฏิบัติ. ดวยอรรถวา ศีรษะ, ดวยอรรถวา เย็น, ดวยอรรถวา
เปนที่ปลอดภัย.
การปฏิบัติเปนลักษณะของศีล แมทขี่ ยายไปเปน
อเนกประการ เหมือนความเปนสนิทัสสนะเปนลักษณะ
ของรูปที่ขยายไปเปนอเนกประการฉะนั้น.
เหมือนอยางวา ความเปนสนิทัลสนะเปนลักษณะของรูปายตนะซึ่ง
แมขยายเปนอเนกประการมีชนิดเขียวและเหลืองเปนตน เพราะไมกาวลวง
ความเปนสนิทัสสนะแมของรูปที่ขยายเปนชนิดเขียวเปนตน ฉันใด, การ
ปฏิบัติที่กลาวไวดวยสามารถสมาทานกายกรรมเปนตน และดวยสามารถ
เปนที่ตั้งแหงกุศลธรรมทัง้ หลาย นั้นแหละเปนลักษณะของศีลแมขยายเปน
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อเนกประการ มีชนิดเจตนาเปนตน เพราะไมกาวลวงสมาทานและความ
เปนที่ตั้งของศีลซึ่งแมขยายเปนชนิดเจตนาเปนตน ฉันนั้น.
ก็ความกําจัดความเปนผูทุศีล และคุณอันหาโทษมิ
ได ทานกลาววา ชื่อวา รส ของศีลซึ่งมีลักษณะอยางนี้
ดวยอรรถวา เปนกิจและสมบัติ.
เพราะฉะนั้น ชื่อวาศีลนี้ พึงทราบวา มีการกําจัดความเปนผูทุศีล
เปนรส เพราะอรรถวาเปนกิจ วา มีคุณอันหาโทษมิไดเปนรส เพราะ
อรรถวาเปนสมบัติ.
ศีลนี้นั้นมีความสะอาดเปนปจจุปปฏฐาน โอตตัปปะ และหิริ ทานผูรูทั้งหลายพรรณนาวาเปนปทัฏฐาน
ของศีลนั้น.
ก็ศีลนีน้ ั้น มีความสะอาดซึ่งทานกลาวไวอยางนี้วา ความสะอาดกาย
ความสะอาดวาจา ความสะอาดใจเปนปจจุปปฏฐาน ยอมปรากฏ คือ ถึง
ความเปนแหงการรับเอาดวยความสะอาด. ก็หิริและโอตตัปปะทานผูรูทั้ง
หลายพรรณนาวาเปนปทัฏฐานของศีลนั้น. อธิบายวา เปนเหตุใกล. ดวย
วา เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู ศีลยอมเกิดขึ้นและตั้งอยู เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมี ศีลยอมไมเกิดขึ้น ยอมไมตั้งอยู ดังนี้แล. บุคคลเปนผูมีศีล
ดวยศีลอยางที่อธิบายมานี้. ธรรมมีเจตนาเปนตน ของบุคคลผูงดเวนจาก
ปาณาติบาตเปนตนก็ดี ของบุคคลผูบําเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดี พึงทราบวา ชื่อ
วา ศีล. สมจริงดังที่ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา อะไรชื่อวา ศีล ?
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เจตนาชื่อวาศีล, เจตสิกชื่อวาศีล, ความสํารวมชื่อวาศีล การไมกาวลวง
ชื่อวาศีล.
บรรดาศีลเหลานั้น เจตนาของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน
ก็ดี ของบุคคลผูบําเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดี ชื่อ เจตนาศีล, ความงดเวน
ของผูที่งดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ชื่อ เจตสิกศีล, อีกอยางหนึ่ง
เจตนาในกรรมบถ ๗ ของผูละปาณาติบาตเปนตน ชื่อ เจตนาศีล,
ธรรมคือความไมเพง ความไมพยาบาทและสัมมาทิฏฐิ ที่ตรัสไวในสัง
ยุตตนิกายมหาวรรค โดยนัยเปนตนวาภิกษุละความเพง มีใจปราศจาก
ความเพงอยูดังนี้ชื่อ เจตสิกศีล. สังวร ในบทวา สวโร สีล นี้ พึง
ทราบวามี ๕ อยาง คือ ปาติโมกขสังวร สติสังวร ญาณสังวร
ขันติสังวร วิริยสังวร การกระทําสังวรนั้นตาง ๆ กัน จักมีแจงขาง
หนา.
บทวา อวีติกฺกโม สีล ความวา ความไมกาวลวงทางกายทาง
วาจาของผูสมาทานศีล ก็ในที่นี้ บทวา สวรสึล อวีติกฺกมสีล นี้แหละ
เปนศีลโดยตรง บทวา เจตนาสีล เจดสิกสีล เปนศีลโดยปริยาย พึง
ทราบดังนี้.
บทวา ปาติโมกฺข ไดแก ศีลสวนที่เปนสิกขาบท. เพราะศีลนั้น
ปลด คือเปลื้องผูที่คุมครองรักษาศีลนั้นใหพนจากทุกขทั้งหลายมีทุกขที่
เปนไปในอบายเปนตน ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ปาติโมกข.
บทวา ปาติโมกฺขสวรสวุโต ไดแกผูประกอบดวยความสํารวม
ในปาติโมกข.
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บทวา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ไดแก ผูถึงพรอมดวยอาจาระ
และโคจร.
บทวา อณุมตฺเตสุ ไดแก มีประมาณนอย.
บทวา วชฺเชสุ ไดแก ในอกุศลธรรมทั้งหลาย.
บทวา ภยทสฺสาวี ไดแก เห็นภัย.
บทวา สมาทาย ไดแก ถือเอาโดยชอบ.
บทวา สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสุ ไดแก สมาทานศึกษาสิกขาบท
นั้น ๆ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ความวา
สมาทาน ศึกษาขอใดขอหนึ่งซึ่งควรศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย คือใน
สวนแหงสิกขาทั้งหลาย ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทั้งหมดนั้น.
บทวา ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ ไดแก ศีลขันธซึ่งมีสวนเหลือลงมี
สังฆาทิเสสเปนตน.
บทวา มหนฺโต ไดแก ซึ่งหาสวนเหลือลงมิไดมีปาราชิกเปนตน.
ก็เพราะภิกษุชื่อวายอมตั้งอยูในศาสนาดวยปาติโมกขศีล ฉะนั้น ปาติโมกขศีลนั้น ทานจึงกลาววา เปนที่ตั้ง. ชื่อวา เปนที่ตั้ง เพราะ
อรรถวา เปนที่ตั้งแหงภิกษุ หรือเปนที่ดังแหงกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น.
เนื้อความนี้ พึงทราบดวยสามารถแหงสูตรเปนตนวา นระผูมีปญญาตั้งอยู
ในศีลดังนี้ดวย วา ดูกอนมหาบพิตร ศีลเปนที่ตั้งแหงกุศลธรรมทั้งปวง
ดังนี้ดวย วา ดูกอนมหาบพิตรกุศลธรรมทั้งปวงของบุคคลผูตั้งอยูในศีล
แล ยอมไมเสื่อมไป.
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ศีลนี้นนั้ ชื่อวาเปนเบื้องตน ดวยอรรถวา เกิดขึ้นกอน. สมจริง
ดังที่ตรัสไววา แนะขัตติยะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงชําระเบื้องตนแหง
กุศลธรรมทัง้ หลายแล ก็อะไรเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทัง้ หลาย ศีลที
บริสุทธิ์ตีแลวและทิฏฐิที่ตรง ดังนี้. เหมือนอยางวา นายชางสรางนคร
ประสงคจะสรางนคร จึงชําระที่ตั้งนครกอน ตอนั้นจึงสรางนคร แบง
กําหนดเปน ถนน ทาง ๔ แพรง ทาง ๓ แพรง ในภายหลัง ฉันใด.
พระโยคาวจรชําระศีลเปนเบื้องตน ตอนั้นจึงทําใหแจงซึ่งสมาธิ วิปสสนา
มรรค ผล และนิพพานในภายหลัง ฉันนั้นเหมือนกัน. ก็หรือวาชาง
ยอมผา ซักผาดวยน้ําดาง ๓ อยางกอน เมื่อผาสะอาดแลวจึงใสสีตามที่
ตองการ ฉันใด, ก็หรือวาชางเขียนผูฉลาด ตองการจะเขียนรูปภาพ จึง
ขัดฝาเปนเบื้องตนทีเดียว ตอนั้นจึงสรางรูปภาพขึ้นในภายหลัง ฉันใด,
พระโยคาวจรชําระศีลใหบริสุทธิ์แตตนทีเดียว ยอมทําใหแจงซึ่งธรรมทั้งหลายมีสมถะและวิปสสนาเปนตนในภายหลัง ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะ
ฉะนั้นทานจึงกลาววา ศีลเปนเบื้องตน ดังนี้.
ศีลนี้นนั้ ชื่อวา จรณะ เพราะความเปนคุณที่พึ่งเห็นเสมอดวย
จรณะ ก็เทา ทานเรียกวา จรณะ เหมือนอยางวา อภิสังขารคือการไปสู
ทิศยอมไมเกิดแกคนเทาดวน ยอมเกิดแกคนมีเทาบริบูรณเทานั้น ฉันใด,
การไปแหงญาณเพื่อบรรลุนิพพาน ยอมไมสําเร็จแกบุคคลผูมีศีลขาดดาง
พรอย ไมบริบูรณนั้น, แตการไปแหงญาณเพื่อบรรลุนิพพาน ยอมสําเร็จ
แกบุคคลผูมีศีลไมขาด ไมดางพรอย บริบูรณฉันนั้น. เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาวศีลวา จรณะ.
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ศีลนั้น ชื่อวา สังยนะ ดวยสามารถแหงความสํารวม. ชือ่ วา สัง
วระ ดวยสามารถแหงความระวัง. ดังนั้น ทานจึงกลาวทั้งศีลสังยมะ
ทั้งศีลสังวระ แมดวยบททั้ง ๒ ก็ในบทนี้มีเนื้อความของคําวา ชื่อวา
สังยมะ เพราะอรรถวาสํารวม หรือยังบุคคลผูดิ้นรนกาวลวงใหสํารวม
คือไมใหบุคคลนั้นดิ้นรนกาวลวง. ชื่อวา สังวระ เพราะอรรถวา กั้น
คือ ปดทวาร ดวยความสํารวมการกาวลวง.
บทวา มุข ไดแก สูงสุด หรือเปนประมุข. เหมือนอยางวา อาหาร ๔ อยางของสัตวทั้งหลาย เขาทางปากแลวแผไปยังอวัยวะตาง ๆ ฉัน
ใด แมพระโยคาวจรทั้งหลายก็ฉันนั้น เขาสูกุศลอันเปนไปในภูมิ ๔ ดวย
ปาก คือศีล ยังความสําเร็จแหงประโยชนใหถึงพรอม. เพราะฉะนั้น บท
วา โมกฺข จึงมีความวา ประมุข หัวหนา เปนสภาพถึงกอน ประเสริฐ
ที่สุด เปนประธาน.
บทวา กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา ความวา พึงทราบวา
เปนประมุข เปนหัวหนา เปนสภาพถึงกอน เปนสึงประเสริฐสุด เปน
ประธาน เพื่อประโยชนแกการได เฉพาะซึ่งกุศลอันเปนไปในภูมิ ๔.
บทวา วิวิจฺเจว กาเมหิ ความวา สงัด คือเวน คือหลีกออก
จากกามทั้งหลาย ก็อักษรวา เอว ในวา วิวิจฺเจว นี้นั้น พึงทราบ
วา มีเนื้อความอันแนนอน ก็เพราะมีเนื้อความอันแนนอน ฉะนั้น ทาน
จึงแสดงความที่กามทั้งหลายแมไมมีอยูในเวลาเขาปฐมฌานเปนปฏิปกษตอ
ปฐมฌานนั้น และความบรรลุปฐมฌานนั้น ดวยการสละกามนั่นเอง.
อยางไร ก็เมื่อกระทําความแนนอนอยางนี้วา วิวิจฺเจว กาเมหิ ดังนี้
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ปฐมฌานนี้ยอมปรากฏ กามทั้งหลายยังเปนปฏิปกษตอฌานนี้แน เมื่อกาม
เหลาใดมีอยู ปฐมฌานนี้ยอมไมเปนไป เหมือนเมื่อความมืดมีอยู แสงสวาง
แหงประทีปก็ไมมี การบรรลุปฐมฌานนั้นยอมมีดวยการสละกามเหลานั้น
นั่นแล เหมือนสละฝงในถึงฝงนอกฉะนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกระทํา
ความแนนอน. ในเรื่องนั้น พึงมีคําถามวา เหตุไรความแนนอนนี้ ทานจึง
กลาวไวในบทแรกเทานั้น ไมกลาวในบทหลัง บุคคลแมไมสงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลาย จะพึงเขาปฐมฌานอยูหรือ ก็ขอนี้อยาพึงเห็นอยางนั้นเลย
ดวยวาทานกลาวความแนนอนในบทแรกเทานั้น โดยการออกไปจากกาม
นั้น ก็ฌานนี้เปนเครื่องออกไปของกามทั้งหลายนั้นแล เพราะกาวลวงดวย
ดีซึ่งกามธาตุ และเพราะเปนปฏิปกษตอกามราคะ. เหมือนอยางที่ทานกลาว
วา :- การออกไปแหงกามทั้งหลายคือเนกขัมมะ. ก็แมในบทหลังทานพึง
กลาว เหมือนที่นําอักษร เอว มากลาวไวในขอนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมณะที่ ๑ ในศาสนานี้นั่นเทียว สมณะที่ ๒ ในศาสนานี้ดังนี้. เพราะไม
อาจที่จะเขาฌานอยู โดยไมสงัดจากอกุศลธรรมกลาวคือนิวรณแมอื่น ๆ จาก
นี้ได ฉะนั้น พึงเห็นความนี้แมทั้งสองบทอยางนี้วา สงัดจากกามทั้งหลาย
นั่นเทียว สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเทียว. ก็ตทังควิเวก วิกขัมภนวิเวก สมุจเฉทวิเวก ปฏิปสสัทธิวิเวก นิสสรณวิเวก และจิตตวิเวก กายวิเวก
อุปธิวิเวก ยอมถึงความสงเคราะหดวยคําอันเปนสาธารณะนี้วา สงัด ก็จริง
อยู แมถึงอยางนั้น กายวิเวก จิตตวิเวก วิกขัมภนวิเวก ก็พึงเห็นในกาล
อันเปนสวนเบื้องตน. กายวิเวก จิตตวิเวก สมุจเฉทวิเวก และนิสสรณวิเวก
พึงเห็นในขณะแหงโลกุตตรมรรค.
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ก็ วัตถุกาม เหลาใดที่ทานกลาวไวในที่นี้เปนตนวา วัตถุกาม
เปนไฉน ? คือรูปที่นาชอบใจ ดังนี้ดวย กิเลสกาม เหลาใดที่ทานกลาว
ไวในที่นี้อยางนี้วา กามคือ ฉันทะ กามคือ ราคะ กามคือ ฉันทราคะ
กามคือ สังกัปปะ กามคือ สังกัปปราคะ ดังนี้ดวยวัตถุกาม และกิเลส
กามเหลานั้นแมทั้งหมด พึงเห็นวา ทานสงเคราะหดวยบทนี้วา กาเมหิ
ดังนี้ทั้งนั้น.
เมื่อเปนอยางนั้น บทวา วิวิจฺเจว กาเมหิ มีเนื้อความวา สงัด
แลวแมจากวัตถุกามทั้งหลาย ก็ถกู . ดวยบทนั้น กายวิเวกเปนอันกลาว
แลว.
บทวา วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ มีเนื้อความวา สงัดแลวจาก
กิเลสกามทั้งหลาย หรือจากอกุศลทั้งปวง ก็ถูก. ดวยบทนั้น จิตตวิเวก
เปนอันกลาวแลว. ก็ในขอนี้ การสละกามสุข เปนอันทานใหเปนแจง
แลว โดยคําวา สงัดจากวัตถุกามทั้งหลายนั่นแล ดวยบทแรก, การ
กําหนดเนกขัมมสุข เปนอันทานใหเปนแจงแลว โดยคําวาสงัดจากกิเลส
กามทั้งหลาย ดวยบทที่ ๒. การละวัตถุแหงสังกิเลสของกามเหลานั้นโดย
คําวาสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลายอยางนี้ เปนอันทานใหแจม
แจงแลวดวยบทแรก. การละสังกิเลส เปนอันทานใหแจมแจงแลวดวย
บทที่ ๒ การสละเหตุแหงความโลเล เปนอันทานใหแจมแจงแลวดวย
บทแรก การสละเหตุแหงความเปนพาล เปนอันทานใหแจมแจงแลวดวย
บทที่ ๒. และความบริสุทธิ์แหงความเพียร เปนอันทานใหแจมแจงแลว
ดวยบทแรก กายชําระ อาสยะ ที่อาศัยใหสะอาด เปนอันทานใหแจมแจง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 299

แลวดวยบทที่ ๒ พึงทราบดวยประการฉะนี้. บรรดากามทั้งหลายที่กลาว
ไวในบทวา กาเมหิ นี้ในฝายวัตถุกาม มีนัยเทานี้กอน.
แตในฝายกิเลสกาม กามฉันทนั้น แลซึ่งมีประเภทไมนอย เปนตน
วา ฉันทะ และราคะอยางนี้ ทานประสงควา กาม, ก็กามนั้นแมนับ
เนื่องในอกุศล ทานก็แยกกลาวโดยเปนปฏิปกษตอฌาน ในวิภังค โดย
นัยวา ในกามเหลานั้น กามฉันทะเปนไฉน ? คือกาม ดังนี้เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวไวในบทแรก เพราะเปนกิเลสกาม ใน
บทที่ ๒ เพราะนับเนื่องดวยอกุศล. อนึ่ง ทานไมกลาววา กามโต ทาน
กลาววา กาเมหิ โดยประเภทไมนอยของกามนั้น, อนึ่ง แมเมื่อธรรม
เหลาอื่นเปนอกุศลมีอยู ทานก็กลาวนิวรณนั่นแหละ โดยแสดงความเปน
ขาศึกคือปฏิปกษตอองคฌานสูง ๆ ขึ้นไป ในวิภังคโดยนัยเปนตนวา ใน
ธรรมเหลานั้น อกุศลธรรมเปนไฉน ? คือ กามฉันทะ ดังนี้, ก็นิวรณทั้ง
หลายเปนขาศึกตอองคฌานทั้งหลาย ทานอธิบายไววา องคฌานทั้งหลาย
นั่นแล เปนปฏิปกษ เปนผูทําลาย เปนผูพิฆาตนิวรณเหลานั้น, จริง
อยางนั้น ทานกลาวไวในปฎกวา สมาธิเปนปฏิปกษตอกามฉันทะ ปติ
เปนปฏิปกษตอพยาบาท วิตกเปนปฏิปกษตอถิ่นมิทธะ สุขเปนปฏิปกษ
ตออุทธัจจกุกกุจจะ วิจารเปนปฏิปกษตอวิจิกิจฉา. ความสงัดดวยความขม
กามฉันทะ เปนอันทานกลาวแลวในที่นี้ดวยบทวา วิวิจฺเจว กาเมหิ นี้
ดวยประการฉะนี้.
ความสงัดดวยความขมนิวรณทั้ง ๕ เปนอันทานกลาวแลวดวยบทวา
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ นี้ ก็ดวยการยึดถือสิ่งที่เขาไมยึดถือกัน
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ความสงัดดวยความขมกามฉันทะ เปนอันทานกลาวแลวดวยบทแรก
ความสงัดดวยความขมนิวรณที่เหลือ เปนอันทานกลาวแลวดวยบทที่ ๒.
ดวยประการนั้น.
ความสงัดดวยความขมโลภะซึ่งมีประเภทแหงกามคุณ ๕ เปนอารมณ
ในอกุศลมูล ๓ เปนอันทานกลาวแลวดวยบทแรก ความสงัดดวยความขม
โทสะและโมหะซึ่งมีประเภทแหงอาฆาตวัตถุเปนตนเปนอารมณ ยอมเปน
อันทานกลาวแลวดวยบทที่ ๒.
อีกอยางหนึ่ง ในธรรมทั้งหลายมีโอฆะเปนตน ความสงัดดวยความ
ขมกาโมฆะ กามโยคะ กามาสวะ กามุปาทาน อภิชฌากายคันถะ และ
กามราคสังโยชน เปนอันทานกลาวแลวดวยบทแรก. ความสงัดดวยความ
ขมโอฆะ โยคะ อาสวะ อุปาทาน คันถะ และสังโยชนที่เหลือ เปน
อันทานกลาวแลวดวยบทที่ ๒.
ความสงัดดวยความขมตัณหาและธรรมที่สัมปยุตดวยตัณหานั้น เปน
อันทานกลาวแลวดวยบทแรก. ความสงัดดวยความขมอวิชชาและธรรมที่
สัมปยุตดวยอวิชชานั้น เปนอันทานกลาวแลวดวยบทที่ ๒.
อีกอยางหนึ่ง ความสงัดดวยความขมจิตตุปบาท ๘ ที่สัมปยุตดวยโลภะ
เปนอันทานกลาวแลวดวยบทแรก ความสงัดดวยความขมจิตตุปบาทที่เปน
อกุศลที่ ๔ ทีเ่ หลือเปนอันทานกลาวแลวดวยบทที่ ๒. พึงทราบดวยประการ
๑

๒

๑. วิวจิ ฺเจว กาเมหิ.
๒. วิวิจฺจ อกุสเลหิ.
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ก็พระสารีบุตรเถระแสดงองคแหงการละของปฐมฌานดวยคํามีประมาณเทานี้แลว บัดนี้เพือ่ จะแสดงองคแหงการประกอบ จึงกลาวคําเปน
ตนวา สวิตกฺก สวิจาร ดังนี้.
บรรดาวิตกและวิจารเหลานั้น วิตกมีลักษณะยกจิตขึ้นสูอารมณ
วิจารมีลักษณะประคองจิตไวในอารมณ วิตกและวิจารเหลานั้น แมเมื่อ
ไมแยกกันในอารมณอะไร ๆ วิตกเขาถึงจิตกอนดวยอรรถวาหยาบและเปน
ธรรมชาติถึงกอน ดุจการเคาะระฆัง. วิจารตามพัวพันดวยอรรถวาละเอียด
และดวยสภาพตามเคลา ดุจเสียงครางของระฆัง.
ก็วิตกมีการแผไปในอารมณนี้ เปนความไหวของจิตในเวลาที่เกิด
ขึ้นครั้งแรก ดุจการกระพือปกของนกที่ตองการจะบินไปในอากาศ และ
ดุจการโผลงตรงดอกปทุมของภมรที่มีใจผูกพันอยูในกลิ่น, วิจารมีความ
เปนไปสงบ ไมเปนความไหวเกินไปของจิต ดุจการกางปกของนกที่รอน
อยูในอากาศ และดุจการหมุนของภมรที่โผลงตรงดอกปทุม ในเบื้องบน
ของดอกปทุม.
แตในอรรถกถาทุกนิบาตทานกลาววา วิตกเปนไปดวยภาวะติดไป
กับจิตในอารมณ เหมือนเมื่อนกใหญบินไปในอากาศ ปกทัง้ สองจับลม
แลวก็หยุดกระพือปกไปฉะนั้น. วิจารเปนไปดวยภาวะตามเคลา เหมือน
การบินไปของนกที่กระพือปกเพื่อใหจับลมฉะนั้น. คํานั้น ยอมควรในการ
เปนไปดวยการตามพัวพัน. ก็ความแปลกของวิตกวิจารเหลานั้น ยอม
ปรากฏในปฐมฌานและทุติยฌาน.
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อีกอยางหนึ่ง เมือ่ บุคคลใชมือขางหนึ่งจับภาชนะที่มีสนิมจับอยาง
มั่น ใชมืออีกขางหนึ่งขัดถูดวยแปรงทําดวยหางมาที่จุมน้ํามัน ผสมผงละเอียด. วิตกเหมือนมือที่จับมั่น วิจารเหมือนมือที่ขัดถู. เหมือนเมื่อชาง
หมอใชทอนไมหมุนแปนทําภาชนะอยู วิตกดุจมือที่กด วิจารดุจมือที่ตก
แตงขางโนนขางนี้. และเหมือนบุคคลที่ทําวงเวียน วิตกติดไปกับจิต ดุจ
ขาที่ปกกั้นอยูตรงกลาง, วิจารตามเคลา ดุจขาที่หมุนรอบนอก. ฌานนี้
ทานกลาววา สวิตกฺก สวิจาร เพราะอรรถวา ยอมเปนไปกับดวย
วิตกนี้ดวย ดวยวิจารนี้ดวย ดุจตนไมมีทั้งดอกและผล ดวยประการฉะนี้.
ในบทวา วิเวกช นี้ ความสงัดชื่อวา วิเวก ความวา ปราศจาก
นิวรณ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาวิเวก เพราะอรรถวา สงัด. อธิบายวา
กองธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน ซึ่งสงัดจากนิวรณ. ชื่อวา วิเวกชะ เพราะ
อรรถวา เกิดแตวิเวกนั้น หรือในวิเวกนั้น.
ในบทวา ปติสุข นี้ ชื่อวา ปติ เพราะอรรถวา อิ่มใจ. ปติ
นั้นมีลักษณะดื่มด่ํา. ก็ปต ินี้นั้นมี ๕ อยางคือ ขุททกาปติ ปติเล็กนอย ๑,
ขณิกาปติ ปติชั่วขณะ ๑, โอกกันติกาปติ ปติเปนระลอก ๑, อุพเพงคาปติ ปติโลดลอย ๑. ผรณาปติ ปตซิ าบซาน ๑.
บรรดาปติ ๕ อยางนั้น ขุททกาปติ อาจทําพอใหขนชูชันใน
สรีระทีเดียว, ขณิกาปติ ยอมเปนเชนกับฟาแลบ เปนขณะ ๆ โอกกันติกาปติ ใหรูสึกซูล งมา ๆ ในกาย ดุจคลื่นซัดฝงทะเล, อุพเพงคาปติ เปนมีปติมีกําลัง ทํากายใหลอยขึ้นโลดไปในอากาศหาประมาณไม
ได. ผรณาปติ เปนปติมีกําลังยิ่ง ก็เมื่อผรณาปตินั้นเกิดขึ้นแลว สรีระ
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ทั้งสิ้นจะรูสึกเย็นซาบซาน ดุจเต็มไปดวยเม็ดฝน และดุจเวิ้งเขาที่หวงน้ํา
ใหญไหลบามาฉะนั้น.
ก็ปติทั้ง ๕ อยางนี้เมื่อถือเอาหองถึงความแกกลา ยอมยังปสสัทธิ
ทั้งสองคือกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิใหบริบูรณ.
ปสสัทธิเมื่อถือเอาหองถึงความแกกลา ยอมยังสุขทั้ง ๒ คือสุขทั้ง
ทางกายและสุขทางใจใหบริบูรณ.
สุขเมื่อถือเอาหองถึงความแกกลา ยอมยังสมาธิ ๓ อยางคือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิใหบริบูรณ.
บรรดาปติเหลานั้น ผรณาปติที่เปนมูลแหงอัปปนาสมาธิ เมื่อเจริญ
ถึงความประกอบดวยสมาธิ นี้ทานประสงคเอาวา ปติ ในอรรถนี้.
ก็อีกบทหนึ่ง ชื่อวา สุข เพราะอรรถวา สบาย อธิบายวา เกิด
ขึ้นแกคนใด ยอมทําคนนั้นใหถึงความสบาย. อีกอยางหนึ่ง ความสบาย
ชื่อวาสุขธรรมชาติใดยอมกลืนกินและขุดออกเสียไดโดยงาย ซึง่ อาพาธทาง
กายทางใจ ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อวา สุข. คํานี้เปนชื่อของโสมนัสส
เวทนา สุขนั้นมีลักษณะสําราญ. ปติและสุขเหลานั้นเมื่อไมแยกกันใน
อารมณอะไร ๆ ความยินดีดวยการไดเฉพาะอารมณที่นาปรารถนา ชื่อวา
ปติ ความเสวยรสแหงอารมณที่ไดเฉพาะแลว ชื่อวา สุข. ที่ใดมีปติ
ที่นั้นมีสุข ทีใ่ ดมีสุขที่นั้นมีปติใด ไมแนนอน.
ปติสงเคราะหเขาในสังขารขันธ สุขสงเคราะหเขาในเวทนาขันธ.
คนที่ลําบากในทางกันดาร ปติเหมือนเมื่อเห็น หรือไดฟงปาไมและน้ํา,
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สุขเหมือนเมื่อเขาไปสูรมเงาของปาไมและบริโภคน้ํา ก็บทนี้พึงทราบวา
กลาวไว เพราะภาวะที่ปรากฏในสมัยนั้น ๆ.
ฌานนี้ทานกลาววา ปติสุข เพราะอรรถวา ปตินี้ดวย สุขนี้ดวย
มีอยูแกฌานนี้ หรือในฌานนี้. อีกอยางหนึ่งปติดวย สุขดวย ชื่อวา
ปติและสุข ดุจธรรมและวินัยเปนตน. ชื่อวามีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยางนี้
เพราะอรรถวา ปติและสุขเกิดแตวิเวก มีอยูแกฌานนี้ หรือในฌานนี้
ก็ฌานฉันใด ปติและสุขก็ฉันนั้นยอมเกิดแตวิเวกทั้งนั้น ในทีน่ ี้. ก็ปติ
และสุขเกิดแตวิเวกนั้น มีอยูแกฌานนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้น แมจะกลาววา
วิเวก ปติสุข รวมเปนบทเดียวกันทีเดียว ยอโดยไมลบวิภัตติ ก็ควร.
บทวา ปม ความวา ชื่อวา ที่ ๑ เพราะเปนลําดับแหงการนับ
ชื่อวา ที่ ๑ เพราะอรรถวา ฌานนี้เกิดขึ้นเปนที่ ๑ ก็มี.
บทวา ฌาน ไดแก ฌาน ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิชฌาน
และ ลักขณูปนิชฌาน, ในฌาน ๒ อยางนั้น สมาบัติ ๘ ถึงการ
นับวา อารัมมณูปนิชฌาน เพราะอรรถวา เขาไปเพงอารมณมีปฐวีกสิณเปนตน. ก็วิปสสนา มรรค ผล ชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน.
ในวิปส สนา มรรค ผล เหลานั้น วิปสสนา ชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะเขาไปเพงอนิจจลักษณะเปนตน, มรรค ชือ่ วา
ลักขณูปนิชฌาน เพราะกิจที่ทําดวยวิปสสนา สําเร็จดวยมรรค. สวน
ผล ชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะอรรถวา เขาไปเพงนิโรธสัจจะ
ซึ่งเปนลักษณะแท.
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ในฌาน ๒ อยางนั้น ในที่นี้ ทานประสงคอารัมมณูปนิชณาน
ในกาลเปนสวนเบื้องตนประสงคลักขณูปนิชฌาน ในขณะแหงโลกุตตร
มรรค เพราะฉะนั้นพึงทราบวา ฌาน เพราะเขาไปเพงอารมณดวย,
เพราะเขาไปเพงลักษณะดวย. เพราะเผาขาศึกคือกิเลสดวย.
บทวา อุปสมฺปชฺช ไดแกเขาถึงแลว มีอธิบายวา บรรลุแลว.
อีกอยางหนึ่งใหเขาถึงพรอมแลว มีอธิบายวา ใหสําเร็จแลว.
บทวา วิหรติ ความวา ยอมเคลื่อนไหวดวยการอยูแหงอิริยาบท
ที่สมควรแกฌานนั้น คือเปนผูมีความพรอมเพรียงดวยฌานซึ่งมีประการ
ดังกลาวแลว ยังความเคลื่อนไหว คือความเปนไปแหงอัตภาพใหสําเร็จ.
ก็ปฐมฌานนี้นั้น ละองค ๕ ประกอบองค ๕ มีความงาม ๓ อยาง
ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐.
ในปฐมฌานนั้น พึงทราบความที่ละองค ๕ ดวยสามารถละนิวรณ
๕ เหลานั้น คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจิกิจฉา ดวยวา เมื่อละนิวรณเหลานั้นไมได ปฐมฌานนั้นยอมไมเกิดขึ้น
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวนิวรณเหลานี้ วาเปนองคแหงการละของ
ปฐมฌานนั้น.
ก็อกุศลธรรมแมเหลาอื่น จะละไดในขณะแหงฌานก็จริง ถึง
อยางนั้น นิวรณเหลานั้นแหละ ก็ยงั ทําอันตรายแกฌานได โดยวิเสส.
ดวยวา จิตที่ถูกกามฉันทเลาโลมดวยอารมณตาง ๆ ยอมไมตั้งมั่นในอารมณ
เปนที่ตั้งแหงความแนวแน หรือจิตนั้นถูกกามฉันทครอบงํา ยอมไม
ดําเนินไปเพื่อละกามธาตุ ถูกพยาบาทกระทบกระทั่งในอารมณ ยอมไม
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เปนไปติดตอ, ถูกถีนมิทธะครอบงํา ยอมเปนจิตไมควรแกการงาน,
ถูกอุทธัจจะกุกกุจจะนําไปในเบื้องหนา เปนจิตไมสงบทีเดียว ยอมหมุน
ไปรอบ, ถูกวิจิกิจฉาเขาไปกระทบ ยอมไมขึ้นสูปฏิปทาที่ใหการบรรลุ.
ฌานสําเร็จ นิวรณเหลานั้นแล ทานกลาววา องคแหงการละ เพราะ
กระทําอันตรายแกฌานโดยวิเสส ดวยประการฉะนี้.
ก็เพราะวิตกยกจิตขึ้นสูอารมณ วิจารประคองจิตไวในอารมณ,
ปติเกิดแตปโยคสมบัติแหงจิตที่มีสังโยคอันวิตกวิจารเหลานั้น สําเร็จแลว
ดวยความไมฟุงซาน การทําความเอิบอิ่ม, และสุขกระทําความเพิ่มพูน,
ลําดับนั้น เอกัคคตาซึ่งเปนสัมปยุตธรรมที่เหลือของปฐมฌานนั้น อันการ
ติดไปกับจิต การตามเคลา ความเอิบอิ่ม และความเพิ่มพูนเหลานี้
อนุเคราะหแลวยอมตั้งมั่นเสมอและ. โดยชอบในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
แนวแน ฉะนั้นพึงทราบความที่ประฌานประกอบองค ๕ ดวยสามารถ
ความเกิดขึ้นแหงองค ๕ เหลานี้ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตาจิต.
ดวยวาเมื่อองค ๕ เหลานี้เกิดขึ้นแลว ฌานชื่อวายอมเกิดขึ้น เพราะเหตุ
นั้น องค ๕ เหลานี้ ทานจึงกลาววา เปนองคประกอบ ๕ ประการของ
ปฐมฌานนั้น.
เพราะฉะนั้น ไมพึงถือเอาวา มีฌานอื่นที่ประกอบดวยองค ๕
เหลานี้ เหมือนอยางวา ทานกลาววา เสนามีองค ๔ ดนตรีมีองค ๕
มรรคมีองค ๘ ก็ดวยสามารถสักวาองคเทานั้น ฉันใด, แมปฐมฌานนี้
ก็ฉันนั้น พึงทราบวา ทานกลาววามีองค ๕ ก็ตาม วาประกอบดวยองค ๕
ก็ตาม ก็ดวยสามารถสักวาองคเทานั้น. ก็องค ๕ เหลานั้นอยูในขณะแหง
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อุปจาร ก็จริง ถึงอยางนั้นในอุปจาร ก็มีกําลังกวาจิตปกติ แตใน
ปฐมฌานนี้แมมีกําลังกวาอุปจาร ก็สําเร็จเปนถึงลักษณะแหงรูปาวจร.
ก็วิตกในปฐมฌานนี้ ยกจิตขึ้นสูอารมณ เกิดขึ้นโดยอาการอัน
สะอาดมาก วิจารประคองจิตไวกับอารมณอยางยิ่ง ปติและสุข แผไปสู
กายแมเปนที่สุดแหงสภาวะ. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา โดยสภาพแหง
กายนั้น อะไร ๆ ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกไมถูกตองแลว ยอมไมมี.
แมเอกัคคตาจิตก็เกิดขึ้นถูกตองดวยดีในอารมณ ดุจพื้นผอบขางบนถูกตอง
พื้นผอบขางลางฉะนั้น องคเหลานั้นแตกตางจากองคเหลานั้นดังนี้.
ในองคเหลานั้น เอกัคคตาจิต มิไดแสดงไวในปาฐะนี้วา สวิตกฺก
สวิจาร ดังนีก้ ็จริง ถึงอยางนั้นก็เปนองคเหมือนกัน เพราะทานกลาวไว
ในวิภังคอยางนี้วา บทวา ฌาน ไดแก วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
จิตดังนี้. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทําอุทเทสดวยอธิบายใด อธิบายนั้นแล
พระสารีบุตรเถระนี้ ประกาศแลวในวิภังค ดังนี้แล.
ก็ในบทวา ติวิธกลฺยาณ ทสลกฺขณสมฺปนฺน นี้ ความที่ปฐมฌาน มีความงาม ๓ คือเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด และพึงทราบ
ความที่ปฐมฌานถึงพรอมดวยลักษณะ ๑. ดวยสามารถแหงลักษณะของ
เบื้องตน ทามกลางและที่สุดเหลานั้นนั่นแล.
ในขอนั้นมีบาลีดังนี้ :- ปฏิปทาวิสุทธิเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน
การเพิ่มพูนอุเบกขาเปนทามกลาง, ความรื่นเริงเปนที่สุด.
ปฏิปทาวิสุทธิเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน. เบื้องตนมีลักษณะเทาไร ?
เบื้องตนมีลักษณะ ๓ จิตบริสุทธิ์จากอันตรายแหงปฐมฌานนั้น, เพราะ
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บริสุทธิ์ จิตจึงดําเนินไปสูสมถนิมติ อันเปนทามกลาง, เพราะดําเนินไป
จิตจึงแลนไปในสมถนิมติ นั้น, จิตบริสุทธิ์จากอันตราย ๑ เพราะบริสุทธิ์
จิตจึงดําเนินไปสูสมถนิมิต ๑ เพราะดําเนินไป จิตจึงแลนไปในสมถ
นิมิตนั้น ๑ ปฏิปทาวิสุทธิเปนเบื้องตน แหงปฐมฌาน เบื้องตนมีลักษณะ
๓ เหลานั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปฐมฌานมีความงามในเบื้องตน
และถึงพรอมดวยลักษณะ ๓.
การเพิ่มพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน ทามกลางมีลักษณะ
เทาไร ? ทํามกลางมีลักษณะ ๓ เขาถึงจิตบริสุทธิ์ เขาถึงสมถปฏิปทา
เขาถึงที่ประชุมเอกัตตารมณ เขาถึงจิตบริสุทธิ์ ๑ เขาถึงสมถปฏิปทา ๑
เขาถึงที่ประชุมเอกัตตารมณ ๑ การเพิ่มพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหง
ปฐมฌาน ทามกลางมีลักษณะ ๓ เหลานี้ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
ประฌานมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ๓.
ความรื่นเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ที่สุดมีลกั ษณะเทาไร. ที่สุดมี
ลักษณะ ๔ ชื่อวาความรื่นเริง เพราะอรรถวา ไมลวงธรรมที่เกิด
ในปฐมฌาน นั้น, ชื่อวา ความรื่นเริง เพราะอรรถวา อินทรีย
ทั้งหลายมีรสเดียวกัน, ชื่อวา ความรื่นเริง เพราะอรรถวา นํามา
ซึ่งความเพียรที่เขาถึงปฐมฌานนั้น, ชื่อวา ความรื่นเริง เพราะ
อรรถวา คบหา. ความรื่นเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ที่สุดมีลกั ษณะ ๔
เหลานี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปฐมฌานมีความงามเปนที่สุด
และถึงพรอมดวยลักษณะ ๔ ดังนี้.
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อาจารยพวก ๑ พรรณนาอยางนี้วา ในบาลีนั้น ชื่อวา ปฏิปทาวิสุทธิ ไดแก อุปจาระที่เปนไปกับดวยสัมภาระ, ชื่อวา การเพิ่มพูน
อุเบกขา ไดแก อัปปนา, ชื่อวา ความรื่นเริง ไดแก การพิจารณา.
ก็เพราะทานกลาวไวในบาลีวา เอกัคคตาจิตมีปฏิปทาวิสุทธิเปน
ลักษณะดวย, เพิ่มพูนอุเบกขาดวย, รืน่ เริงดวยญาณดวย ดังนี,้ ฉะนั้น
พึงทราบปฏิปทาวิสุทธิ ดวยสามารถแหงการมาภายในอัปปนานั่นแล. พึง
ทราบการเพิ่มพูนอุเบกขา ดวยสามารถแหงกิจของตัตรมัชฌัตตุเปกขา,
และพึงทราบความรื่นเริง ดวยสามารถแหงความสําเร็จแหงญาณที่ผอง
แผวดวยการยังความไมลวงธรรมทั้งหลายเปนตนใหสําเร็จ อยางไร ? ก็
ในวาระที่อัปปนาเกิดขึ้นนั้น หมูกิเลสกลาวคือนิวรณใดเปนอันตรายตอฌาน
นั้น จิตยอมบริสุทธิ์ จากหมูกิเลสนั้น. เพราะบริสุทธิ์ จิตจึงเวนจากเครื่อง
กั้น ดําเนินไปสูสมถนิมติ อันมีในทามกลาง, อัปปนาสมาธิที่เปนไปพรอม
นั่นแล ชื่อวา สมถนิมิตอันมีในทามกลาง. ลําดับนั้นปุริจิตเขาถึงความ
เปนอยางนั้น ดวยการนอมไปสูสันตติ ๑ ชื่อวายอมดําเนินไปสูสมถนิมิต
อันมีในทามกลาง เพราะดําเนินไปอยางนั้น จึงชื่อวา ยอมแลนไปใน
ปฐมฌานนั้น ดวยการเขาถึงความเปนอยางนั้น. ปฏิปทาวิสุทธิที่ยังอาการ
ซึ่งมีอยูในปุริมจิตใหสําเร็จ พึงทราบดวยสามารถแหงการบรรลุในอุปปาทักขณะแหงปฐมฌานกอน.
ก็เพราะไมตองทําจิตที่บริสุทธิ์อยางนี้ใหบริสุทธิ์อีก บุคคลจึงไมขวน
ขวายในการใหบริสุทธิ์ ชื่อวา ยอมเพงจิตที่บริสุทธิ์. เมื่อไมขวนขวายใน
การตั้งจิตที่ดําเนินไปสูสมถะ ดวยการเขาถึงภาวะแหงสมถะอีก ชื่อวายอม
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เพงจิตที่ดําเนินไปสูสมถะ ก็เพราะความที่จิตนั้นดําเนินไปสูสมถะนั่นแล
บุคคลจึงละความเกี่ยวของดวยกิเลส ไมตองขวนขวายในการประชุม
เอกัตตารมณของจิตที่ตั้งมั่นแลวดวยเอกัตตารมณอีก ชื่อวา ยอมเขาถึงที่
ประชุมเอกัตตารมณ. พึงทราบการเพิ่มพูลอุเบกขา ดวยสามารถแหงกิจ
ของตัตรมัชฌัตตุเปกขา ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ธรรมที่เนื่องกันเปนคู กลาวคือสมาธิและปญญา ซึ่งเกิดใน
ปฐมฌานนั้น อันอุเบกขาเพิ่มพูนแลวอยางนี้ ไมเปนไปลวงกันและกันเปน
ไป, อินทรียม ีศรัทธาเปนตน มีรสเปนอันเดียวกันดวยวิมุตติรส เพราะ
พนจากกิเลสตาง ๆ เปนไป. ความเพียรที่ถึงความเปนไปกับดวยรูป ไม
เปนไปลวงธรรมเหลานั้น สมควรแกภาวะที่มีรสเปนอันเดียวกันเปนไป.
และการคบหาที่เปนไปในขณะนั้นแหงปฐมฌานนั้น อาการเหลานั้นแมทั้ง
หมด เพราะสําเร็จ เพราะเห็นโทษนั้น ๆ และอานิสงสนั้น ๆ ในความ
เศราหมองและความผองแผว ดวย ญาณ จึงรื่นเริง บริสุทธิ์ ผองแผว ดวย
ประการนั้น ๆ ฉะนั้น พึงทราบความรื่นเริง ดวยสามารถแหงความสําเร็จ
กิจแหงญาณที่ผองแผวดวยการยังความไมเปนไปลวงธรรมทั้งหลายเปนตน
ใหสําเร็จทานกลาวไวดังนี้.
บทวา วิตถฺกวิจาราน วูปสมา ความวา เพราะองค ๒ เหลานี้คือ
วิตกดวย วิจารณดวย สงบไป มีอธิบายวา เพราะไมปรากฏในขณะแหง
ทุติยฌาน.
ในทุติยฌานนั้น พึงทราบวา ธรรมแหงปฐมฌานทั้งหมด ไมมีใน
ทุติยฌานก็จริง ถึงอยางนั้น ผัสสะเปนตน ในปฐมฌานเปนอยาง ๑
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ในทุติยฌานนี้เปนอยาง ๑ ก็เพื่อแสดงองคที่หยาบวา การบรรลุทุติยฌาน
เปนตนอื่นจากปฐมฌาน ยอมมีไดเพราะกาวลวงองคที่หยาบ ดังนี้ ทาน
จึงกลาวอยางนี้วา วิตกฺกวิจารน วูปสมา ดังนี้.
ในบทวา อชฺฌตฺต นี้ ทานประสงคภายในที่แนนอน อธิบายวา
เกิดในตน คือบังเกิดในสันดานของตน.
บทวา สมฺปสาทน ความวา ศรัทธา ทานเรียกวา สมัปสาทนะ
ความผองใส แมฌานก็ชื่อสัมปสาทนะ เพราะประกอบดวยความผองใส
ดุจผาเขียว เพราะประกอบดวยสีเขียว.
อีกอยางหนึ่ง เพราะฌานนั้นยังใจใหผองใส เพราะประกอบดวย
ความผองใส และเพราะยังความกําเริบแหงวิตกวิจารใหสงบ ฉะนั้น ทาน
จึงเรียกวา สัมปสาทนะ. และในอรรถวิกัปนี้ พึงทราบการเชื่อมบทอยาง
นี้วา สมฺปสาทน เจตโส มีความผองใสแหงใจ ดังนี้. สวนในอรรถ
วิกัปแรก พึงประกอบบท เจตโส นี้ กับบท เอโกทิภาเวน ในอรรถ
วิกัปนั้นมีอรรถโยชนาดังตอไปนี้ :ชื่อวา เอโกทิ เพราะอรรถวา เปนธรรมเอกผุดขึ้น อธิบายวา เปน
ธรรมเลิศ คือ ประเสริฐ เพราะไมถูกวิตกวิจารทวมทับผุดขึ้น. ความจริง
แมธรรมที่ประเสริฐ ทานก็เรียกวา เปนเอกในโลก.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมที่เวนจากวิตกวิจาร เปนธรรมเอก คือไมมี
ธรรมที่เปนไปรวม ยอมเปนไปดังนี้ก็มี.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อุทิ เพราะอรรถวา ยังสัมปยุตธรรมทั้งหลาย
ใหเกิด ความวา ใหตั้งขึ้น, ธรรมนั้นเปนเอก เพราะอรรถวา ประเสริฐ
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ดวย ตั้งขึ้นดวย ดังนั้น จึงชื่อวา เอโกทิ. คําวา เอโกทิ นี้ เปนชื่อ
ของสมาธิ ทุติยฌานนี้มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะอรรถวา ยัง
ธรรมเอกผุดขึ้นนี้ ใหเกิด คือใหเจริญดวยประการฉะนี้, ก็ธรรมเอกผุด
ขึ้นนี้นั้น เพราะเปนของใจ ไมใชของสัตว ไมใชของชีวิต ฉะนั้น ทาน
จึงกลาวทุติยฌานนี้วา เจตโส เอโกทิภาว ดังนี้.
อนึ่ง ศรัทธานี้ และสมาธิที่ชื่อวา เอโกทิ นี้ มีอยูแมในปฐมฌาน
มิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรจึงกลาวไวในที่นี้เทานั้นวา สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว ดังนี้ ขอนั้นจะอธิบายดังตอไปนี้ :ก็ปฐมฌานนี้ยอมไมผองใสดวยดี เพราะวิตกวิจารกําเริบ เหมือน
น้ํากระเพื่อมเพราะระลอกคลื่น ฉะนัน้ แมเมื่อมีศรัทธา ทานก็ไมกลาววา
สมฺปสาทน และเพราะไมผองใสดวยดีนั่นเอง แมสมาธิก็ไมปรากฏดวย
ดีในฌานนี้ ฉะนั้น ทานจึงไมกลาวแมวา เอโกทิภาว แตในฌานนี้
ศรัทธามีกําลังไดโอกาส เพราะไมมีวิตกวิจารเปนเครื่องกังวล. และทั้ง
สมาธิก็ปรากฏ เพราะไดศรัทธาที่มีกําลังเปนสหายนั่นเอง. เพราะฉะนั้น
พึงทราบวา ฌานนี้เทานั้น ทานกลาวไวอยางนี้.
บทวา อวิตกฺก อวิจาร ความวา ชื่อวา ไมมีวิตก เพราะอรรถวา
วิตกไมมีในฌานนี้ หรือแกฌานนี้ เพราะละไดดวยภาวนา. ชือ่ วา ไมมี
วิจาร ก็โดยนัยนี้แหละ. ในที่นี้ทานทวงวา แมดวยบทวา วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ก็สําเร็จความนี้แลวมิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรทานจึง
กลาววา อวิตกฺก อวิจาร อีก ? ขอนั้นจะอธิบายดังตอไปนี้ :-
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ความนี้สําเร็จแลวอยางนี้ทีเดียว แตบทนี้ มิไดแสดงความนั้น พวก
เราไดกลาวแลวมิใชหรือ เพื่อแสดงองคที่หยาบวา การบรรลุทุติยฌาน
เปนตนอื่นจากปฐมฌาน ยอมมีไดเพราะกาวลวงองคที่หยาบ ดังนี้ ทาน
จึงกลาวอยางนี้วา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง เพราะวิตกและวิจารสงบไป ฌานนี้จึงมีความผองใส
ไมใชเพราะความสกปรกของกิเลสหมดไป และเพราะวิตกและวิจารสงบไป
จึงมีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น ซึ่งไมเหมือนอุปจารฌาน เพราะละนิวรณ
ได เหมือนปฐมฌาน เพราะองคฌานปรากฏ คํานี้เปนคําแสดงเหตุแหง
ความผองใสและความเปนธรรมเอกผุดขึ้น อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
อนึ่งเพราะวิตกและวิจารสงบไป ฌานนี้จึงไมมีวิตก ไมมีวิจาร ไม
เหมือนตติยฌานและจตุตถฌาน และไมเหมือนจักษุวิญญาณเปนตน เพราะ
ไมมี นี้เปนคําแสดงเหตุแหงความเปนฌานไมมีวิตกไมมีวิจาร มิใชแสดง
เพียงความไมมีวิตกและวิจาร.
คํานี้อีกวา อวิตกฺก อวิจาร ดังนี้ เปนคําแสดงเพียงความไมมี
แหงวิตกและวิจารเทานั้น, เพราะฉะนั้น แมกลาวอรรถวิกัปแรกแลว ก็
พึงกลาวเหมือนกัน ดังนี้แล.
บทวา สมาธิช ความวา เกิดแตสมาธิในปฐมฌาน หรือแต
สมาธิที่เปนสัมปยุตธรรม. ในบทนัน้ แมปฐมฌานเกิดแตสมาธิที่เปนสัมปยุตธรรมก็จริง. ถึงอยางนั้น ฌานนี้แลก็ควรที่จะกลาววา สมาธิช
เพราะมั่นคงที่สุด และเพราะผองใสดวยดี ดวยเวนจากความกําเริบแหง
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วิตกและวิจาร. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวฌานนี้เทานั้นวา สมาธิช เพื่อ
กลาวสรรเสริญฌานนี้.
บทวา ปติสุข นี้มนี ัยดังกลาวแลวนั้นแล.
บทวา ทุติย ไดแก ที่ ๒ โดยลําดับการนับ. ชื่อวา ทุติยะ
เพราะอรรถวา ฌานนี้เกิดเปนที่ ๒ ดังนี้ก็มี.
บทวา ปติยา จ วิราคา ความวา ความเกลียดชังก็ดี ความกาว
ลวงก็ดี ซึ่งปติมีประการดังกลาวแลว ชื่อวา วิราคะ. ก็ จ ศัพทระหวาง
บททั้ง ๒ มีอรรถวาประมวล. จ ศัพทนั้นยอมประมวลซึ่งความสงบหรือ
ซึ่งความสงบแหงวิตกและวิจาร, ในบทนั้น จ ศัพทยอมประมวลความสงบ
นั่นแล ในกาลใด ในกาลนั้นพึงทราบการประกอบความอยางนี้วา เพราะ
ปติสิ้นไปดวยเพราะสงบอะไร ๆ อยางยิ่งดวย. ก็ดวยความประกอบนี้ วิราคะ ยอมมีความเกลียดชัง, เพราะฉะนั้น พึงเห็นความดังนี้วา เพราะ
เกลียดชัง ปติดวยเพราะกาวลวงปติดวย. ก็ จ ศัพทยอมประมวลซึ่งความ
สงบแหงวิตกและวิจาร ในกาลใด ในกาลนั้นพึงทราบการประกอบความ
อยางนี้วา เพราะปติสิ้นไปดวย เพราะวิตกและวิจารอะไร ๆ สงบไปอยาง
ยิ่งดวย. ก็ดวยการประกอบความนี้ วิราคะยอมมีความวากาวลวง เพราะ
ฉะนั้น พึงเห็นความดังนี้วา เพราะกาวลวงปติดวย เพราะวิตกและวิจาร
สงบไปดวย.
ก็วิตกและวิจารเหลานี้สงบแลวในทุติยฌานนั้นแล ก็จริง ถึงอยาง
นั้นทานก็กลาวบทนี้ เพือ่ แสดงมรรคของฌานนี้ และเพื่อกลาวสรรเสริญ
ฌานนี้. ถามวา ก็เมื่อกลาววา เพราะวิตกและวิจารสงบไปดังนี้ ฌานนี้
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ยอมปรากฏ ความสงบแหงวิตกและวิจารเปนมรรคแหงฌานนี้ มิใชหรือ ?
แกวา เหมือนอยางวา เมื่อกลาวถึงการละอยางนี้วา เพราะละสังโยชน
เบื้องต่ํา ๕ มีสักกายทิฏฐิเปนตน แมที่ยังละไมไดในอริยมรรคที่ ๓ ยอม
เปนการกลาวสรรเสริญ เพื่อใหเกิดอุตสาหะแกผูที่ขวนขวายเพื่อบรรลุฌาน
นั้น ฉันใด เมื่อกลาวถึงความสงบวิตกและวิจารแมที่ยังไมสงบในที่นี้ ยอม
เปนการกลาวสรรเสริญ ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ความนี้ทาน
กลาวเพราะกาวลวงปติ และเพราะวิตกและวิจารสงบไป.
ในบทวา อุเปกฺขโก จ วิหรติ นี้ ชื่อวา อุเบกขา เพราะ
อรรถวา เห็นโดยความเขาถึง อธิบายวา เห็นเสมอ คือเปนผูไมตกไป
ในฝกใฝเลยเห็น. ผูพรอมเพรียงดวยตติยฌาน ทานเรียกวา ผูมีอุเบกขา
เพราะเปนผูประกอบดวยอุเบกขานั้น ซึ่งบริสุทธิไ์ พบูลยมีกําลัง. ก็อุเบกขา
มี ๑๐ อยาง คือ ฉฬังคุเบกขา, พรหมวิหารุเบกขา, โพชฌังคุเบกขา,
วิริยุเบกขา, สังขารุเบกขา, เวทนุเบกขา, วิปสสนุเบกขา, ตัตรมัชฌัตตุ
เบกขา, ฌานุเบกขา, และปาริสุทธิอุเบกขา.
บรรดาอุเบกขาเหลานั้น อุเบกขาที่มีภาวะปกติคือบริสุทธิ์ เปน
อาการละคลองแหงอารมณ ๖ ทั้งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ใน
ทวาร ๖ ของพระขีณาสพ มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา ภิกษุผูมีขีณาสพ
ในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูมอี ุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะอยูดังนี้ นี้ชื่อวา ฉฬังคุเบกขา.
อุเบกขาที่มีอาการเปนกลางในสัตวทั้งหลาย มาในบาลีอาคตสถาน
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อยางนี้วา มีใจสหรคตดวยอุเบกขาแผไปสูทิศ ๑ อยู ดังนี้ นีช้ ื่อวา พรหม
วิหารุเบกขา.
อุเบกขาที่มีอาการเปนกลางแหงสหชาตธรรมทั้งหลาย มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคซึ่งอาศัยวิเวก ดังนี้ นี้ชื่อวา
โพชฌังคุเบกขา.
อุเบกขากลาวคือความเพียรที่ไมปรารภเกินไป ไมยอหยอนเกินไป
มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา มนสิการถึงอุเบกขานิมิตตามกาลอันสมควร
ดังนี้ นี้ชื่อวา วิริยุเบกขา.
อุเบกขาที่พิจารณานิวรณเปนตนแลวเปนกลางในการถือเอา ขอตกลง
มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา สังขารุเบกขาเกิดขึ้นดวยสามารถแหงสมาธิ
เทาไร สังขารเปกขาเกิดขึ้นดวยสามารถแหงวิปสสนา เทาไร สังขารุเบกขา ๘ เกิดขึ้นดวยสามารถแหงสมาธิ สังขารุเบกขา ๑๐ เกิดขึ้นดวย
สามารถแหงวิปสสนา ดังนี้ นี้ชื่อวา สังขารุเบกขา.
อุเบกขาที่เรียกกันวาไมทุกขไมสุข มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา
สมัยใด กุศลจิตฝายกามาพจรเกิดขึ้นแลว สหรคตดวยอุเบกขา ดังนี้ นี้
ชื่อวา เวทนุเปกขา.
อุเบกขาที่เปนกลางในการพิจารณา มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา
ละสิ่งที่มีอยูเปนอยูนั้นเสีย ไดเฉพาะอุเบกขา ดังนี้ นีช้ ื่อวา วิปสสนุ
เบกขา.
อุเบกขาที่มาในเยวาปนกธรรมทัง้ หลายมีฉันทะเปนตน ซึ่งสหชาตธรรมนําไปดวยดีแลว นี้ชื่อวา ตัตรมัชฌัตตุเปกขา.
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อุเบกขาที่ไมใหการตกไปในฝกใฝเกิดขึ้นในอารมณนั้น แมเปนสุข
อยางยอดเยี่ยม มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา เปนผูมีอุเบกขาอยู ดังนี้
นี้ชื่อวา ฌานุเบกขา.
อุเบกขาที่บริสุทธิ์จากขาศึกคือกิเลสทั้งปวง ไมตองขวนขวายแมใน
การยังขาศึกคือกิเลสใหสงบ มาในบาลีอาคตสถานอยางนี้วา จึงบรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดังนี้
นี้ชื่อวา ปาริสุทธิอุเบกขา.
บรรดาอุเบกขาเหลานั้น ฉฬังคุเปกขา พรหมวิหารุเปกขา โพชฌัง
คุเปกขา ตัตรมัชฌัตตุเปกขา ฌานุเปกขา และปาริสุทธุเปกขา โดย
ความก็เปนตัตรมัชฌัตตุเปกขาอยางเดียวเทานั้น. ก็ตัตรมัชฌัตตุเปกขานั้น
มีประเภทดังนี้โดยประเภทแหงตําแหนงนั้น ๆ ดุจสัตวแมคนเดียว มี
ประเภทเปนเด็ก เปนหนุมสาว เปนผูใหญ เปนเสนาบดี และเปน
พระราชาเปนตน. เพราะเหตุนั้น ในอุเบกขาเหลานี้ ในที่ใดมีฉฬังคุ
เปกขา ในที่นั้นไมมีโพชฌังคุเปกขาเปนตน ก็หรือในที่ใดมีโพชฌังคุเปกขา
ในที่นั้นไมมีฉฬังคุเปกขาเปนตน พึงทราบดังนี้.
อุเบกขาเหลานั้น โดยความก็เปนอยางเดียวกัน ฉันใด แมสังขารุ
เปกขาและวิปสสนุเปกขา โดยความก็เปนอยางเดียวกัน ฉันนัน้ ก็ปญ
 ญา
นั่นแล แบงเปน ๒ อยางดวยสามารถแหงกิจ เหมือนอยางวา บุรุษถือ
ทอนไมเหมือนกีบแพะคนหางูที่เขาเรือนเวลาเย็น เห็นมันนอนอยูในฉาง
แกลบ พิจารณาดูวา งูหรือมิใชหนอ เห็นลักษณะงูชัด ๓ อยางก็หมดสงสัย
เกิดความเปนกลางในการคนหาวา งู ไมใชงู ฉันใด ความเปนกลางใน
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การพิจารณาความไมเที่ยงของสังขารทั้งหลายเปนตน ในเมื่อเห็นไตรลักษณ
ดวยวิปสสนาญาณ เกิดขึ้นแกผูปรารภวิปสสนา ฉันนั้นนั่นแลความเปน
กลางนี้ชื่อวา วิปสสนุเปกขา. ก็เมื่อบุรุษนั้นจับงูไวมั่นดวยทอนไมมีลักษณะ
เหมือนกีบแพะ คิดวา เราจะไมเบียดเบียนงูนี้ และจะไมใหงูนี้กัดเรา
จะพึงปลอยไปอยางไร เมื่อกําลังคิดหาวิธีปลอยอยูนั้นแล มีความเปน
กลางในการจับงูไว ฉันใด เมื่อบุคคลเห็นภพทั้ง ๓ เหมือนถูกไฟไหม
เพราะเห็นไตรลักษณะแลว ความเปนกลางในการยึดถือสังขารมีขึ้นฉันนั้น
เหมือนกัน ความเปนกลางนี้ชื่อวา สังขารุเปกขา. แมสังขารุเปกขาก็ยอม
สําเร็จดวยความสําเร็จแหงวิปสสนุเปกขา ดวยประการฉะนี้. ก็ดวยประการ
นี้ สังขารุเปกขานี้จึงแบงเปน ๒ โดยกิจ กลาวคือความเปนกลางในการ
พิจารณาและการยึดถือ. สวนวิริยุเปกขาและเวทนุเปกขาตางกันและกัน
และตางจากอุเบกขาที่เหลือลงทั้งหลายโดยครามเทานั้นแล.
และทานสรุปไวในที่นี้วา :อุเปกขา โดยพิสดารมี ๑๐ คือ ตัตรมัชฌัตตุเปกขา
พรหมวิหารุเปกขา โพชฌังคุเปกขา ฉฬังคุเปกขา ฌานุเปกขา ปาริสุทธุเปกขา วิปสสนุเปกขา สังขารุเปกขา
เวทนุเปกขา วิริยเุ ปกขา แบงที่เปนความเปนกลางเปน
ตน ๖ ที่เปนปญญา ๒ อยาง อยางละ ๒ รวมเปน ๔ ดังนี้.
บรรดาอุเบกขาเหลานี้ ฌานุเปกขาทานประสงคเอาในที่นี้ ดวย
ประโยคการฉะนี้. ฌานุเปกขานั้น มีมัชฌัตตะความเปนกลาง เปนลักษณะ.
ในขอนี้ทานกลาวไววา ก็ฌานุเปกขานี้ โดยความก็คือ ตัตรมัชฌัตตุเปกขา
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นั่นเอง มิใชหรือ และณานุเปกขานั้นก็มีอยูแมในปฐมฌานและทุติยฌาน
ฉะนั้น ฌานุเปกขานี้จึงควรกลาวแมในฌานนั้นอยางนี้วา เปนผูมีอุเบกขาอยู
เพราะเหตุไรทานจึงไมกลาวไว เพราะไมประกอบกิจที่จะตองขวนขวาย
ดวยวาฌานุเปกขานั้นไมมีกิจในฌานนั้นที่ตองขวนขวาย เพราะวิตกเปน
ตนครอบงําไว แตในฌานนี้ เพราะวิตกวิจารและปติมิไดครอบงํา จึง
เปนเหมือนเงยศีรษะขึ้น มีกจิ ที่ตองขวนขวาย ฉะนั้น จึงกลาวไว.
ในบทวา สโต จ สมฺปชาโน นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ชื่อวา
มีสติ เพราะอรรถวา ระลึกได. ชื่อวา มีสมั ปชัญญะ เพราะอรรถ
วา รูตัว. สติดวยสัมปชัญญะดวย ทานกลาวโดยบุคคลาธิษฐาน สติมี
ลักษณะระลึกได สัมปชัญญะมีลักษณะไมลุมหลง ในขอนั้น สติและ
สัมปชัญญะนี้มีอยูแมในฌานตน ๆ ก็จริง ถึงอยางนั้น เมื่อบุคคลลืมสติ
ไรสัมปชัญญะ แมเพียงอุปจารก็ไมสําเร็จ จะปวยกลาวไปใยถึงอัปปนะ.
เพราะฌานเหลานั้นมีองคหยาบ จิตของบุรุษก็เหมือนภาคพื้น ยอมมีคติ
เปนสุข. ในฌานเหลานั้นไมตองขวนขวายกิจแหงสติสัมปชัญญะ แตเพราะ
ฌานนี้สุขุมเพราะละองคที่หยาบได จึงตองปรารถนาคติแหงจิตกําหนดกิจ
แหงสติสัมปชัญญะของบุรุษดุจคมมีดโกนนั่นแล ทานกลาวไวในที่นี้ ดวย
ประการฉะนี้.
ยังมีอะไร ๆ ที่พึงทราบใหยิ่งขึ้นไปอีกวา ลูกโคที่ยังดื่มน้ํา ถูกพราก
จากแมโค เมื่อไมระวังรักษา ก็เขาหาแมโคอีกร่ําไป ฉันใด สุขใน
ตติฌานนี้ก็ฉันนั้น ถูกพรากจากปติ เมื่อไมรกั ษาดวยสติสัมปชัญญะ
พึงเขาหาปติอีกนั่นเทียว พึงสัมปยุตดวยปติอยูนั่นเอง. อนึ่งเหลาสัตวก็ยัง
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กําหนัดนักในสุขอยูนั้นเอง. เพื่อแสดงอรรถพิเศษแมนี้วา ก็สุขนี้เปนสุข
ที่หวานยิ่งเพราะไมมีสุขที่ยิ่งกวานั้น ก็ความไมกําหนัดนักในสุขในฌานนี้
ยอมมีดวยอานุภาพสติสัมปชัญญะ มิใชมีดวยอยางอื่น ดังนี้ ทานจึงกลาว
คํานี้ไวในที่นี้นั้นแล.
บัดนี้ จะวินิจฉัยบทนี้วา สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ดังนี้
ความผูกใจในการเสวยสุขของผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌาน ยอมไม
มีก็จริง แมเมื่อเปนเชนนั้น เหตุใดผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌาน
นั้นจึงมีสุขอันสัมปยุตดวยนามกาย เพราะตติยฌานนั้น มีสุขอันสัมปยุตดวย
นามกายอยางใดอยางหนึ่งนั้นเปนสมุฏฐาน เหตุใดรูปกายอันรูปที่ประณีต
จึงจะถูกตองแลว เพราะรูปกายอันรูปที่ประณีตยิ่งถูกตองแลว แมออก
จากฌานแลวก็พึงเสวยสุข. ฉะนั้น เมื่อจะแสดงความนั้น ทานจึงกลาว
วา สุขฺจกาเยน ปฏิสเวเทติ ดังนี้.
บัดนี้ จะวินิจฉัยในบทนี้วา ยนฺต อริยา อาจิกขฺ นฺติ อุเปกฺข
โก สติมา สุขวิหารี ดังนี้ พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ทรงสรรเสริญ แสดง บัญญัติแตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําให
ตื่นขึ้นประกาศซึ่งบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌานนั้น เพราะ
เหตุการณแหงฌานใด อธิบายวา สรรเสริญ สรรเสริญวาอยางไร ?
สรรเสริญวาเปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเ ปนสุข. พึงทราบการประกอบความ
ในบทนี้อยางนี้วาเขาตติยฌานนั้นอยู ก็เพราะเหตุไรพระอริยะเหลานั้น
จึงสรรเสริญตติยฌานนั้นอยางนี้เพราะควรแกการสรรเสริญ คือ เพราะผูมี
อุเบกขาในตติยฌานแมถึงบารมีคือสุข ซึ่งเปนสุขอยางยิ่ง ก็ไมถูกความ
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ติดสุขในฌานนั้นฉุดคราไวชีวิต เปนผูมีสติ เพราะความเปนผูมีสติ
ตั้งมั่น โดยอาการที่ปติจะเกิดขึ้นไมไดและเพราะเสวยสุขที่พระอริยะยินดี
คือที่อริยชนเสพนั้นแล และเปนสุขไมเศราหมอง ดวยนามกาย ฉะนั้น
จึงเปนผูควรแกการสรรเสริญ พระอริยะทั้งหลายเมื่อประกาศคุณที่เปนเหตุ
ควรแกการสรรเสริญอยางนี้เหลานั้น จึงสรรเสริญตติยฌานนั้นโดยควร
แกการสรรเสริญอยางนี้วา อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี ประการฉะนี้
พึงทราบดังนี้.
บทวา ตติย ไดแก ที่ ๓ โดยลําดับการนับ. ฌานนี้ ชือ่ วา
ตติยะ เพราะอรรถวา เกิดขึ้นเปนที่ ๓ ดังนี้ก็มี.
บทวา สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ ปหานา ความวา
เพราะละสุขทางกายและทุกขทางกาย.
บทวา ปุพฺเพว ไดแก สุขและทุกขนั้นแล ในกาลกอน มิใชใน
ขณะแหงจตุตถฌาน.
บทวา โสมนสฺสโทนนสฺสาน อตฺถงฺคมา ความวา เพราะ
ถึงความดับแหงโสมนัสและโทมนัสทัง้ ๒ แมเหลานี้ คือ สุขทางใจ และ
ทุกขทางใจ ในกอนเที่ยว ทานอธิบายวาเพราะละ นั่นเอง. ก็การละ
โสมนัสโทมนัสเหลานั้นมีในกาลไร มีในขณะแหงอุปจาระของฌานทั้ง ๔
โสมนัส ละไดในขณะแหงอุปจาระของฌานที่ ๔ นั่นเอง.
ทุกขโทมนัสและสุข ละไดในขณะแหงอุปจาระของฌานที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๓ พึงทราบการละสุข ทุกข โสมนัส และโทมนัส ที่กลาวไว
แมในที่นี้ ตามลําดับอุทเทสแหงอินทรียทั้งหลายในอินทริยวิภังค ซึ่งมิได
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กลาวไวตามลําดับการละสุข ทุกข โสมนัส และโทมนัสเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้.
ก็ถาสุข ทุกข โสมนัส และโทมนัสเหลานี้ ละไดในขณะแหง
อุปจาระของฌานนั้น ๆ เทานั้น, เมื่อเปนเชนนั้นเหตุไรพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสความดับในฌานทั้งหลายนั้นแลไวอยางนี้วา ก็ทุกขินทรียเกิดขึ้นใน
ที่ไหน ก็ยอมดับไมเหลือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัด
จากกานทั้งหลาย ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู ทุกขินทริยที่เกิดขึ้นในปฐมฌาน
น ยอมดับไมเหลือ ก็โทมนัสสินทรีย สุขินทรีย โสมนัสสินทรีย เกิดขึ้น
ในที่ไหน ก็ยอมดับไมเหลือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะละสุข ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู โสมนัสสินทรียทเี่ กิด มโน
จตุตถฌานนี้ ก็ยอมดับไมเหลือ ดังนี้ เพราะดับอยางสมบูรณ ก็ความ
ดับอยางสมบูรณมิใชความดับแหงสุข ทุกข โสมนัส และโทมนัสเหลานั้น
ในปฐมฌานเปนตน.
อนึ่ง ความดับนั่นแหละมิใชความดับอยางสมบูรณในขณะแหง
อุปจาระ จริงอยางนั้น ทุกขินทรียแมดับในอุปจาระแหงปฐมฌาน ใน
เพราะการละตาง ๆ พึงเกิดขึ้นเพราะสัมผัสแหงเหลือบยุงเปนตนก็มี เพราะ
ลําบากดวยอาสนะไมเรียบก็มี แตภายในอัปปนาไมมีเลย.
อีกอยางหนึ่ง ทุกขินทรียแมที่ดับในอุปจาระนี้ ยอมไมเปนอันดับ
ความดี เพราะไมถูกปฏิปกษกําจัด ก็กายทั้งปวงหยั่งลงสูความสุขดวยการ
แผไปแหงปติภายในอัปปนา. และทุกขินทรียของกายหยั่งลงสูความสุข
ยอมเปนอันดับดวยดี เพราะถูกปฏิปก ษกําจัด สําหรับโทมนัสสินทรียที่แม
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ละไดในอุปจาระแหงทุติยฌานในเพราะการละตาง ๆ นั้นแล เพราะเมื่อมี
ความลําบากกาย และความเดือนรอนใจซึ่งมีวิตกวิจารเปนปจจัย โทมนัสสินทรียนั้นยอมเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นไมไดในเพราะไมมีวิตกวิจาร. อนึ่ง
ยังละวิตกวิจารในอุปจาระแหงทุติยฌานไมไดเลย ดังนั้น โทมนัสสินทรียนนั้
พึงเกิดขึ้นในทุติยฌานนั้น เพราะยังละปจจัยไมได. แตในทุติยฌานนั้น
ไมใชอยางนั้น เพราะละปจจัยได สุขินทรียแมที่ละไดในอุปจาระแหง
ตติยฌาน ก็อยางนั้นพึงเกิดขึ้นแกกายที่มีปติเปนสมุฏฐานและรูปอันประณีต
ถูกตองแลว แตในตติยฌานไมใชอยางนั้น.
ดวยวา ปติที่เปนปจจัยแกสุขในตติยฌาน ดับโดยประการทั้งปวง
แล. โสมนัสสินทรียแมที่ละไดในอุปจาระแหงจตุตถฌานก็อยางนั้น พึง
เกิดขึ้นเพราะใกล และเพราะไมกาวลวงแลวโดยชอบ เพราะไมมีอุเบกขา
ที่ถึงอัปปนา แตในจตุตถฌานไมใชอยางนั้น.
ก็เพราะฉะนั้นแล ทุกขินทรียที่เกิดขึ้นในจตุตถฌานนี้จึงดับไมเหลือ
ดังนั้น ทานจึงกระทําการถือเอาวาไมเหลือไวในฌานนั้น ๆ แล. ในเรื่องนี้
มีผูทวงวาเมื่อเปนอยางนั้น เวทนาเหลานี้ แมละไดแลวในอุปจาระแหง
ฌานนั้น ๆ เหตุไรจึงนํามารวมไวในที่นี้ แกวา เพือ่ ถือเอาสะดวก.
ก็อทุกขมสุขเวทนาที่ทานกลาววา อทุกขฺ มสุข นี้ใด อทุกขมสุข
เวทนานั้นสุขุม รูแจงไดยาก ใคร ๆ ไมอาจจะถือเอาโดยสะดวก. เพราะ
ฉะนั้น จึงนําเวทนาเหลานี้ทั้งหมดมารวมไว เพื่อถือเอาสะดวก เหมือน
คนเลี้ยงโคนําโคทั้งหมดมารวมไวในดอกแหงหนึ่ง เพื่อจะจับโคดุที่ใคร ๆ
ไมอาจจะเขาไปจับไดดวยวิธีไร ๆ ครั้นแลวเอานําโคออกทีละตัว ใหคน
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จับโคดุตัวนั้นที่หาตามลําดับ ดวยคําวา ตัวนี้คือโคดุตัวนั้น พวกทานจง
จับมัน ฉะนั้นแล. ครัน้ แสดงเวทนาเหลานั้นที่นํามารวมไวอยางนี้แลว
ก็อาจที่จะถือเอาเวทนานี้ที่ไมใชสุข ไมใชทุกข ไมใชโสมนัส ไมใชโทมนัส
วา นี้คืออทุกขมสุขเวทนา.
อีกอยางหนึ่ง เวทนาเหลานี้ พึงทราบวา ทานกลาวไวเพื่อแสดง
ปจจัยแกเจโตวิมุตติอันเปนอทุกขมสุข. ก็การละสุขทุกขเปนตน เปนปจจัย
แกเจโตวิมุตตินั้น เหมือนอยางที่กลาววา ดูกอนอาวุโส ปจจัยเพื่อการ
เขาถึงเจโตวิมุตติที่เปนอทุกขมสุข มี ๔ แล ดูกอ นอาวุโส ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เพราะละสุข ฯลฯ เขาจตุตถฌานอยู ดูกอนอาวุโส ปจจัย ๔
เหลานั้นแล เพื่อการเขาถึงเจโตวิมุตติที่เปนอทุกขมสุขดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง สักกายทิฏฐิเปนตนไมที่ละไดในที่อื่น ทานก็กลาววา
ละไดในฌานนั้น เพื่อกลาวสรรเสริญตติยมรรค ฉันใด เวทนาเหลานั้น
พึงทราบวา ทานกลาวไวในที่นี้ เพื่อกลาวสรรเสริญฌานนั้น ฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง เวทนาเหลานี้ พึงทราบวา ทานกลาวแมเพื่อแสดง
วาราคะและโทสะอยูไกลยิ่ง ในฌานนี้ดวยการกําจัดปจจัย.
ดวยวาในเวทนาเหลานี้ สุขเปนปจจัยแกโสมนัส โสมนัสเปนปจจัย
แกราคะ ทุกขเปนปจจัยแกโทมนัส โทมนัสเปนปจจัยแกโทสะ และราคะ
โทสะที่มีปจจัยก็ถูกกําจัดดวยการทําลายความสุขเปนตนเสีย ดังนั้นจึงมีอยู
ในที่ไกลยิ่ง ฉะนี้แล.
๑

๑. อนาคามิมรรค.
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บทวา อทุกฺขมสุข ความวา ชื่อวา ไมมีทุกข เพราะความไม
แหงทุกข ชือ่ วา ไมมีสุข เพราะความไมมีแหงสุข.
ดวยบทนี้ ทานแสดงตติยเวทนาซึ่งเปนปฏิปกษตอทุกขสุข ใน
ฌานนี้ มิใชแสดงเพียงความไมมีทุกขสุข, อทุกขมสุขที่ชื่อวาตติยเวทนา
ทานเรียกวา อุเบกขา ก็มี. อุเบกขานั้น พึงทราบวามีความเสวยอารมณ
ที่ตรงกันขามกันอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณเปน ลักษณะ มีความเปน
กลางในอารมณเปนรส มีความไมเดนชัดเปนปจจุปปฏฐาน มีความดับ
แหงสุขทุกขเปนปทัฏฐาน.
บทวา อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ ไดแก มีความบริสุทธิ์แหงสติที่
ใหเกิดดวยอุเบกขา. ก็สติในฌานนี้บริสุทธิ์ดี, และความบริสุทธิ์แหงสตินั้น
การทําดวยอุเบกขา มิใชดวยอยางอื่น. เพราะฉะนั้น ฌานนี้ทานจึงเรียกวา
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์แหงสติในฌานนี้ มีดวยอุเบกขาใด อุเบกขา
นั้น พึงทราบวา ตัตรมัชฌัตตุเปกขา โดยความ. อนึ่งมิใชดวยอุเบกขา
นั้นอยางเดียวที่เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ในฌานนี้ ยังมีสัมปยุตธรรมแม
ทั้งปวงดวย, แตทานยกสติขึ้นแสดงเปนขอสําคัญ.
ในฌานเหลานั้น อุเบกขานี้มีอยูในฌานทั้ง ๓ หลัง ๆ กันจริง ก็
เหมือนอยางวาดวงจันทรถึงมีอยูในกลางวัน ก็ไมบริสุทธิ์ผองใส เพราะ
ถูกรัศมีดวงอาทิตยครอบงํา และเพราะไมไดราตรี ซึ่งเปนสภาคะกันโดย
ความเปนดวงจันทรหรือโดยเปนอุปการะแกตน ฉันใด ดวงจันทร คือ
ตัตรมัชณัตตุเปกขานี้ก็ฉันนั้น ถึงมีอยูก็ไมบริสุทธิ์ ในประเภทแหงปฐม
ฌานเปนตน เพราะถูกเดชแหงธรรมที่เปนขาศึกมีวิตกเปนตนครอบงํา
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และเพราะไมไดราตรี คืออุเบกขาเวทนาซึ่งเปนสภาคะกัน. อนึ่ง เมื่อ
อุเบกขานั้นไมบริสุทธิ์ สติเปนตนแมเกิดรวมกัน ก็ไมบริสทุ ธิ์ไปดวย
เหมือนรัศมีแหงดวงจันทรไมบริสุทธิ์ในกลางวัน ฉะนั้น, เพราะฉะนั้น
จึงมิไดกลาวในฌานเหลานั้น แมฌานเดียววา มีอุเบกขาเปนเหตุ
ใหสติบริสุทธิ์. แตในจตุตถฌานนี้ ดวงจันทรคือ ตัตรมัชฌัตตุเปกขา
นี้ บริสุทธิอ์ ยางยิ่ง เพราะไมมีเดชแหงธรรมที่เปนขาศึกมีวิตกเปนตน
ครอบงํา และเพราะไดราตรีคือ อุเบกขาเวทนา ซึ่งเปนสภาคะกัน.
สติเปนตนแมที่เกิดรวมกัน ยอมบริสุทธิ์ผุดผอง เพราะตัตรมัชฌัตตุเปกขานั้นบริสุทธิ์ เหมือนรัศมีแหงดวงจันทรบริสุทธิ์ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น จตุตถฌานนี้เทานั้น พึงทราบวา ทานกลาววา มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์.
บทวา จตุตฺถ ความวา ที่ ๔ โดยลําดับการนับ ฌานนี้ชื่อวา
จตุตถะ เพราะอรรถวา เกิดขึ้นเปนที่ ๔ ดังนี้ก็ม.ี
บทวา ปฺญวา โหติ ความวา ชื่อวา เปนผูมีปญญา เพราะ
อรรถวา ปญญาของภิกษุนั้นมีอยู.
บทวา อุทยตฺถคามินิยา ไดแก เครื่องใหถึงความเกิดดวย
เครื่องใหถึงความดับดวย.
บทวา สนนฺนาคโต ไดแก บริบูรณ.
บทวา อริยาย ไดแก ปราศจากโทษ.
บทวา นิพฺเพธิกาย ไดแก เปนไปในฝกใฝแหงการชําแรกกิเลส.
บทวา ทุกฺขกฺขยคามินิคา ไดแก เครื่องใหถึงนิพพาน. ในบท
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มีอาทิอยางนี้วา โส อิท ทุกขฺ  ดังนี้ พึงทราบความอยางนี้วา ยอม
รูชัด คือแทงตลอดทุกขสัจแมทั้งปวงตามความเปนจริง ดวยการแทง
ตลอดลักษณะพรอมทั้งรสวา ทุกขมปี ระมาณเทานี้ ทุกขไมยิ่งไปกวานี้.
ยอมรูชัด คือแทงตลอดตัณหาซึ่งเปนเหตุเกิดแหงทุกข นั้นตามความเปน
จริง ดวยการแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งรสวา นี้ เหตุเกิดแหงทุกข,
ยอมรูชัด คือ แทงตลอดนิพพานซึ่งเปนฐานะที่ทุกขและทุกขสมุทัยทั้ง ๒
นั้นถึงแลวดับไป คือทุกขและทุกขสมุทัยทั้ง ๒ นั้น เปนตนไปไมได
ตามความเปนจริง ดวยการแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งรสวา นี้ความดับ
แหงทุกข. และยอมรูชดั คือแทงตลอดอริยมรรคเครื่องใหถึงความดับ
แหงทุกขนั้น ตามความเปนจริง ดวยการแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งรส
วา นี้ ปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถึงความดับแหงทุกข.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงสัจจะทั้งหลายโดยยออยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะแสดงโดยปริยายดวยสามารถแหงกิเลส จึง กลาวคําวา. อิเม อาสวา
ดังนี้เปนตน. อาสวะเหลานั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงสิกขา ๓ อยางนี้แลว บัดนี้เพื่อจะ
แสดงลําดับสิกขา ๓ เหลานั้นอยางบริบูรณ จึงกลาวคําวา อิมา ติสฺโส
สิกฺขาโย อาวชฺชนฺโต สิกฺเขยฺย ดังนี้เปนตน.
คํานั้นมีความดังตอไปนี้ :- สัตวผูเกิดมาแมเมื่อนึกถึงพึงศึกษาเพื่อ
ใหบริบูรณเปนอยาง ๆ, ครั้นนึกถึงแลว เมื่อรูวา สิกขาชื่อนี้ พึงศึกษา,
ครั้นรูแลว เมื่อเห็นอยูบอย ๆ พึงศึกษา, ครั้นเห็นแลว เมื่อพิจารณา
ตามที่เห็นแลว พึงศึกษา, ครั้นพิจารณาแลว เมือ่ อธิษฐานจิตใหมั่นใน
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สิกขา ๓ นัน้ แล พึงศึกษา, แมเมื่อกระทํากิจของตน ๆ ที่สมั ปยุตดวย
สิกขานั้น ๆ ดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา พึงศึกษา, เมื่อ
กระทํากิจนั้น ๆ แมในกาลเปนที่รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ชื่อวา พึงศึกษา
สิกขา ๓ ดังนี้. พึงประพฤติเอื้อเฟออธิศีล. พึงประพฤติเอื้อเฟออธิจิต,
พึงสมาทานประพฤติอธิปญญา.
บทวา อิธ เปนบทเดิม. คําสอนของพระสัพพัญูพุทธเจากลาว
คือ ไตรสิกขานั้นแล พระสารีบุตรเถระกลาวแลวดวยบท ๑๐ บท มีบท
วา อิมิสฺสา ทิฏิยา เปนตน. ก็คําสอนนั้นทานเรียกวา ทิฏฐิ
เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงเห็นแลว. คําสอนนั้นแล ทานเรียกวา
ขันติ ดวยสามารถความอดกลั้น, เรียกวา รุจิ ดวยสามารถความชอบใจ.
เรียกวา อาทายะ ดวยสามารถความยึดถือ. เรียกวา ธรรม ดวย อรรถวา
สภาวะ, เรียกวา วินัย ดวยอรรถวา พึงศึกษา. เรียกวา ธรรมวินัย
แมดวยเหตุทั้ง ๒ นั้น. เรียกวา ปาพจน ดวยสาหารถเปนไปทั่ว,
เรียกวา พรหมจรรย ดวยอรรถวา ประพฤติธรรมอันประเสริฐ,
เรียกวา สัตถุศาสน ดวยสามารถประทานคําพร่ําสอน.
เพราะเหตุนั้น ในบทวา อิมิสฺสา ทิฏิยา เปนตน พึงทราบ
ความอยางนี้วา ในพุทธธรรนวินัยนี้ ในพุทธปาพจนนี้ ในพุทธพรหม
จรรยนี้ ในพุทธสัตถุศาสนนี้ ที่ตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนโคตมี ในพุทธ
ทิฏฐินี้ ในพุทธขันตินี้ ในพุทธรุจินี้ ในพุทธอาทายะนี้ ในพุทธธรรม
ในพุทธวินัยนี้ เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อมี
กําหนัด ไมเปนไปเพื่อคลายกําหนัด. เปนไปเพื่อความประกอบ ไมเปน
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ไปเพื่อคลายความประกอบ, เปนไปเพื่อความสะสม ไมเปนไปเพื่อปราศ
จากความสะสม, เปนไปเพื่อความยึดมั่น ไมเปนไปเพื่อความสละวาง,
เปนไปดวยความมักมาก ไมเปนไปเพื่อความมักนอย, เปนไปเพื่อความไม
สันโดษ ไมเปนไปเพื่อความสันโดษ, เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ
ไมเปนไปเพื่อความสงัด, เปนไปเพื่อความเกียจคราน ไมเปนไปเพื่อ
ปรารภความเพียร, เปนไปเพื่อความเปนผูเลี้ยงยาก ไมเปนไปเพื่อความ
เปนผูเลี้ยงงาย. ดูกอนโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียว
วา นั้นใชธรรม, นั้นไมใชวินัย. นัน้ ไมใชสัตถุศาสนดังกลาวมาแลวนี้,
ดูกอนโคตมี อนึ่งเธอพึงรูธรรมเหลาใดแล วา ธรรมเหลานั้นเปนไปเพื่อ
คลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อมีกําหนัด, ฯลฯ เปนไปเพื่อความเปนผูเลี้ยง
งาย, ดูกอนโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววานั่นเปน
ธรรม, นั่นเปนวินัย, นั่นเปนสัตถุศาสน.
อีกอยางหนึ่ง คําสอนทั้งสิ้น กลาวคือ ไตรสิกขานั้น ชื่อวา ทิฏฐิ
เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงเห็นแลว เพราะเปนปจจัยแกสัมมาทิฏฐิ
และทรงมีสัมมาทิฏฐิเปนประธาน. ชื่อวา ขันติ ดวยสามารถความควร
ของพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา รุจิ ดวยสามารถความชอบใจ, ชื่อวา
อาทายะ ดวยสามารถยึดถือ, ชื่อวา ธรรม เพราะอรรถวา ทรงการก
ของตนไมใหตกไปในอบายทั้งหลาย, ชื่อวา วินยั เพราะอรรถวา กําจัด
ฝายสังกิเลสของธรรมนั้นนั่นแล. ชือ่ วา ธรรมวินัย เพราะอรรถวา เปน
ธรรมดวยเปนวินัยดวย, อิกอยางหนึ่ง ชื่อวา ธรรมวินัย เพราะอรรถวา
กําจัดอกุศลธรรมทั้งหลายดวยกุศลธรรม.
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เพราะเหตุนั้นแหละจึงตรัสวา เย จ โข ตฺว โคตมิ ธมฺเม
ชาเนยฺยาสิ อิเม ธมฺมา วิราคาย ฯเปฯ เอกเสน โคตมิ ชาเนยฺยาสิ เอโส ธมฺโม เอโส วินโย เอต สตฺถุสาสน ดังนี้. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา ธรรมวินัย เพราะอรรถวา นําไปใหวิเศษดวยธรรม มิใช
ดวยอาชญา เปนตน, สมจริงดังที่ทานกลาวไววา :คนบางพวกฝกดวยทอนไม ดวยขอ และดวยแส
ทั้งหลาย พระผูแสวงคุณอันยิ่งใหญทรงฝกผูประเสริฐ มิ
ใชดวยอาชญา มิใชดวยศัสตรา. และวา สําหรับผูฝก
โดยธรรม ผูรแู จงอยูจะตองขะมักเขมนอะไร.
ธรรมหรือวินัย ชือ่ ธรรมวินัย. ความจริงธรรมนี้นําไปใหวิเศษ
ซึ่งประโยชนคือธรรมอันหาโทษมิได มิใชนําประโยชนมีโภคสมบัติในภพ
เปนตน.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยนี้มิใชเพื่อหลอกลวงประชาชน. ความพิสดาร
วา แมพระปุณณเถระก็กลาววา ดูกอนอาวุโส ภิกษุอยูประพฤติพรหม
จรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วินัย เพราะอรรถวา นําไปใหประเสริฐ,
นําไปใหประเสริฐโดยธรรม ชื่อวา ธรรมวินัย. จริงอยู ธรรมวินัยนี้
ยอมนําไปสูนิพพานอันประเสริฐ จากธรรมมีสังสารวัฏเปนตน หรือจาก
ธรรมมีความโศกเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ธรรมวินัย เพราะอรรถวา นําไปใหวิเศษ
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เพื่อธรรม มิใชเพื่อพวกเจาลัทธิทั้งหลาย. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงเปน
โดยธรรม นําไปใหวิเศษซึ่งธรรมนั้นแหละ.
อีกอยางหนึ่ง เพราะธรรมทั้งหลายนั้นแล เปนธรรมควรรูยิ่ง ควร
กําหนดรู ควรละ ควรเจริญ และควรทําใหแจง ฉะนั้นแล จึงชื่อวา
ธรรมวินัย เพราะอรรถวา นําไปใหวิเศษในธรรมทั้งหลาย มิใชในสัตว
และมิใชในชีวะทั้งหลาย.
ชื่อวา ปวจนะ เพราะอรรถวา คําเปนประธานโดยคําของชน
เหลาอื่น ดวยความพรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะเปนตน คําเปนประธาน
นั้นแหละ คือปาวจนะ.
ชื่อวา พรหมจรรย เพราะเปนความประพฤติประเสริฐกวาความ
ประพฤติทั้งปวง.
ชื่อวา สัตถุศาสน เพราะอรรถวา เปนคําสอนของพระผูมีพระ
ภาคเจา ผูเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. หรือชื่อวา สัตถุศาสน
เพราะอรรถวา คําสอนเปนศาสดา ดังนี้ก็มี. จริงอยู ธรรมวินัยนั้นแล
ชื่อวาเปนศาสดา เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ธรรมวินัยนั้นจัก
เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย ในเมื่อเราลวงไปแลว พึงทราบความของบท
เหลานั้นอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
ก็เพราะภิกษุผูบําเพ็ญสิกขา ๓ โดยประการทั้งปวง ยอมปรากฏใน
ศาสนานี้เทานั้น ไมปรากฏในศาสนาอื่น ฉะนั้น ทานจึงทํากําหนดนี้วา
อิมิสฺสา และ อิมสฺมึ ในบทนั้น ๆ พึงทราบดังนี้.
ชื่อวา ชีวิต เพราะอรรถวา เปนเครื่องเปนอยูแหงสัมปยุตธรรม
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นั้น ๆ. ชื่อวา อินทรีย เพราะอรรถวา ใหกระทําอรรถวาเปนใหญใน
ลักษณะตามรักษา. อินทรียคือชีวิต ชือ่ วา ชีวิตินทรีย. ชีวิตินทรียนั้น
มีสันตติเปนใหญในความเปนไป. ก็ชีวิตินทรียนนั้ มีการรักษาธรรมที่
แยกจากตนไมไดโดยลักษณะเปนตนเปนลักษณะ, มีความเปนไปแหง
ธรรมเหลานั้นเปนรส, มีความตั้งอยูแหงธรรมเหลานั้นแหละเปนปจจุป
ปฏฐาน, มีธรรมที่พึงยังชีวิตใหเปนไปเปนปทัฏฐาน. ก็แมเมื่อการ
ทรงไวมีการตามรักษาเปนลักษณะเปนตนมีอยู. ชีวิตินทรียนั้นยอมตาม
รักษาธรรมเหลานั้นในขณะมีอยูนั่นแล ดุจน้ําตามรักษาดอกอุบลเปนตน,
และยอมรักษาธรรมแมที่เกิดขึ้นแลวจากปจจัยทั้งหลายตามที่เปนของตน
ดุจพี่เลี้ยงรักษากุมาร, ยอมเปนไปดวยความเกี่ยวเนื่องธรรมที่ใหเปนไป
เองดุจนายทายยังเรือใหแลนไป ไมเปนไปลวงภังคขณะ เพราะไมมีธรรม
ที่พึงใหเปนไปของตน ไมตั้งอยูในภังคขณะ เพราะทําลายอยูเอง ดุจไส
ตะเกียงน้ํามัน เมื่อสิ้นไป ยอมยังเปลวประทีปใหสิ้นไปฉะนั้น, และไม
เวนจากอานุภาพแหงความเปนไปและความตั้งอยู เพราะยังสําเร็จกิจนั้น ๆ
ในขณะตามที่กลาวแลว พึงเห็นดังนี้.
บทวา ิติปริตฺตตาย วา ไดแก เพราะฐิติขณะนอยคือหนอยหนึ่ง.
บทวา อปฺปก ไดแกนอย คือ ลามก.
บทวา สรสปริตฺตาย วา ไดแก เพราะกิจหรือสมบัติทั้งหลาย
ซึ่งเปนปจจัยของตน นอยคือ มีกําลังนอย เพื่อจะแสดงเหตุทั้ง ๒ นั้น
เปนสวน ๆ พระเสรีบุตรจึงกลาววา กถ ิติปริตฺตตาย เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทมีอาทิอยางนี้วา อตีเต จิตฺตกฺขเณ
ชีวิตฺถ ดังนี้ พึงทราบวา ทานกลาวหมายถึงอรูปชีวิต โดยความที่อรูป
เปนประธานโดยรูป แมเมื่อรูปธรรมทั้งหมดยังไมดับ ในกาลเปนที่ดับ
แหงจิตในความเปนไปในปญจโวการภพ หรือหมายถึงจุติจิตในปญจโว
การภพ โดยความดับแหงรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งปวงกับจุติจิต หรือ
หมายถึงจตุโวการภพเพราะความไมมีแหงรูปในจตุโวการภพ.
บทวา อตีเต จิตฺตกฺขเณ ความวา บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยชีวิตนั้น กลาวไดวาเปนอยูแลว ในกาลที่มคี วามพรอมเพรียงดวย
ภังคขณะแหงจิตเปนอดีต.
บทวา น ชีวติ ความวา กลาวไมไดวา เปนอยูในปจจุบัน.
บทวา น ชีวิสฺสติ ความวา แมจะกลาววา จักเปนอยูในอนาคต
ก็ไมได.
บทวา อนาคเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ ความวา กลาวไดวา
จักเปนอยู ในกาลที่มีความพรอมเพรียง ดวยขณะเปนที่เกิดขึ้นแหงจิต
เปนอนาคต.
บทวา น ชีวติ ความวา กลาวไมไดวาเปนอยู.
บทวา น ชีวิตฺถ ความวา แมจะกลาววาเคยเปนอยูแลวในอดีต
ก็ไมได.
บทวา ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ ชีวติ ความวา กลาวไดวา
เปนอยูในกาลที่มีความพรอมดวยขณะแหงจิตเปนปจจุบัน.
บทวา น ชีวตฺถ ความวา กลาวไมไดวาเคยเปนอยูแลวในอดีต.
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บทวา น ชีวิสฺสติ ความวา แมจะกลาววาจักเปนอยูในอนาคต
ก็ไมได.
คาถานี้วา ชีวิต อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ ดังนี้ ทานกลาว
หมายเอาปญจโวการภพนั่นแล เพราะถูกทุกขเวทนาที่ไดมาเพราะยังไมพน
ปญจโวการภพยึดไว. อยางไร ?
บทวา ชีวิต ไดแก สังขารขันธโดยหัวขอคือชีวิต.
บทวา อตฺตภาโว ไดแกรูปขันธ. สุขและทุกขกระทําอุเบกขา
เวทนาไวภายใน ดังนั้นจึงชื่อวา เวทนาขันธ เพราะทานกลาวไววา
อุเบกขาทานกลาววา สุข นั่นเที่ยวเพราะมีอยู.
วิญญาณขันธ ทานกลาววา จิต.
แมสัญญาขันธ ก็พึงทราบวาทานกลาวไวแลวดวยสามารถแหงการ
มุงลักษณะ เพราะมีลักษณะเดียวกันกับลักษณะแหงขันธ เพราะขันธ ๔
เหลานี้ ทานไดกลาวไวแลวแล.
ความเปนประธานแหงอรูปธรรม ยอมเปนอันทานกลาวแลววา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา เพราะความไมเปนไปแหงรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน
เปนตน ซึ่งพนอรูปธรรมในขันธ ๕ ที่กลาวแลวอยางนี้.
แมรูปในอสัญญีสัตว ยอมเปนไปไมพนกําลังกรรมเขาไปสั่งสมไว
ในที่นี้ อยางไร ? แมรูปของผูเขานิโรธทั้งหลายก็เปนไปไมพนกําลังแหง
ปฐมสมาบัติเลย.
ความเปนประธานแหงจิตพึงทราบวา ทานกลาวแลววา เอกจิตฺตสมายุตฺตา ดวยความเปนเหตุแหงประธานของความเปนไปแหงรูป ใน
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ฐานะที่เปนไปแหงตนของอรูปธรรมซึ่งมีสภาวะกระทําความเปนไปแหงรูป
ใหเปนของมีอยูของตนทีเดียวเปนไป แมในฐานะที่เปนไปไมไดของตน
อยางนี้. เมือ่ รูปยังดํารงอยูนั่นแล ชือ่ วาความดับของสัตวทั้งหลายยอมมีได
ดวยความดับแหงจิตที่เปนประธานของความเปนไปแหงรูป ในปวัตติกาล
ในปญจโวการภพ ดวยประการฉะนี้. ดังนั้นทานจึงกลาววา ลหุโส
วตฺตเต ขโณ สามารถแหงอรูปธรรมนั่นเอง.
อีกอยางหนึ่งพึงทราบวา ทานกลาวหมายจุติจิตในปญจโวการภพ.
เมื่อทานกลาวอยูอยางนี้ บทวา สุขทุกฺขา จ ไดแก สุขเวทนาที่เปน
ไปทางกายและทางจิต และทุกขเวทนาที่เปนไปทางกายแหงทางจิต. แม
ไมมีอยูในขณะแหงจุติจิต ทานก็กลาววา ยอมดับพรอมกับจุติจิต ดวย
มีสันตติรวมกัน. พึงทราบวา ทานกลาวหมายถึงจตุโวการภพ ก็ม.ี
สัญญาขันธทานถือเอาวา อัตภาพ ดวยความที่ทานกลาวสัญญาขันธวา
อัตภาพในที่อื่น. อยางไร ? สุข ทุกข และโทมนัสทางกายแมไมมีในพรหม
โลก ก็พึงทราบวา ทานถือเอาเวทนาขันธที่ไดโดยเวทนาสามัญวา
สุขทุกฺขา จ ดังนี้.
บทที่เหลือ เชนกับที่กลาวแลวนั่นแล, รวมทั้งในวิกัป ๓ เหลานี้
ดวย.
บทวา เกวลา ความวา ไมมีความยั่งยืน ความสุข และความ
งามทั้งสิ้น คือ ไมเจือปนดวยความยั่งยืน ความสุข และความงามเหลา
นั้น. ขณะแหงชีวิตเปนตน เร็ว คือนิดหนอยเหลือเกิน. เพราะเปนไป
ชั่วขณะจิตเดียว ยอมเปนไปโดยนัยที่กลาวแลววา ลหุโส วตฺตติกฺขโณ.
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พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงความไมเปนไปรวมกันของจิต ๒ ดวง
จึงกลาวคาถาวา จูฬาสีติ สหสฺสานิ เปนตน.
บทวา จูฬาสีติ สหสฺสานิ กปฺปา ติฏนฺติ เย มรู
ความวา หมูเทพเหลาใดมีอายุแปดหมื่นสี่พันกัป ยอมตั้งอยูในภพชั้น
เนวสัญญานาสัญญายตนะ. บาลีวา เย นรา ดังนีก้ ็มี.
บทวา น เตวฺว เตป ชีวนฺติ ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สมาหิตา
ความวา เทพแมเหลานั้น ยอมเปนผูประกอบดวยจิต ๒ ดวงโดยความเปน
อันเดียวกัน เปนอยูดวยจิตที่เกี่ยวเนื่องกันเปนคู หามิไดเลย แตยอมเปน
อยูดวยจิตดวงเดียวเทานั้น.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงมรณกาล จึงกลาวคาถาวา เย
นิรุทฺธา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย นิรุทฺธา ความวา ขันธเหลาใด
ดับแลว คือถึงซึ่งความตั้งอยูไมได.
บทวา นรนฺตสฺส ไดแก ตายแลว.
บทวา ติฏมานสฺส วา ไดแก หรือยังดํารงอยู.
บทวา สพฺเพป สทิสา ขนฺธา ความวา ขันธแมทั้งปวง
เปนขันธที่ดับตอจากจุติก็ตาม เปนขันธที่ดับในเมื่อเปนไปก็ตาม ชื่อวา
เปนเชนเดียวกัน ดวยอรรถวา อาจที่จะสืบตอไดอีก.
บทวา คตา อปฺปฏิสนฺธิกา ความวา ขันธเหลานั้นทานกลาว.
วา ดับไปแลว มิไดสืบเนื่องกัน เพราะไมมีขันธที่ดับแลวมาสืบเนื่องอีก.
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บัดนี้พระสารีบุตรเถระเพื่อจะแสดงวา ขันธที่ดับในกาลทั้ง ๓ ไมมี
ความตางกัน จึงกลาวคาถาวา อนนฺตรา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนนฺตรา จ เย ภงฺคา เย จ
ภงฺคา อนาคตา ความวา ขันธเหลาใด เปนอดีตติดตอกัน แตกแลว
คือดับแลว และขันธเหลาใด เปนอนาคตก็จักแตก.
บทวา ตทนฺตเร ไดแกขันธที่เปนปจจุบัน ซึ่งดับในระหวางขันธ
ที่เปนอดีตและขันธที่เปนอนาคตเหลานั้น.
บทวา เวสมฺม นตฺถิ ลกฺขเณ ความวา ความไมเสมอกันชื่อ
วาความแปลกกัน ความแปลกกันนั้นไมมี. อธิบายวา ไมมีความตางกัน
จากขันธเหลานั้น. ชื่อวา ลักษณะ เพราะอรรถวา กําหนด ในลักษณะ
นั้น.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะกลาวความที่ขันธที่เปนอนาคต ไม
เจือปนดวยขันธที่เปนปจจุบัน จึงกลาวคาถาวา อนิพฺพตฺเตน น ชาโต
เปนตน.
บทวา อนิพฺพตฺเตน น ชาโต ความวาไมเกิดแลว ดวยขันธ
ที่เปนอนาคต ซึ่งยังไมเกิด คือไมปรากฏ พระเถระกลาวถึงความที่ขันธที่
เปนอนาคต ไมเจือปนดวยขันธที่เปนปจจุบัน.
บทวา ปจฺจุปฺปนฺเนน ชีวติ ความวา ยอมเปนอยูดวยขันธที่เปน
ปจจุบัน ในขันธที่เกิดขึ้นในขณะ ดวยบทนี้ ทานกลาววา ยอมไมเปนอยู
ดวยจิต ๒ ดวงในขณะเดียวกัน.
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บทวา จิตฺตภงฺคมโต ความวา ตายแลวเพราะความดับแหงจิต
เพราะความเปนอยูไมไดดวยจิต ๒ ดวงในขณะเดียวกัน บาลีวา อุปริโต
จิตฺตภงฺคา ดังนี้ก็มี, บทบาลีนั้นตรงทีเดียว.
บทวา ปฺตฺติ ปรมฏิยา ความวา เพียงเปนบัญญัติตามลําดับ
คําวา รูปของสัตวทั้งหลายยอมเสื่อมโทรม แตชื่อและโคตรหาเสื่อมโทรมไม
ชื่อวาโดยปรมัตถ เพราะอรรถวา มีความตั้งมั่นเปนอยางยิ่ง เพราะเปน
สภาพไมเสื่อมโทรม อธิบายวา ตั้งมั่นโดยสภาวะ, ความจริง ตั้งอยูเพียง
บัญญัติเทานั้นวา นายทัตตาย นายมิตรตาย.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปรมตฺถิยา ไดแก เปนปรมัตถ บัญญัติชื่อ
วา ปรมัตถิกา เพราะอรรถวา มีอรรถอยางยิ่ง บัญญัติวา ตายแลวมิได
กลาวเพราะอาศัยนัยถิธรรม ดุจการกลาวอาศัยนัตถิธรรม โดยบัญญัติวา
อชฎากาศ - ทองฟา ทานกลาวอาศัยธรรม กลาวคือความแตกแหงชีวิตินทรีย.
บทวา อนิธานคตา ภงฺคา ความวา ขันธเหลาใดแตกแลวขันธ
เหลานั้น ยอมไมถึงความทรงอยู คือการตั้งอยู ดังนั้น จึงชื่อวา มิไดถึง
ความตั้งอยู.
บทวา ปฺุโช นตฺถิ อนาคเต ความวา ความเปนกลุม คือความ
เปนกอง แหงขันธเหลานั้น ยอมไมมีแมในอนาคต.
บทวา นิพฺพตฺตาเยว ติฏนฺติ ความวา ขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้น
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เปนปจจุบัน เปนขันธที่มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมตั้งอยูในฐิติขณะ
แหงขันธปจจุบันนั้น. เหมือนอะไร ?
บทวา อารคฺเค สาสปูปมา ความวาเหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตั้ง
อยูบนปลายเหล็กแหลม.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงความพินาศของขันธทั้งหลาย จึงกลาว
ถาคาวา นิพฺพตฺตาน เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิพพฺ ตฺตาน ธมฺมาน ไดแก ขันธ
ปจจุบัน.
บทวา ภงฺโค เนส ปุรกฺขโต ความวา ความแตกแหงขันธ
เหลานั้น ตั้งอยูขางหนา.
บทวา ปโลกธมฺมา ไดแก ธรรมที่มีความพินาศเปนสภาวะ.
บทวา ปุราเณหิ อมิสฺสิตา ความวา ไมเจือปน คือไมเกี่ยวของ
ดวยขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกอน.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงความไมปรากฏแหงขันธทั้งหลาย จึง
กลาวคาถาวา อทสฺสนโต อายนฺติ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทสฺสนโต อายนฺติ ความวา มา
คือ เกิดขึ้น ไมปรากฏเลย.
บทวา ภงฺคา คจฺฉนฺติทสฺสน ความวา แตกแลวก็ไปสูความ
ไมปรากฏ ตอจากที่แตก.
บทวา วิชฺชุปฺปาโทว อากาเส ไดแก ดุจสายฟาแลบในอากาศ
กลางแจง.
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บทวา อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จ ความวา ยอมเกิดขึ้นและยอม
แตกไป พนเบื้องตนและที่สุด. อธิบายวาพินาศ ดุจในขอความมีอาทิ
อยางนี้วา ดวงจันทรขึ้นเต็มดวงลอยอยู ฉะนั้น.
ครั้นแสดงความตั้งอยูเพียงเล็กนอยอยางนี้แลว บัดนี้ พระเถระเมื่อ
จะแสดงความมีกิจนอย จึงกลาวคําวา กถ สรสปริตฺตตาย เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสาสูปนิพพฺธ ชีวิต ความวา
ชีวิตินทรียที่เนื่องดวยลมนาสิกที่เขาไปภายใน.
บทวา ปสฺสาโส ไดแก ลมนาสิกที่ออกภายนอก.
บทวา อสฺสาสปสฺสาสา ไดแก ทั้ง ๒ นั้น.
บทวา มหาภูตูปนิพทฺธ ความวา ชีวิตเนื่องดวยมหาภูตรูป คือ
ดิน น้ํา ไฟ ลม ซึ่งมีสมุฏฐาน ๔.
บทวา กวฬิงฺการาหารูปนิพทฺธ ไดแก เนื่องดวยอาหารคือ
คําขาวมีเครื่องบริโภคและเครื่องดื่มเปนตน.
บทวา อุสฺมูปนิพทฺธ ไดแก เนือ่ งดวยเตโชธาตุ อันเกิดแกกรรม.
บทวา วิฺาณูปนิพทฺธ ไดแก เนื่องดวยวิญญาณในภวังคคือ
เนื่องดวยภวังคจิต, ที่ทานมุงหมายกลาวไววา อายุ ไออุน และวิญญาณ
ยอมละลายนี้ไปในกาลใด ดังนี้.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงเหตุใหมีกําลังทรามของธรรมเหลานั้น
จึงกลาวคําวา มูลมฺป อิเมส ทุพฺพล เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มูลมฺป ความวา ชื่อวาแมเปนเหตุเดิม
ดวยอรรถวา เปนที่ตั้ง จริงอยู กรชกายเปนเหตุเดิมแหงลมหายใจเขา
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และลมหายใจออก อวิชชา กรรม ตัณหา และอาหารเปนเหตุเดิมแหง
มหาภูตรูป.
บทวา อิเมส ไดแก ลมหายใจเขาเปนตน ซึ่งมีประการดังกลาว
แลว คือที่กลาวแลวดวยสามารถแหงเหตุที่เนื่องดวยชีวิตินทรีย บรรดา
ลมหายใจเขาเปนตนเหลานั้น เมื่ออยางหนึ่ง ๆไมมีชีวิตินทรียก็ยอมตั้งอยู
ไมได.
บทวา ทุพฺพล ไดแก มีกําลังนอย.
บทวา ปุพฺพเหตูป ความวา แมอวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน
และภพ กลาวคือเหตุ ซึ่งเปนเหตุแหงวิปากวัฏนี้ในอดีตชาติ แหงลม
หายใจเขาเปนตนเหลานี้ มีกําลังทราม.
บทวา เยป ปจฺจยา เตป ทุพฺพลา ไดแก สาธารณปจจัย
มีอารัมณปจจัย เปนตน.
บทวา ปภวิกา ไดแก ตัณหาที่เปนประธานเกิดขึ้น.
บทวา สหภูป ไดแก รูปธรรมและอรูปธรรม แมที่รวมภพกัน.
บทวา สมฺปโยคาป ไดแก อรูปธรรมแมที่ประกอบรวมกัน.
บทวา สหชาป ไดแก แมเกิดขึ้นดวยกันในจิตดวงเดียว.
บทวา ยาป ปโยชิกา ไดแก ตัณหาที่เปนมูลแหงวัฏฏะ.
ชื่อวา ปโยชิกา เพราะอรรถวา ประกอบเขาแลว เพือ่ ที่จะ
ประกอบดวยสามารถแหงจุติและปฏิสนธิ, สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
บุรุษมีตัณหาเปนที่ ๒.
บทวา นิจฺจทุพฺพลา ไดแก มีกําลังทรามโดยไมมีระหวาง.
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บทวา อนวฏิตา ไดแก ไมตั้งลง คือไมนอมลงตั้งอยู
บทวา ปริปาตยนฺติ อิเม ความวา ธรรมเหลานี้ยอมยังกันและ
กันใหตกไป คือซัดไป.
บทวา อฺมฺสฺส ไดแก แกกันและกัน ความวา ๑ ตอ ๑.
หิ ศัพท เปนนิบาตในอรรถแหง เหตุ.
บทวา นตฺถิ ตายิตา ความวา ความตานทาน คือรักษา มิไดมี.
บทวา น จาป เปนฺติ อฺมฺ ความวา ธรรมเหลาอื่น
ไมอาจดํารงธรรมอื่นไวได.
บทวา โยป นิพฺพตฺตโก โส น วิชฺชติ ความวา ธรรมใด
เปนที่เกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้, ธรรมนั้นก็มิไดมีในบัดนี้.
บทวา น จ เกนจิ โกจิ หายติ ความวา ธรรมอะไร ๆ คือ
แมสักอยางหนึ่ง ยอมไมเสื่อมไปเพราะอํานาจของธรรมอะไร ๆ.
บทวา ภงฺคพฺยา จ อิเม หิ สพฺพโส ความวา ก็ขันธเหลานี้
แมทั้งหมด ก็ควรถึงความดับไปโดยอาการทั้งปวง.
บทวา ปุริเมหิ ปภาวิตา ความวา ขันธเหลานี้ อันเหตุปจจัย
มีในกอนเหลานี้ ใหเปนไปคือใหเกิดขึ้น.
บทวา เยป ปภวิกา ไดแก เหตุปจจัยในกอนที่เปนไปคือให
เกิดขึ้นเหลานี้ใด.
บทวา เต ปุเร มตา ความวา ปจจัยมีประการดังกลาวแลวนั้น
เปนไปไมไดแลว ถึงความตายแลวกอนทีเดียว.
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บทวา ปุริมาป จ ปจฺฉิมาป จ ไดแก ขันธที่เกิดกอน คือ
ที่มีเหตุปจจัยในกอนก็ดี ขันธที่เกิดภายหลัง คือที่เกิดขึ้นพรอมดวยปจจัย
ในเมื่อเหตุปจจัยเปนไปก็ดี.
บทวา อฺมฺ น กทาจิ มทฺทสสุ ความวา ไมเคยเห็น
กันและกันในกาลไหน ๆ ม อักษรทานกลาวดวยสามารถแหงบทสนธิ.
บทวา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน ความวา เทวดาเหลานั้น
ชื่อวา จาตุมมหาราชิกา เพราะอรรถวา มีมหาราชทั้ง ๔ กลาวคือ ทาว
ธตรฐ ทาววิรุฬหก ทาววิรูปกข และทาวกุเวร เปนใหญ. ชื่อวา เทพ
เพราะอรรถวา รุงเรืองดวยรูปเปนตน. เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาเหลานั้น
อยูทามกลางสิเนรุบรรพต, บรรดาเทวดาเหลานั้น พวกที่อยูที่บรรพตก็มี
พวกที่อยูในอากาศก็มี อยูตอ ๆ กันไปถึงจักรวาลบรรพต. เทวดาเหลานี้
คือ พวกขิฑฑาปโทสิกะ พวกมโนปโทสิกะ พวกสีตวลาหกะ พวก
อุณหวลาหกะ จันทิมเทพบุตร สุรยิ เทพบุตร แมทั้งหมดอยูเทวโลกชั้น
จาตุมมหาราชิกาทั้งนั้น. ชีวิตของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาเหลานั้น.
บทวา อุปาทาย ไดแก อาศัย.
บทวา ปริตฺตก ไดแก ปฏิเสธความเจริญ ดุจในขอความวา
วัยของเราแกรอบ ชีวิตของเรานอย เปนตน.
บทวา โถก ไดแก เหลือเวลานอย. ปฏิเสธวันยาวนาน.
บทวา ขณิก ไดแก เหลือเวลานอย ปฏิเสธระหวางกาล, ดุจใน
ขอความวา มรณะชั่วขณะ ฌานชั่วขณะ เปนตน.
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บทวา ลหุก ไดแก เบาพรอม ดุจในขอความวา ปฏิเสธความ
เกียจคราน เปนไปรวดเร็วอยางนี้เปนตน.
บทวา อิตฺตร ไดแก เร็ว ปฏิเสธอยางแข็งแรง ดุจในขอความวา
ภักดีเดี๋ยวเดียว ศรัทธาเดี๋ยวเดียว เปนตน.
บทวา อนทฺธนิก ไดแก ทนอยูไ ดไมนานดวยสามารถแหงกาล
ดุจในขอความวา ตลอดกาลยาวนาน เปนตน.
บทวา น จิรฏิติก ความวา ชื่อวา ดํารงอยูไมนาน เพราะ
อรรถวา ตั้งอยูไมนานในวัน ๆ ปฏิเสธวัน ดุจในขอความวา พระสัทธรรม
ดํารงอยูไมนาน เปนตน.
บทวา ตาวตึสาน ความวา ชื่อวาดาวดึงส เพราะอรรถวา ชน
๓๓ คน เกิดขึ้นในภพนั้น. อีกอยางหนึ่ง ทานกลาว คําวาดาวดึงสวา
เปนชื่อของเทวดาเหลานั้น ดังนี้ก็มี, เทวดาแมเหลานั้น อยูบ รรพตก็มี
อยูในอากาศก็มี อยูตอ ๆ กันไปถึงจักรวาลบรรพต ชั้นยามาเปนตน
ก็เหมือนกัน ก็แมในเทวโลกชั้น ๑ เหลาเทวดาที่อยูตอ ๆ กันไปไมถึง
จักรวาลบรรพต ยอมไมมี.
ชื่อวา ยามา เพราะอรรถวา ไป, คือถึง, ไดแก บรรลุถงึ ซึ่ง
ทิพยสุข.
ชื่อวา ดุสิต เพราะอรรถวา ยินดีแลว ราเริงแลว.
ชื่อวา นิมมานรดี เพราะอรรถวา เนรมิตโภคะทั้งหลายตามที่
ชอบใจแลวยินดีอยูในกาลที่ประสงคจะยินดีดวยโภคะที่เกินกวาอารมณที่ตก
แตงไวตามปกติ.
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ชื่อวา ปรนิมมิตวสวัตดี เพราะอรรถวา ยังอํานาจใหเปนไปใน
โภคะทั้งหลายที่เทวดาเหลาอื่นรูวาระจิตเนรมิตให.
ชื่อวา เนื่องในหมูพ รหม เพราะอรรถวา ประกอบแลวดวยธรรม
เปนเครื่องสืบตอพรหมธรรมในหมูพรหม, รูปพรหมแมทั้งหมด ทานถือ
เอาแลว.
บทวา คมนีโย แปลวา ตองไป.
บทวา สมฺปราโย ไดแก ปรโลก.
บทวา โย ภิกฺขเว จิร ชีวติ โส วสฺสสต ความวา ผูใด
ดํารงอยูไดเพียง ๑๐๐ ป.
บทวา อปฺป วา ภิยฺโย ความวา ผูที่ดํารงอยูเกิน ๑๐๐ ป
ชื่อวาดํารงอยูถึง ๒๐๐ ปไมมี.
บทวา หิเฬยฺย น ความวา พึงดูหมิ่นชีวิตนั้น คือพึงคิดเปน
สิ่งเลวทราม. ทานกลาววา หิเฬยฺยาน ดังนี้ก็มี.
บทวา อจฺจยนฺติ ไดแก ยอมกาวลวง.
บทวา อโหรตฺตา ไดแก กําหนดคืนและวัน.
บทวา อุปรุชฺฌติ ความวา ชีวิตินทรียยอมดับ คือเขาถึงความ
ไมมี.
บทวา อายุ ขียติ มจฺจาน ความวา อายุสังขารของสัตวทั้ง
หลายยอมถึงความสิ้นไป.
บทวา กุนฺนทีนว โอทก ความวา น้ําในแมน้ํานอยที่ขาดน้ํา
ยอมสิ้นไป ฉันใด อายุของสัตวทั้งหลายยอมสิ้นไป ฉันนั้น. ก็โดยปรมัตถ
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ขณะแหงชีวิตของสัตวทั้งหลายนอยเหลือเกิน เพียงเปนไปชั่วขณะจิตเดียว
เทานั้น ลอรถเมื่อหมุนก็หมุนดวยประเทศแหงดุมอยางเดียวเทานั้น, เมื่อ
ตั้งอยูก็ตั้งอยูดวยประเทศแหงดุมอยางเดียวนั่นแหละ ฉันใดชีวิตของสัตว
ทั้งหลายนั้น เปนไปชั่วขณะจิตเดียว ฉันนั้น พอจิตดวงนั้นดับ ทานเรียก
สัตววา ดับ คือ ตาย.
บทวา ธีรา ไดแก นักปราชญ ธีรา อีกบท ๑ ไดแก บัณฑิต.
บทวา ธิติมา ความวา ชื่อวา ธิติมา เพราะอรรถวา มีปญญา
เปนเครื่องทรง.
บทวา ธิติสมฺปนฺนา ความวา ผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต.
บทวา ธิกฺกิตปาปา ความวา ผูติเตียนบาป. เพื่อจะแสดงปริยาย
ของบทนั้นนั่นแล พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา ธี วุจฺจติ ปฺา
ปญญาเรียกวา ธี ดังนี้ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ชื่อวา ปญญา เพราะอรรถวา รูทั่ว, รูทั่ว
อะไร ? รูทั่วอริยสัจทั้งหลาย โดยนัยวา นี้ทุกข เปนตน. แตในอรรถกถา
ทานกลาววา ปญญา ดวยสามารถประกาศใหรูทั่ว ประกาศใหรูทั่ววา
อยางไร ? ประกาศใหรูทั่ววา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. ปญญานั้น ชื่อวา
อินทรีย ดวยอรรถวา เปนใหญ เพราะครอบงําอวิชชาเสียได.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อินทรีย เพราะอรรถวา ใหกระทําความเปน
ใหญ ในลักษณะที่ปรากฏ. อินทรียค ือปญญา ชือ่ วา ปญญินทรีย.
ก็ปญญานี้นั้นมีความสวางเปนลักษณะ และมีความรูทั่วเปน
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ลักษณะเหมือนอยางวา ในเรือนมีฝา ๔ ดาน เวลากลางคืน เมื่อจุด
ประทีป ความมืดยอมหายไป ความสวางยอมปรากฏ ฉันใด ปญญามี
ความสวางเปนลักษณะก็ฉันนั้น. ชือ่ วาแสงสวางที่เสมอดวยแสงสวางแหง
ปญญา ไมมี. ก็เมื่อผูมีปญญานั่งโดยบัลลังกเดียว หมื่นโลกธาตุยอมมี
แสงสวางเปนอันเดียวกัน. เพราะเหตุนั้นพระเถระจึงกลาววา มหาบพิตร
บุรุษถือประทีปน้ํามันเขาไปในเรือนที่มืด ประทีปเขาไปแลวยอมกําจัด
ความมืดใหเกิดแสงสวางสองแสงสวาง ทํารูปทั้งหลายใหปรากฏได ฉันใด
มหาบพิตร ปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิดขึ้น ยอมกําจัดความมืดคือ
อวิชชา ใหเกิดแสงสวางคือวิชชา สองแสงแหงญาณ ทําอริยสัจ ๔ ให
ปรากฏได. มหาบพิตร ปญญามีความสวางเปนลักษณะอยางนี้ทีเดียวแล.
อีกอยางหนึ่ง เหมือนแพทยผูฉลาด ยอมรูโ ภชนะเปนตน ที่เปน
สัปปายะและไมเปนสัปปายะ ของผูปวยไดทั้งหลาย ฉันใด ปญญาก็ฉันนั้น
เมื่อเกิดขึ้น ยอมรูทั่วซึ่งธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศลทีค่ วรเสพและ
ไมควรเสพ ที่เลวและประณีต ที่ดําและขาว และมีสวนเปรียบ. สมจริงดัง
คําที่พระธรรมเสนาบดีกลาวไววา ดูกอนอาวุโส เพราะอรรถวา ยอมรูทั่ว
ฉะนั้น ทานจึงกลาววาปญญา รูทั่วอะไร ? รูทั่ววา นี้ทุกข ดังนี้. คํานี้
พึงใหพิสดาร พึงทราบความที่ปญญานั้น มีความรูทั่วเปนลักษณะอยางนี้.
อีกนัยหนึ่ง ปญญามีการแทงตลอดตามภาวะเปนลักษณะ, หรือ
มีการแทงตลอดไมผิดพลาดเปนลักษณะ ดุจการแทงตลอดของลูกธนู
ของผูฉลาด, มีความสวางในอารมณเปนรส ดุจประทีป มีความไมลุมหลง
เปนปจจุปปฏฐาน ดุจคนชํานาญปาไปปา ฉะนั้น.
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บทวา ขนฺธธีรา ความวา ชื่อวา ผูมีปญญาในขันธ เพราะ
อรรถวา ยังญาณใหเปนไปในขันธ ๕, ชื่อวา ผูมีปญญาในธาตุ เพราะ
อรรถวา ยังญาณใหเปนไปในธาตุ ๑๘, แมในบทที่เหลือทั้งหลาย ก็พึง
นําความไปประกอบโดยนัยนี้.
บทวา เต ธีรา เอวมาหสุ ความวา บัณฑิตเหลานั้นกลาวไว
แลวอยางนี้.
บทวา กเถนฺติ ไดแก กลาววา นอย นิดหนอย.
บทวา ภณนฺติ ไดแก หนอยหนึง่ เปนไปชั่วขณะ.
บทวา ทีปยนฺติ ไดแก เริ่มตั้งวา เร็ว เดี๋ยวเดียว.
บทวา โวหรนฺติ ไดแก แถลงดวยวิธีตาง ๆ วา ตั้งอยูตลอดกาล
ไมชา ดํารงอยูไดไมนาน.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงความเกิดขึ้นแหงความพินาศของพวกที่
ไมการทําอยางนี้ จึงกลาวคาถาวา ปสฺสามิ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺสามิ ไดแกเห็นดวยมังสจักษุเปน
ตน.
บทวา โลเก ไดแก ในอบายเปนตน.
บทวา ปริผนฺทมาน ไดแก ดิ้นรนไปขางโนนดวยขางนี้ดวย.
บทวา ปช อิม ไดแก หมูสัตวนี้.
บทวา ตณฺหาคต ไดแก ผูไปในตัณหา. อธิบายวา ถูกตัณหา
ครอบงําใหตกลงไป.
บทวา ภเวสุ ไดแก ในกามภพเปนตน.
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บทวา หีนา นรา ไดแกนรชนผูม ีการงานเลว.
บทวา มจฺจุมุเข ลปนฺติ ความวา คร่ําครวญอยูในปากแหง
มรณะที่ถึงในกาลที่สุด.
บทวา อวีตตณฺหา เส ไดแก ยังไมปราศจากตัณหา.
บทวา ภวา ไดแก กามภพเปนตน.
บทวา ภเวสุ ไดแก ในกามภพเปนตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ภวาภเวสุ ไดแก ในภพนอยภพใหญ. ทานอธิบายวา ในภพทั้งหลาย
บอย ๆ.
บทวา ปสฺสามีติ มสจกฺขุนาป ปสฺสามิ ความวา มังสจักษุ ๒
อยาง คือ สสัมภารจักษุ ปสาทจักษุ. กอนเนื้อที่กําหนดดวยความโคง
ของลูกตา ๒ ขาง คือขางลางดวยกระดูกเบาตา ขางบนดวยกระดูกคิ้ว
ขางนอกดวยขนตา เกี่ยวเนื่องดวยสมองซึ่งมีเสนเอ็นแลนออกทามกลางเบา
ตาวิจิตรดวยวงดําเปนตาขาวตาดํา นี้ชื่อ สสัมภารจักษุ. ประสาทซึ่งผูก
ที่กอนเนื้อนี้ ติดเนื่องในชิ้นเนื้อนี้ อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้ชื่อ ปสาทจักษุ
ซึ่งประสงคในที่นี้.
ปสาทจักษุนั่นนั้นยังเยื่อหุมจักษุ ๗ ชั้นใหเอิบอาบ เหมือนปุยนุน
ชุมในน้ํามันในปุยนุน ๗ ชั้น ในวงกลมที่เห็นในประเทศที่เกิดขึ้นแหง
สัณฐานสรีระ ของผูที่ยืนอยูตรงหนา ทามกลางดวงตาดําซึ่งลอมรอบ
ดวงตาขาวของสสัมภารจักษุนั้น ใหสําเร็จความเปนวัตถุและทวาร ตาม
สมควรแกจักขุวิญาณเปนตน สักวาพอมีโอกาสโดยประมาณตั้งอยู.
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ปสาทจักษุนั้น ชื่อวาจักษุ เพราะอรรถวา บอกใหรูจักอะไร ๆ.
ขาพเจาเห็นดวยมังสจักษุนั้น.
บทวา ทิพฺพจกฺขุนา ไดแก ดวยทิพยจักษุอยางนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราไดเห็นแลวแล ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์.
บทวา ปฺาจกฺขุนา ไดแก ดวยปญญาจักษุท่มี าอยางนี้วา ธรรม
จักษุที่ปราศจากธุลีไมมีมลทินเกิดขึ้นแลว.
บทวา พุทฺธจกฺขุนา ไดแก ดวยพุทธจักษุที่มาอยางนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราตรวจดูอยูซึ่งโลกดวย พุทธจักษุ ไดเห็นแลวแล.
บทวา สมนฺตจกฺขุนา ไดแก ดวยสมันตจักษุ ที่มาอยางนี้วา
สัพพัญุตญาณทานเรียกวา สมันตจักษุ.
บทวา ปสฺสามิ ไดแก เห็นรูปดวยมังสจักษุ เหมือนเห็นมะขาม
ปอมในฝามือดวยมังสจักษุ.
บทวา ทกฺขามิ ความวา รูพรอมซึ่งจุติและอุบัติดวยทิพยจักษุ.
บทวา โอโลเกมิ ความวา ตรวจดูอริยสัจ ๔ ดวยปญญาจักษุ.
บทวา นิชฺฌายามิ ความวา คิดอินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตน ดวย
พุทธจักษุ.
บทวา อุปปริกฺขามิ ความวา เห็นโคตรอบ คือแสวงหาทางที่
ควรแนะนํา ๕ ประการ ดวยสมันตจักษุ.
บทวา ตณฺหาผนฺทนาย ผนฺทมาน ไดแก หวั่นไหวดวยความ
หวั่นไหวเพราะตัณหา. ความดิ้นรนเพราะทิฏฐิเปนตน ตอจากนี้ ซึ่งมี
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สัตวผูดิ้นรนเพราะทุกขคือความพินาศแหงทิฏฐิเปนที่สุด งายทั้งนั้น เพราะ
มีนัยดังกลาวแลว.
บทวา สมฺผนฺทมาน ไดแก ดิ้นรนบอย ๆ.
บทวา วิปฺผนฺทนาน ไดแก หวัน่ ไหวดวยวิธีตาง ๆ.
บทวา เวธมาน ไดแก สั่นอยู.
บทวา ปเวธฺมาน ไดแก สั่นดวยความเพียร.
บทวา สมฺปเวธมาน ไดแก สั่นอยูบอย ๆ, อีกอยางหนึ่ง ทาน
ขยายบทดวยอุปสรรค.
บทวา ตณฺหานุคต ไดแก เขาไปตามตัณหา.
บทวา ตณฺหานุสฏ ไดแก แผไปตามตัณหา.
บทวา ตณฺหายาปนฺน ไดแก จมลงในตัณหา.
บทวา ตณฺหายา ปาติต ไดแก อันตัณหาซัดไป. ปาฐะวา ปริปาติต ก็มี.
บทวา อภิภูต ไดแก อันตัณหาย่ํายีคือทวมทับแลว.
บทวา ปริยาทินฺนจิตฺต ไดแก มีจิตอันตัณหายึดไวหมดสิ้น.
อีกอยางหนึ่ง ไปในตัณหาเหมือนไปตามหวงน้ํา, ไปตามตัณหา
เหมือนตกไปตามปจจัยแหงรูปที่มีวิญญาณครอง, ซานไปตามตัณหา เหมือน
แหนแผปดหลังน้ําจมอยูในตัณหา. เหมือนจมลงในหลุมอุจจาระ, อัน
ตัณหาใหตกไป เหมือนตกจากยอดไมลงเหว, อันตัณหาครอบงํา เหมือน
ประกอบรูปที่มีวิญญาณครอง. มีจิตอันตัณหาครอบงําแลว เหมือนมี
วิปสสนาเกิดขึ้นแกผูกําหนดรูปที่มีวิญญาณครอง .
๑

๑

๑. รูปอันตัณหาและทิฏฐิเขาไปยึดไวโดยความเปนผลและเปนอารมณของอุปาทานได.
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อีกอยางหนึ่งไปในตัณหา ดวยกามฉันทะ ไปตามตัณหาดวยความ
กระหายในกาม, ซานไปตามตัณหาดวยความหมักดองในกาม, จมอยูใน
ในตัณหา ดวยความเรารอนเพราะกาม, อันตัณหาใหตกไปดวยความจบ
สิ้นเพราะกาม, อันตัณหาครอบงําเพราะโอฆะคือกาม, มีจิตอันตัณหาครอบ
งําแลว เพราะยึดมั่นกาม, อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา กามภเว ไดแก ภพกามาพจร.
บทวา รูปภเว ไดแก ภพรูปาพจร.
บทวา อรูปภเว ไดแก ภพอรูปาพจร. ความตางกันของภพเหลา
นั้นไดประกาศแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา ภวาภเวสู ภวาภเว ความวา บทวา ภโว ไดแก
กามธาตุ บทวา อภโว ไดแก รูปธาตุและอรูปธาตุ.
อีกอยางหนหลัง บทวา ภโว ไดแก กามธาตุ รูปธาตุ.
บทวา อภโว ไดแก อรูปธาตุ. ในภพนอยภพใหญเหลานั้น.
บทวา กมฺมภเว ไดแก กรรมวัฏ.
บทวา ปุนพฺภเว ไดแก วิปากวัฏที่เปนไปในภพใหม.
บทวา กามภเว ไดแก กามธาตุ.
บทวา กมฺมภเว ไดแก กรรมวัฏ. ในบทเหลานั้น กรรมภพ
ชื่อวา ภพ เพราะอรรถวา ทําใหเกิด.
บทวา กามภเว ปุนพฺภเว ไดแก วิปากวัฏ ซึง่ เปนภพที่เขาถึง
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กามธาตุ. วิปากภพ ชื่อวา ภพ เพราะอรรถวา เกิด แมในรูปภพ
เปนตนก็นั้นแหละ.
และคําวา กามภเว รูปภเว อรูปภเว ในที่นี้ ทานกลาวหมายเอา
โอกาสภพ.
ในภพทั้ง ๓ บทวา กมฺมภเว ไดแก กรรมวัฏ.
บทวา ปุนพฺภเว ทานกลาวหมายเอาอุบัติภพเหมือนกัน.
บทวา ปุนปฺปุน ภเว ไดแก ในการเกิดขึ้นไป ๆ มา ๆ.
บทวา คติยา ไดแก คติ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา อตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา ไดแก ความบังเกิดขึ้นแหง
อัตภาพทั้งหลาย.
บทวา อวีตตณฺหา เปนบทเดิม.
บทวา อวิคตตณฺหา ความวา ชื่อวายังไมปราศจากตัณหา เพราะ
อรรถวา ยังปราศจากตัณหาไมได เพราะไมมีขณิกปหานะ ดุจขณิกสมาธิ.
บทวา อจฺจตฺตตณหา ความวา ชื่อวา มีตัณหายังไมสละแลว
เพราะอรรถวา มีตัณหายังสละไมได เพราะไมมีตทังคปหานะ.
บทวา อวนฺตตณฺหา ความวา ชือ่ วา มีตัณหายังไมสํารอกแลว
เพราะอรรถวา มีตัณหายังสํารอกไมได เพราะไมมีวิกขัมภนปหานะ.
บทวา อมุตฺตตณฺหา ความวา ชือ่ วา มีตัณหายังไมพนไปแลว
เพราะอรรถวามีตัณหายังพนไปไมได เพราะไมมีสมุจเฉทปหานะลวงสวน.
บทวา อปฺปหีนตณฺหา ความวา ชื่อวา มีตัณหายังไมละเสียแลว
เพราะอรรถวา มีตัณหายังละไมได เพราะไมมีปฏิปสสัทธิปหานะ.
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บทวา อปฺปฏินิสฺสฏตณฺหา ความวา ก็ชอื่ วา มีตัณหายังไม
สละคืนแลว เพราะไมสละคืนสังกิเลสลวงสวน ที่ตั้งมั่นอยูในภพ เพราะ
ไมมีนิสสรณปหานะ.
บัดนี้ เพราะผูยังไมปราศจากตัณหาดิ้นรนและบนเพื่ออยู ฉะนั้น
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะชักชวนในการกําจัดตัณหา จึงกลาวคาถาวา
มมายิเต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มมายิเต ไดแก ในเพราะวัตถุที่ยึด
ถือวาของเรา. พระเถระกลาวเรียกผูฟงทั้งหลายดวยบทวา ปสฺสถ.
บทวา เอตมฺป ไดแก โทษแมนั้น บทที่เหลือปรากฏแลวทั้งนั้น.
บทวา เทฺว มมตฺตา ไดแก อาลัย ๒ อยาง.
บทวา ยาวตา เปนนิบาตในอรรถวากําหนดตัด.
บทวา ตณฺหาสงฺขาเตน ไดแก สวนแหงตัณหา.
บทวา สงฺขา สงฺขาต โดยความเปนอยางเดียวกันเหมือนในขอ
ความวา ก็สวนแหงความเนิ่นชา มีตัณหาเปนเหตุ เปนตน.
บทวา สีมกต ไดแก เวนจากโทษที่ไมมีขอบเขต.
บทวา มริยาทกต ความวา ดุจในขอความวา พึงสมมติสีมามีโยชน ๑ เปนอยางยิ่ง เปนตน.
บทวา โอธิกต ไดแก เวนจากโทษที่ไมมีกําหนดถอยคําดุจตนไม
ที่อยูในระหวางแดนซึ่งกําหนดไว.
บทวา ปริยนฺตกต ไดแก กําหนดไว คือ ทําที่สุดรอบวา ตนไม
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ที่อยูในระหวางแดนเปนสาธารณะของทั้งสองฝาย ทําใหเปนเหมือนแถว
ตนตาลที่เนื่องเปนอันเดียวกัน.
บทวา ปริคฺคหิต ไดแก ถือเอาโดยอาการทั้งปวง พนที่ผูอื่น
อาศัยแมในระหวางกาล.
บทวา มมายิต ไดแก ทําอาลัยเหมือนเสนาสนะของภิกษุผูเขา
จําพรรษา.
บทวา อิท มม ไดแก ตั้งอยูในที่ใกล.
บทวา เอต มม ไดแก ตั้งอยูในที่ไกล.
บทวา เอตฺตก ไดแก กําหนดบริขาร ดุจในขอความวา แม
เพียงเทานี้ก็ไมพึงกลาวตอบ.
บทวา เอตฺตาวตา เปนการกําหนดดวยนิบาต แมในอรรถวา
กําหนด ดุจในขอความวา ดูกอนมหานาม ดวยคําเพียงเทานี้แล.
บทวา เกวลมฺป มหาปวึ ไดแก แผนดินใหญเเมทั้งสิ้น.
บทวา อฏสตตณฺหาวิปรีต ไดแก ขยายไปเปนตัณหา ๑๐๘,
หากจะถามวา เปน ๑๐๘ ไดอยางไร ? ตัณหาที่เปนไปในชวนวิถีในจักขุ
ทวารเปนตนอยางนี้วา รูปตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหามีอารมณเชนกับบิดา
ดุจไดนามฝายบิดา ในขอความมีอาทิอยางนี้วา บุตรแหงเศรษฐี บุตร
แหงพราหมณ ดังนี้.
ก็ในบทนี้ ชื่อวารูปตัณหา เพราะอรรถวาตัณหามีรูปเปนอารมณ
คือตัณหาในรูป, รูปตัณหานั้น ที่ยนิ ดีรูปเปนไปดวยความกําหนัดในกาม
๑

๑. สัททตัณหา, คันธตัณหา, รสตัณหา, โผฏฐัพพตัณหา.
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ชื่อ กามตัณหา, ที่ยินดีเปนไปอยางนี้วา รูปเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ดวย
ความกําหนัดที่สหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ ชื่อ ภวตัณหา, ที่ยินดีเปนไป
อยางนี้วา รูปขาดสูญ พินาศ ตายแลว จักไมเกิด ดวยความกําหนัดที่
สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ ชื่อ วิภวตัณหา, รูปตัณหามี ๓ อยาง อยางนี้
ดวยประการฉะนี้.
แมสัททตัณหาเปนตน ก็เหมือนรูปตัณหา. ตัณหาเหลานั้นเปนตัณหา
วิปริต ๑๘. ตัณหาเหลานั้น ในรูปภายในเปนตน ๑๘ ในรูปภายนอกเปนตน
๑๘ รวมเปน ๓๖. ที่เปนอดีต ๓๖ อนาคต ๓๖ ปจจุบัน ๓๖ รวมเปน
๑๐๘ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง รูปที่อาศัยรูปภายในเปนตนมีอาทิอยางนี้วา เมื่อบทวา
อสฺมิ มีอยู บทวา อิตฺถสฺมิ ก็ยอมมี, เพราะอาศัยรูปภายใน มี ๑๘
รูปที่อาศัยรูปภายนอกเปนตนวา เมื่อบทวา อสฺมิ มีอยูดวยบทนี้ บทวา
อิตฺถสฺมิ ก็ยอ มมีดวย บทวา เพราะอาศัยรูปภายนอก มี ๑๘ รวมเปน ๓๖.
ที่เปนอดีต ๓๖ อนาคต ๓๖ ปจจุบัน ๓๖ รวมเปนตัณหาวิปริต ๑๐๘ แม
อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ความวา ชื่อวาสักกายทิฏฐิเพราะ
อรรถวา ทิฏฐิในกายนั้น ในเมื่อกายกลาวคือขันธปญจกะมีอยู ดวยอรรถวา
มีอยูซึ่งเกิดขึ้นทําวัตถุที่เปนไป ดวยสามารถยึดถือเปน ๔ สวน โดยนัยมี
อาทิวา พิจารณารูปในรูปหนึ่ง ๆ แหงขันธ ๕ มีรูปเปนตน.
บทวา ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏิ ไดแก มิจฉาทิฏฐิที่เปนไปโดย
นัยมีอาทิวาทานที่ใหแลว ไมมีผล ยัญที่บูชาแลว ไมมีผล. อีกอยางหนึ่ง.
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ทิฏฐิที่ไมแนนอน เปนทิฏฐิที่เหลวไหลเพราะยึดถือผิด ชือ่ มิจฉาทิฏฐิ
ชื่อมิจฉาทิฏฐิเพราะอรรถวา ทิฏฐิอนั บัณฑิตทั้งหลายรังเกียจ เพราะไมนํา
ประโยชนมาดังนี้ก็มี.
มิจฉาทิฏฐินั้นมีความยึดมั่นโดยไมแยบคายเปนลักษณะ, มีความ
ยึดถือเปน รส, มีความยึดมั่นผิดเปน ปจจุปปฏฐาน, มีความเปนผูใคร
เห็นพระอริยะทั้งหลายเปน ปทัฏฐาน, พึงเห็นวา มีโทษอยางยิ่ง.
บทวา ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ไดแก ทิฏฐิที่เปน
ไปโดยนัยเปนตนวา โลกเที่ยง, โลกไมเที่ยง, โลกมีที่สุด, เปนไปอยางนี้
ดวยสามารถทําสวนหนึ่ง ๆ เปนที่ตั้งยึดถือ ชื่ออันตัคคาหิกาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐.
บทวา ยา เอวรูปา ทิฏิ ไดแก ทิฏฐิที่มีชาติอยางนี้.
บทวา ทิฏิคต ไดแก ความเปนไปในทิฏฐิทั้งหลาย. ทัศนะนี้
ชื่อวา ทิฏ ิคต เพราะอรรถวา หยั่งลงในภายในแหงทิฏฐิ ๖๒.
รกชัฏเพราะอรรถวากาวลวงไดยากคือทิฏฐิ ชื่อวา รกชัฏคือทิฏฐิ
ดุจรกชัฏหญา รกชัฏปา รกชัฏภูเขา.
ชื่อวา กันดารคือทิฏฐิ เพราะอรรถวามีภัยเฉพาะหนาที่นารังเกียจ
ดุจกันดารเพราะโจร กันดารเพราะสัตวราย กันดารเพราะขาดน้ํา และ
ดันดารเพราะขาวยากหมากแพง.
ชื่อวา เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ เพราะอรรถวาแทงตลอด และ
เพราะอรรถวาทวนซึ่งสัมมาทิฏฐิ. ดวยวามิจฉาทัศนะเมื่อเกิดขึ้นยอมแทง
ตลอด และทวนสัมมาทัศนะ.
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ชื่อวา ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เพราะอรรถวา ดิ้นรนจนผิดรูป
ดวยทิฏฐิ เพราะบางครั้งก็ยึดถือความเที่ยง บางครั้งก็ยึดถือความขาดสูญ.
ก็คนผูมีทิฏฐิยอมไมอาจตั้งมั่นในอารมณเดียว บางครั้งก็คลอยไปตามความ
เที่ยง บางครั้งก็คลอยไปตามความขาดสูญ.
ชื่อวา ทิฏฐิสังโยชน เพราะอรรถวา ทิฏฐินั่นแล ชื่อวาสังโยชน
ดวยอรรถวา ผูกพันไว.
ชื่อวา คาหะ ความถือ เพราะอรรถวา ถือเอาอารมณไวมั่น
ดุจจระเขเปนตนคาบบุรุษ.
ชื่อวา ยอมตั้งมั่น เพราะความตั้งมั่น. จริงอยูทิฏฐินี้ตั้งมั่นแลว
ถือเอาดวยปวัตติภาพที่มีกําลัง.
ชื่อวา อภินิเวส ยึดมั่น เพราะอรรถวายอมยึดมั่นวาเที่ยงเปนตน.
ชื่อวา ปรามาสะ เพราะอรรถวา ลูบคลําไปขางหนาวาเที่ยงเปนตน
กาวลวงสภาวะแหงธรรม.
ชื่อวา มิจฉามัคคะ ทางชั่ว เพราะอรรถวาทางที่บัณฑิตรังเกียจ
เพราะไมนําประโยชนมาหรือทางแหงอบายที่บัณฑิตรังเกียจ.
ชื่อวา มิจฉาปถะ เพราะเปนทางที่ไมแนนอน, เหมือนอยางวา
ทางที่คนหลงทิศยึดถือวา นี้เปนทางของบานชื่อโนน ยอมไมทําใหเขาถึง
บานนั้นได ฉันใด ทิฏฐิที่คนมีทิฏฐิยึดถือเอาวา เปนทางสูสุคติ ก็ไมสง
เขาใหถึงสุคติได ฉันนั้น ดังนั้นจึงชื่อวา ทางผิด เพราะเปนทางที่ไมถูก.
ชื่อวา ความเห็นผิด เพราะมีความเห็นผิดเปนสภาวะ.
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ชื่อวา ทา เพราะอรรถวา เปนที่ขามแหงคนพาลทั้งหลาย โดย
หมุนไปรอบในที่นั้นเอง. ทานั้นดวยเปนบอเกิดแหงความพินาศทั้งหลาย
ดวย ดังนั้นจึงชื่อวา ติตถายตนะ ลัทธิเดียรถีย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อายตนะ ดวยอรรถวา เปนประเทศที่เกิด และเปนที่อยูอาศัยของเดียรถีย
ทั้งหลาย ดังนั้นจึงชื่อวา ลัทธิเดียรถีย ความถือที่เปนความแสวงหาผิด
หรือความถือโดยความแสวงหาผิด ดังนั้นจึงชื่อวา ความถือโดยแสวงหาผิด.
ความถือผิดสภาวะ ชื่อวาความถือวิปริต ความถือที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยนัยเปนตนวา ถือในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ชือ่ วาความถือวิปลาส.
ความไมถือเอาโดยอุบาย ชื่อวา ความถือผิด. ความถือในเรื่อง
ที่ไมแนนอน ไมใชสภาวะ วา แท แนนอนเปนสภาวะ ชื่อวา ความ
ถือในสิ่งที่ไมแนนอนวาแนนอน.
บทวา ยาวตา ไดแก มีประมาณเทาใด.
บทวา ทฺวาสฏิทฺิคตานิ ไดแก ทิฏฐิ ๖๒ ที่มาในพรหมชาลสูตร.
บทวา อจฺเฉทสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ ความวา แมผูมีความหวาด
ระแวงเกิดขึ้นวา คนทั้งหลายจักแยงชิงขมขี่ถือเอาโดยพลการ ยอมหวั่นไหว.
บทวา อจฺฉิชฺชนฺเตป ไดแก ในเมื่อเขากําลังแยงชิงโดยนัยที่
กลาวแลวบาง.
บทวา อจฺฉินฺเนป ไดแก ในเมื่อเขาแยงชิงถือเอาแลวโดยนัยที่
กลาวแลวบาง.
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บทวา วิปริณามสงฺกิโนป ไดแก แมผูมีความหวาดระแวง โดย
ความเปนแปลงเปนอยางอื่นบาง.
บทวา วิปริณามนฺเตป ไดแก ในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปบาง.
บทวา วิปริณเตป ไดแก เมื่อวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงไปแลวบาง.
บทวา ผนฺทนฺติ ไดแก ยอมหวัน่ ไหว.
บทวา สุมฺผนฺทนฺติ ไดแก ยอมหวั่นไหวโดยอาการทั้งปวง.
บทวา วิปฺผนฺทนฺติ ไดแก ยอมหวั่นไหวโดยอาการมีอยางตาง ๆ.
บทวา เวธนฺติ ไดแก เห็นภัยแลวหวั่นไหว.
บทวา ปเวธนฺติ ไดแก หวั่นไหวเปนพิเศษ เพราะภัยที่นา
หวาดเสียว.
บทวา สมฺปเวธนฺติ ไดแก หวัน่ ไหวโดยอาการทั้งปวง เพราะ
ภัยที่ทําใหขนลุกขนพอง.
บทวา ผนฺทมาเน เปนทุติยาวิภัตติ พหุวจนะ.
บทวา อปฺโปทเก ไดแก มีน้ํานอย.
บทวา ปริตฺโตทเก ไดแก มีน้ํานิดหนอย.
บทวา อุทกปริยาทาเน ไดแก มีน้ําสิ้นไป.
บทวา พลากาหิ วา ไดแก ฝูงปกษีที่เหลือจากที่กลาวแลว.
บทวา ปริปาติยมานา ไดแก เบียดเบียนอยู กระทบกระทั่งอยู.
บทวา อุกฺขิปยมานา ไดแก นํามาแตระหวางเปอกตม หรือ
กลืนกิน.
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บทวา ขชฺชมานา ไดแก เคี้ยวกินอยู. ปลาทั้งหลายยอมดิ้นรน
เพราะฝูงกา ยอมกระเสือกกระสนเพราะฝูงเหยี่ยว ยอมทุรนทุรายเพราะฝูง
นกยาง ยอมหวั่นไหวดวยสามารถแหงความตายในเวลาที่ถูกคาบดวยจะงอย
ปาก ยอมเอนเอียงในเวลาถูกจิก ยอมกระสับกระสายในเวลาใกลตาย.
บทวา ปสฺสิตฺวา ไดแก เห็นโทษมิใชคุณ.
บทวา ตุลยิตฺวา ไดแก เปรียบเทียบคุณและโทษ.
บทวา ติรยิตฺวา ไดแก ยังคุณและโทษใหพิสดาร.
บทวา วิภาวยิตฺวา ไดแก ปลอยคือเวนวัตถุอันทราม.
บทวา วิภูต กตฺวา ไดแก ใหถึงความสําเร็จ คือยกเวน.
อีกอยางหนึ่ง เห็นดวยการเปลื้องโทษที่เกลื่อนกลนแลวจําแนกเปน
เรื่อง ๆ. เทียบเคียงดวยการเปลื้องโทษที่ไมมีกําหนดแลวทําการกําหนด,
พิจารณาดวยการเปลื้องวัตถุโทษแลวแบงเปนสวน ๆ. ตรวจตราดวยการ
เปลื้องโทษความลุมหลงแลวตีราคา ทําใหแจมแจงดวยการเปลื้องโทษความ
เปนกอนแลวแบงสวนตามปกติ.
บทวา ปหาย ไดแก ละแลว
บทวา ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ไดแก สละคืนแลว.
บทวา อมมายนฺโต ไดแก ไมกระทําอาลัยดวยตัณหาและทิฏฐิ.
บทวา อคฺคณฺหนฺโต ไดแก ไมถือเอาสวนเบื้องตนแหงทิฏฐิ
ดวยปญญา.
บทวา อปรามสนฺโต ไดแก ไมการทําการสละลงดวยวิตก.
บทวา อนภินิวิสนฺโต ไดแก ไมเขาไปดวยทิฏฐิที่กาวลงแนนอน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 362

บทวา อกุพฺพมาโน ไดแก ไมกระทําดวยตัณหาเครื่องยึดถือ.
บทวา อชนยมาโน ไดแก ไมใหเกิดดวยตัณหาที่ใหเกิดในภพใหม.
บทวา อสฺชนฺยมาโน ไดแก ไมใหเกิดพรอมเปนพิเศษ.
บทวา อนิพฺพตฺตยมาโน ไดแก ไมใหบังเกิดดวยตัณหาคือ
ความปรารถนา.
บทวา อนภินิพฺพตฺตยมาโน ไดแก ไมใหบังเกิดเฉพาะดวย
อาการทั้งปวง, อีกอยางหนึ่ง บทเหลานี้ ทานขยายความดวยอุปสรรค.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความยินดีดวยคาถาแรก และโทษ
ดวย ๔ คาถาตอจากนั้น ในที่นี้ ดวยประการฉะนี้ บัดนี้ เพื่อจะแสดงการสลัด
ออกพรอมดวยอุบาย และอานิสงสแหงการสลัดออก, หรือแสดงโทษความ
ต่ําชาและความเศราหมองของกามทั้งหลายดวยคาถาเหลานี้ ทัง้ หมด บัดนี้
เพื่อจะแสดงอานิสงสในเนกขัมมะ ทานจึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา อุโภสุ
อนฺเตสุ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภสุ อนฺเตสุ ไดแก ในทีส่ ุดที่
กําหนดไวเปนคู ๆ มีผสั สะและผัสสสมุทัยเปนตน.
บทวา วิเนยฺย ฉนฺท ไดแก กําจัดฉันทราคะ.
บทวา ผสฺส ปริ
ฺ าย ไดแก กําหนดรูนามรูปแมทั้งสิ้น คือ
ผัสสะมีจักขุสัมผัสเปนตน หรืออรูปธรรมแมทั้งสิ้นที่สัมปยุตดวยผัสสะนั้น
โดยทํานองแหงผัสสะและรูปธรรม โดยมีวัตถุทวารของอรูปธรรมเหลานั้น
เปนอารมณ ดวยปริญญา ๓.
บทวา อนานุคิทฺโธ ไดแก ไมติดใจในธรรมทั้งปวงมีรูป เปนตน.
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บทวา ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน ความวา ไมกระทํากรรมที่ตน
ติเตียน.
บทวา น ลิมฺปตี ทิฏสุเตสุ ธีโร ความวา ธีรชนผูถึงพรอม
ดวยปญญาเห็นปานนี้นั้น ยอมไมติดดวยการติดแมสักอยางหนึ่งแหงการติด
ทั้งสองในธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เห็นแลวและฟงแลว คือไมติดอะไร ๆ เหมือน
อากาศ ยอมเปนผูถึงความผองแผวยิ่งนัก.
บทวา ผสฺโส เอโก อนฺโต ไดแก ผัสสะเปนกําหนดอันหนึ่ง.
ชื่อวา ผัสสะ เพราะอรรถวา ถูกตอง ผัสสะนี้นั้น มีการถูกตองเปน
ลักษณะ, มีการเสียดสีเปนรส, มีการประชุมเปนปจจุปปฏฐาน, มี.
อารมณที่อยูในคลองเปนปทัฏฐาน.
ก็ผัสสะนี้แมเปนอรูปธรรม ก็เปนไปโดยอาการถูกตองในอารมณนั้น
แล ดังนั้นจึงชื่อวา มีการถูกตองเปนลักษณะ, และแมไมติดแนนเปน
เอกเทส ก็เสียดสี ดุจรูปเสียดสีจักษุ เสียงเสียดสีหู จิตเสียดสีอารมณ ดังนั้น
จึงชื่อวา มีการเสียดสีเปนรส, อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา มีการเสียดสี
เปนรส ดวยรสแมมีอรรถวาสมบัติ เพราะเกิดขึ้นแตการเสียดสีของวัตถุ
และอารมณ. สมจริงดังที่ทานกลาวไวในอรรถกถาวา ผัสสะที่เปนไปใน
ภูมิ ๔ ที่จะชื่อวาไมมีการถูกตองเปนลักษณะนั้นยอมไมมี ก็ผสั สะที่มีการ
เสียดสีเปนรส ยอมเปนไปในทวาร ๕ ทีเดียว ดวยวา คําวา มีการถูกตอง
เปนลักษณะก็ดี มีการเสียดสีเปนรสก็ดี เปนชื่อของผัสสะที่เปนไปในทวาร
๕, คําวา มีการถูกตองเปนลักษณะ, มิใชมีการเสียดสีเปนรส เปนชื่อ
ของผัสสะที่เปนไปทางมโนทวาร และทานกลาวคํานี้แลว ไดนําพระสูตร
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นี้มาวา :มหาบพิตร เหมือนมีแพะ ๒ ตัวตอสูกัน พึงเห็นจักษุเหมือนแพะ
สัตวที่ พึงเห็นรูปเหมือนแพะตัวที่ ๒ พึงเห็นผัสสะเหมือนการเขาสู
กันของแพะ ๒ ตัวนั้น ผัสสะมีการถูกตองเปน ลักษณะ และมีการเสียดสี
เปนรส เหมือนกันฉันนั้น มหาบพิตรเหมือนสลักแอกไถ ๒ อันเสียด
เสียดกัน แมสัตวทั้ง ๒ ก็พึงเบียดเสียดกัน พึงเห็นจักษุเหมือนสัตวตัวที่ ๑
พึงเห็นรูปเหมือนสัตวตัวที่ ๒
พึงเห็นผัสสะเหมือนการเขาเบียดเสียด
กันของสัตว ๒ ตัวนั้น ผัสสะมีการถูกตองเปนลักษณะ และมีการ
เสียดสีเปนรส เหมือนกันฉันนั้น พึงทราบความพิสดารดังตอไปนี้ :เหมือนอยางวา จักขุวิญญาณเปนตน ทานกลาวโดยชื่อวาจักษุ ในขอ
ความวา เห็นรูปดวยจักษุ เปนตน ฉันใด จักขุวิญญาณเปนตน
เหลานั้น แมในที่นี้ก็พึงทราบวา ทานกลาวโดยชือ่ วา จักษุ ฉันนั้น.
เพราะฉะนั้น เนื้อความในขอความวา พึงเห็นจักษุอยางนี้ เปนตน
พึงทราบโดยนัยนี้วา พึงเห็นจักขุวิญญาณอยางนี้. เมื่อเปนอยางนั้น แม
ในพระสูตรนี้ ก็ยอมสําเร็จเนื้อความวามีการเสียดสีเปนรส ดวยรสซึ่งมีกิจ
เปนอรรถนัน่ แล เพราะการเสียดสีของจิตกับอารมณ แตมีการประชุมกัน
เปนปจจุปปฏฐาน เพราะประกาศความเสียดสีดวยการประชุมกันแหงธรรม
ทั้ง ๓ อยางดวยสามารถแหงเหตุของตน เพราะผัสสะนี้ทานประกาศในที่นั้น
ดวยสามารถแหงการประกอบเหตุอยางนี้วาความเปนไปรวมกันของธรรม
๓ อยาง, เปนผัสสะ ดังนั้นสุตตบทนี้จึงมีเนื้อความนี้วา ชื่อวา ผัสสะ
๑

๑. ธรรม ๓ อยางคือ จักษุ ๑ รูป ๑ จักขุวิญญาณ ๑.
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เพราะความเปนไปรวมกันของธรรม ๓ อยาง, ผัสสะมิใชเพียงเปนไปรวม
กันเทานั้น แตยอมปรากฏดวยอาการนั้นนั่นแล เพราะทานประกาศไวอยาง
นั้น ดังนั้นทานจึงกลาววา มีการประชุมกันเปนปจจุปปฏฐาน อนึ่ง ผัสสะ
ชื่อวา มีเวทนาเปนเครื่องปรากฏ แมดวยความปรากฏซึ่งมีผลเปนอรรถ
อธิบายวา ดวยวาผัสสะนี้ยังเวทนาใหปรากฏ คือใหเกิดขึ้น. ก็ผัสสะ
นี้คือจิตซึ่งเปนที่อาศัยของตน เพราะอาศัยจิต เมื่อใหเกิดขึ้น แมมี
สิ่งอื่นกลาวคือวัตถุหรืออารมณเปนปจจัย ยอมยังเวทนาใหเกิดขึ้น มิใชใน
วัตถุหรือในอารมณ เหมือนไออุนที่อาศัยธาตุกลาวคือครั่ง แมมีความรอน
ภายนอกเปนปจจัย ก็ยอมกระทําความออนในนิสัยของตน มิใชในความ
รอนกลาวคือถานเพลิงที่ปราศจากเปลวภายนอกแมเปนปจจัยของตน ฉะนั้น
พึงทราบดังนี้.
อนึ่ง ผัสสะนี้ ทานกลาววา มีอารมณที่อยูในคลองเปนปทัฏฐาน
เพราะเกิดขึ้นโดยไมมีอันตราย ในอารมณที่แวดลอมดวยอินทรียซึ่งเกิดจาก
นั้นและที่ประมวลมา. ผัสสะตั้งขึ้น คือเกิดขึ้นแตปจจัยใด ปจจัยนั้นทาน
เรียกวา ผัสสสมุทัย. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา เพราะสฬายตนะเปน
ปจจัยจึงเกิดผัสสะ.
พึงทราบวา อดีตทุกะ ทานกลาวดวยสามารถแหงกาล.
เวทนาทุกะ ทานกลาวดวยสามารถแหงสุขทุกข เพราะทําอุเบกขา
เวทนาใหเปนสุขอยางเดียว เพราะทานกลาวไววา ก็อุเบกขา ทานกลาววา
สุขอยางเดียว เพราะสงบ.
นามรูปทุกะ ทานกลาวดวยสามารถแหงรูปธรรมและอรูปธรรม.
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อายตนะทุกะ. ทานกลาวดวยสามารถแหงความเปนไปในสังสารวัฏ.
สักกายทุกะ ทานกลาวดวยสามารถแหงเบญจขันธ.
บรรดาบทเหลานั้น ชื่อวา สุข เพราะอรรถวาเปนไปสบาย. ชื่อ
วา เวทนา เพราะอรรถวา เสวยอารมณ. ชื่อวา ทุกข เพราะอรรถวา
เปนไปลําบาก. นาม มีความนอมไปเปนลักษณะ. รูป มีความแตกดับ
ไปเปนลักษณะ, อายตนะภายใน ๖ มีจักขวายตนะเปนตน, อายตนะ
ภายนอก ๖ มีรูปายตนะเปนตน, เบญจขันธ มีรปู ขันธเปนตน เปนสักกายะ
ดวยอรรถวา มีอยู, อวิชชา กรรม ตัณหา อาหาร ผัสสะ, และนามรูป
เปนสักกายสมุทัย.
บทวา จกฺขุสมฺผสฺโส ความวา ชื่อวา จักษุ เพราะอรรถวา บอก
ใหรูจักอะไร ๆ อธิบายวา ยินดี คือทําใหแจงซึ่งรูป. สัมผัสที่เปนไปทาง
จักษุ ชื่อจักขุสัมผัสสะ.
ก็จักขุสัมผัสสะนั้นเปนปจจัยแกเวทนาที่สัมปยุตกับดวยตน ดวยอํานาจ
ปจจัย ๘ ปจจัย คือ สหชาตะ, อัญญมัญญะ, นิสสยะ, วิปากะ, อาหาระ,
สัมปยุตตะ, อัตถิ, อวิคตะ,
ชื่อวา โสตะ เพราะอรรถวา ฟง โสตะนั้น ใหสําเร็จความเปน
วัตถุและทวารตามควรแกโสตวิญญาณเปนตน ตั้งอยูในประเทศมีสัณฐาน
ดังเจาะดวยนิ้วมือ มีขนสีแดงบาง ๆ ขึ้นคลุม ภายในชองสสัมภารโสตะ.
สัมผัสที่เปนไปทางโสต ชื่อโสมสัมผัสสะ. แมในฆานสัมผัสสะ เปน
ตน ก็นัยนี้แหละ.
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ชื่อวา ฆานะ เพราะอรรถวา ดม ฆานะนั้น ใหสําเร็จความ
เปนวัตถุและทวารตามควรแกฆานวิญญาณ เปนตน ตั้งอยูในประเทศมี
สัณฐานดังกีบแพะ ภายในชองสสัมภารฆานะ.
ชื่อวา ชิวหา เพราะอรรถวา เรียกชีวิต. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ชิวหา ดวยอรรถวา ลิม้ รส. ชิวหานั้นใหสําเร็จความเปนวัตถุและทวาร
ตามควรแกชิวหาวิญญาณ เปนตน ตั้งอยูในประเทศมีสัณฐานดังปลายกลีบ
ดอกอุบลที่ทะลุตรงกลางใบขางบน เวนปลายสุด โคน และชาง ๆ แหง
สสัมภารชิวหา.
ชื่อวา กาย เพราะอรรถวา เปนที่เกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนไปกับ
ดวยอาสวะที่นารังเกียจทั้งหลาย.
บทวา อาโย แปลวา เปนประเทศที่เกิดขึ้น. กายประสาทให
สําเร็จความเปนวัตถุและทวารตามควรแกกายวิญญาณเปนตนโดยมากตั้งอยู
ในกายนั้น ตลอดเวลาที่ความเปนไปแหงสังขารที่มีใจครองยังมีอยูในกายนี้.
ชื่อวา มโน เพราะอรรถวา รู อธิบายวา รูแจง.
บทวา มโน ไดแก ภวังคจิตที่เปนไปกับดวยอาวัชชนะ สัมผัสที่
เปนไปทางมโน ชื่อมโนสัมผัสสะ.
เพื่อจะแสดงวา ผัสสะทั้ง ๖ อยาง นับเปน ๒ อยางเทานั้น
ฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา อธิวจนสมฺผสฺโส ปฏิฆสมฺผสฺโส สัมผัส
ทางนาม สัมผัสทางรูป.
อธิวจนสัมผัสสะเปนไปทางมโนทวาร ปฏิฆสัมผัสสะเปนไปทาง
ปญจทวาร เพราะเกิดขึ้นดวยการกระทบวัตถุและอารมณเปนตน.
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สัมผัสเปนอารมณแหงสุขเวทนา ชื่อวา เปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา.
สัมผัสเปนอารมณแหงทุกขเวทนา ชื่อวา เปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา. สัมผัส
เปนอารมณแหงอทุกขมสุขเวทนา ชื่อวา เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา.
บรรดาบทเหลานั้น ชื่อวา สุข เพราะอรรถวา เปนไปสบาย
อธิบายวา เกิดขึ้นแกผูใด ก็ทําใหผูนั้นใหมีความสุข, อีกอยางหนึ่ง ชื่อ
วาสุข เพราะอรรถวา ขุด และเคี้ยวกิน ซึ่งความลําบากกายและใจเสียได
ดวยดี.
ชื่อวา ทุกข เพราะอรรถวา เปนไปลําบาก อธิบายวา เกิดขึ้น
แกผูใด ก็ทําผูนั้นใหมีความทุกข.
ชื่อวา อทุกขมสุข เพราะอรรถวา ทุกขก็ไมใช สุขก็ไมใช ม
อักษรทานกลาวดวยบทสนธิ. ผัสสะที่วาเปน กุสโล เปนตน ทานกลาว
ดวยสามารถแหงชาติ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุสโล ไดแก ผัสสะ
ที่สัมปยุตดวยกุศลจิต ๒๑ ดวง.
บทวา อกุสโล ไดแก ผัสสะที่สมั ปยุตดวยอกุศลจิต ๑๒ ดวง.
บทวา อพฺยากโต ไดแก ผัสสะที่สัมปยุตดวย อัพยากตจิต กลาว
คือ วิปากจิต และกิริยาจิตที่เหลือ.
พระสารีบุตรเถระเมื่อชี้แจงดวยสามารถแหงประเภทของภพใหม จึง
กลาว กามาวจโร เปนตน.
ผัสสะที่สัมปยุตดวยกามาวจรจิต ๕๔ ดวง ชื่อวา กามาวจร.
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ชื่อวา รูปาวจร เพราะอรรถวา ละกามภพ ทองเที่ยวไปในรูปภพ
ผัสสะที่สัมปยุตดวยรูปาวจรจิต ๑๕ ดวง ดวยสามารถแหงกุศลและอัพยากตะ.
ชื่อวา อรูปาวจร เพราะอรรถวา ละกามภพและรูปภพ ทองเที่ยว
ไปในอรูปภพ ผัสสะที่สัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต ๑๒ ดวยสามารถแหงกุศล
และอัพยากตะ.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงดวยสามารถแหงความยึดมั่น จึงกลาว
วา สฺุโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุ
ฺ โต เปนตน ความวา ทาน
เรียกวา สุญญตะ เพราะวางจากราคะ โทสะ โมหะ, เรียกวา อนิมิตตะ
เพราะไมมีเครื่องหมายแหงราคะ โทละ โมหะ, เรียกวา อัปปณิหิตะ
เพราะไมมีที่ตั้งแหงราคะ โทสะ โมหะ.
บัดนี้ พระเถระเมือ่ จะแสดงดวยสามารถผัสสะที่นับเนื่องและไมนับ
เนื่องในวัฏฏะ จึงกลาววา โลกิโย เปนตน.
วัฏฎะ ทานเรียกวา โลก ดวยอรรถวา แตกหัก พังทลาย, ผัสสะ
ชื่อวา โลกิยะ เพราะอรรถวา ประกอบไวในโลก ดวยภาวะที่นับเนื่อง
ในโลกนั้น, ชื่อวา อุตตระ เพราะอรรถวา ขามขึ้นแลว, ชื่อวา โลกุตตระ เพราะอรรถวา ขามขึ้นจากโลก เพราะภาวะที่ไมนับเนื่องในโลก.
บทวา ผุสนา ไดแก อาการที่ถกู ตอง.
บทวา สมฺผุสฺนา สมฺผุสิตตฺต ทานขยายดวยอุปสัค.
บทวา เอว าต กตฺวา ไดแก ทําใหปรากฏอยางนี้, เมื่อรู
ยอมพิจารณา คือยอมเห็น ยอมคิดโดยอาการที่พึงเปนไปเบื้องบน ยอม
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พิจารณาโดยความเปนอนิจจัง เพราะมีความเปนไปในที่สุดคืออนิจจัง และ
แลเพราะมีเบื้องตนและที่สุด.
ชื่อวา โดยความเปนทุกข เพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปบีบคั้น และเพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข.
ชื่อวา โดยความเปนโรค เพราะจะตองใหเปนไปดวยปจจัย และ
เพราะเปนมูลแหงโรค.
ชื่อวา โดยความเปนดังหัวฝ เพราะประกอบดวยโรคเสียดทอง
โดยเปนทุกข เพราะมีการไหลออกแหงของไมสะอาดคือกิเลส และเพราะ
ขึ้นพองแกรอบแตกไป ดวยความเกิดขึ้น ความเสื่อมโทรมและความแตก
ดับ.
ชื่อวา โดยความเปนดังลูกศร เพราะใหเกิดความบีบคั้น เพราะ
เจาะแทงภายใน และเพราะมีภาวะที่นําออกไดยาก.
ชื่อวา โดยความเปนของลําบาก เพราะเปนภาวะที่นาติเตียน
เพราะไมนํามาซึ่งความเจริญและเพราะเปนที่ตั้งแหงความชั่ว.
ชื่อวา โดยความเปนอาพาธ เพราะไมใหเกิดเสรีภาพ และเพราะ
เปนปทัฏฐานแหงอาพาธ.
ชื่อวา โดยความเปนอยางอื่น เพราะไมมีอํานาจ และเพราะ
ความเปนชื่อ.
ชื่อวา โดยความเปนของชํารุด เพราะชํารุดดวยพยาธิชราและ
มรณะ.
ชื่อวา โดยความเปนเสนียด เพราะนํามาซึ่งความพินาศมิใชนอย.
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ชื่อวา โดยความเปนอุบาทว เพราะนํามาซึ่งความฉิบหายมาก
มาย ซึ่งไมมีใครรูไดและเพราะเปนที่ดังแหงอันตรายทุกอยาง.
ชื่อวา โดยความเปนภัย เพราะเปนบอเกิดแหงภัยทั้งปวง
เพราะเปนปฏิปกษตอหายใจเขาอยางยิ่งกลาวคือความสงบทุกข.
ชื่อวา โดยความเปนอุปสรรค เพราะพัวพันดวยความฉิบหายมิ
ใชนอย เพราะเขาไปดํารงไวซึ่งโทษ และเพราะไมควรแกการอดกลั้น
ดุจอุปสรรค.
ชื่อวา โดยความเปนของหวั่นไหว เพราะหวั่นไหวดวยพยาธิ
ชรา และมรณะ และดวยโลกธรรมมีลาภเปนตน.
ชื่อวา โดยความเปนของแตกพัง เพราะเขาถึงความแตกพัง
เปนปกติ ดวยความเพียรและดวยสิ่งที่มีรส.
ชื่อวา โดยความเปนของไมยั่งยืน เพราะทําความมั่นคงทั้งปวง
ใหถึงความพินาศ และเพราะไมมีความมั่นคง.
ชื่อวา โดยความเปนของไมมีทตี่ านทาน เพราะความไมตาน
ทาน และเพราะไมไดความปลอดภัย.
ชื่อวา โดยความเปนของไมมีทซี่ อนเรน เพราะความเปนของ
ไมควรที่จะติดแนน และเพราะไมกระทํากิจซอนเรนแมของผูที่ติดแนน.
ชื่อวา โดยความเปนของไมมีทพี่ ึ่ง เพราะไมมีความเปนผูกระทํา
ที่พึ่งจากภัย แกผูอาศัยทั้งหลาย.
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ชื่อวา โดยความเปนของวาง เพราะวางจากอัตภาพที่ยั่งยืน งาม
เปนสุข ตามที่กําหนดไว.
ชื่อวา โดยความเปนของเปลา เพราะความเปนของวางนั่นเอง
หรือเพราะเปนของนอย. จริงอยูแมของนอย ทานก็เรียกวา เปลาในโลก.
ชื่อวา โดยความเปนของสูญ เพราะเวนจากเจาของผูอยูอาศัย
ผูรู ผูกระทํา และผูอธิษฐาน.
ชื่อวา โดยความเปนอนัตตา เพราะความที่ตนเองมิใชเจาของ
เปนตน.
ชื่อวา โดยความเปนโทษ. เพราะมีทุกขเปนไป และเพราะความ
เปนโทษของทุกขอีกอยางหนึ่ง.
ชื่อวา อาทีนพ เพราะอรรถวา พัดไป คือไป เปนไป ซึ่ง
เบื้องตน คํานี้เปนชื่อของคนกําพรา แมขันธทั้งหลายก็กําพราเหมือนกัน
โดยความเปนโทษ เพราะเปนเชนกับโทษ.
ชื่อวา โดยความเปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะมีปกติแปรปรวน ๒ อยาง คือ ดวยชราและมรณะ.
ชื่อวา โดยความเปนของไมมีแกนสาร เพราะทุพพลภาพ
เหมือนกระพี้ และเพราะทําลายความสุข.
ชื่อวา โดยความเปนมูลแหงความลําบาก เพราะเปนเหตุแหง
ความลําบาก.
ชื่อวา โดยความเปนดังเพชฌฆาต เพราะฆาความคุนเคย
เหมือนศัตรูที่อยูตอหนาทําเปนมิตร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 373

ชื่อวา โดยความเปนของปราศจากความเจริญ เพราะปราศจากความเจริญ และเพราะมีความเสื่อม.
ชื่อวา โดยความเปนของมีอาสวะ เพราะมีอาสวะเปนปทัฏฐาน.
ชื่อวา โดยความเปนของอันเหตุปจจัยปรุงแตง เพราะเปน
ของอันเหตุและปจจัยทั้งหลายปรุงแตงแลว.
ชื่อวา โดยความเปนเหยื่อมาร เพราะเปนเหยื่อแหงมัจจุมารและ
กิเลสมาร.
ชื่อวา โดยความเปนของมีชาติชราพยาธิและมรณะเปน
ธรรมดา เพราะมีชาติ ชรา พยาธิ และมรณะเปนปกติ.
ชื่อวา โดยความเปนของมีโสกะ ปริเทวะ และอุปายาสะ
เปนธรรมดา เพราะเปนเหตุแหงโสกะ บริเทวะ และอุปายาสะ.
ชื่อวา โดยความเปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา
เพราะมีอารมณแหงตัณหาทิฏฐิทุจริต และสังกิเลสทั้งหลายเปนธรรมดา.
ชื่อวา โดยความเปนเหตุเกิดแหงทุกข เพราะความเกิดขึ้นดวย
สามารถแหงอวิชชา กรรม ตัณหา และสฬายตนะ.
ชื่อวา โดยความเปนของดับไป เพราะไมมีเหตุเกิดแหงทุกข
เหลานั้น.
ชื่อวา โดยความเปนของชวนใหแชมชื่น เพราะความแชมชื่น
ที่มีความหวานดวยสามารถแหงฉันทราคะในผัสสะ.
ชื่อวา โดยความเปนอาทีนพ เพราะความแปรปรวนแหงผัสสะ.
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ชื่อวา โดยความเปนนิสสรณะ เพราะการออกไปแหงความ
แชมชื่นและอาทีนพทั้งสอง. ปาฐะที่เหลือในบทวา ติเรติ เหลานี้ พึง
เห็นในบทวา ติเรติ ทุกบท.
บทวา ปชหติ ความวา นําออกจากสันดานของตน.
บทวา วิโนเทติ ความวา บรรเทา.
บทวา พยนฺตีกโรติ ความวา ทําใหสิ้นสุด.
บทวา อนภาวงฺคเมติ ความวา ใหถึงความไมมีในภายหลัง.
ชื่อวา มีมูลรากอันตัดขาดแลว เพราะอรรถวา มูลรากทีส่ ําเร็จ
ดวยตัณหาและอวิชชาของฉันทราคะเหลานั้น ถูกตัดขาดแลวดวยศัสตราคือ
อริยมรรค.
ชื่อวา ทําใหไมมีทตี่ ั้งดุจตาลยอดดวน เพราะอรรถวา ทําที่ตั้ง
แหงฉันทราคะเหลานั้น ราวกะวาตาลยอดดวน. เหมือนอยางวา ถอนตน
ตาลขึ้นพรอมทั้งรากแลวทําประเทศนั้นเปนเพียงที่ตั้งของตนตาลนั้น ความ
เกิดขึ้นของตนตาลนั้น ยอมไมปรากฏอีก ฉันใด, ถอนรสมีรูปเปนตน
พรอมทั้งราก ดวยศัสตราคือ อริยมรรค แลวทําจิตสันดานเปนเพียงที่ตั้ง
แหงฉันทราคะเหลานั้น โดยภาวะเดิมที่เกิดขึ้นแลวในกอน ฉันทราคะ
เหลานั้นแมทั้งหมด ทานเรียกวา ทําใหไมมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ฉันนั้น.
บทวา ยสฺเสโส ไดแก ความติดใจนั้น ของบุคคลใด.
บทวา สมุจฺฉินฺโน ไดแก ตัดขาดแลวโดยชอบ.
บทวา วูปสนฺโต ไดแก สงบไดแลวดวยผล.
บทวา ปฏิปสฺสทฺโธ ไดแก ระงับไดแลวดวยปฏิปสสัทธิปหานะ,
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อีกอยางหนึ่งทานขยายบทดวยอุปสรรค.
บทวา อภพฺพุปฺปตฺติโก ไดแก ไมควรเพื่อจะเกิดขึ้นอีก.
บทวา าณคฺคินา ทฑฺโฒ ไดแก เผาแลวดวยไฟคือมรรค
ญาณ.
อีกอยางหนึ่ง อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาอยางนี้วา ละไดแลวพรอม
ดวยวัตถุ เหมือนทิ้งไปพรอมกับภาชนะที่ใสยาพิษ. ตัดพรอมทั้งราก
เหมือนตัดรากเถาวัลยมีพิษ ดังนั้นจึงชื่อวา ตัดขาดแลว, สงบไดแลว
เหมือนราดน้ําดับถานไฟในเตา, ระงับไดแลว เหมือนหยาดน้ําที่ตกลง
ในถานไฟที่ดับแลว, ทําใหไมควรเกิดขึ้น เหมือนพืชที่ถูกตัดเหตุเกิด
ของหนอเสียแลว. เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เหมือนตนไมมีพิษถูก
ฟาผา ดังนี้.
บทวา วีตเคโธ นี้ทา นกลาวดวยสามารถแหงการสละภาวะของตน.
บทวา วิคตเคโธ นี้กลาวดวยสามารถแหงการสละภาวะที่ยังมีอาลัย
ในอารมณ.
บทวา วนฺตเคโธ นี้กลาวดวยสามารถแสดงภาวะไมถือเอา.
บทวา มุตฺตเคโธ นี้กลาวดวยสามารถแหงการเปลื้องจากสันตติ.
บทวา ปหีนเคโธ นี้กลาวดวยสามารถแสดงความไมตั้งมั่น ในบาง
คราวของจิตที่พนแลว.
บทวา ปฏินิสฺสฏเคโธ นี้ กลาวดวยสามารถแสดงการสลัดออก
ซึ่งความติดใจที่เคยยึดถือไว.
บทวา วีตราโค วิคตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค พึงประ
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กอบโดยนัยที่กลาวแลว.
บรรดาเหลานั้น ชือ่ วา เคธะ ดวยสามารถแหงความติดใจ,
ชื่อวา ราคะ ดวยสามารถแหงความยินดี,
บทวา นิจฺฉาโต ไดแก มีตัณหาออกแลว. ปาฐะวา นิจฉฺ โท
ก็มีความวา เวนจากหลังคาคือตัณหา.
บทวา นิพฺพุโต ไดแก มีสภาวะดับแลว.
บทวา สีติภูโต ไดแก มีความเย็นเปนสภาวะ.
บทวา สุขปฏิสเวที ไดแก มีสภาวะเสวยสุขทางกายและสุข
ทางใจ.
บทวา พฺรหฺมภูเตน ไดแก มีสภาวะสูงสุด.
บทวา อตฺตนา ไดแก จิต.
บทวา กตตฺตา จ ไดแก เพราะทํากรรมชั่วดวย.
บทวา อกตตฺตา จ ไดแก เพราะไมทํากรรมดีดวย.
บทวา กต เม กายทุจฺจริต อกต เม กายสุจริต เปนตน
กลาวดวยสามารถการไมงดเวนและการงดเวนและการงดเวนทางทวาร และ
ดวยสามารถกรรมบถ.
บทวา สีเลสุมฺหิ น ปริปูริการี เปนตน กลาวดวยสามารถ
ปาริสุทธิสีล ๔.
บทวา ชาคริยมนนุยุตฺโต กลาวดวยสามารถชาครณธรรม ๕.
บทวา สติสมฺปชฺเน กลาวดวยสามารถสาตถกสัมปชัญญะ
เปนตน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 377

โพธิปก ขิยธรรมทั้งหลายมีบทวา จตฺตาโร สติปฏานา เปนตน
กลาวดวยสามารถโลกิยะและโลกุตตระ.
บททั้ง ๔ มีบทวา ทุกฺข เม อปริฺาต เปนตน กลาวดวย
สามารถอริยสัจพึงทราบดังนี้. บทเหลานั้นมีเนื้อความปรากฏแลว เพราะมี
นัยดังที่กลาวไวในที่นั้น ๆ.
บททั้ง ๗ วา ธีโร ปณฺฑิโต เปนตน มีเนื้อความไดกลาวไว
แลวเหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ธีร ดวยอรรถวา ไมหวัน่ ไหวใน
ทุกข, ชื่อวา ปณฺฑิต ดวยอรรถวา ไมลอยไปในสุข. ชื่อวา ปฺวา
ดวยอรรถวา ทําความสะสมประโยชนปจจุบันและประโยชนขางหนา, ชื่อ
วา พุทฺธิมา ดวยอรรถวา ไมหวั่นไหวในประโยชนตนประโยชนทาน,
ซึ่งวา าณี ดวยอรรถวา ลึกและตื้น และดวยอรรถวา ไมถอยหลัง,
ชื่อวา วิภาวี ดวยอรรถวา แจมแจงในอรรถทีป่ กปดลึกลับ, ชื่อวา
เมธาวี เพราะอรรถวา เชนกับตาชั่ง ดวยอรรถวา เซาะลงจนหมด
กิเลส.
บทวา น ลิมฺปติ ความวา ไมติดในความเกิดของตน เหมือน
รอยเขียนในอากาศ.
บทวา น ปลิมฺปติ ความวา ไมติดโดยพิเศษ.
บทวา น อุปลิมฺปติ ความวา แมประกอบก็ไมติด เหมือนรอย
เขียนในฝามือ.
บทวา อลิตฺโต ความวา แมประกอบก็ไมเศราหมองเหมือนแกว
มณีที่วางไวในผาแควนกาสี.
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บทวา อสลิตฺโต ความวา ไมเศราหมองเปนพิเศษ เหมือนผา
แควนกาสีที่พันไวที่แกวมณี.
บทวา อนูปลิตฺโต ความวา แมเขาไปก็ไมติดแนนเหมือนหยาด
น้ําบนใบบัว.
บทวา นิกฺขนโต ความวา ออกไปภายนอก เหมือนหนีออก
จากเรือนจํา
บทวา นิสฺสฏโ ความวา ละขาดแลว เหมือนผาเศราหมองที่
อมิตรคลุมไว.
บทวา วิปฺปมุตฺโต ความวา พันดวยดี เหมือนยังความยินดีใน
วัตถุที่นาถือเอาใหพินาศแลวไมมาอีก.
บทวา วิสยุตฺโต ความวา ไมประกอบดวยกิเลสทั้งหลาย โดย
ความเปนอันเดียวกัน เหมือนคนไขหายจากพยาธิฉะนั้น.
บทวา วิมริยาทิกเตน เจตสา ความวา มีจิตกระทําใหปราศ
จากแดนกิเลส. อธิบายวา มีจิตพนแลวจากกิเลสทั้งปวง โดยภพทั้งปวง
โดยอารมณทั้งปวง.
ก็ในคาถาวา สัฺญ ปริฺา เปนตน ความยอดังตอไปนี้ มิใช
ผัสสะแตอยางเดียวเทานั้น ก็อีกอยางหนึ่งแล มุนีกําหนดรูสัญญาตางดวย
กามสัญญาเปนตน แมนามรูป โดยแนวแหงสัญญาหรือโดยนัยที่กลาวแลว
ในกอนนั่นแล ดวยปริญญา ๓ พึงขามพนโอฆะทั้ง ๔ ดวยปฏิปทานี้
ขอนั้นมุนีนั้นขามโอฆะไดแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือดวยตัณหาและ
ทิฏฐิ เพราะละกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิได เปนมุนีมีอาสวะสิ้นแลว เปนผู
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ถอนลูกศรเสียแลว เพราะถอนลูกศรคือกิเลสมีราคะเปนตนไดแลว เปนผู
ไมประมาทเที่ยวไป เพราะถึงความไพบูลยแหงสติ หรือเปนผูไมประมาท
เที่ยวไปในกาลเบื้องตน เปนผูถอนลูกศรไดดวยเที่ยวไปดวยความไมประ
มาทนั้น ยอมไมหวังโลกนี้และโลกหนา ซึ่งตางโดยอัตภาพของตนและ
ของผูอื่นเปนตน ยอมปรินิพพานเพราะดับจริมจิตเสียไดโดยแท เหมือน
ไฟหมดเชื่อ ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระวางระเบียบธรรมนั้นแล จบเทศนา
ดวยอดธรรมคือพระอรหัตต ดวยประการฉะนี้ แตมิไดยังมรรคหรือผล
ใหเกิดขึ้นดวยเทศนานี้ เพราะทานแสดงแกพระขีณาสพดังนี้แล.
ชื่อวา สัญญา เพราะอรรถวา จําอารมณ ชนิดสีเขียวเปนตนได.
สัญญานั้น มีความจําไดเปนลักษณะ, มีความรูยิ่งเฉพาะเปนรส, ก็สัญญา
ที่เปนไปในภูมิ ๔ ชื่อวามีความจําไดเปนลักษณะ, สัญญาทั้งหมดมีความ
จําไดเปนลักษณะทั้งนั้น, ก็สัญญาใดยอมจําไดดวยความรูยิ่ง ในที่นี้
สัญญานั้น ชื่อวามีความรูยิ่งเฉพาะเปนรส. พึงทราบความเปนไปของ
สัญญาที่มีความรูยิ่งเฉพาะเปนรสนั้น ในเวลาที่ชางไมทําเครื่องหมายไวที่ไม
จําไมนั้นไดดวยเครื่องหมายนั้นอีก และในเวลาที่กําหนดเครื่องหมายมีไฝ
ดําเปนตนของบุรุษ จําบุรุษนั้นไดวา ผูนี้ คือคนชื่อโนน ดวยเครื่อง
หมายนั้นอีก และในเวลาที่เจาหนาที่ภัณฑาคาริกผูดูแลเครื่องประดับของ
พระราชา ผูกหนังสือชื่อที่เครื่องประดับนั้น ๆ เมื่อมีรับสั่งวา จงนําเครื่อง
ประดับชื่อโนนมา ก็จดุ ประทีปเขาหองที่แข็งแรง อานหนังสือแลวนํา
เครื่องประดับนั้น ๆ นั่นแลมาได.
อีกนัยหนึ่ง สัญญามีความจําไดเปนลักษณะ ดวยสามารถรวบรวม
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ทุกอยางไวได, มีการกระทํานิมิตซึ่งเปนปจจัยแหงความจําไดอีกเปนรส
เหมือนชางถากเปนตนทําเครื่องหมายไวที่ไมเปนตน. มีการกระทําความยึด
มั่นเปนปจจุปปฏฐาน ดวยสามารถนิมิตตามที่ยึดถือไว เหมือนคนตา
บอดดูชาง, หรือมีความตั้งอยูไมนานเปนปจจุปปฏฐาน เพราะมีความ
เปนไปไมหยั่งลงในอารมณ เหมือนฟาแลบ, มีอารมณตามที่เขาไปตั้งมั่น
แลวเปน ปทัฏฐาน เหมือนความจําวาบุรุษ ของเหลาลูกเนื้อนอย ๆ ที่
เกิดขึ้นในหมูคนเลี้ยงหญาฉะนั้น.
ก็สัญญาใดสัมปยุตดวยญาณในที่นี้, สัญญานั้นยอมเปนไปตามญาณ
นั่นแล ธรรมที่เหลือในปถพีที่เปนไปกับดวยสัมภาระเปนตน พึงทราบวา
เหมือนปฐพีเปนตน.
สัญญาที่ปฏิสังยุตดวยกาม ชือ่ กามสัญญา, สัญญาที่ปฏิสังยุตดวย
พยาบาท ชื่อพยาปนาทสัญญา สัญญาที่ปฏิสังยุตดวยวิหิงสา ชื่อวิหิงสา
สัญญา.
บรรดาสัญญาเหลานั้นสัญญา ๒ ยอมเกิดขึ้นทั้งในสัตวทั้งในสังขารทั้ง
หลาย, ก็กามสัญญายอมเกิดขึ้นแกผูตรึกถึงสัตวหรือสังขารทั้งหลายซึ่งเปน
ที่รักที่ชอบใจ, พยาปาทสัญญาเกิดขึ้นทั้งแตเวลาโกรธแลดูสตั วหรือสังขาร
ทั้งหลายซึ่งไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจ จนถึงพินาศไป, วิหิงสาสัญญาไม
เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลาย ดวยวาสังขารที่ชื่อวาใหถึงทุกขไมมี แตเกิดขึ้น
ในสัตวทั้งหลาย ในเวลาคิดวาสัตวเหลานี้จงฆากัน จงขาดสูญ จงพินาศ
หรืออยาไดมี ดังนี,้ สัญญาที่ปฏิสังยุตดวยเนกขัมมะชื่อเนกขัมมสัญญา
เนกขัมมสัญญานั้นเปนกามาวจรในกาลเปนสวนเบื้องตนแหงอสุภ เปน
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รูปาวจรในอสุภฌาน, เปนโลกุตตระในกาลที่มรรคผลเกิดขึ้นเพราะทําฌาน
นั้นใหเปนบาท.
สัญญาที่ปฏิสังยุตดวยอัพยาบาท ชื่ออัพยาปาทสัญญา อัพยาปาท
สัญญานั้นเปนกามาวจรในกาลเปนสวนเบื้องตนแหงเมตตา เปนรูปาวจร
ในเมตตาฌาน, เปนโลกุตตระในกาลที่มรรคผลเกิดขึ้น เพราะทําฌานนั้น
ใหเปนบาท.
สัญญาที่ปฏิสังยุตดวยอวิหิงสา ชื่ออวิหิงสาสัญญา อวิหิงสาสัญญา
นั้นเปนกามาวจรในกาลเปนสวนเบื้องตนแหงกรุณา เปนรูปาวจรในกรุณา
ฌานเปนโลกุตตระในกาลที่มรรคผลเกิดขึ้น เพราะทําฌานนั้นใหเปนบาท.
ในกาลใดอโลภะเปนขอสําคัญ ในกาลนั้น สัญญา ๒ เหลานี้
ยอมไปตามอโลภะนั้น, ในกาลใดเมตตาเปนขอสําคัญ ในกาลนั้นสัญญา ๒
เหลานี้ยอมไปตามเมตตานั้น, ในกาลใดกรุณาเปนขอสําคัญในกาลนั้น
สัญญา ๒ เหลานี้ยอมไปตามกรุณานั้นแล.
สัญญาที่เกิดขึ้นปรารภรูปารมณ ชื่อรูปสัญญา. แมในสัททสัญญา
เปนตน ก็นัยนี้แหละ. คํานี้เปนชื่อของสัญญานั้นแหละโดยอารมณ แม
วัตถุที่เกิดแตจักขุสัมผัสเปนตน ยอมเปนอันทานกลาวแลวทีเดียว เพราะ
ไดกลาวอารมณทั้งหลายไวแลว.
บทวา ยา เอวรูป สฺา ความวาพึงทราบสัญญามีอาทิอยางนี้
วา. สัญญาเกิดแตปฏิฆสัมผัส สัญญาเกิดแตอธิวจนสัมผัส แมอื่น ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 382

บทวา อธิวจนสมฺผสฺสชา สฺา ไดแก สัญญาที่เปนไปทาง
ทวาร ๖ โดยปริยายนั่นเอง. ก็อรูปขันธ ๓ ที่เปนไปขางหลังเอง ยอมได
ชื่อวา อธิวจนสัมผัสสชาสัญญา เพราะสหชาตสัญญาของตน.
แตโดยตรง สัญญาที่เปนไปทางทวาร ๕ ชือ่ ปฏิฆสัมผัสสชา
สัญญา. สัญญาที่เปนไปทางมโนทวาร ชื่ออธิวจนสัมผัสสชาสัญญา.
สัญญาเหลานั้นพึงทราบวา ทานกําหนดเปนอดิเรกสัญญา.
บทวา สฺา ไดแก สภาวนาม.
บทวา สฺชานนา ไดแก อาการที่รูพรอม.
บทวา สฺชานิตตฺต ไดแก ความเปนคือความรูพรอม.
บทวา อวิชฺโชฆ ความวา กายทุจริตเปนตน ชื่อวา ไมพึงประสบ
ดวยอรรถวา ไมควรบําเพ็ญ. อธิบายวา ไมพึงได. กายทุจริตเปนตนนั้น
ชื่อวา อวิชชา. เพราะอรรถวา ประสบสิ่งที่ไมพึงประสบ.
กายสุจริตเปนตน ชื่อวา พึงประสบโดยตรงกันขามกับกายทุจริต
เปนตนนั้น.
กายสุจริตเปนตนนั้น ชื่อวา อวิชชา, เพราะอรรถวา ไมประสบ
สิ่งที่พึงประสบ.
ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา กระทําอรรถวากองแหงขันธทั้ง
หลาย. อรรถวาที่ตอแหงอายตนะทั้งหลาย, อรรถวาสูญแหงธาตุทั้งหลาย,
อรรถวาเปนใหญแหงอินทรียทั้งหลาย, อรรถวาแทแหงสัจจะทั้งหลาย ให
ไมรูแลว.
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ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา กระทําเนื้อความ ๔ อยาง ที่กลาว
แลวดวยสามารถบีบคั้นทุกขเปนตน ใหไมรูแลว.
ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา ยังสัตวทั้งหลายใหแลนไปในกําเนิด,
คติ, ภพ, วิญญาณฐิติ และสัตตาวาสทั้งหลาย ในสงสารอันไมมีที่สุด.
ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา แลนไปในสตรีและบุรุษเปนตน
ซึ่งไมมีอยูโดยปรมัตถ ไมแลนไปในขันธเปนตนซึ่งมีอยู.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อวิชชา เพราะปกปดธรรมทั้งหลายที่อาศัย
วัตถุและอารมณแหงจักขุวิญญาณเปนตนเกิดขึ้นก็มี. ซึ่งอวิชชาโอฆะนั้น.
พึงขามขึ้น ดวยสามารถกาโมฆะ พึงขามพน ดวยสามารถ
ภโวฆะ, พึงลวงเลย ดวยสามารถทิฏโฐฆะ, พึงกาวลวง ดวยสามารถ
อวิชโชฆะ.
อีกอยางหนึ่ง พึงขามขึ้น ดวยสามารถละดวยโสดาปตติมรรค, พึง
ขามพน ดวยสามารถละดวยสกทาคามิมรรค, พึงลวงเลย ดวยสามารถ
ละดวยอนาคามิมรรค, พึงกาวลวง ดวยสามารถละดวยอรหัตตมรรค.
อีกอยางหนึ่ง บท ๕ บทมีบทวา ตเรยฺย เปนตน พึงประกอบ
ดวยปหานะ มี ตทังคปหานะ เปนตน อาจารยบางพวกกลาวไวดังนี้.
พระสารีบุตรเถระครั้นกลาววา ญาณ เรียกวา โมนะ ดังนี้แลว เพื่อ
จะแสดงญาณนั้นโดยประเภท จึงกลาววา ยา ปฺา ปชานนา
เปนตน.
เวนนัยที่กลาวแลวนั้นนั่นเอง พึงทราบบทวา อโมโห ธมฺมวิจโย
ดังตอไปนี้.
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อโมหะความไมหลง เปนปฏิปกษตอการไมเจริญในกุศลธรรมทั้ง
หลาย คือเปนเหตุใหเจริญ. บุคคลมีความไมหลง ยอมถือเอาไมวิปริตจาก
การถือเอาวิปริตของคนหลง. บุคคลทรงจําความแนนอนโดยเปนความแน
นอน ยอมเปนไปในสภาวะที่เปนจริง ดวยความไมหลง. ก็คนหลงยอม
ถือเอาความจริง วาไมจริง และความไมจริง วาจริง ยอมมีทุกขเพราะ
ไมไดสิ่งที่ปรารถนา ดวยประการนั้น.
คนไมหลงยอมไมมีมรณทุกข เพราะเกิดแตการพิจารณา มีอาทิ
อยางนี้วา จะไดความทุกขนั้นแตไหนในที่นี้. ก็ความตายดวยความลุมหลง
เปนทุกข และความตายดวยความลุมหลงนั้น ไมมีแกคนไมหลง. บรรพชิต
ทั้งหลายยอมอยูรวมกันเปนสุข ไมบังเกิดในกําเนิดเดียรฉาน. ก็คนที่ลุม
หลงเปนนิจยอมเขาถึงกําเนิดเดียรฉานดวยความหลง. และความไมหลงเปน
ปฏิปกษตอความหลง. กระทําใหไมมีความเปนกลาง ดวยอํานาจความ
หลง. อวิหิงสาสัญญา ธาตุสัญญา การปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา การทําลาย
๒ คัณฐะหลัง ยอมมีดวยความไมหลง. สติปฏฐาน ๒ ขอหลัง ยอมสําเร็จ
ดวย อานุภาพของความไมหลงนั้นแล.
ความไมหลงเปนปจจัยใหเปนผูมีอายุยืน. ดวยวาคนผูไมหลง รู
ประโยชนและมิใชประโยชน, เวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน เสพเฉพาะสิ่งที่เปน
ประโยชน, ยอมมีอายุยืน, ไมเสื่อมจากอรรถสมบัติ. ก็คนผูไ มหลงเมื่อ
การทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตนนั่นแล ยอมยังคนใหถึงพรอมดวยความไม
หลง ยอมเปนปจจัยแหงการอยูอยางประเสริฐ เปนผูดับในฝายที่เปนกลาง.
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คนไมหลง ยอมเห็นอนัตตาดวยความไมหลง เพราะไมมีความสงสัย
ทั้งปวง. ก็คนไมหลงเปนคนฉลาดถือเอาความแนนอน ยอมรูขันธปญจก
ซึ่งไมใชผูนํา. โดยความไมใชผูนํา เหมือนอยางวา เห็นอนัตตาเพราะ
ความไมหลง ฉันใด. ความไมหลงเพราะเห็นอนัตตา ฉันนั้น. ก็ใครแล
รูความวางเปลาแหงอัตตาแลว จะพึงถึงความลุมหลงอีก แล.
บทวา เตน าเณน สมนฺนาคโต ความวา พระเสขะเปนตนผูมี
ความพรอมเพรียงดวยญาณมีประการดังกลาวแลวนั้น ชื่อวา มุนี.
บทวา โมนปฺปตฺโต ความวา ถึงแลวซึ่งความเปนมุนี ดวยญาณ
ที่ไดเฉพาะแลว.
บทวา ตีณิ เปนบทกําหนดจํานวน.
บทวา โมเนยฺยานิ ไดแก ธรรมคือขอปฏิบัติ ที่กระทําความ
เปนมุนี คือกระทําใหเปนมุนี. ในบทวา กายโมเนยฺย เปนตน มี
วินิจฉัยดังตอไปนี้. ขอที่พึงบัญญัติดวยสามารถแหงกายวิญญัตติ และรูป
กาย ชื่อวา โมเนยยธรรมทางกาย. ขอที่พึงบัญญัติดวยสามารถแหงวจี
วิญญัตติและสัททวาจา ชื่อวา โมเนยยธรรมทางวาจา. ขอที่พึงบัญญัติ
ดวยสามารถแหงจิตที่เปนไปในมโนทวารเปนตน ชื่อวา โมเนยยธรรม
ทางใจ.
บทวา ติวิธกายทุจฺจริตาน ปหาน ไดแก การละความประพฤติ
ชั่วที่เปนไปทางกาย ๓ อยาง มีปาณาติบาตเปนตน.
บทวา กายสุจริต ไดแก ความประพฤติดีที่เปนไปทางกาย.
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บทวา กายารมฺมเณ าณ ไดแก ญาณในธรรมที่มีกายเปน
อารมณ ที่ทาํ กายใหเปนอารมณเปนไปดวยสามารถแหงอนิจจัง เปนตน.
บทวา กายปริฺา ไดแก ญาณที่เปนไปดวยสามารถรูกาย ดวย
ญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหานปริญญา.
บทวา ปริฺาสหคโต มคฺโค ไดแก มรรคที่พิจารณากาย
ภายในใหเกิดขึ้น ชื่อวาสหรคตดวยปริญญา.
บทวา กาเย ฉนฺทราคสฺส ปหาน ไดแก การละฉันทราคะ
คือตัณหาในกาย.
บทวา กายสงฺขารนิโรโธ ไดแก ความดับคือการปดลมหายใจ
เขา และลมหายใจออก, คือการเขาสมาบัติ. คือจตุตถฌาน.
บทวา วจีสงฺขารนิโรโธ ไดแก ความดับ คือการปดวิตกวิจาร,
คือการเขาสมาบัติ, คือทุติยฌาน.
บทวา จิตฺตสงฺขารนิโรโธ ไดแก ความดับ คือการกั้นสัญญา
และเวทนา คือการเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ.
ในบทวา กายมุนึ เปนตน ในคาถาแรกมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ชื่อวา ผูเปนมุนีทางกาย ดวยสามารถละกายทุจริตได, ชื่อวาผูเปนมุนี
ทางวาจา ดวยสามารถละวจีทุจริตได, ชื่อวา ผูเปนมุนี ทางใจ ดวย
สามารถละมโนทุจริตได, ชื่อวา ผูเปนมุนีทางใจผูหาอาสวะมิได ดวย
สามารถละอกุศลทั้งปวงได.
บทวา โมเนยฺยสมฺปนฺน ความวา ชื่อวาผูถึงพรอมดวยธรรมที่
ทําใหเปนมุนี เพราะรูสิ่งที่ควรรูแลวตั้งอยูในผล.
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บทวา อาหุสพฺพปฺปทายิน ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววา เปน
ผูละกิเลสทั้งปวงเพราะละกิเลสทั้งปวงตั้งอยู.
ในคาถาที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- บทวา นินฺหาตปาปก ความ
วาบัณฑิตทั้งหลายกลาววาเปนผูมีบาปอันลางเสียแลว เพราะเปนผูลางคือ
ชําระบาปทั้งปวง ที่เกิดขึ้นในอายตนะแมทั้งปวงกลาวคือ ภายในและภาย
นอก ดวยสามารถอารมณภายในและภายนอก ดวยมรรคญาณตั้งอยูแลว
พึงเห็นเนื้อความอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
มุนีผูอยูครองเรือน ชื่ออคารมุนี, มุนีผูเขาบรรพชา ชือ่ อนาคาร
มุนี. พระเสขะ ๗ ชื่อเสขมุนี, พระอรหันตทั้งหลาย ชือ่ อเสขมุนี,
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อปจเจกมุนี. พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ชื่อมุนิมุนี.
พระสารีบุตรเถระกลาววา กตเม อคารมุนโิ น อีกดวยสามารถ
แหงการถามเพื่อใครจะตอบ.
บทวา อคาริกา ไดแกผูขวนขวายในการงานของผูครองเรือนมี
กสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน.
บทวา ทิฏปทา ไดแก ผูมีนิพพานอันเห็นแลว.
บทวา วิฺาตสาสนา ความวา ชื่อวามีคําสอนอันรูแจงแลว
เพราะอรรถวามีคําสอนคือไตรสิกขาอันรูแจงแลว.
บทวา อนาคารา ความวา บรรพชิตทั้งหลาย ทานเรียกวา
อนาคารมุนี เพราะอรรถวา ไมมีการงานของผูครองเรือนมีกสิกรรมและ
โครักขกรรมเปนตน.
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บทวา สตฺต เสกฺขา ความวา ชื่อวา เสขมุนี เพราะอรรถวา
พระอริยบุคคล ๗ มีพระโสดาบันเปนตน ยังศึกษาในไตรสิกขา.
พระอรหันตทั้งหลาย ชื่อวาอเสขมุนีเพราะอรรถวา ไมตองศึกษา.
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวาปจเจกมุนี เพราะอรรถวา แตละองค
นั่นแลไมมีครูอาจารย อาศัยการณนั้น ๆ ตรัสรูอริยสัจ ๔.
ในบทวา มุนิมุนิโน วุจฺจนฺติ ตถาคตา นี้ มีวินิจฉัยดังตอไป
นี้ :- พระผูม ีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคตดวยเหตุ ๘ ประการ
คือ :๑. เพราะเสด็จมาอยางนั้น
๒. เพราะเสด็จไปอยางนั้น
๓. เพราะเสด็จมาสูลักษณะที่แท
๔. เพราะตรัสรูธรรมที่แทจริง ตามที่เปนจริง
๕. เพราะทรงเห็นอารมณที่แทจริง
๖. เพราะมีพระวาจาที่แทจริง
๗. เพราะทรงกระทําเองและใหผูอื่นการทํา
๘. เพราะทรงครอบงํา

ตถาคต ในอรรถวาเสด็จมาอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมา
อยางนั้น เปนอยางไร ?
เหมือนอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ทรงขวนขวายเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกโลกทั้งปวงเสด็จมาแลว. ทานอธิบายไวอยางไร ?
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พระผูมีพระภาคเจาองคกอน ๆ เสด็จมาดวยอภินิหารใด พระผูมีพระภาค
เจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาดวยอภินิหารนั้นเหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาองคกอน ๆ ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ :- คือบารมี ๑๐
อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ กลาวคือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา. ทรงบริจาค
มหาบริจาค ๕ ประการ :- คือ บริจาคอวัยวะ บริจาคนัยนตา บริจาคทรัพย
บริจาคราชสมบัติ และบริจาคบุตรภริยา. ทรงบําเพ็ญบุพประโยค บุพจริยา
การแสดงธรรม และญาตัตถจริยาเปนตน. ทรงถึงที่สุดแหงพุทธจริยาเสด็จ
มาแลวอยางใด พระผูมีพระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาเหมือน
อยางนั้น. อนึ่งพระผูมีพระภาคเจาองคกอน ๆ ทรงเจริญเพิ่มพูนสติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี
องค ๘ เสด็จมาแลวอยางใด พระผูมีพระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย
ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น. พระผูมพี ระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะเสด็จมาอยางนั้น เปนอยางนี้ :พระมุนีทั้งหลายมีพระทีปงกรพุทธเจาเปนตน เสด็จ
มาสูความเปนพระสัพพัญูในโลกนี้อยางใด แนพระศากยมุนีนี้
เสด็จมาเหมือนอยางนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีจักษุจงึ ทรงพระ
นามวา ตถาคต ดังนี้.

ตถาคต ในอรรถวาเสด็จไปอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยาง
นั้นเปนอยางไร ?
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เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจาองคกอน ๆ ประสูติในบัดเดี๋ยวนั้นก็
เสด็จไป. ก็พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นเสด็จไปอยางไร ? จริงอยู พระผู
พระภาคเจาเหลานั้นประสูติในบัดเดี๋ยวนั่นเอง ประทับยืนบนปฐพีดวย
พระยุคลบาทอันเสมอกัน บายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร เสด็จไปโดยยาง
พระบาท ๗ กาว, ดังพระบาลีที่ตรัสไววา :- ดูกอนอานนท พระโพธิสัตว
ประสูติบัดเดี๋ยวนั้น ก็ประทับยืนดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน บายพระ
พักตรไปเบื้องทิศอุดร เสด็จไปโดยยางพระบาท ๗ กาว. เมือ่ ทาวมหาพรหมกั้นพระเศวตฉัตร ทรงเหลียวดูทั่วทิศ ทรงเปลงอาสภิวาจาวา เรา
เปนผูเลิศในโลก, เราเปนผูเจริญที่สุดในโลก, เราเปนผูประเสริฐที่สุดใน
โลก, การเกิดครั้งนี้เปนการเกิดครั้งสุดทาย. บัดนี้ ภพใหมไมมีตอไป
ดังนี้.
และการเสด็จไปของพระผูมีพระภาคเจานั้น ก็เปนอาการอันแท
ไมแปรผัน ดวยความเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุคุณวิเศษหลายประการคือ
ขอที่พระองคประสูติในบัดเดี๋ยวนั้นเอง ก็ไดประทับยืนดวยพระยุคลบาท
อันเสมอกัน นี้เปนบุพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท ๔ ของพระองค.
อนึ่ง ความที่พระองคบายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร เปนบุพนิมิต
แหงความเปนโลกุตตรธรรมทั้งปวง, การยางพระบาท ๗ กาว เปน
บุพนิมิตแหงการไดรัตนะ คือ โพชฌงค ๗ ประการ, อนึ่ง การยกพัด
จามรขึ้น ที่กลาวไวในคํานี้วา พัดจามรทั้งหลายมีดามทอง ก็โบกสะบัดนี้
เปนบุพนิมิตแหงการย่ํายีเดียรถียทั้งปวง, การกั้นพระเศวตฉัตร เปน
บุพนิมิตแหงการไดเศวตฉัตรอันบริสุทธิ์ประเสริฐ คือพระอรหัตตวิมุตติ
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ธรรม, การทอดพระเนตรเหลียวดูทั่วทิศ เปนบุพนิมิตแหงการไดพระ
อนาวรณญาณคือความเปนพระสัพพัญู, การเปลงอาสภิวาจา เปน
บุพนิมิตแหงการประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ อันใคร ๆ เปลี่ยนแปลง
ไมได แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น และ
การเสด็จไปของพระองคนั้น ก็ไดเปนอาการอันแท ไมแปรผันดวยความ
เปนบุพนิมิตแหงการบรรลุคุณวิเศษเหลานั้นแล. ดวยเหตุนี้ พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา :พระควัมบดีโคดมนั้น ประสูติแลวในบัดเดี๋ยวนั้น ก็
ทรงสัมผัสพื้นดินดวยพระยุคลบาทสม่ําเสมอ เสด็จยาง
พระบาทไปได ๗ กาว และฝูงเทพยดาเจาก็กางกั้นเศวตฉัตร พระโคดมนั้นครั้นเสด็จไปได ๗ กาว ก็ทอด
พระเนตรไปรอบทิศเสมอกัน
ทรงเปลงพระสุรเสียง
ประกอบดวยองค ๘ประการ ปานดังราชสีหยืนอยูบนยอด
บรรพตฉะนั้น ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยางนั้น
เปนอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาองคกอน ๆ เสด็จไปแลว
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนี้ ก็เหมือนกันฉันนั้นนั่นเทียว
ทรงละกามฉันทะดวยเนกขัมมะเสด็จไปแลว ฯลฯ ทรงละนิวรณดวย
ปฐมฌาน ทรงละนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสสนา ฯลฯ ทรงละกิเลส
ทั้งหมดไดดวยอรหัตตมรรค เสด็จไปแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม
วา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยางนั้น แมเปนอยางนี้.
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ตถาคตในอรรถวาเสด็จมาสูลักษณะที่แท
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาสู
ลักษณะที่แท เปนอยางไร.
ปฐวีธาตุมีความเข็มแข็งแทไมแปรผันเปนลักษณะ, อาโปธาตุมีการ
ไหลเปนลักษณะ, เตโชธาตุมีความรอนเปนลักษณะ, วาโยธาตุมีความ
เครงตึงเปนลักษณะ, อากาศธาตุมีการสัมผัสไดเปนลักษณะ, วิญญาณธาตุ
มีการรูอารมณเปนลักษณะ, รูปมีการสลายแปรปรวนเปนลักษณะ.
เวทนามีการเสวยอารมณเปนลักษณะ, สัญญามีการจําอารมณเปน
ลักษณะ, สังขารมีการปรุงแตงอารมณเปนลักษณะ, วิญญาณมีการรูอารมณ
เปนลักษณะ.
วิตกมีการยกจิตขึ้นสูอารมณเปนลักษณะ, วิจารมีการตามเคลา
อารมณเปนลักษณะ, ปติมีการแผไปเปนลักษณะ, สุขมีความยินดีเปน
ลักษณะ, เอกัคคตาจิตมีการไมฟุงซานเปนลักษณะ, สัทธินทรียมีการ
นอมใจเชื่อเปนลักษณะ, วิริยินทรียมกี ารประคองเปนลักษณะ, สตินทรีย
มีการบํารุงเปนลักษณะ, สมาธินทรียมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ
ปญญินทรียม ีการรูอารมณตาง ๆ เปนลักษณะ.
สัทธาพละมีการไมหวั่นไหวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความไมเชื่อเปน
ลักษณะ, วีรยิ พละมีการไมหวั่นไหวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความเกียจคราน
เปนลักษณะ, สติพละมีการไมหวั่นไหวในอารมณเปนที่ตั้งแหงความมีสติ
ฟนเฟอนเปนลักษณะ, สมาธิพละมีการไมหวั่นไหวในอารมณเปนที่ตั้ง
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แหงความฟุงซานเปนลักษณะ, ปญญาพละมีการไมหวั่นไหวในอารมณ
เปนที่ตั้งแหงอวิชชาเปนลักษณะ.
สติสัมโพชฌงค มี อุปฏฐานะ การบํารุงเปนลักษณะ, ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มีปวิจยะการเลือกเฟนเปนลักษณะ, วิริยสัมโพชฌงค มี
ปคคหะการประคองเปนลักษณะ, ปติสัมโพชฌงค มี ผรณะการแผไปเปน
ลักษณะ, ปสสัทธิสัมโพชฌงค มี อุปสมะความสงบเปนลักษณะ, สมาธิ
สัมโพชฌงค มีอวิกเขปะความไมซัดสายเปนลักษณะ, อุเบกขาสัมโพชฌงค
มีปฏิสังขาการ เพงเฉพาะเปนลักษณะ.
สัมมาทิฏฐิมีการเห็นเปนลักษณะ, สัมมาสังกัปปะมีการยกจิตขึ้นสู
อารมณเปนลักษณะ, สัมมาวาจามีการกําหนดยึดถือเปนลักษณะ, สัมมา
กัมมันตะมีการตั้งขึ้นเปนลักษณะ, สัมมาอาชีวะมีความผองแผวเปน
ลักษณะ, สัมมาวายามะมีการประคองเปนลักษณะ, สัมมาสติมีการบํารุง
เปนลักษณะ, สัมมาสมาธิมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ.
อวิชชามีความไมรูเปนลักษณะ, สังขารมีความตั้งใจเปนลักษณะ,
วิญญาณมีการรูอารมณเปนลักษณะ, นามมีการนอมไปสูอารมณเปน
ลักษณะ, รูปมีการสลายแปรปรวนเปนลักษณะ, สฬายตนะมีการสืบตอ
เปนลักษณะ, ผัสสะมีการกระทบอารมณเปนลักษณะ, เวทนามีการเสวย
อารมณเปนลักษณะ, ตัณหามีความเปนเหตุเปนลักษณะ, อุปาทานมีการ
ยึดมั่นเปนลักษณะ, ภพมีความเพิ่มพูนเปนลักษณะ, ชาติมีความบังเกิดขึ้น
เปนลักษณะ, ชรามีความทรุดโทรมเปนลักษณะ, มรณะมีการเคลื่อนยาย
จากภพที่ปรากฏอยูเปนลักษณะ,
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ธาตุมีความวางเปลาเปนลักษณะ, อายตนะมีการสืบตอเปนลักษณะ,
สติปฏฐานมีการบํารุงเปนลักษณะ, สัมมัปปธานมีการเริ่มตั้งเปน
ลักษณะ, อิทธิบาทมีความสําเร็จเปนลักษณะ, อินทรียมีความเปนใหญยิ่ง
เปนลักษณะ, พละมีความไมหวั่นไหวเปนลักษณะ, โพชฌงคมีการนํา
ออกจากทุกขเปนลักษณะ, มรรคมีการเปนเหตุเปนลักษณะ, สัจจะมีความ
แทเปนลักษณะ, สมถะมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ, วิปสสนามีการตาม
พิจารณาเห็นเปนลักษณะ, สมถะและวิปสสนามีรสเปนหนึ่งเปนลักษณะ,
ธรรมที่ขนานคูกันมีการไมครอบงําเปนลักษณะ, ศีลวิสุทธิมีการสํารวมเปน
ลักษณะ, จิตตวิสุทธิมีความไมซัดสายเปนลักษณะ, ทิฏฐิวิสุทธิมีการเห็น
เปนลักษณะ, ขยญาณมีการตัดไดเด็ดขาดเปนลักษณะ, อนุปปาทญาณมี
การระงับเปนลักษณะ,
ฉันทะมีมูลเปนลักษณะ, มนสะการมีการตั้งขึ้นเปนลักษณะ, ผัสสะ
มีการประชุมเปนลักษณะ, เวทนามีการซานไปในอารมณเปนลักษณะ,
สมาธิมีความประชุมเปนลักษณะ, สติมีความเปนใหญเปนลักษณะ, ปญญา
มีความยอดเยี่ยมกวานั้นเปนลักษณะ, วิมุตติมีสาระเปนลักษณะ, พระนิพพานอันหยั่งลงสูอมตะมีปริโยสานเปนลักษณะ, ซึ่งแตละอยางเปน
ลักษณะที่แทไมแปรผัน, พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูลักษณะที่เเทดวย
พระญาณคติ คือ ทรงบรรลุ ทรงบรรลุโดยลําดับ ไมผิดพลาดอยางนี้. เหตุ
นั้น จึงทรงพระนามวา ตถาคต. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะเสด็จมาสูลักษณะที่แท เปนอยางนี้.
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ตถาคต ในอรรถวาตรัสรูธรรมที่แท
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมที่แท
จริง ตามที่เปนจริง เปนอยางไร ?
อริยสัจ ๔ ชื่อวาธรรมที่แทจริง. อยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ เปนธรรมทีแ่ ท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยาง
อื่น. อริยสัจ ๔ อะไรบาง ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้วา นี้ทุกข ดังนี้
เปนธรรมที่แท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น พึงทราบความพิสดาร
ตอไป. พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูอริยสัจ ๔ เหลานั้น เหตุนั้น จึงไดรับ
พระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมที่แท ก็ คต ศัพทในที่นี้ มี
เนื้อความวา ตรัสรู.
อีกอยางหนึ่ง สภาวะที่ชราและมรณะเกิดและประชุมขึ้นเพราะมีชาติ
เปนปจจัย เปนสภาวะที่แท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น. ฯลฯ สภาวะ
ที่สังขารทั้งหลายเกิดและประชุมขึ้นเพราะมีอวิชชาเปนปจจัย เปนสภาวะที่
แท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น. สภาวะที่อวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร
ทั้งหลาย ฯลฯ. สภาวะที่ชาติเปนปจจัยแกชราและมรณะ เปนสภาวะที่แท
ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูธรรมที่แทนั้น
ทั้งหมด แมเพราะเหตุนั้น จึงไดรับพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรู
ธรรมที่แท พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรู
ธรรมที่แทจริง ตามที่เปนจริง เปนอยางนี้.
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ตถาคต ในอรรถวาทรงเห็นอารมณที่แทจริง
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงเห็นอารมณ
ที่แทจริง เปนอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูทรงเห็นโดยประการทั้งปวง ซึ่งอารมณอัน
ชื่อวารูปารมณ ที่มาปรากฏทางจักขุทวารของหมูสัตวพรอมทั้งเทวดาและ
มนุษยในโลกนี้กับเทวโลก คือของสัตวทั้งหลายอันหาประมาณมิได. และ
อารมณนั้นอันพระองคผูทรงรูทรงเห็นอยูอยางนี้ ทรงจําแนกดวยสามารถ
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตน หรือดวยสามารถ. บททีไ่ ดในอารมณ
ที่ไดเห็น ทีไ่ ดยิน ที่ไดทราบ และที่ไดรู ๑๓ วาระบาง ๕๒ นัยบาง
มีชื่อมากมายโดยนัยเปนตนวา รูป คือรูปายตนะ เปนไฉน ? คือรูปใด
อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนแสงสี เปนรูปที่เห็นได เปนรูปที่กระทบได เปน
รูปสีเขียว เปนรูปสีเหลือง ดังนี้ ยอมเปนอารมณที่แทจริงอยางเดียว ไม
มีแปรผัน, แมในอารมณมีเสียงเปนตน ที่มาปรากฏแมทางโสตทวารเปน
ตน ก็นยั นี้. ขอนี้สมดวยพระบาลีที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย อารมณใดที่โลกพรอมทั้งเทวดา พรอมทั้งมาร พรอมทั้ง
พรหม พรอมทั้งสมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษยไดเห็น ไดยิน
ไดทราบ ไดรู ถึงแลว แสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ เรายอมรูซึ่ง
อารมณนั้น รูยิ่งแลวซึ่งอารมณนั้น อารมณนั้นตถาคตทราบแลว ปรากฏ
แลวแกตถาคตดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
ทรงเห็นอารมณที่แทจริง เปนอยางนี้. พึงทราบความสําเร็จ บทวา
ตถาคต มีเนื้อความวา ทรงเห็นอารมณที่แทจริง นั้น.
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ตถาคตในอรรถวามีพระวาจาที่แทจริง
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมีพระวาจาที่แท
จริง เปนอยางไร ?
ตลอดราตรีใดที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก ณ
โพธิมณฑลสถาน ทรงย่าํ ยีมารทั้ง ๔ แลว ตรัสรูพ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ และตลอดราตรีใดที่พระองคเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุ ในระหวางไมสาละทั้งคู ในระหวางนี้ คือในกาลประมาณ ๔๕
พรรษา พระวาจาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฐมโพธิกาลก็ดี ใน
มัชฌิมโพธิกาลก็ดี ในปจฉิมโพธิกาลก็ดี คือสุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ,
พระวาจานั้นทั้งหมด อันใคร ๆ ติเตียนไมได ไมขาด ไมเกิน โดยอรรถะ
และโดยพยัญชนะ บริบรู ณโดยอาการทั้งปวง บรรเทาความเมา คือ ราคะ
โทสะ โมหะ, ในพระวาจานั้นไมมีความพลั้งพลาดแมเพียงปลายขนทราย
พระวาจานั้นทั้งหมด ยอมแทจริงอยางเดียว ไมผันแปร ไมกลายเปน
อยางอื่น ดุจประทับไวดวยตราอันเดียวกัน ดุจตวงไวดวยทะนานใบเดียว
กัน และดุจชั่งไวดวยตาชั่งอันเดียวกัน. ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา :- ดูกอน
จุนทะ ตลอดราตรีใดที่ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และตลอด
ราตรีใดปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในระหวางนี้ คําใดที่
ตถาคตกลาว พูด แสดง คํานั้นทั้งหมด ยอมเปนคําแทอยางเดียว ไม
เปนอยางอื่น เหตุนั้นจึงไดนามวา ตถาคต ดังนี้ ก็ในที่นี้ ศัพท คต
มีเนื้อความเทา คท แปลวา คําพูด. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะมีพระวาจาแทจริง เปนอยางนี้.
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อนึ่ง มีอธิบายวา อาคทน เปน อาคโท แปลวา คําพูด. มี
วิเคราะหวา ตโถ อวิปรีโต อาคโท อสฺสาติ ตถาคโต แปลวา
ชื่อวา ตถาคต เพราะมีพระวาจาแทจริง ไมวิปริต โดยแปลง ท เปน
ต ในอรรถนี้ พึงทราบความสําเร็จบทอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.

ตถาคตในอรรถวาทําเองและใหผูอื่นทํา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงกระทําเอง
และใหผูอื่นกระทํา เปนอยางไร ?
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระวรกายตรงกับพระวาจา ทรง
มีพระวาจาตรงกับพระวรกาย ฉะนั้น ทรงมีพระวาจาอยางใด ก็ทรงกระ
ทําอยางนั้น. และทรงกระทําอยางใดก็ทรงมีพระวาจาอยางนั้น อธิบายวา
ก็พระองคผูเปนอยางนี้มีพระวาจาอยางใด แมพระวรกายก็ทรงเปนไป
คือทรงประพฤติอยางนั้น และพระวรกายอยางใด แมพระวาจาก็ทรงเปน
ไป คือทรงประพฤติอยางนั้น. ดวยเหตุนั้นแล จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตพูดอยางใด กระทําอยางนั้น กระทําอยางใด พูดอยาง
นั้น. ดวยเหตุนี้จึงชื่อวา ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที
เหตุนั้นจึงไดพระนามวา ตถาคต ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระ
นามวา ตถาคต เพราะทรงกระทําเองและใหผูอื่นกระทํา เปนอยางนี้.

ตถาคตในอรรถวาครอบงํา
พระผูมพี ระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงครอบงํา
เปนอยางไร ?
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พระผูมีพระภาคเจาทรงครอบงําสรรพสัตว เบื้องบนถึงภวัคคพรหม
เบื้องลางถึงอเวจีเปนที่สุด เบื้องขวางในโลกธาตุอันหาประมาณมิได ดวย
ศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ดวยวิมุตติ ดวยวิมุตติญาณทัสสนะ การจะ
ชั่งหรือประมาณพระองคหามีไม พระองคเปนผูไมมีใครเทียบเคียงได อัน
ใคร ๆ ประมาณไมได เปนผูยอดเยี่ยม เปนพระราชาที่พระราชาทรงบูชา
คือเปนเทพยิ่งกวาเทพทั้งหลาย เปนสักกะยิ่งกวาสักกะทั้งหลาย เปนพรหม
ยิ่งกวาพรหมทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
โลกพรอมทัง้ เทวดา พรอมทั้งมาร พรอมทั้งพรหม ในหมูสตั ว พรอม
ทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ
อันใคร ๆ ครอบงําไมได เปนผูเห็นถองแท เปนผูทรงอํานาจ เหตุนั้นจึง
ไดรับพระนามวา ตถาคต ดังนี้.
ในขอนั้น พึงทราบความสําเร็จบทอยางนี้ อคโท แปลวา โอสถ
ก็เหมือน อคโท ที่แปลวาวาจา ก็โอสถนี้คืออะไร ? คือเทศนาวิลาส
และบุญพิเศษ. ดวยวา พระผูมีพระภาคเจานี้ทรงครอบงําผูมีวาทะตรงกัน
ขามทั้งหมด และโลกพรอมทั้งเทวดา เหมือนนายแพทยผูมีอานุภาพมาก
ครอบงํางูทั้งหลายดวยทิพยโอสถ ฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจา บัณฑิต
พึงทราบวา ทรงพระนามวาตถาคต เพราะเหตุวา ทรงมีพระโอสถ คือ
เทศนาวิลาส และบุญพิเศษ อันแท ไมวิปริต ในการครอบงําโลกทั้ง
ปวง ดังนี้ เพราะแปลง ท เปน ต พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม
วา ตถาคต เพราะอรรถวา ทรงครอบงํา เปนอยางนี้.
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อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
เสด็จไปดวยกิริยาที่แท ก็มี, ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงถึง
กิริยาที่แท ก็มี.
บทวา คโต ความวา หยั่งรู เปนไปลวง บรรลุ ปฏิบัติ ใน
ความ ๔ อยางนั้น. พระผูม ีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
ทรง หยั่งรู โลกทั้งสิ้นดวยตีรณปริญญา ชื่อวาดวยกิริยาที่แท. ทรงพระ
นามวา ตถาคต เพราะทรงเปนไปลวง ซึ่งโลกสมุทัยดวยปหานปริญญา
ชื่อวาดวยกิริยาที่แท. ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรง บรรลุ โลก
นิโรธดวยสัจฉิกิริยา ชือ่ วาดวยกิริยาที่แท. ทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะทรงปฏิบัติปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธ ชื่อวากิริยาที่แท.
ดวยเหตุน้นั พระดํารัสใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย โลกตถาคตตรัสรูแลว ตถาคตพรากแลวจากโลก. กอนภิกษุ
ทั้งหลาย โลกสมุทัยตถาคตตรัสรูแลว โลกสมุทยั ตถาคตละไดแลว. ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย โลกนิโรธตถาคตตรัสรูแลว โลกนิโรธตถาคตทําให
แจงแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธตถาคตตรัสรูแลว
ปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธตถาคตเจริญแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ชาติใดของโลกพรอมทั้งเทวดา ฯลฯ ธรรมชาตินั้นทั้งหมดตถาคตตรัสรู.
แลว เหตุนั้น จึงไดนามวา ตถาคต ดังนี้. พึงทราบเนื้อความแหงพระ
ดํารัสนั้น แมอยางนี้. อนึ่ง แมขอนี้ก็เปนเพียงมุขในการแสดงภาวะที่พระ
ตถาคตมีพระนามวาตถาคต เทานั้น. ที่จริง พระตถาคตเทานั้นจะพึง
พรรณนาภาวะที่พระตถาคต มีพระนามวา ตถาคต โดยอาการทั้งปวง
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ได. อนึ่ง เพราะพระพุทธเจาทั้งปวงเปนผูมีพระคุณเสมอเหมือนแมดวย
คุณของพระตถาคต. ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ตถาคต ดวยสามารถแหง
พระพุทธเจาทั้งปวง.
บทวา อรหนฺโต ความวา พระตถาคต ชื่อวาเปนพระอรหันต
เพราะเปนผูไกลจากกิเลสทั้งหลาย เพราะทรงทําลายขาศึกทั้งหลาย เพราะ
ทรงหักกําแหงสังสารจักร เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน และเพราะไม
มีความลับในการทําบาป. จริงอยู พระตถาคตนั้นทรงไกล คือทรงดํารง
อยูในที่ไกลแสนไกลจากสรรพกิเลสทั้งหลาย เพราะทรงกําจัดกิเลสทั้งหลาย
พรอมทั้งวาสนาไดดวยมรรค เหตุนนั้ จึงทรงพระนามวา อรหันต เพราะ
ทรงไกลจากกิเลส.
พระผูเปนนาถะพระองคนั้น ชื่อวาทรงไกลจากกิเลส
และเปนผูไมมีความพรอมเพรียง เพราะไมทรงพรอมเพรียง
ดวยโทษทั้งหลาย เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา อรหันต
อนึ่ง ขาศึกคือกิเลสเหลานั้น พระตถาคตพระองคนั้นทรงกําจัดแลว
ดวยมรรค เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา อรหันต เพราะทรงกําจัดขาศึกทั้ง
หลาย.
เพราะขาศึกแมทั้งปวงกลาวคือ ราคะเปนตน พระผู
เปนนาถะทรงกําจัดแลวดวยศัสตราคือปญญา ฉะนั้นจึง
ทรงพระนามวา อรหันต.
อนึ่ง สังสารจักรนั้นใด มีดุมสําเร็จดวยอวิชชาและภวตัณหา มีกํา
คือปุญญาภิสังขารเปนตน. มีกงคือชราและมรณะ. อันเพลาซึ่งสําเร็จดวย
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อาสวสมุทัยรอยคุมไวในรถคือภพ ๓ หมุนไปตลอดกาลหาเบื้องตนมิได.
กําแหงสังสารจักรนั้นทั้งหมด พระตถาคตนั้นประทับยืนบนปฐพีคือศีล
ดวยพระยุคลบาทคือวิริยะ ณ โพธิมัณฑสถาน. ทรงถือขวานคือ ญาณอัน
กระทําความสิ้นไปแหงกรรม ดวยพระหัตถคือศรัทธา ทรงหักเสียแลว.
เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา อรหันต.
เพราะกําลังแหงสังสารจักรอันพระโลกนาถทรงหักเสีย
แลวดวยดาบคือ ญาณ ฉะนัน้ พระองคจึงไดพระนามวา
อรหันต.
อนึ่ง พระตถาคตยอมควรซึ่งปจจัย มีจีวรเปนตน และบูชาพิเศษ
เพราะทรงเปนอัครทักขิไณยบุคคล. เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อพระตถาคต
เสด็จอุบัติขึ้นแลว เทวดาและมนุษยผูมเหสักขทั้งหลายจึงไมบูชาในที่อื่น.
จริงอยางนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทรงบูชาพระตถาคตดวยพวงรัตนะ ประ
มาณเขาสิเนรุ. เหลาเทวดาและมนุษยอื่น ๆ มีพระเจาพิมพิสารและพระ
เจาปเสนทิโกศลเปนตน ก็บชู าตามกําลัง. พระเจาอโศกมหาราชก็ทรง
สละพระราชทรัพย ๖ โกฏิ สรางวิหารแปดหมื่นสี่พันวิหารทั่วชมพูทวีป
อุทิศพระผูมีพระภาคเจาถึงแมปรินิพพานแลว จะปวยกลาวไปไยถึงบูชา
พิเศษของคนอื่น ๆ เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา อรหันต แมเพราะเปนผู
ควรแกปจจัยเปนตน.
เพราะพระโลกนาถพระองคนี้ ยอมควรซึ่งบูชาพิเศษ
กับดวยปจจัยทั้งหลาย ฉะนั้นพระชินเจาจึงควรแกพระนาม
นี้วาอรหันตในโลกตามสมควรแกอรรถ.
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เหมือนอยางวา คนพาลที่สําคัญคนวาเปนบัณฑิตบางพวกในโลก
กระทําบาปในที่ลับเพราะกลัวถูกตําหนิ ฉันใด พระตถาคตนี้ไมกระทํา
บาปฉันนั้นในกาลไหน เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา อรหันต แมเพราะไม
มีที่ลับในการทําบาป.
เพราะที่ลับในการทํากรรมชัว่ ไมมีแกพระตถาคตผู
คงที่ ฉะนั้นพระตถาคตนี้จึงปรากฏพระนามวา อรหันต
เพราะไมมีที่ลับ.
แมในที่ทั้งปวงก็กลาวไวอยางนี้วา :เพราะทรงไกลจากขาศึกคือกิเลส และเพราะทรงกํา
จัดขาศึกคือกิเลสเสียแลว พระมุนีนั้นทรงหักกําแหงสังสารจักรไดแลว เปนผูควรแกปจจัยเปนตน ไมทรงกระทํา
บาปทั้งหลายในที่ลบั เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา อรหันต.
ก็พระพุทธเจาทั้งปวง เปนผูส ม่ําเสมอกันแมดวยคุณคือความเปน
พระอรหันต ฉะนั้นพระสารีบุตรเถระจึงกลาววา อรหนฺโต ดวยสามารถ
แหงพระพุทธเจาแมทั้งปวง.
บทวา สมฺมาสมฺพทุ ฺธา ความวา ชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ เพราะ
ตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบและดวยพระองคเอง. จริงอยางนั้น พระตถาคตนี้ ตรัสรูโดยชอบและดวยพระองคเองซึ่งธรรมทั้งปวง คือซึ่งธรรมที่
ควรรูยิ่ง โดยความเปนธรรมที่ควรรูย ิ่ง, ซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรู โดย
ความเปนธรรมที่ควรกําหนดรู, ซึ่งธรรมที่ควรละ โดยความเปนธรรมที่
ควรละ, ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง โดยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง,
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และซึ่งธรรมที่ควรเจริญ โดยความเปนธรรมที่ควรเจริญ เพราะเหตุนั้น
แหละ พระองคจึงตรัสวา:ดูกอนพราหมณ ธรรมที่ควรรูยิ่ง เรารูย ิ่งแลว ธรรม
ที่ควรเจริญ เราเจริญแลว และธรรมที่ควรละ เราละได
แลว ฉะนั้น เราจึงเปน พุทธะ.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นตรัสรูโดยชอบและดวย
พระองคเอง ซึ่งธรรมทั้งหลายแมดวยการยกขึ้นเปนบท ๆ อยางนี้วา จักษุ
ชื่อวา ทุกขสัจ, ตัณหาอันมีมาแตเดิม ที่เปนสมุฏฐาน โดยความเปนมูล
เหตุแหงจักษุนั้น ชื่อวาสมุทัยสัจ. ความไมเปนไปแหงทุกขสัจและสมุทยสัจทั้ง ๒ ชื่อวา นิโรธสัจ, ปฏิปทาเครื่องรูชัดนิโรธ ชื่อวา มรรคสัจ.
ในโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมโน ก็นัยนี.้
อนึ่ง อายตนะ ๖ มีรูปายตนะ เปนตน, หมวดแหงวิญญาณ ๖
มีจักขุวิญญาณเปนตน, ผัสสะ ๖ มีจักขุสัมผัสสะเปนตน, เวทนา ๖ มี
จักขุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน, สัญญา ๖ มีรูปสัญญาเปนตน, เจตนา ๖
มีรูปสัญเจตนาเปนตน. วิตก ๖ มีรูปวิตกเปนตน, วิจาร ๖ มีรปู วิจารเปนตน,
ขันธ ๕ มีรูปขันธเปนตน, กสิณ ๑๐, อนุสสติ ๑๐, สัญญา ๑๐ มีอุทธุ
มาตกสัญญาเปนตน. อาการ ๓๒ มีเกสาเปนตน, อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘
ภพ ๙ มีกามภพเปนตน, ฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน. อัปปมัญญา ๔
มีเมตตาภาวนาเปนตน, อรูปสมาบัติ ๔. องคแหงปฏิจจสมุปบาท โดย
ปฏิโลมมีชราและมรณะเปนตน โดยอนุโลมมีอวิชชาเปนตน พึงประกอบ
โดยนัยนี้เหมือนกัน.
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ในบทเหลานั้นมีการประกอบความเฉพาะบทดังตอไปนี้ :- พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น ตรัสรู คือตรัสรูโดยสมควร ไดแกทรงแทง
ตลอด โดยชอบและดวยพระองคเอง ซึ่งธรรมทั้งปวง ดวยการยกขึ้น
เปนบท ๆ อยางนี้วา ชราและมรณะ ชื่อวาทุกขสัจ, ชาติชื่อวาสมุทยสัจ,
การสลัดออกซึ่งสัจจะทั้งสอง ชื่อวานิโรธสัจ, ปฏิปทาเครื่องรูชัดนิโรธ
ชื่อวา มรรคสัจ. ก็หรือวา ชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ ดวยสามารถแหงวิโมกขันติกญาณ เพราะตรัสรูโดยชอบและดวยพระองคเอง ซึ่งขอควรแนะนํา
อะไร ๆ ที่มอี ยูทั้งหมด ก็การจําแนกบทเหลานั้น จักมีแจงขางหนาแล.
ก็เพราะพระพุทธเจาทั้งปวงเปนผูสม่ําเสมอแมดวยคุณแหงพระสัมมาสัมพุทธ
เจา. ฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา สมฺมาสมฺพุทฺธา ดวยสามารถ
แมแหงพระพุทธเจาทั้งปวง.
บทวา โมเนน ความวา จริงอยู บุคคลชื่อวาเปนมุนี ดวยความ
เปนผูนิ่งดวยมรรคญาณ กลาวคือโมไนยปฏิปทาโดยแท. แตในที่นี้
บทวา โมเนน ทานกลาวหมายเอาดุษณีภาพ.
บทวา มุฬฺหรโป ไดแก เปนผูเปลา.
บทวา อวิทฺทสุ ไดแก ไมใชผูรู ดวยวาบุคคลแมเปนผูนิ่งเห็น
ปานนี้ ก็ไมชื่อวาเปนมุนี. อีกอยางหนึ่ง ยอมชื่อวามุนีดวยความเปนผูนิ่ง
อธิบายวา ความเปนคนเปลา และความเปนคนไมรูอะไรเลย.
บทวา โย จ ตุลว ปคฺคยฺห ความวา เหมือนอยางวา คนยืน
ถือเครื่องชั่งอยู ถาเกินก็เอาออก ถาพรองก็เพิ่มเขา ฉันใด บุคคลนําไป
คือเวนความชั่วเหมือนคนชั่งเอาสวนที่เกินออก ยังความดีใหเต็ม เหมือน
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คนชั่งเพิ่มสวนที่พรองใหเต็ม ฉันนั้น. อธิบายวา ก็เมื่อบุคคลกระทําอยู
อยางนี้ ถือเอาธรรมอันประเสริฐ คือสูงสุดนั้นแล กลาวคือศีล สมาธิ
ปญญา วิมตุ ติ วิมุตติญาณทัสสนะ ละเวนบาปคืออกุศลกรรมทั้งหลาย
บุคคลนั้น ชือ่ วามุนี.
บทวา เตน โส มุนิ ความวา หากจะถามวา ก็เพราะเหตุไร
ผูนั้นจึงชื่อวาเปนมุนี พึงตอบวา ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี เพราะเหตุที่กลาว
แลวในหนหลังนั้น.
บทวา โย มุนาติ อุโภ โลเก ความวา บุคคลใดยอมรูอรรถ
ทั้งสองเหลานี้ ในขันธโลกเปนตนนี้ โดยนัยเปนตนวา เหลานั้นเปน
ขันธมีในภายใน เหลานีภ้ ายนอก ดังนี้ ดุจคนยกเครื่องชั่งขึ้นรูอยูฉะนั้น.
บทวา มุนิ เตน ปวุจฺจติ ความวา เรียกวาเปนมุนี ก็ดว ยเหตุ
นั้นนั่นเทียว.
คาถาวา อสตฺจ เปนตน มีความยอดังตอไปนี้ :- ธรรมของ
อสัตบุรุษและของสัตบุรุษตางโดยเปนอกุศลและกุศลนี้ใด บุคคลนั้นรูธรรม
ของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษนั้น วิญญาณเครื่องสอดสองในโลกทั้งปวง
นี้วา เปนภายในและภายนอก ลวงเลยคือกาวลวงธรรมเปนเครื่องของ ๗
อยางมีราคะเปนตน. และขาย ๒ อยาง คือ ตัณหาและทิฏฐิ ดํารงอยู
เพราะรูธรรมประเสริฐนั่นแล. ชื่อวาเปนมุนี เพราะประกอบดวยญาณ
เครื่องสอดสองนั้น กลาวคือโมนะ.
ก็คําวา เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโต นี้เปนคําชมเชยบุคคลนั้น ดวยวา
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บุคคลนั้นเปนผูควรแกการบูชาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะเปน
มุนีผูมีอาสวะสิ้นแลว ฉะนั้นทานจึงกลาวอยางนี้.
บทวา สลฺล เปนบทเดิม.
บทวา สตฺต สลฺลานิ เปนบทกําหนดจํานวน.
บทวา ราคสลฺล ความวา ชื่อวา ลูกศรคือราคะ เพราะอรรถวา
ชื่อวาลูกศร เพราะใหเกิดความบีบคั้น เพราะเจาเขาไปภายใน เพราะ
ถอนออกไดยาก. คือชื่อวาราคะ เพราะอรรถวา ยินดี. แมในลูกศรคือ
โทสะเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อพฺพุฬฺหสลฺโล เปนบทเดิม.
บทวา อพฺพุหิตสลฺโล ไดแก นําลูกศรออกแลว.
บทวา อุทฺธฏสลฺโล ไดแก ฉุดลูกศรขึ้น.
บทวา สมุทฺธริตสลฺโล ทานกลาวดวยสามารถอุปสรรค.
บทวา อุปฺปาฏิตสลฺโล ไดแก ถอนลูกศรขึ้น.
บทวา สมุปฺปาฏิตสลฺโล ทานกลาวดวยสามารถอุปสรรค.
บทวา สกฺกจฺจการี ความวา เปนผูทําโดยเคารพ ดวยสามารถ
ทําโดยเคารพบุคคลหรือไทยธรรม ดวยการเจริญกุศลธรรมมีทานเปนตน.
เปนผูทําติดตอ ดวยการทําติดตอกันไปดวยสภาวะติดตอ. เปนผูทําไมหยุด
ดวยการทําโดยไมหยุดยั้ง. กิ้งกาไปไดหนอยหนึ่งแลวหยุดอยูหนอยหนึ่ง
ไมไปติดตอกัน อุปมานี้ฉันใด บุคคลใดในวันหนึ่งใหทานก็ดี ทําการ
บูชาก็ดี ฟงธรรมก็ดี แมทําสมณธรรมก็ดี ทําไมนาน ไมยังการทํานั้นให
เปนไปติดตอ อุปมัยนี้กฉ็ ันนั้นนั่นแล. บุคคลนัน้ เรียกวาเปนผูทําไมติด
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ตอกันไป ไมทําใหติดตอกันไป. บุคคลนี้ไมทําอยางนั้น เหตุนั้นจึงชื่อวา
เปนผูทําไมหยุด.
บทวา อโนลีนวุตฺติโก ความวา เปนผูมีความประพฤติยอหยอน
หามิได เพราะมีการแผไป กลาวคือการทําไมมีระหวาง เหตุนั้นจึงชื่อวา
เปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน.
บทวา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท ความวา ชื่อวาเปนผูไมปลงฉันทะ
เพราะความที่ไมปลงฉันทะในความเพียรทํากุศล.
บทวา อนิกฺขิตฺตธุโร ความวา ชื่อวาเปนผูไมทอดธุระ เพราะ
ไมปลงธุระคือความเพียร อธิบายวา เปนผูมีใจไมทอถอย.
บทวา โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วาจาโม จ ความวา ความพอใจใน
ธรรมคือความเปนผูใครเพื่อกระทํา, ความพยายามกลาวคือประกอบความ
อุตสาหดวยสามารถความขะมักเขมน, และความเปนผูขยันดวยสามารถ
ความขะมักเขมนมีประมาณยิ่ง. นี้ชื่อวาความพยายาม ดวยอรรถวาไปสูฝง.
นี้ชื่อวาความอุตสาห ดวยอรรถวาไปกอน. นี้ชื่อวาความเปนผูขยันดวย
อรรถวามีประมาณยิ่ง.
บทวา อปฺปฏิวานี จ ไดแก ความไมถอยกลับ.
บทวา สติ จ สมฺปชฺฺจ ความวา ชื่อวาสติ ดวยอรรถวา
ระลึกได ชื่อวา สัมปชัญญะ ดวยอรรถวา รูตัว. อธิบายวา รูโดย
ประการทั้งหลายโดยรอบ. พึงทราบประเภทแหงสัมปชัญญะนี้ คือ สาตถก
สัมปชัญญะ, สัปปายสมัปชัญญะ, โคจรสัมปชัญญะ, อสัมโมหสัมปชัญญะ.
บทวา อาตปฺป ไดแก ความเพียรเครื่องเผากิเลส.
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บทวา ปธาน ไดแก ความเพียรอันสูงสุด.
บทวา อธิฏาน ไดแก ความตั้งมั่นในการทําความดี.
บทวา อนุโยโค ไดแก ความประกอบเนือง ๆ.
บทวา อปฺปมาโท ไดแก ความไมมัวเมา คือความไมอยูปราศ
จากสติ.
บทวา อิม โลก นาสึสติ เปนบทเดิม.
บทวา สกตฺตภาว ไดแก อัตภาพของตน.
บทวา ปรตฺตภาว ไดแก อัตภาพในปรโลก. รูปและเวทนา
เปนตนของตน คือ ขันธ ๕ ของตน รูปและเวทนาเปนตนของผูอื่น
คือ ขันธ ๕ ในปรโลก.
บทวา กามธาตุ ไดแก กามภพ.
บทวา รูปธาตุ ไดแก รูปภพ.
บทวา อรูปธาตุ ไดแก อรูปภพ.
เพื่อแสดงทุกขดวยสามารถแหงรูปและรูปอีก พระเถระจึงกลาว
กามธาตุ รูปธาตุ ไวสวนหนึ่ง กลาวอรูปธาตุไวสวนหนึ่ง.
บทวา คตึ วา ความวา คติ ๕ ทานกลาวดวยสามารถเปนที่ตั้ง.
บทวา อุปปตฺตึ วา ความวา กําเนิด ๔ ทานกลาวดวยสามารถ
ความบังเกิด.
บทวา ปฏิสนฺธึ วา ความวา ปฏิสนธิ ทานกลาวดวยสามารถ
การสืบตอแหงภพ ๓.
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บทวา ภว วา ทานกลาวดวยสามารถกรรมและภพ.
บทวา สสาร วา ทานกลาวดวยสามารถตัดขาดขันธเปนตน.
บทวา วฏฏ วา ความวา ไมหวังวัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓ ดัง
นี้แล.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส
อรรถกถาคุหัฏฐกสุตตนิทเทส
จบสูตรที่ ๒
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ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส ที่ ๓
วาดวยเดียรถียกับมุนี
[๗๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท แมชน
เหลาอืน่ เขาใจวาจริง ก็ติเตียนตาม แตมุนยี อมไมเขาถึง
วาทะติเตียนที่เกิดแลว เพราะเหตุนั้น กิเลสเครื่องตรึงจิต
จึงมิไดมีแกมุนใี นทีไ่ หน ๆ.
[๗๑] คําวา เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท
มีความวา เดียรถียเหลานั้นมีใจชั่ว คือมีใจอันโทษประทุษราย มีใจผิด
มีใจผิดเฉพาะ มีใจอันโทสะมากระทบ มีใจอันโทสะมากระทบเฉพาะ มีใจ
อาฆาต มีใจอาฆาตเฉพาะ ยอมติเตียน คือเขาไปติเตียนพระผูมีพระภาค
เจาและภิกษุสงฆ ดวยคําไมจริง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เดียรถียบาง
พวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท.
[๗๒] คําวา แมชนเหลาอื่นเขาใจวาจริง ก็ติเตียนตาม มี
ความวา ชนเหลาใด เชื่อถือ กําหนดอยู นอมใจเชื่อตอเดียรถียเหลานั้น
เขาใจวาจริง มีความสําคัญวาจริง, เขาใจวาแท มีความสําคัญวาแท.
เขาใจวาแน มีความสําคัญวาแน, เขาใจวาเปนจริง มีความสําคัญวาเปน
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จริง. เขาใจวาไมวิปริต, มีความสําคัญวาไมวิปริต, ชนเหลานั้นก็ติเตียน
คือเขาไปติเตียนพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ ดวยคําไมจริง. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา แมชนเหลาอื่นเขาใจวาจริง ก็ติเตียนตาม.
[๗๓] คําวา แตมนุ ียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนที่เกิดแลว มี
ความวา วาทะนั้นเปนวาทะเกิดแลว เปนวาทะเกิดพรอม บังเกิดแลว
บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว คือเสียงประกาศแตบุคคลอื่น คําดา คํา
ติเตียนพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ ดวยคําอันไมจริง, เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา วาทะติเตียนที่เกิดแลว. คําวา มุนี ในคําวา มุนียอม
ไมเขาถึง มีความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา ความรู
ทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ บุคคล
ประกอบดวยญาณนั้น ชื่อวามุนี คือผูถึงญาณที่ชื่อวา โมนะ ฯลฯ บุคคล
ใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษในโลกทั้งปวง ทั้งภายใน
ภายนอก กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยู
เปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลวบุคคลนั้นชื่อวามุนี. บุคคลใดจะเขาถึง
วาทะติเตียน บุคคลนั้นยอมเขาถึงวาทะติเตียน ดวยเหตุ ๒ ประการ. คือ
เปนผูกระทํา ยอมเขาถึงวาทะติเตียนดวยความเปนผูกระทํา ๑, เปนผูถูก
เขาวา เขาติเตียน ยอมโกรธขัดเคือง โตตอบ ทําความโกรธ ความเคือง
ความชัง ใหปรากฏวา เราไมเปนผูกระทํา ๑, บุคคลใดจะเขาถึงวาทะ
ติเตียน บุคคลนั้นยอมเขาถึงวาทะติเตียน ดวยเหตุ ๒ ประการนี้. มุนีไม
เขาถึงวาทะติเตียนดวยเหตุ ๒ ประการ. คือเปนผูไมกระทํา ยอมไมเขา
ถึงวาทะติเตียนดวยความเปนผูไมกระทํา ๑, เปนผูถูกเขาวา เขาติเตียน
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ยอมไมโกรธ ไมเคือง ไมโตตอบ ไมทําความโกรธ ความเคือง ความ
ชัง ใหปรากฏวา เราไมเปนผูกระทํา ๑, มุนียอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง
ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมัน่ วาทะติเตียน ดวยเหตุ ๒ ประการนี้. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนที่เกิดแลว.
วาดวยกิเลสเครื่องตรึงจิต ๓
[๗๔] เพราะเหตุนั้น กิเลสเครือ่ งตรึงจิตจึงมิไดมีแกมุนใี น
ที่ไหน ๆ มีความวา คําวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะเหตุนั้น เพราะ.
การณนั้น เพราะดังนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น ความเปนผูมี
จิตอันโทสะมากระทบก็ดี ความเปนผูมีกิเลสเครื่องตรึงจิตเกิดขึ้นก็ดี ยอม
ไมมีแกมุนี. กิเลสเครื่องตรึงจิต ๕ อยางก็ดี กิเลสเครื่องตรึงจิต ๓ อยาง
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ดี ยอมไมมี คือ ไมมอี ยู ไมปรากฏ ไม
เขาไปได คือกิเลสนั้น ๆ เปนกิเลสอันมุนีละเสียแลว ตัดขาดแลว สงบ
แลว ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้นได เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ.
คําวา ในที่ไหน ๆ คือในที่ไหน ๆ ในที่ใดทีห่ นึ่ง ทุก ๆ แหง
ในภายใน ในภายนอก หรือทั้งภายในทั้งภายนอก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เพราะเหตุนั้นกิเลสเครื่องตรึงจิตจึงมิไดมีแกมุนี ในที่ไหน ๆ
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท แม
ชนเหลาอื่นเขาใจวาจริง ก็ติเตียนตาม แตมนุ ียอมไมเขา
ถึงวาทะติเตียนที่เกิดแลว เพราะเหตุนั้น กิเลสเครื่องตรึง
จิต จึงมิไดมีแกมุนใี นที่ไหน ๆ.
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[๗๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้งมั่นแลวในความ
ชอบใจพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แตบุคคลเมื่อ
กระทําใหเต็มดวยตนเอง รูอยางใด ก็พึงกลาวอยางนั้น.
วาดวยทิฏฐิ
[๗๖] คําวา พึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา มีความวา
เดียรถียเหลาใด มีทฏิ ฐิอยางนี้ มีความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย
ความประสงคอยางนี้วา พวกเราฆานางปริพาชิกาชื่อสุนทรีเสียแลว ประกาศโทษของพวกสมณศากยบุตรแลว จักนําคืนมาซึ่งลาภยศสักการะ สัมมานะนั้น โดยอุบายอยางนี้ เดียรถียเ หลานั้น ไมอาจลวงทิฏฐิ ความพอ
ใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตนได. โดยที่แท
ความเสื่อมยศนั่นแหละ ก็กลับยอนมาถึงพวกเดียรถียนั้น เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา บุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แมดวยประการอยาง
นี้.
อีกอยางหนึ่ง ผูใดมีวาทะอยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้ แหละจริง สิ่งอื่น
เปลาบุคคลนั้นพึงลวง กาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลยทิฏฐิ ความพอใจ
ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตนไดอยางไร. ขอนั้นเปน
เพราะเหตุอะไร. เพราะเหตุวา ทิฏฐินั้นอันบุคคลนั้นสมาทานแลว ถือ
เอา ยึดถือ ถือมั่น ติดใจ นอมใจ ใหบริบูรณอยางนั้น เพราะฉะนั้น
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จึงชื่อวา บุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แมดวยประการ
อยางนี้.
บุคคลใดมีวาทะอยางนี้วา โลกไมเที่ยง....โลกมีที่สุด....โลกไมมีที่สดุ
....ชีพก็อันนั้น สรีระก็อนั นั้น....ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น....สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลวยอมเปนอีก....สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก......
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี....สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลา บุคคลนั้นพึงลวง กาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลยทิฏฐิ
ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตนไดอยาง
ไร. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร. เพราะเหตุวา ทิฏฐินั้น อันบุคคลนั้น
สมาทานถือเอายึดถือ ถือมั่น ติดใจ นอมใจ ใหบริบูรณเหลานั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา. แมดวย
ประการอยางนี้.
[๗๗] คําวา บุคคลผูไปตามความพอใจตั้งมั่นแลวในความ
ชอบใจ มีความวา ผูไปตามความพอใจ คือ บุคคลนั้นยอมไป ออก
ไป ลอยไป เคลื่อนไป ตามทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิของ
ตน. บุคคลยอมไป ออกไป ลอยไป เคลื่อนไป ดวยยานชาง ยานรถ
ยานมา ยานโค ยานแกะ ยานแพะ ยานอูฐ ยานลา ฉันใด บุคคลนั้น
ยอมไป ออกไป ลอยไป เคลื่อนไปตามทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ
ลัทธิของตน ฉันนั้นนั่นแล. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไปตามความ
พอใจ คําวา ตั้งมั่นแลวในความชอบใจ มีความวา ตั้งมั่น ตัง้ อยู
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ติดพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไป ในทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ
ลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้ง
มั่นแลวในความชอบใจ.
[๗๘] คําวา บุคคลเมื่อกระทําใหเต็มดวยตนเอง มีความวา
บุคคลกระทําใหเต็ม ใหบริบูรณ ไมบกพรอง ใหเลิศ ประเสริฐ วิเศษ
เปนประธาน อุดม บวร คือยังทิฏฐินั้นใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด
ใหบังเกิดเฉพาะดวยตนเองวา พระศาสดานี้เปนพระสัพพัญู พระธรรม
นี้อันพระศาสดาตรัสดีแลว คณะสงฆนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้เจริญ ปฏิปทา
นี้อันพระศาสดาทรงบัญญัติดีแลว มรรคนี้เปนเครื่องนําออก เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา บุคคลเมื่อกระทําใหเต็มดวยตนเอง.
[๗๙] คําวา รูอยางใด ก็พึงกลาวอยางนั้น มีความวา บุคคล
รูอยางใด ก็พึงกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนั้น. คือ รูอ ยางใดวา
โลกเที่ยง สิง่ นี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ก็พึงกลาว บอก พูด แสดง
แถลงอยางนั้น. รูอยางใดวา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเปนอีก ก็หามิได ยอมไมเปนอีก ก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่น
เปลา ก็พึงกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนั้น เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา รูอยางใด ก็พึงกลาวอยางนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา :บุคคลผูไปตามความพอใจ ตั้งมั่นแลวในความชอบ
ใจ พึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แตบคุ คลเมื่อกระทํา
ใหเต็มดวยตนเอง รูอยางใด ก็พึงกลาวอยางนั้น.
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[๘๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชนใดไมมีใครถาม ยอมบอกศีลและวัตรของตน
แกชนเหลาอื่น ผูฉลาดทั้งหลายกลาวชนเหลานั้นวา ไมมี
อริยธรรม อนึ่ง ชนใดยอมบอกตนเอง ผูฉลาดทั้งหลาย
ก็กลาวชนนั้นวา ไมมีอริยธรรม.
[๘๑] คําวา ชนใด....ยอมบอกศีลและวัตรของตน มีความ
วา คําวา ใด คือ เชนใด ประกอบอยางใด จัดแจงอยางใด มีประการ
อยางใด ถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด เปนกษัตริย เปนพราหมณ
เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปน
มนุษย. คําวา ศีลและวัตร มีความวา บางแหงเปนศีลและเปนวัตร
บางแหงเปนวัตรแตไมเปนศีล.
วาดวยศีลและวัตร
เปนศีลและเปนวัตร เปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
ศีลสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู
เปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ความสํารวม ความระวัง ความไมกาวลวง ในสิกขาบททั้งหลาย
นั้น นี้เปนศีล. ความสมาทานชื่อวาเปนวัตร เพราะอรรถวา สํารวม
จึงชื่อวาศีล เพราะอรรถวา สมาทาน จึงชื่อวา วัตร นี้เรียกวา เปน
ศีลและเปนวัตร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 418

เปนวัตรแตไมเปนศีล เปนไฉน ? ธุดงค ๘ คือ อารัญญิกังคธุดงค ปณฑปาติกังคธุดงค ปงสุกูลิกังคธุดงค เตจีวริกังคธุดงค สปทานจาริกังคธุดงค ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เนสัชชิกังคธุดงค ยถาสันถติกังคธุดงค นี้เรียกวา เปนวัตรแตไมเปนศีล.
แมการสมาทานความเพียร ก็เรียกวา เปนวัตรแตไมเปนศีล.
กลาววา พระมหาสัตวทรงประคองตั้งพระทัยวา จงเหลืออยูแตหนัง เอ็น
และกระดูก ก็ตามที เนือ้ และเลือด ในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด อิฐผล
ใดอัน จะพึงบรรลุดวยเรีย่ วแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความ
เพียรของบุรุษ ดวยความยากบั่นของบุรุษ ไมบรรลุอิฐผลนัน้ แลวจักไม
หยุดความเพียร ดังนี้. แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวา เปน
วัตรแตไมเปนศีล.
พระมหาสัตวทรงประคองตั้งพระทัยวา จิตของเราจักยังไมหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่นเพียงใด เราจักไมทําลายบังลังกนี้เพียง
นั้น แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวา เปนวัตรแตไม
เปนศีล.
ภิกษุประคองตั้งจิตวา :เมือ่ ลูกศรคือตัณหาอันเรายังถอนไมไดแลว เราจัก
ไมกิน เราจักไมดื่ม ไมออกจากวิหาร ทั้งจักไมเอนขาง.
ดังนี้.
แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวา เปนวัตรแตไม
เปนศีล.
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ภิกษุประคองจิตวาของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไมถือมั่นเพียงใด เราจักไมลุกขึ้นจากอาสนะนี้เพียงนั้น....จักไมลงจาก
ที่จงกรม....จักไมออกจากวิหาร....จักไมออกจากเรือนมีหลังคาแถบเดียว.....
ไมออกจากปราสาท....จักไมออกจากเรือนโลน ....จักไมออกจากถ้ํา.....จัก
ไมออกจากที่เรน.....จักไมออกจากกุฎี.....จักไมออกจากเรือนยอด.....จักไม
ออกจากปอม....จักไมออกจากโรงกลม....จักไมออกจากเรือนที่มีเครื่องกั้น
.....จักไมออกจากศาลาที่บํารุง....จักไมออกจากมณฑป....จักไมออกจากโคน
ตนไมเพียงนั้นดังนี้. แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวา เปน
วัตรแตไมเปนศีล.
ภิกษุประคองตั้งจิตวา ในเชาวันนี้แหละ เราจักนํามา นํามาดวยดี
บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง ซึ่งอริยธรรมดังนี้ แมการสมาทานความเพียร
เห็นปานนี้ ก็เรียกวา เปนวัตรแตไมเปนศีล.
ภิกษุประคองตั้งจิตวา ในเที่ยงวันนี้แหละ.....ในเย็นนี้แหละ.....ในกาล
กอนภัตนี้แหละ....ในกาลภายหลังภัตนี้แหละ....ในยามตนนี้แหละ....ในยาม
กลางนี้แหละ.......ในยามหลังนี้แหละ......ในขางแรมนี้แหละ......ในขางขึ้นนี้
แหละ....ในฤดูฝนนี้แหละ....ในฤดูหนาวนี้แหละ....ในฤดูรอนนี้แหละ....ใน
ตอนวัยตนนี้แหละ.....ในตอนวัยกลางนี้แหละ....ในตอนวัยหลังนี้แหละ เรา
จักนํามา นํามาดวยดี บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง ซึ่งอริยธรรม ดังนี้.
แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวา เปนวัตรแตไมเปนศีล.
คําวา ชน คือสัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด
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สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนใด...ยอมบอก
ศีลและวัตรของตน.
[๘๒] คําวา ไมมใี ครถามยอมบอก....แกชนเหลาอื่น มีความ
วา ชนเหลาอื่น คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ
บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวา ไมมีใครถาม คือ อันใคร ๆ ไม
ถาม ไมไตถาม ไมขอรอง ไมเชิญ ไมเชื้อเชิญ. คําวา ยอมบอก
คือ ยอมอวดอางศีลบาง วัตรบาง ศีลและวัตรบางของตน ไดแก ยอม
อวดอาง บอก พูด แสดง แถลงวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง
ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง
ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง ถึงพรอม
ดวยความเปนผูมีรูปรางงามบาง ถึงพรอมดวยทรัพยบาง ถึงพรอมดวย
การศึกษาบางถึงพรอมดวยหนาที่การงานบาง ถึงพรอมดวยขอบเขตศิลปะ
บาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยสุตะบาง ถึงพรอมดวย
ปฏิภาณบาง ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง ออกบวชจากสกุล
สูงบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง
ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติใหญบาง เปนผูมีชื่อเสียง มียศกวาพวก
คฤหัสถและบรรพชิตบาง เปนผูไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง เปนผูทรงพระวินัยบาง
เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถือบิณฑบาตเปน
วัตรบาง เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงไตรจีวรเปน
วัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือ
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ไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผูถืออยู
ในเสนาสนะที่เขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปน
ผูไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปน
ผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง
เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมมี
ใครถามยอมบอก......แกชนเหลาอื่น.
[๘๓] คําวา ผูฉลาดทั้งหลายเรียกชนนั้นวา ไมมีอริยธรรม
มีความวา ผูฉลาด ไดแก ผูฉลาดเหลาใดเหลาหนึ่ง คือ ผูฉลาดในขันธ
ผูฉลาดในธาตุ ผูฉลาดในอายตนะ ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ผูฉลาดใน
สติปฏฐาน ผูฉลาดในสัมมัปปธาน ผูฉลาดในอิทธิบาท ผูฉ ลาดใน
อินทรีย ผูฉลาดในพละ ผูฉลาดในโพชฌงค ผูฉลาดในมรรค ผูฉลาดในผล
ผูฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลานั้นกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนี้วา
ธรรมนั้นของพวกอนารยชนธรรมนั้นไมใชของพวกอริยชน ธรรมนั้นของ
พวกคนพาล ธรรมนั้นไมใชของพวกบัณฑิต ธรรมนั้นของพวกอสัต
บุรุษ ธรรมนั้นไมใชของพวกสัตบุรุษ เพราะฉะนั้น จึงชือ่ วา ผู
ฉันใดทั้งหลายเรียกชนนั้นวาไมมีอริยธรรม.
[๘๔] คําวา ชนใดยอมบอกตนเอง มีความวา อัตตา เรียก
วา ตน. คําวา ยอมบอกเอง ไดแก ยอมอวดอางซึ่งตนเองนั่นแล
คือยอมอวดอาง บอก พูด แสดง แถลงวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวย
ศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอม
ดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหง
สกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ถึงพรอมดวยทรัพยบาง
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ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยหนาที่การงานบาง ถึงพรอมดวย
ขอบเขตศิลปะบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยสุตะบาง
ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง ออก
บวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุลมีโภค
สมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุล โภคสมบัติใหญบาง เปนผูมีชื่อเสียงมี
ยศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิตบาง เปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง เปนผูทรง
พระวินัยบาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถือ
บิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือ
ทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร
บาง เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการนั่งเปนวัตร
บาง เปนผูถืออยูในเสนาสนะที่เขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูได
ปฐมฌานบาง เปนผูใดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูได
อากาสานัญจายตนสมาบัติบาง
เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง
เปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติบาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนใดยอมบอกตนเอง. เพราะเหตุ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชนใดไมมีใครถาม ยอมบอกศีลและวัตรของตน
แกชนเหลาอื่น ผูฉ ลาดทั้งหลายกลาวชนนั้นวา ไมมี
อริยธรรม อนึ่งชนใดยอมบอกตนเอง ผูฉลาดทั้งหลาย
กลาวชนนั้นวา ไมมีอริยธรรม.
[๘๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :-
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แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว ไมอวดใน
ศีลทั้งหลายวา เราเปนดังนี้ ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุ
นั้นวา มีอริยธรรม อนึ่ง กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นมิไดมีแก
ภิกษุใด ในที่ไหน ๆ ในโลก ผูฉลาดทั้งหลายก็กลาวภิกษุ
นั้นวา มีอริยธรรม.
ผูไดชื่อวาภิกษุ
[๘๖] คําวา แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว มีความวา
ชื่อวา ผูสงบ เพราะเปนผูสงบ คือระงับ เขาไประงับ เผา ดับ
ปราศจากสงบระงับ ความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง ความ
โกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความ
ตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว
ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง
อกุศลธรรมทั้งปวงจึงชื่อวาเปนผูสงบ เขาไปสงบ ดับ สงบระงับแลว
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาผูสงบ.
คําวา ภิกษุ มีความวา เพราะเปนผูทําลายธรรม ๗ ประการจึงชื่อ
วา ภิกษุ คือทําลายสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ
โมหะ และมานะ ภิกษุนั้นทําลายแลวซึ่งอกุศลธรรมอันลามก อันเปน
ปจจัยแหงความมัวหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวายมีวิบาก
เปนทุกข เปนที่ตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :-
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ดูกอนสภิยะ ผูใดควรแกการชมเชยเหลานี้วา ถึง
ปรินิพพานแลว ดวยธรรมเปนหนทางอันตนใหเจริญ ขาม
ความสงสัยเสียแลว ละแลวซึ่งความเสื่อมและความเจริญ
อยูจนแลว และเปนคูมีภพใหมสนิ้ แลว ผูนั้น ชื่อวาภิกษุ.
อนึ่ง ผูส งบ ชื่อวา ภิกษุ. คําวา ผูดับกิเลสในตนแลว
มีความวา เพราะเปนผูดับความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา
ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแข็งดี ความ
ถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้ง
ปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือนรอน
ทั้งปวง อกุศลธรรมทั้งปวง จึงชื่อวา ผูดับกิเลสในตนแลว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว.
[๘๗] คําวา ไมอวดในศีลทั้งหลายวาเราเปนดังนี้ มีความ
วา ศัพทวา อิติห เปนศัพทตอบท เกี่ยวของแหงบท บริบรู ณแหงบท
เปนที่ประชุมอักษร เปนความสละสลายแหงพยัญชนะ ศัพทวา อิติห
นั้นเปนไปตามลําดับ.
คําวา ไมอวดในศีลทั้งหลาย มีความวา ภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้ เปนผูอวด เปนผูโออวด คือยอมอวด ยอมโออวดวา ขาพเจา
เปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและ
วัตรบาง ถึงพรอมดวยญาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวย
ความเปนบุตรแหงสกุลบาง ถึงพรอมดวยความมีรูปงามบาง ฯลฯ เปนผูได
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เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง ภิกษุนอมไมอวด ไมโออวดอยางนั้น
คือเปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของดวย
ความอวด เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดงกิเลสอยู เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา ไมอวดในศีลทั้งหลายวาเราเปนดังนี้.
วาดวยผูมีอริยธรรม
[๘๘] คําวา ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุนั้นวานี้อริยธรรม
มีความวา คําวา ผูฉลาด ไดแกผูฉลาดเหลาใดเหลาหนึ่ง คือผูฉลาด
ในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาด
ในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย
ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดใน
นิพพาน ผูฉลาดเหลานั้นยอมกลาว คือ กลาว บอก พูด แสดง แถลง
อยางนี้วา ธรรมนั้นของพวกอารยชน ธรรมนัน้ มิใชของพวกอนารยชน
ธรรมนั้นของบัณฑิต ธรรมนั้นมิใชของพวกคนพาล ธรรมนัน้ ของสัตบุรุษ
ธรรมนั้นมิใชของอสัตบุรุษ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูฉลาดทั้งหลาย
กลาวภิกษุนนั้ วามีอริยธรรม.
[๘๙] คําวา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นมิไดมีแกภิกษุใด ในที่
ไหน ๆ ในโลก มีความวา คําวา ภิกษุใด คือพระอรหันตผูมีอาสวะ
สิ้นแลว.
คําวา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้น คือกิเลสเปนเหตุฟูขึ้น ๗ ประการ
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และกรรม. กิเลสเปน
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เหตุฟูขึ้นเหลานี้ มิไดมี คือ ไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือเปนธรรมชาติ
อันภิกษุนั้นละเสียแลว ตัดขาด สงบ ระงับ ทําใหไมควรเกิดขึ้นได
เผาเสียแลวดวยไฟ คือญาณ.
คําวา ในที่ไหน ๆ คือในที่ไหน ๆ. ในที่ใดที่หนึ่งทุก ๆ แหง
ในภายใน ในภายนอก หรือทั้งภายในทั้งภายนอก.
คําวา ในโลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก
ธาตุโลก อาตนโลก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นมิไดมีแก
ภิกษุใดในที่ไหน ๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว ไมอวดใน
ศีลทั้งหลายวา เราเปนดังนี้ ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุ
นั้นวา อริยธรรม. อนึ่ง กิเลสเปนเหตุฟูขึ้น มิไดมีแก
ภิกษุใด ในที่ไหน ๆ ในโลก ผูฉลาดทั้งหลายก็กลาวภิกษุ
นั้นวา มีอริยธรรม.
วาดวยทิฏฐิธรรม
[๙๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ทิฏฐิธรรมทั้งหลายของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมที่
บุคคลนั้นกําหนดแลว ที่ปจจัยปรุงแตง กระทําไวใน
เบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยู และบุคคลนั้นเปนผูอาศัย
อานิสงสที่เห็นอยูในตน และอาศัยสันติที่กําเริบที่อาศัยกัน
เกิดขึ้น เขาพึงยกตนหรือขมผูอนื่ .
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[๙๑] คําวา ทิฏฐิธรรมทั้งหลายของเจาทิฏฐิใดเปนธรรมที่
บุคคลนั้นกําหนดแลว ทีป่ จจัยปรุงแตง มีความวา คําวา กําหนด
ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนด
ดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา ความ
กําหนดดวยทิฏฐิ.
คําวา ที่ปจจัยปรุงแตง คือ อันปจจัยปรุงแตงแลว ปรุงแตง
วิเศษแลว ปรุงแตงเฉพาะแลว ใหตั้งลงพรอมแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ที่ปจจัยปรุงแตง. อีกอยางหนึ่ง คําวา ที่ปจจัยปรุงแตง ไดแกที่ไม
เที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว เปนธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป
ความเสื่อมไป มีความสํารอก มีความดับเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ที่ปจจัยปรุงแตง.
คําวา ใด ไดแก แหงเจาทิฏฐิ. ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา
ทิฏฐิธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฏฐิธรรมทั้งหลายของเจาทิฏฐิใด
เปนธรรมทีบ่ ุคคลนั้นกําหนดแลว ทีป่ จจัยปรุงแตง.
[๙๒] คําวา กระทําไวในเบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยู
มีความวา คําวา กระทําไวในเบื้องหนา ไดแก การกระทําไวใน
เบื้องหนา ๒ อยาง คือ การกระทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ๑ การ
กระทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา การกระทําไวในเบื้องหนา
ดวยตัณหา ฯลฯ นีช้ ื่อวา การการทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ บุคคลนั้น
ไมละการกระทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ไมสละคืนการการทําไวใน
เบื้องหนาดวยทิฏฐิ เพราะเปนผูไมละการกระทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา
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เพราะเปนผูไมสละคืนการกระทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ บุคคลนั้นชื่อวา
เที่ยวทําตัณหาบาง ทิฏฐิบาง ไวในเบื้องหนา คือชื่อวาเปนผูมีตัณหาเปน
ธงชัย มีตัณหาเปนธงยอด มีตัณหาเปนใหญ มีทิฏฐิเปนธงชัย มีทฏิ ฐิ
เปนธงยอด มีทิฏฐิเปนใหญ เปนผูอันตัณหาบาง ทิฏฐิบางแวดลอม
เที่ยวไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กระทําไวในเบื้องหนา.
คําวา มีอยู ไดแก ยอมมี ยอมปรากฏ ยอมเขาไปได.
คําวา ไมขาวสะอาด ไดแก ไมขาวสะอาด ไมผองแผว ไม
บริสุทธิ์ คือเศราหมอง มัวหมอง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา กระทําไวใน
เบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยู.
[๙๓] คําวา อานิสงสที่เห็นอยูในตน มีความวา บทวา
ยทตฺตนิ ตัดบทเปน ย อตฺตนิ ทิฏฐิ เรียกวา ตน. บุคคลนั้นยอม
เห็นอานิสงส ๒ อยาง แหงทิฏฐิของตน คือ อานิสงสมีในชาตินี้ ๑,
อานิสงสมีในชาติหนา ๑.
อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาตินี้เปนไฉน ? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิอยางใด
พวกสาวกเปนผูมีทิฏฐิอยางนั้น พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ยําเกรงศาสดาผูมีทิฏฐิอยางนั้น และยอมไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ.
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่มีศาสดานั้นเปนเหตุ นี้ชื่อวา อานิสงส
แหงทิฏฐิมใี นชาตินี้.
อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาติหนา เปนไฉน ? บุคคลนั้นยอมหวังผล
ในอนาคตวา ทิฏฐินี้ควรเพื่อความเปนนาค เปนครุฑ เปนยักษ เปน
อสูร เปนคนธรรพ เปนมหาราช เปนพระอินทร เปนพรหม หรือเปน
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เทวดา ทิฏฐินี้ควรเพื่อความหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธิ์ หลุดไป
พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ สัตวทั้งหลายยอมหมดจด หมดจดวิเศษ
บริสุทธิ์ หลุดไป พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ เราจักหมดจด หมด
จดวิเศษ บริสุทธิ์ หลุดไป พนไป หลุดพนไปดวยทิฏฐินี้ดังนี้ นี้ชื่อวา
อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาติหนา.
บุคคลนั้นยอมเห็น แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น
ซึ่งอานิสงสแหงทิฏฐิของตน ๒ ประการนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อานิสงสที่เห็นอยูในตน.
วาดวยสันติ ๓
[๙๔] คําวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสและอาศัยสันติ
ที่กําเริบ ที่อาศัยกันเกิดขึ้น มีความวา สันติมี ๓ ประการ คือ
สันติโดยสวนเดียว ๑, สันติโดยองคนั้น ๆ ๑, สันติโดยสมมติ ๑.
สันติโดยสวนเดียว เปนไฉน ? อมตนิพพาน คือ ความระงับ
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสํารอก
ความดับ ความออกจากตัณหา เรียกวาสันติโดยสวนเดียว นี้ชอื่ วา สันติ
โดยสวนเดียว.
สันติโดยองคนั้น ๆ เปนไฉน ? บุคคลผูบรรลุปฐมฌานมีนิวรณ
สงบไป. ผูบ รรลุทุติยฌานมีวิตกและวิจารสงบไป. ผูบรรลุตติยฌานมีปติ
สงบไป. ผูบ รรลุจตุตถฌานมีสุขและทุกขสงบไป. ผูบรรลุอากาสานัญ
จายตนฌาน มีรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา สงบไป. ผูบรรลุ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 430

วิญญาณัญจายตนฌาน มีอากาสานัญจายตนสัญญาสงบไป. ผูบรรลุอากิญจัญ
ญายตนฌาน มีวิญญาณัญจายตนสัญญาสงบไป. ผูบรรลุเนวสัญญานาสัญ
ญายตนฌาน มีอากิญจัญญายตนสัญญาสงบไป. นี้ชื่อวา สันติโดยองค
นั้น ๆ.
สันติโดยสมมติ เปนไฉน ? ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา สันติ
โดยสมมติ. อนึ่ง สันติโดยสมมติพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาวา
สันติในคาถานี้.
คําวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงส และอาศัยสันติที่กําเริบ
ที่อาศัยกันเกิดขึ้น มีความวา อาศัย คือ พัวพัน ติดพัน ติดใจ
นอมใจถึงสันติอันกําเริบ คือ สันติอนั กําเริบทั่ว เอนไป เอียงไป หวั่น
ไหว กระทบกระทั่ง อันตนกําหนดแลว อันคนกําหนดทั่วแลวไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป สํารอก
ไปดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัย
อานิสงสและอาศัยสันติที่กําเริบที่อาศัยกันเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ทิฏฐิธรรมทั้งหลายของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมที่
บุคคลนั้นกําหนดแลว ที่ปจจัยปรุงแตง กระทําไวใน
เบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยู และบุคคลนั้นเปนผูอาศัย
อานิสงสที่เห็นอยูในตน และอาศัยสันติที่กําเริบที่อาศัยกัน
เกิดขึ้นเขาพึงยกตนหรือขมผูอื่น.
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วาดวยความถือมั่น
[๙๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่กลาวลวง
โดยงายเลย การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น
ก็ไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย เพราะฉะนั้น ในความ
ถือมั่นเหลานั้น นรชนยอมสละธรรมตาง ยึดถือธรรมบาง.
[๙๖] คําวา ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่
กาวลวงโดยงายเลย มีความวา คําวา ความถือมั่นดวยทิฏฐิ คือ
ความถือมั่น ยึดถือมั่นวา โลกเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ชื่อวา
ความถือมั่นดวยทิฏฐิ หรือความถือมั่น ยึดถือมั่นวา โลกไมเที่ยง สิ่ง
นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา โลกมีที่สุด....โลกไมมีทสี่ ุด....ชีพอันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น....ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น.....สัตวเบื้องหนาแตตาย ยอมเปน
อีก....สัตวเบื้องหนาแตตาย ยอมไมเปนอีก....สัตวเบื้องหนาแตตาย ยอม
เปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี....สัตวเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีกก็หามิได
ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ชื่อวาความ
ถือมั่นดวยทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา ความถือมั่นดวยทิฏฐิ คําวา
ยอมไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงายเลย คือ ยอมไมเปนอาการที่กาว
ลวงโดยยาก ขามโดยยาก ขามพนโดยยาก กาวลวงพนไปโดยยากเปนไป
ลวงโดยยาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ความถือมัน่ ดวยทิฏฐิ ยอมไม
เปนอาการที่กาวลวงโดยงายเลย.
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[๙๗] คําวา การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือ
มั่น มีความวา คําวา ในธรรมทั้งหลาย คือ ในทิฏฐิ ๖๒.
คําวา ถึงความตกลง มีความวา ตัดสินแลว ชี้ขาด คนหา
แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลวจึงจับมั่น
ยึดมั่น ถือมั่น รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึด
ถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น ความนอมใจเชื่อวา สิ่งนี้จริง แท แน
เปนสภาพจริง เปนยามจริง มิไดวิปริต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา การถึง
ความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น.
[๙๘] คําวา เพราะฉะนั้น ในความถือมั่นเหลานั้น นรชน..
มีความวา คําวา เพราะฉะนั้น คือ เพราะฉะนั้น เพราะการณนั้น
เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น.
คําวา นรชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต
ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย.
คําวา ในความถือมั่น เหลานั้น คือ ในความถือมั่นดวยทิฏฐิ
ทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะฉะนั้น ในความถือมั่น
เหลานั้น นรชน.
วาดวยการสละ ๒ อยาง
[๙๙] คําวา ยอมสละธรรมบาง ยึดถือธรรมบาง มีความวา
คําวา ยอมสละ คือ ยอมสละดวยเหตุ ๒ ประการ คือสละดวยการตัด
สินของผูอื่น ๑, ไมสําเร็จประโยชนเองจึงสละ ๑.
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นรชนยอมสละดวยการตัดสินของผูอื่น อยางไร ? ผูอื่นยอมตัดสิน
วาศาสดานั้นไมใชสัพพัญู ธรรมแหงศาสดานั้น ไมเปนธรรมอันศาสดา
กลาวดีแลว หมูคณะไมเปนผูปฏิบัติดี ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิอันเจริญ ปฏิปทา
ไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนทางนําออกจากทุกข
ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความบริสุทธิ์ ความพน ความพน
วิเศษ หรือความพนรอบมิไดมีในลัทธินี้ ประชาชนไมหมดจด ไมหมด
จดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพน วิเศษ หรือไมพน รอบเพราะลัทธิ
นั้น ลัทธินนั้ เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย ผูอื่นยอมตัดสิน
อยางนี้. เมื่อผูอื่นตัดสินใหอยางนี้ ยอมสละศาสดา สละธรรมที่ศาสดานั้น
บอก สละหมูคณะ สละทิฏฐิ สละปฏิปทา สละมรรค. นรชนยอมสละ
ดวยการตัดสินของผูอื่น อยางนี้.
นรชนไมสําเร็จประโยชนเองจึงสละ อยางไร ? นรชนไมยังศีลให
สําเร็จประโยชน ยอมสละศีล ไมยังวัตรใหสําเร็จประโยชน ยอมสละวัตร
ไมยังศีลและวัตรใหสําเร็จประโยชน ยอมสละศีลและวัตร. นรชน ไม
สําเร็จประโยชนเองจึงสละ อยางนี้.
คําวา ยอมยึดถือธรรมบาง คือ นรชนยอมถือ ยอมยึดมัน่ ยอม
ถือมั่นซึ่งศาสดา ธรรมทีศ่ าสดานั้นบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมสละธรรมบาง ยึดถือธรรมบาง. เพราะเหตุ
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา :ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่กาวลวง
โดยงายเลย การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น
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ก็ไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย เพราะฉะนั้น ในความ
ถือมั่นเหลานั้น นรชนยอมสละธรรมบาง ยึดถือธรรมบาง.
วาดวยผูมีปญญา
[๑๐๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไม
มีแกบคุ คลผูมีปญญา ในที่ไหน ๆ ในโลก เพราะบุคคล
ผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว เปนผูไมมีกิเลส
เครื่องเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา.
[๑๐๑] คําวา ทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในภพนอยและภพใหญ
ยอมไมมแี กบุคคลผูมีปญญา ในที่ไหน ๆ ในโลก มีความวา
ปญญา เรียกวา โธนะ ไดแก ความรู ความรูทั่ว ความเลือกเฟน
ความเลือกเฟนทั่ว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดความดี ความเขา
ไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิตความเปนผูฉลาด
ความเปนผูมีปญญารักษาตน ปญญาเครื่องจําแนก ปญญาเครื่องคิด ปญญา
เครื่องเขาไปเห็น ปญญาอันกวางขวางดุจแผนดิน ปญญาเครื่องทําลาย
กิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเครื่องเห็นแจง ความรูสึกตัว ปญญา
เครื่องเจาะแทง ปญญาเครื่องเห็นชัด ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลัง
ปญญาเพียงดังศัสตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาอันสวาง ปญญาอัน
แจมแจง ปญญาอันรุงเรือง ปญญาเพียงดังแกว ความไมหลง ความ
เลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุไร ปญญาจึงเรียกโธนา ?
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เพราะปญญานั้น เปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอก ซึ่งกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ
ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความ
โออวด ความกระดาง ความแข็งดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา
ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง
ความเรารอนทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง อกุศลธรรมทัง้ ปวง. เพราะ
เหตุนั้น ปญญา จึงเรียกวา โธนา.
อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอก ซึ่ง
มิจฉาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ....ซึ่งมิจฉาสังกัปปะ, สัมมาวาจา....ซึ่งมิจฉาวาจา, สัมมากัมมันตะ.....ซึ่งมิจฉากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ.....ซึ่งมิจฉาอาชีวะ, สัมมาวายามะ....ซึ่งมิจฉาวายามะ. สัมมาสติ....ซึ่งมิจฉาสติ, สัมมา
สมาธิ...ซึ่งมิจฉาสมาธิ, สัมมาญาณะ....ซึ่งมิจฉาญาณะ, สัมมาวิมุตติเปน
เครื่องกําจัด ลาง ชําระ ชักฟอก ซึ่งมิจฉาวิมุตติ. อีกอยางหนึ่ง อริย
มรรคมีองค ๘ กําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกกิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง
อกุศลกรรมทั้งปวง พระอรหันตเขาถึง เขาถึงพรอม เขาไป เขาไปพรอม
เขาชิด เขาชิดพรอม ประกอบแลว ดวยธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่อง
กําจัดเหลานี้. เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงชื่อวา ผูมีปญญา. พระอรหันต
นั้น กําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว ฉะนั้น จึงชื่อวา
ผูมีปญญา.
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คําวา ในที่ไหน ๆ คือ ใน ในที่ไหน ๆ ในที่ใดที่หนึ่งทุก ๆ
แหง ในภายใน ในภายนอก หรือทั้งภายในทั้งภายนอก.
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก.
คําวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนด
ดวยตัณหา ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ อื่ วา ความกําหนดดวย
ตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา ความกําหนดดวยทิฏฐิ.
คําวา ในภพนอยและภพใหญ ไดแก ในภพนอยและภพใหญ
คือ ในกรรมวัฏ และวิปากวัฏ. ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ ใน
วิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ. ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ
ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ. ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ
ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ. ในความเกิดบอย ๆ ในความไป
บอย ๆ ในความเขาถึงบอย ๆ. ในปฏิสนธิบอย ๆ ในความบังเกิดขึ้นแหง
อัตภาพบอย ๆ.
คําวา ทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอม
ไมมีแกบุคคลผูมีปญญา ในที่ไหน ๆ ในโลก คือ ทิฏฐิที่กําหนด
กําหนดทั่ว ปรุงแตง ตั้งมั่นในภพนอยและภพใหญทั้งหลาย ยอมไมมี
มิไดมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได แกบคุ คลผูมีปญญา ในที่ไหน ๆ ในโลก
คือยอมเปนทิฏฐิ อันบุคคลผูมีปญญานั้นละเสียแลว ตัดขาด สงบ ระงับ
ทําใหไมควรเกิดขึ้นได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมแี กบคุ คล
ผูมีปญญา ในที่ไหน ๆ ในโลก.
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วาดวยมารยาและมานะ
[๑๐๒] คําวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว
มีความวา ความประพฤติลวง เรียกวา มารยา. บุคคลบางคนในโลก
นี้ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ
แลว ยอมตั้งความปรารถนาอันลามก เพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น คือ
ยอมปรารถนาวา ใคร ๆ อยารูเรา ดําริวา ใคร ๆ อยารูเรา กลาววาจา
วา ใคร ๆ อยารูเรา ยอมพยายามดวยกายวา ใคร ๆ อยารูเรา ความ
ลวง ความเปนผูมีความลวง ความไมนึกถึง ความอําพราง ความปลอม
ความปดบัง ความหลีกเลี่ยง ความซอน ความซอนเรน ความปดความ
ปกปด ความไมทําใหตื่น ความไมเปดเผย ความปดดวยดี ความการทํา
ชั่ว เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความลวง.
คําวา มานะ ไดแก ความถือตัวอยาง คือ ความที่จิตใฝสูง.
ความถือตัว ๒ อยาง คือ ความยกตน, ความขมผูอื่น.
ความถือตัว ๓ อยาง คือ ความถือตัววา เราดีกวาเขา, เราเสมอ
เขา, เราเลวกวาเขา.
ความถือตัว ๔ อยาง คือ บุคคลยังความถือตัวใหเกิดเพราะลาภ.
ยังความถือตัวใหเกิดเพราะยศ, ยังความถือตัวใหเกิดเพราะความสรรเสริญ
ยังความถือตัวใหเกิดเพราะความสุข.
ความถือตัว ๕ อยาง คือ บุคคลยังความถือตัวใหเกิดวา เราได
รูปที่ชอบใจ ยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดเสียงที่ชอบใจ, ยังความถือ
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ตัวใหเกิดวา เราไดกลิ่นทีช่ อบใจ ยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดรสที่
ชอบใจ, ยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดโผฏฐัพพะที่ชอบใจ.
ความถือตัว ๖ อยาง คือ บุคคลยังความถือตัวใหเกิดดวยความถึง
พรอมแหงตา,......ความถึงพรอมแหงหู ความถึงพรอมแหงจมูก,.........
ความถึงพรอมแหงลิ้น,.....ความถึงพรอมแหงกาย, บุคคลยังความถือตัวให
เถิดดวยความถึงพรอมแหงใจ
ความถือตัว ๗ อยาง คือ ความถือตัว, ความถือตัวจัด, ความ
ถือตัวและความถือตัวจด, ความถือตัวเลว, ความถือตัวยิ่ง, ความถือตัว
วาเรามั่งมี, ความถือตัวผิด.
ความถือตัว ๘ อยาง คือ บุคคลยังความถือตัวใหเกิดเพราะลาภ.
ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะความเสื่อมลาภ, ยังความถือตัวใหเกิดเพราะ
ยศ, ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะความเสื่อมยศ, ยังความถือตัวใหเกิด
เพราะสรรเสริญ, ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะนินทา. ยังความถือตัวให
เกิดเพราะสุข, ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะทุกข.
ความถือตัว ๙ อยาง คือ ความถือตัววาเราเปนผูดีกวาคนอื่น
ความถือตัววาเราเปนผูเสมอกับคนดี, ความถือตัววาเราเปนผูเลวกวาคนดี,
ความถือตัววาเราเปนผูดีกวาคนชั้นเดียวกัน, ความถือตัววาเราเปนผูเสมอ
กับคนชั้นเดียวกัน, ความถือตัววาเราเปนผูเลวกวาคนชั้นเดียวกัน. ความ
ถือตัววาเราเปนผูดีกวาคนเลว, ความถือตัววาเราเปนผูเสมอกับคนเลว,
ความถือตัววาเราเปนผูเลวกวาคนเลว.
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ความถือตัว ๑๐ อยาง คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความถือตัว
ใหเกิดเพราะชาติ ๑ เพราะโคตร ๑ เพราะความเปนบุตรแหงสกุล ๑
เพราะความเปนผูมีรูป ๑ เพราะทรัพย ๑ เพราะการเรียน ๑ เพราะ
หนาที่การงาน ๑ เพราะขอบเขตศิลปะ ๑ เพราะวิทยฐานะ ๑ เพราะสุตะ ๑
เพราะปฏิภาณ ๑ เพราะวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง ๑ ความถือตัว กิริยา
ที่ถือตัว ความที่จิตถือตัว ความใฝสูง ความฟูขึ้น ความทนงตัว ความ
ยกตัว ความที่จิตใครสูงดุจธง นี้เรียกวา ความถือตัว.
คําวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว คือบุคคล
ผูมีปญญา ละ เวน บรรเทา ทําใหหมด ทําใหไมมี ซึ่งมารยาและมานะ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลผูมีปญญาและมารยาและมานะไดแลว.
๑

วาดวยกิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยาง
[๑๐๓] คําวา บุคคลผูมีปญญานั้นเปนผูไมมีกิเลสเครื่อง
เขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา มีความวา กิเลสเครื่องเขาถึง
ไดแก กิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยางคือ กิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา ๑ กิเลส
เครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา กิเลสเครื่องเขาถึง คือตัณหา ฯลฯ
นี้ชื่อวา กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ.
บุคคลผูมีปญญานั้นละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลส
เครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา เพราะ
เปนผูสละคืนกิเลส เครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ จึงชื่อวา ไมมีกิเลสเครื่อง
เขาถึง.
๑. นับแลวได ๑๒.
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บุคคลผูมีปญญานั้นจะพึงไปดวย ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัยอะไรเลา วาเปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน
ถือมั่นถึงความฟุงซาน ถึงความไมตกลง ถึงโดยเรี่ยวแรง กิเลสเครื่อง
ปรุงแตงเหลานั้น อันผูมีปญญานั้นละแลว เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องปรุง
แตงแลว จะพึงไปสูคติทั้งหลายดวยกิเลสอะไรเลาวา เปนสัตวเกิดในนรก
เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปน
สัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือ
เปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช บุคคลผูมีปญญานั้น ไมมีเหตุ
ไมมีปจจัย ไมมีการณะ อันเปนเครื่องไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผู
ไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ทิฏฐิที่กําหนด เพื่อเกิดในภพนอยและภพใหญ
ยอมไมมีแกบุคคลผูม ีปญญา ในที่ไหน ๆ ในโลก เพราะ
บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว เปนผูไมมี
กิเลสเครื่องเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา.
[๑๐๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะ
ติเตียนในธรรมทั้งหลายใด ๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผู
ไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง ดวยกิเลสอะไรอยางไรเลา เพราะ
ทิฏฐิถอื วามีตน ทิฏฐิถือวาไมมตี น ยอมไมมีแกบุคคลผู
ไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น บุคคลผูไมมีกิเลสเขาถึงนั้น
สลัดเสียแลวซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในโลกนี้นี่แหละ.
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[๑๐๕] คําวา บุคคลผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึง
วาทะติเตียนในธรรมทั้งหลาย มีความวา คําวา กิเลสเครื่องเขา
ถึง ไดแกกิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยางคือ กิเลสเครื่องเขาถึงคือ ตัณหา ๑
กิเลสเครื่องเขาถึงคือ ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ ื่อวา กิเลสเครื่องเขาถึงคือ ตัณหา
ฯลฯ นี้ ชื่อวา กิเลสเครื่องเขาถึงคือ ทิฏฐิ.
บุคคลนั้นไมละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา ไมสละคืนกิเลสเครื่อง
เขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูไมละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา เพราะเปนผู
ไมสละคืนกิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ จึงเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลาย
วา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่น ถึง ความฟุงซาน
ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเรี่ยวแรง กิเลสเครื่องปรุงแตงเหลานั้น
อันบุคคลนั้นไมละแลว เพราะเปนผูไมมีกิเลสเครื่องปรุงแตงจึงเขาถึง
วาทะติเตียนโดยคติ คือเขาถึง เขาไปถึง รับถือมั่น วาทะติเตียนวา
เปนสัตวเกิดในนรก เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย
เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปน
สัตวไมมีสัญญา หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา บุคคลผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียน
ในธรรมทั้งหลาย.
[๑๐๖] คําวา ใคร ๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลส
เครื่องเขาถึง ดวยกิเลสอะไรอยางไรเลา มีความวา คําวา กิเลส
เครื่องเขาถึงไดแกกิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยาง คือกิเลสเครื่องเขาถึงคือ
ตัณหา ๑ กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเครื่องเขาถึง
คือตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ.
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บุคคลนั้นละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเครื่องเขาถึง
คือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา เพราะเปนผูสละคืน
กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ.
ใคร ๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง ดวยราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัยอะไรเลาวาเปน
ผูกําหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่นถึงความฟุงซาน ถึงความไมตก
ลงหรือถึงโดยเรี่ยวแรง
กิเลสเครื่องปรุงแตงอันบุคคลเหลานั้นละแลว
เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องปรุงแตงแลว. ใคร ๆ จะพึงกลาว คติของ
บุคคลเหลานั้น ดวยกิเลสอะไรเลาวาเปนผูเกิดในนรก ฯลฯ หรือเปนผูที่มี
สัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็ไมใช บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น ไมมี
เหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะ เครื่องกลาว บอก พูด แสดง แถลงได
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ใคร ๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเครื่อง
เขาถึง ดวยกิเลสอะไรอยางไรเลา.
วาดวยทิฏฐิ
[๑๐๗] คําวา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน
ยอมไมมแี ตบุคคลผูไมมกี ิเลสผูเขาถึงนั้น มีความวา ทิฏฐิถือวามี
ตน ไดแกสสั สตทิฏฐิยอมไมมี ทิฏฐิถือวาไมมีตน ไดแก อุจเฉททิฏฐิ
ยอมไมมีทิฏฐิถือวามีตน คือสิ่งที่ถือยอมไมมี ทิฏฐิถือวาไมมีตน คือสิ่งที่
พึงปลอยยอมไมมีผูใดมีสิ่งที่ถือ ผูนนั้ ชื่อวา ยอมมีสิ่งที่พึงปลอย ผูใดมีสิ่ง
ที่พึงปลอยผูนั้น ชื่อวามีสิ่งที่ถือ พระอรหันตกาวลวงความถือและความ
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ปลอยลวงเลยความเจริญและความเสื่อมเสียแลว พระอรหันตนั้นอยูจบ
พรหมจรรยเปนเครื่องอยู ประพฤติธรรมเปนเครื่องประพฤติแลว ฯลฯ
ไมมีภพใหมเพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทิฏฐิถือวามีตัวตน ทิฏฐิถือวาไมมี
ตนยอมไมมแี กบุคคลผูไมมีกิเลสเครือ่ งเขาถึง.
[๑๐๘] คําวา เพราะบุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น
สลัดเสียแลวซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในโลกนี้นี่แหละ มีความวา ทิฏฐิ ๖๒
อันบุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น ละตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมให
ควรเกิดขึ้นได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง
นั้นสลัดแลว คือ กําจัด กําจัดดวยดี กําจัดออก ละ บรรเทา ทําให
ในรูปใหถึงความไมมี ซึ่งทิฏฐิทั้งปวง ในโลกนี้นี่แหละ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น สลัดเสียแลวซึ่งทิฏฐิ
ทั้งปวง ในโลกนี้นี่แหละ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา :บุคคลผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียน
ในธรรมทั้งหลาย ใคร ๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมี
กิเลสเครื่องเขาถึง ดวยกิเลสอะไร อยางไรเลา เพราะ
ทิฏฐิถอื วามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคลผู
ไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น สลัดเสียแลวซึ่งทิฏฐิทั้งปวง
ในโลกนี้นี่แหละดังนี้.
จบ ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๓
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อรรถกถาทุฏฐัฎฐกสุตตนิทเทส
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาแรก ในทุฏฐัฎฐกสูตรกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วทนฺติ ความวา ยอมติเตียนพระผูมี
พระภาคเจาและภิกษุสงฆ.
บทวา ทุฏมนาป เอเก อฺเป เว สจฺจมนา ความวา
บทวา บางพวก ไดแก เดียรถียบางพวกมีใจอันโทษประทุษราย บาง
พวกแมมีความสําคัญเชนนั้นก็มีใจอันโทษประทุษราย อธิบายวา ชนเหลา
ใดฟงเดียรถียเหลานั้นแลวเชื่อ ชนเหลานั้นเขาใจวาจริง.
บทวา วาทฺจ ชาต ความวา คําดาอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น.
บทวา มุนิ โน อุเปติ ความวา มุนีคือพระพุทธเจา ยอมไมเขา
ถึงเพราะมิใชผูกระทํา และเพราะความไมกําเริบ.
บทวา ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิฺจิ ความวา เพราะ
เหตุนั้น มุนนี ี้ พึงทราบวา ไมมีกิเลสเครื่องตรึงจิต ดวยกิเลสเครื่องตรึง
จิตมีราคะเปนตนในที่ไหน ๆ.
บทวา ทุฏมนา ความวา มีใจอันโทษทั้งหลายที่เกิดขึ้นประทุษ
รายแลว.
บทวา วิรุทฺธมนา ความวา มีใจอันกิเลสเหลานั้นกั้นไวไมให
ชองแกกุศล.
บทวา ปฏิวิรุทฺธมนา ทานขยายดวยสามารถอุปสรรค.
บทวา อาหตมนา ความวา ชื่อวา มีใจอันโทสะมากระทบ
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เพราะอรรถวา เดียรถียเหลานั้นมีใจอันปฏิฆะมากระทบแลว.
บทวา ปจฺจาหตมนา ทานขยายดวยสามารถแหงอุปสรรคเหมือน
กัน.
บทวา อาฆาติตมนา ความวา ชื่อวา มีใจอาฆาต เพราะอรรถ
วา เดียรถียเหลานั้นมีใจอาฆาตดวยสามารถวิหิงสา.
บทวา ปจฺจาฆาติตมมา ทานขยายดวยสามารถอุปสรรคเหมือนกัน
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มีใจชั่วดวยสามารถความโกรธ ชื่อวามีใจอันโทษ
ประทุษราย ดวยสามารถความผูกโกรธไว ชื่อวา มีใจผิด ดวยสามารถ
ลบหลูคุณทาน ชื่อวา มีใจผิดเฉพาะ ดวยสามารถตีเสมอ ชื่อวามีใจอัน
โทสะมากระทบเฉพาะ ดวยสามารถโทสะ ชื่อวา มีใจอาฆาต อาฆาต
เฉพาะ ดวยสามารถพยาบาท ชื่อวา มีใจชั่ว มีใจอันโทษประทุษราย
แลว เพราะไมไดปจจัยทั้งหลาย ชือ่ วา มีใจผิด มีใจผิดเฉพาะ เพราะ
เสื่อมยศ ชื่อวา มีใจอันโทสะมากระทบ มากระทบเฉพาะ เพราะติเตียน
ชื่อวา มีใจอาฆาต อาฆาตเฉพาะ เพราะเปนผูมีความพรอมเพรียงดวย
ทุกขเวทนา อาจารยบางพวกพรรณนา โดยนัยมีอาทิอยางนี้ ดวยประการ
ฉะนี้.
บทวา อุปวทนฺติ ความวา ยังครหาใหเกิดขึ้น.
บทวา อภูเตน ความวา ไมมีอยู.
บทวา สทฺทหนฺตา ความวา ยังศรัทธาใหเกิดขึ้นดวยสามารถ
ความเลื่อมใส.
บทวา โอกปฺเปนฺตา ความวา หยั่งลงกําหนดดวยสามารถแหงคุณ.
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บทวา อธิมุจฺจนฺตา ความวา อดกลั้นถอยคําของเดียรถียเหลานั้น
ลงความเห็นดวยสามารถความเลื่อมใส.
บทวา สจฺจมนา ความวาเขาใจวาจริง.
บทวา สจฺจสฺิโน ความวามีความสําคัญวาจริง.
บทวา ตถมนา ความวา เขาใจวาไมวิปริต.
บทวา ภูตมนา ความวา เขาใจวามีความเปนจริง.
บทวา ยาถาวมนา ความวา เขาใจวาไมหวั่นไหว.
บทวา อวิปรีตมนา ความวา เขาใจวาตั้งใจแนวแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจมนา สจฺจสฺิโน พึงทราบ
วา ทานกลาวคุณของผูที่พูดจริง.
บทวา ตถมนา ตถสฺิโน ทานกลาวคุณที่เชื่อมตอความจริง.
บทวา ภูตมนา ภูตสฺิโน ทานกลาวคุณที่เปนความตั้งมั่น.
บทวา ยาถาวนนา ยาถาวสฺิโน ทานกลาวคุณที่ควรเชื่อ
ถือได.
บทวา อวิปรีตมนา อวิปรีตสฺิโน ทานกลาวคุณคือพูดไมผิด.
บทวา ปรโต โฆโส ความวา มีศรัทธาเกิดขึ้นแตสํานักผูอื่น.
บทวา อกฺโกโส ความวา คําดา ๑๐ อยางมีชาติเปนตน อยางใด
อยางหนึ่ง.
บทวา โย วาท อุเปติ ความวา บุคคลใดเขาถึงคําติเตียน.
บทวา การโก วา ความวา ผูมีโทสะอันการทําแลวก็ดี.
บทวา การกตาย ความวา ดวยความที่มีโทสะอันกระทําแลว.
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บทวา วุจฺจมาโน ความวา ถูกเขากลาวอยู.
บทวา อุปวทิยนาโน ความวา ถูกเขาติเตียนอยู คือวา ถูก
ตําหนิโทษ.
บทวา กุปฺปติ ความวา ยอมโกรธ.
บทวา ขีลชาตตาป นตฺถิ ความวา ชื่อวา ผูม ีกิเลสเครื่องตรึง
จิตเกิดแลว เพราะอรรถวา มีกิเลสเครื่องตรึงจิตคือปฏิฆะ กลาวคือความ
เปนหยากเยื่อแหงจิตโดยความผูกพัน เกิดแลว ภาวะแหงผูมีกิเลสเครื่อง
ตรึงจิตเกิดแลวนั้น ชื่อวา ความเปนผูมีกิเลสเครื่องตรึงจิตเกิดแลว ความ
เปนผูมีกิเลสเครื่องตรึงจิตเกิดแลวแมนั้น ยอมไมมีคือมีอยูหามิได.
บทวา ปฺจป เจโตขีลา ความวา ผูมีความกําหนัดในกาย
มีความกําหนัดในรูป บริโภคอาหารเต็มทองพอแกความตองการ ประกอบ
ความสุขในการนอน ความสุขในการดูแล ประพฤติพรหมจรรย ปรารถนา
เทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทวดา หรือเทพอื่น ๆ ดวยศีล พรต
ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ กิเลสเครื่องตรึงใจ กลาวคือความเปนหยากเยื่อ
โดยความผูกพันจิต แม ๕ อยาง เห็นปานนี้ ยอมไมมี.
ครั้นตรัสพระคาถานี้แลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามพระอานนทเถระวา อานนท ภิกษุทั้งหลายถูกกลาวบริภาษสบประมาทอยูอยางนี้
กลาวอะไรกันบาง พระอานนทเถระกราบทูลวา มิไดกลาวอะไร ๆ เลย
พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท ภิกษุทั้งหลายไมพึงเปน
ผูนิ่งในที่ทั้งปวงดวยคิดวา เราเปนผูมีศีล ดวยวาคนทั้งหลายในโลกยอม
ไมรูวาบัณฑิตปนกับเหลาพาลเมื่อไมกลาว ดังนีแ้ ลวไดตรัสพระคาถานี้วา
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คนพูดไมจริงยอมเขาถึงนรก เพื่อจะแสดงธรรมวา อานนท ภิกษุทั้งหลาย
จงทวงตอบอยางนี้ กะมนุษยเหลานั้น พระเถระเรียนพระพุทธพจนนั้น
แลวกลาวกะภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงทวงตอบพวกมนุษยดวยคาถานี้
ภิกษุทั้งหลายไดกระทําอยางนั้น มนุษยที่เปนบัณฑิตไดพากันนิ่งอยู ฝาย
พระราชาทรงสงพวกราชบุรุษไปในที่ทั้งปวง จับพวกนักเลงที่พวกเดียรถีย
จางใหฆานางสุนทรี ทรงขมขู จึงทรงทราบความเปนไปนั้นไดตรัสบริภาษ
เดียรถียทั้งหลาย ผานมนุษยทั้งหลายเห็นเดียรถียแลว ก็เอากอนดินขวาง
เอาฝุนสาด พรอมกันกลาววา พวกนี้ทําความเสื่อมยศใหเกิดขึ้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระอานนทเถระเห็นดังนั้นจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาค.
เจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาแกพระเถระวา สกฺหิ ทิฏึ
ฯลฯ วเทยฺย ดังนี้.
คาถานี้มีเนื้อความวา ชนผูเปนเดียรถียมีทฏิ ฐิอยางนี้วา พวกเราฆา
นางสุนทรีแลวประกาศโทษของพวกสมณศากยบุตรทั้งหลาย จักยินดี
สักการะที่ไดมาดวยอุบายนี้ ชนผูเปนเดียรถียนนั้ พึงกาวลวงทิฏฐินั้นได
อยางไร โดยที่แทความเสื่อมยศนั้นก็ยอมมาถึงชนผูเปนเดียรถียนั้นเอง
ผูไมอาจลวงทิฏฐินั้นได หรือผูเปนสัสสตวาทีแมนั้น ไปตามความพอใจ
ในทิฏฐินั้น และตั้งมั่นในความชอบใจในทิฏฐินั้น พึงลวงทิฏฐิของตนได
อยางไร อีกอยางหนึ่งเมื่อกระทําใหเต็มดวยตนเอง คือเมื่อกระทําทิฏฐิ
เหลานั้น ใหบริบูรณดวยตนนั่นแล พึงกลาวที่ตนรูทีเดียว.
บทวา อวณฺณ ปกาสยิตฺวา ความวากระทําโทษมิใชคุณให
ปรากฏ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 449

บทวา สกฺการ ไดแก การกระทําความเคารพดวยปจจัย ๔.
บทวา สมฺนาน ไดแก การนับถือมากดวยใจ.
บทวา ปจฺจาหริสฺสาม ความวา จักยังลาภเปนตนใหบังเกิด.
บทวา เอวทิฏิกา ไดแก มีลัทธิอยางนี้ เพราะชนผูเปนเดียรถีย
เหลานั้นมีลัทธินี้ อยางนี้วา พวกเราจักยังลาภเปนตนนั้นใหบังเกิด อนึ่ง
ชนผูเปนเดียรถียเหลานั้นพอใจและชอบใจวา เรามีธรรม มีประการ
ดังกลาวแลว อีกอยางหนึ่ง ชนผูเปนเดียรถียเหลานั้น มีจิตมีภาพอยางนี้
ทีเดียววา ความคิดของเรามีอยู ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงวา
ชนผูเปนเดียรถียเหลานั้นมีความพอใจพรอมกับทิฏฐิก็ดี มีความชอบใจ
พรอมกับทิฏฐิและความพอใจก็ดี มีลัทธิพรอมกับทิฏฐิความพอใจและ
ความชอบใจก็ดี มีอัธยาศัยพรอมกับทิฏฐิความพอใจความชอบใจและลัทธิ
ก็ดี มีความประสงคพรอมกับทิฏฐิความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ และ
อัธยาศัยก็ดี ดังนี้ จึงกลาววา เอวทิฏิกา ฯลฯ เอวอธิปฺปายา ดังนี้
บทวา สก ทิฏ ิ ไดแก ทัศนะของตน.
บทวา สก ขนฺตึ ไดแก ความอดกลั้นของตน.
บทวา สก รุจึ ไดแก ความชอบใจของตน.
บทวา สก ลทฺธึ ไดแก ลัทธิของตน.
บทวา สก อชฺฌาสย ไดแก อัธยาศัยของตน.
บทวา สก อธิปฺปาย ไดแก ภาวะของตน.
บทวา อติกฺกมิตุ ไดแก เพื่อกาวลวงพรอม.
บทวา อถโข เสฺวว อยโส ความวา ความเสื่อมยศนั้นนั่นแหละ
ยอนมาถึงโดยสวนเดียว.
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บทวา เต ปจฺจาคโต ความวา ยอนมาเปนของเดียรถียเหลานั้น.
บทวา เต เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
บทวา อถวา เปนบทแสดงระหวางเนื้อความ.
บทวา สสฺสโต ไดแก เที่ยง คือยั่งยืน.
บทวา โลโก ไดแก อัตภาพ.
บทวา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺ ความวา สิ่งนี้เทานั้นจริงแท
สิ่งอื่นเปลา.
บทวา สมตฺตา ไดแก สมบูรณ.
บทวา สมาทินฺนา ไดแก ถือเอาโดยชอบ.
บทวา คหิตา ไดแก เขาไปถือเอา.
บทวา ปรามฏา ไดแก ถูกตองถือเอาโดยอาการทั้งปวง.
บทวา อภินิวิฏา ไดแก ไดทพี่ ึ่งเปนพิเศษ.
บทวา อสสฺสโต พึงทราบโดยปริยายตรงกันขามกับที่กลาวแลว.
บทวา อนฺตวา ไดแก มีที่สุด.
บทวา อนนฺตวา ไดแก ไมมีทสี่ ุดคือความเจริญ.
บทวา ต ชึว ไดแก ชีพก็อันนัน้ ทานทําเปนลิงควิปลาส.
บทวา ชีโว ก็ไดแก อัตตานั่นเอง.
บทวา ตถาคโต ไดแก สัตว, อาจารยบางพวกกลาววา
พระอรหันต.
บทวา ปรมฺมรณา ไดแก ตอจากตายไป ความวาปรโลก.
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บทวา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ความวา ตอจาก
ตายไป ยอมไมเปนอีก.
บทวา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ความวา
ตอจากตายไป ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี.
บทวา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ความวา
ยอมเปนอีกก็หามิได ดวยสามารถขาดสูญ ยอมไมเปนอีกก็หามิได ดวย
สามารถเที่ยง.
บทวา สกาย ทิฏิยา เปนตน เปนตติยาวิภัตติ.
บทวา อลฺลีโน ไดแก เปนอันเดียวกัน.
บทวา สย สมตฺต กโรติ ความวา เปลื้องความบกพรองกระทํา
ตนใหเต็มโดยชอบดวยนี้.
บทวา ปริปุณฺณ ความวา เปลื้องโทษที่เกินเลย กระทําให
สมบูรณ.
บทวา อโนม ความวา เปลื้องโทษที่เลว กระทําใหไมลามก.
บทวา อคฺค ไดแก เปนตน.
บทวา เสฏ ไดแก เปนประธาน คือปราศจากโทษ.
บทวา วิเสฏ ไดแก เจริญที่สดุ .
บทวา ปาโมกฺข ไดแก ยิ่ง.
บทวา อุตฺตม ไดแก วิเศษ คือไมมีในเบื้องต่ํา.
บทวา ปวร กโรติ ความวากระทําใหสูงสุดเปนพิเศษ.
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อีกอยางหนึ่ง อาจารยพวกหนึ่ง พรรณนาอยางนี้วา กระทําใหเลิศ
ดวยเปลื้องโทษที่นอนเนื่องใหประเสริฐ ดวยเปลื้องโทษที่เปนสังกิเลส
ใหวิเศษ ดวยเปลื้องโทษที่เปนอุปกิเลสใหเปนวิสิษฎิ์ ดวยเปลื้องโทษที่
เต็มใหเปนประธาน ดวยเปลื้องโทษปานกลางใหอุดม ดวยเปลื้องโทษ
อุดมและปานกลางใหบวร.
บทวา อย สตฺถา สพฺพฺู ความวา พระศาสดาของพวกเรา
นี้ เปนพระสัพพัญู ดวยสามารถทรงรูทุกอยาง.
บทวา อย ธมฺโม สฺวากฺขาโต ความวา พระธรรมของพวกเรา
นี้พระศาสดาตรัสแลวดวยดี.
บทวา อย คโณ สุปฏิปนฺโน ความวา พระสงฆของพวกเรานี้
ปฏิบัติแลวดวยดี.
บทวา อย ทิฏ ิ ภทฺทิกา ความวา ลัทธิของพวกเรานี้ดี.
บทวา อย ปฏิปทา สุปฺตฺตา ความวา ปฏิปทาอันเปน
สวนเบื้องตนของพวกเรานี้ อันพระศาสดาทรงบัญญัติแลวดวยดี.
บทวา อย มคฺโค นิยฺยานิโก ความวา มรรคเครื่องนําออก
เปนพัก ๆ ของพวกเรานี้ เปนเครื่องนําออก บุคคลยอมการทําใหเต็มที่
ดวยตนเอง ดวยประการฉะนี้.
บทวา กเถยฺย ไดแก พึงพูดวา โลกเที่ยง พึงแสดงวา สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอื่นเปลา พึงแถลงวา โลกมีที่สุด คือใหถือเอาโดยวิธีมี
อยางตาง ๆ วา ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี.
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ลําดับนั้น พอลวง ๗ วัน พระราชาก็รับสั่งใหทิ้งซากศพนั้น เวลา
เย็นเสด็จไปวิหาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อความเสื่อมยศเกิดขึ้นเชนนี้ ควรจะแจงแมแกขาพระองค
มิใชหรือ เมื่อพระราชากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
มหาบพิตร การแจงแกคนอื่นวา เราเปนผูมีศีล สมบูรณดวยคุณความดี
ดังนี้ ไมสมควรแกพระอริยะทั้งหลาย ดังนี้แลวไดทรงภาษิตคาถาที่เหลือ
วา โย อตฺตโน สีลวตานิ ดังนี้ เพื่อเปนเหตุใหเกิดเรื่องนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลวตานิ ไดแก ศีลทั้งหลายมีพระปาติโมกขเปนตน และธุดงควัตรทั้งหลายมีอารัญญิกธุดงคเปนตน.
บทวา อนานุปุฏโ ไดแก อันใคร ๆ ไมถาม.
บทวา ปาวา ไดแก ยอมกลาว.
บทวา อนริยธมฺม กุสลา ตมาหุ โย อาตุมาน สยเมวปาวา ความวา ชนใดยอมบอกตนวาเที่ยงนั่นแลอยางนี้ ผูฉลาดทั้งหลาย
ยอมกลาววาทะของชนนั้นอยางนี้วา นั้นไมใชธรรมของอริยชน.
บทวา อตฺถิ สีลฺเจว วตฺตฺจ ความวา เปนศีลดวยนั่นเทียว
เพราะอรรถวา สังวร เปนวัตรดวย เพราะอรรถวา สมาทาน.
บทวา อตฺถิ วตฺต น สีล. ความวา ขอนั้นเปนวัตรแตไมเปน
ศีล ดวยอรรถดังกลาวแลว.
บทวา กตม เปนกเถตุกัมยตาปุจฉา.
บทวา อิธ ภิกขฺ ุ สีลวา เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
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บทวา สวรฏเน ความวา ดวยอรรถวา การทําความสํารวม
ถือดวยอรรถวา ปดทวารที่กาวลวง.
บทวา สมาทานฏเน ความวา ดวยอรรถวา ถือเอาโดยชอบ
ซึ่งสิกขาบทนั้น ๆ.
บทวา อารฺิกงฺค ความวา ชือ่ วา อารัญญิกะ เพราะอรรถวา
มีที่อยูอาศัยในปา องคแหงผูมีที่อยูอาศัยในปา ชือ่ อารัญญิกังคะ.
บทวา ปณฺฑปาติกงฺค ความวา ก็การตกลงแหงกอนอามิสกลาว
คือภิกษา ชื่อวา บิณฑบาต ทานอธิบายวา การตกลงในบาตรแหงกอน
ภิกษาที่คนเหลาอื่นถวาย. ชื่อวา บิณฑปาติกะ เพราะอรรถวา. บิณฑบาตร
นั้น คือ เขาหาสกุลนั้น ๆ แสวงหา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา บิณฑปาตี
เพราะอรรถวา มีการเทีย่ วไปเพื่อกอนขาวเปนวัตร.
บทวา ปติตุ แปลวา การเที่ยวไป บิณฑปาตีนั่นแหละเปน.
บิณฑปาติกะ, องคแหงบิณฑปาติกะผูเที่ยวไปเพื่อกอนขาวเปนวัตร ชื่อ
บิณฑปาติกังคะ เหตุ ทานเรียกวา องค. เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นเปน
ผูเที่ยวไปเพื่อกอนขาวเปนวัตร ดวยการสมาทานใด การสมาทานนั้น พึง
ทราบวาเปนชื่อขององคนั้นโดยนัยนีแ้ หละ.
ผาชื่อวา บังสุกุล เพราะอรรถวา เปนเหมือนเกลือกกลั้วดวยฝุน
ในที่นั้น ๆ ดวยอรรถวา ฟุงไป เพราะตั้งอยูบนฝุนทั้งหลายในที่แหงใด
แหงหนึ่ง มีถนน ปาชา และกองหยากเยื่อเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
บังสุกุล เพราะอรรถวา ถึงภาวะนาเกลียดเหมือนฝุน ทานอธิบายวา ถึง
ความเปนของนารังเกียจ การทรงไวซึ่งผาบังสุกุลที่มีคําไขอันไดแลวอยางนี้
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ชื่อวา บังสุกุล การทรงไวซึ่งผาบังสุกุลเปนปกติของภิกษุนั้น เหตุนั้น
ภิกษุนั้นถึงชื่อวา บังสุกูลิก ผูทรงไวซึ่งผาบังสุกุล องคแหงภิกษุผูทรงไว
ซึ่งผาบังสุกุลนั้นชื่อบังสุกูลิกังคะ.
ชื่อวา เตจีวริก เพราะอรรถวา มีไตรจีวรกลาวคือ สังฆาฏิ
อุตตราสงค และอันตรวาสก เปนปกติ องคแหงเตจีวริกผูมีไตรจีวรเปน
ปกติ ชื่อเตจีวริกังคะ.
บทวา สปทานจาริกงฺค ความวา ความขาด ทานเรียกวา ทานะ.
ปราศจากความขาด ชื่อวา อปทานะ อธิบายวาไมขาด กับดวยการ
ปราศจากความขาด ชื่อวา สปทานะ. ทานอธิบายวา เวนจากความขาด
คือ ตามลําดับเรือน. ชื่อวา สปทานจารี เพราะอรรถวา มีการเที่ยวไป
ตามลําดับเรือนเปนปกติ. สปทานจารีนั่นแหละเปนสปทานจาริกะ. องค
แหงสปทานจาริกะผูเที่ยวไปตามลําดับเรือนเปนปกติ ชื่อสปทานจาริกังคะ.
บทวา ขลุ ในบทวา ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค เปนนิบาตลงใน
อรรถปฏิเสธ มีผูปวารณา ภัตที่ไดมาภายหลัง ชื่อวา ปจฉาภัต. การ
บริโภคภัตที่ไดมาภายหลัง ชื่อวา ปจฉาภัตโภชน. ชื่อวา ปจฉาภัตติกะ
เพราะอรรถวา มีปจฉาภัตเปนปกติ. เพราะทําสัญญาในปจฉาภัตโภชนนั้น
วาปจฉาภัต มิใชปจฉาภัตติกะ. ชื่อวา ขลุปจฉาภัตติกะ คํานี้เปนชื่อของการ
บริโภคมากเกินซึ่งหามไวดวยสามารถสมาทาน. องคแหงขลุปจฉาภัตติกะ
ผูไมบริโภคภัตที่ไดมาภายหลัง ชื่อ ขลุปจฉาภัตติกังคะ.
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บทวา เนสชฺชิกงฺค ความวา ชือ่ วา เนสัชชิกะ เพราะอรรถวา
มีการหามการนอน อยูดว ยการนั่งเปนปกติ องคแหงเนสัชชิกะ ผูหาม
การนอนอยูดวยการนั่ง ชื่อวา เนสัชชิกกังคะ.
บทวา ยถาสนฺถติกงฺค ความวา เสนาสนะที่เขาจัดไวใด ๆ นั่น
แล ชื่อวา เสนาสนะตามที่จัดไว. คํานี้เปนชื่อเสนาสนะที่เขาแสดงกอน
อยางนี้วา เสนาสนะนี้ยอมถึงแกทาน ชื่อวา ยถาสันถติกะ เพราะอรรถวา
มีการอยูในเสนาสนะตามที่จัดไวนั้นเปนปกติ. องคแหงยถาสันถติกะผูอยู
ในเสนาสนะตามที่จัดไวเปนปกติ ชื่อวา ยถาสันถติกังคะ.
องคเหลานี้ทั้งหมดนั้นแล ชื่อวา ธุดงค เพราะอรรถวา เปนองค
แหงภิกษุผูกําจัด เพราะกําจัดกิเลสดวยสมาทานนั้น ๆ. หรืออรรถวา มี
ญาณที่ไดโวหารวา ธุตะ เพราะกําจัดกิเลส เปนองค. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา ธุดงค เพราะอรรถวา ธุตะเหลานั้นดวย. ชื่อวาเปนองค เพราะ
กําจัดธรรมที่เปนปฏิปกษดวยการปฏิบัติดวย ดังนี้ก็มี. ในขอนี้พึงทราบ
วินิจฉัยโดยอรรถวาอยางนี้กอน.
ก็ธุดงคเหลานี้ทั้งหมดนั่นแล มีเจตนาเครื่องสมาทานเปนลักษณะ.
สมจริงดังที่ตรัสไววา บุคคลผูตั้งใจแนวแนนั้น ยอมตั้งใจแนวแนดวยธรรม
ใด ธรรมเหลานั้น คือจิตและเจตสิก. เจตนาเครื่องสมาทานนั้น คือธุดงค.
ขอที่หามนั้น คือวัตถุ. ก็ธุดงคทั้งหมดนั่นแล มีความกําจัดความอยากได
เปนรส มีความไมอยากไดเปนปจจุปปฏฐาน. มีอริยธรรมมีความ
ปรารถนานอยเปนตน เปนปทัฏฐาน. ในขอนี้พึงทราบวินิจฉัยโดย
ลักษณะเปนตน ดวยประการฉะนี้.
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บทวา วิริยสมาทานมฺป ไดแก แมการถือเอาความเพียร.
บทวา กาม เปนนิบาตลงในอรรถวา สวนเดียว.
บทวา ตโจ จ นหารู จ ไดแก ผิวหนังและเสนเอ็นทั้งหลาย.
บทวา อฏิ จ ไดแก กระดูกทั้งหมด.
บทวา อวสุสฺสตุ ไดแก จงเหือดแหงไป.
บทวา อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ความวา เนื้อและเลือดทั้งหมดจง
เหือดแหงไป.
บทวา ตโจ ไดแก อวัยวะสวนหนึ่ง.
บทวา นหารู ไดแก อวัยวะสวนหนึ่ง.
บทวา อฏิ ไดแก อวัยวะสวนหนึ่ง.
บทวา อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ไดแก อวัยวะสวนหนึ่ง.
บทวา ยนฺต เปนบทเชื่อมกับบทที่จะพึงกลาวขางหนา.
บทวา ปุริสถาเมน ไดแก ดวยกําลังทางกายของบุรุษ.
บทวา พเลน ไดแก ดวยกําลังญาณ.
บทวา วิริเยน ไดแก ดวยวิริยานุภาพแหงญาณทางใจ.
บทวา ปรกฺกเมน ไดแก ดวยการกาวไปสูฐานะขางหนา ๆ คือ
ดวยความเพียรที่ถึงขั้นอุตสาหะ.
บทวา ปตฺตพฺพ ไดแก อิฐผลนัน้ ใดที่พึงบรรลุ.
บทวา น ต อปาปุณิตฺวา ไดแก ยังไมบรรลุอิฐผลที่พึงบรรลุนั้น.
บทวา วิริยสฺส สณฺฑาน ภวิสฺสติ ความวา ความยอหยอน คือ
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ความจมลงแหงความเพียร ซึ่งมีประการดังกลาวแลว จักไมมี. ปาฐะวา
สณฺาน ก็มี ความก็อยางนี้แหละ.
บทวา จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ความวา ประคองจิต คือ อุตสาหะ.
บทวา ปทหติ ความวา ไดตั้งอยูเฉพาะ.
บทวา นาสิสฺส ความวา เราจักไมเคี้ยวกิน คือจักไมบริโภค.
บทวา น ปวิสฺสามิ ความวา จักไมดื่มขาวยาคูและน้ําดื่มเปนตน.
บทวา วิหารโต น นิกฺขเม ความวา ไมพึงออกภายนอกเสนาสนะ.
บทวา นป ปสฺส นิปาเตสฺส ความวา จักไมทําใหศีรษะตกคือ
ตั้งอยูบนเตียง ตั่ง พื้น หรือบนที่ปูลาดคือเสื่อลําแพน.
บทวา ตณฺหาสลฺเล อนูหเต ความวา เมื่อลูกศรกลาวคือตัณหา
เรายังถอนไมได อธิบายวา ยังไมปราศจากไป.
บทวา อิม ปลฺลงก ไดแก การนั่งเนื่องดวยขาที่คูเขาโดยรอบ.
บทวา น ภินฺทิสฺสามิ ไดแก จักไมละ.
บทวา ยาว เม น อนุปาทาย ไดแก ไมยึดถือดวยอุปาทาน ๔.
บทวา อาสเวหิ ไดแก จากอาสวะ ๔ มีกามาสวะเปนตน.
บทวา วิมุจฺจิสฺสติ ไดแก จักยังไมหลุดพนดวยสมุจเฉทวิมุตติ.
บทเริ่มตนวา น ตาวาห อิมมฺหา อาสนา วุฏหริสฺสามิ
จนถึงบทวา รุกฺขมูลา นิกฺขมิสฺสามิ ทานกลาวดวยสามารถแหงโอกาส.
บทวา อิมสฺมึเยว ปุพฺพณฺหสมย อริยธมฺมมาหริสฺสามิ จน
ถึงบทวา คิมฺเห ทานกลาวดวยสามารถแหงกาล.
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บทวา ปุริเม วโยขนฺเธ เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงวัย
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสนา น วุฏหิสฺสามิ ความวา
จักไมลุกจากอาสนะที่นั่งแลว.
บทวา อฑฺฒโยคา ไดแก เรือนเพิง.
บทวา ปาสาทา ไดแก ปราสาทยาว.
บทวา หมฺมิยา ไดแก เรือนโลน.
บทวา คุหาย ไดแก ถ้ําฝุน.
บทวา เลณา ไดแก ถาภูเขาทั้งที่มีขอบเขต และไมมี.
บทวา กุฏิยา ไดแก กุฎีที่ฉาบทาเปนตน.
บทวา กูฏาคารา ไดแก เรือนที่ยกยอดขึ้นทํา.
บทวา อฏฏา ไดแก หอคอยบนหลังคาประตู.
บทวา มาฬา ไดแก โรงกลม. ที่อยูอาศัยพิเศษอยางหนึ่ง เชื่อ
วา เรือนที่มีเครื่องกั้น บางทานกลาววา เรือนที่มีหลังคา ก็มี.
บทวา อุปฏานสาลา ไดแก หอประชุม หรือหอฉัน มณฑป
เปนตนก็ปรากฏเหมือนกัน.
บทวา อริยธมฺม ไดแก ธรรมที่ปราศจากโทษ หรือธรรมของ
พระอริยะทั้งหลาย คือ ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลาย.
บทวา อาหริสฺสามิ ไดแก จักนํามาใกลจิตของเราดวยศีล.
บทวา สมาหริสฺสามิ ไดแก จักนํามาเปนพิเศษดวยสมาธิ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 460

บทวา อธิคจฺฉิสฺสามิ ไดแก จักถึงดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ
ดวยธุดงค.
บทวา ผสฺสยิสฺสามิ ไดแก จักถูกตองดวยมรรค.
บทวา สจฺฉิกริสฺสามิ ไดแก จักการทําใหประจักษดวยผล.
อีกนัยหนึ่ง จักนํามาดวยโสดาปตติมรรค, จักนํามาดวยดีดวยสกทาคามิมรรค จักบรรลุดวยอนาคามิมรรค, จักถูกตองดวยอรหัตตมรรค, จัก
กระทําใหแจงดวยปจจเวกขณะ.
บทวา ผสฺสยิสฺสามิ ในนัยทั้งสอง มีความวา จักถูกตองนิพพาน
ดวยนามกาย.
บทวา อปุฏโ เปนบทเดิม บทนั้นมีความวา อันใคร ๆ ไมถาม.
บทวา อปุจฺฉิโต ความวา ไมใหรูแลว.
บทวา อยาจิโต ความวา ไมขอรอง.
บทวา อนชฺเฌสิโต ความวา ไมบังคับ บางทานกลาววา ไม
ปรารถนา.
บทวา อปฺปสาทิโต ความวา ไมเชื้อเชิญ.
บทวา ปาวทติ ความวา ยอมกลาว.
บทวา อหมสฺมิ แปลวา เปนเรา.
บทวา ชาติยา วา ความวา ดวยชาติกษัตริยและชาติพราหมณบาง.
บทวา โคตฺเตน วา ความวา ดวยโคดมโคตรเปนตนบาง.
บทวา โกลปุตฺติเยน วา ความวา ดวยความเปนบุตรของ
ตระกูลบาง.
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บทวา วณฺณโปกฺขรตาย วา ความวา ดวยความเปนผูมีรูปราง
งามบาง.
บทวา ธเนน วา ความวา ดวยทรัพยสมบัติบาง.
บทวา อชฺเฌเนน วา ความวา ดวยกระทําการเชื้อเชิญบาง.
บทวา กมฺมายตเนน วา การงานนั่นแหละ ชื่อวากัมมายตนะ
ดวยการงานนั้น มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนบาง.
บทวา สิปฺปานตเนน วา ความวา ดวยธนูศิลปเปนตนบาง.
บทวา วิชฺชฏาเนน วา ความวา ดวยวิทยฐานะ ๑๘ อยาง
บาง.
บทวา สุเตน วา ความวา ดวยคุณคือความเปนพหูสูตบาง.
บทวา ปฏิภาเณน วา ความวา ดวยญาณกลาวคือปฏิภาณใน
เหตุและมิใชเหตุ.
บทวา อุจฺจากุลา ความวา จากตระกูลกษัตริยและตระกูลพราหมณ.
ดวยบทนี้ ยอมแสดงความเปนใหญโดยชาติและโคตร.
บทวา มหาโภคกุลา ความวา จากตระกูลคฤหบดีมหาศาล.
ดวยบทนี้ ยอมแสดงความเปนใหญโดยความมั่งคั่ง.
บทวา อุฬารโภคกุลา ความวา จากตระกูลแพศยที่เหลือลงเปน
ตน ดวยบทนี้ ยอมแสดงถึงทองและเงินเปนตนมากมาย ดวยวาแมพวก
จัณฑาลก็มีโภคะโอฬาร.
บทวา าโต แปลวา ปรากฏ.
บทวา ยสสี ความวา ถึงพรอมดวยบริวาร.
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บทวา สุตฺตนฺติโก แปลวา เปนผูขวนขวายในพระสูตร.
บทวา วินยธโร แปลวา เปนผูทรงพระวินัยปฎก.
บทวา ธมฺมกถิโก แปลวา ผูชํานาญพระอภิธรรม.
บทวา อารฺิโก เปนตน ทานกลาวเพื่อแสดงขอปฏิบัติอัน
เปนสวนเบื้องตนแหงธุดงค.
บทวา ปมสฺส ฌานสฺส ลาภี เปนตน ทานกลาวดวยสามารถ
แสดงรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติ ๘ แลวแสดงปฏิเวธ.
บทวา ปาวทติ เปนบทเดิม.
บทวา กเถติ ความวา ยอมกลาววา ขาพเจาเปนอาจารยผูทรง
ปฎก.
บทวา ภณติ ความวา กระทําใหปรากฏวา ขาพเจาเปนผูถือธุดงค.
บทวา ทีปยติ ความวา ชี้แจงวา ขาพเจาเปนผูไดรูปฌาน.
บทวา โวหรติ ความวา เปลงวาจาวา ขาพเจาเปนผูไดอรูปฌาน.
บทวา ขนฺธกุสลา ความวา ผูฉ ลาดในสามัญลักษณะซึ่งเปนไป
กับดวยลักษณะในขันธ ๕ อธิบายวา ผูฉลาดดวยสามารถแหงญาตปริญญา
ตีรณปริญญา และปหานปริญญา แมในธาตุ อายตนะ และปฏิจจสมุปบาท
เปนตน ก็นัยนี้แหละ
บทวา นิพฺพานกุสลา ความวา ผูฉลาดในนิพพาน.
บทวา อนริยาน ไดแก มิใชอริยะ.
บทวา เอโส ธมฺโม ไดแก สภาวะนี้.
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บทวา พาลาน ไดแก พวกมิใชบัณฑิต.
บทวา อสปฺปุริสาน ไดแก พวกมิใชคนดี.
บทวา อตฺตา ไดแก ซึ่งตน.
บทวา สนฺโต ความวา ชื่อวาผูสงบเพราะความเขาไปสงบกิเลสมี
ราคะเปนตน, ชื่อวา ผูดบั กิเลสในตนแลว ก็เหมือนกัน.
บทวา อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน ความวา ไมอวดในศีล
ทั้งหลาย โดยนัยเปนตนวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีล ดวยประการ
ฉะนี้. ทานอธิบายไววา ไมกลาววาจาโออวดคนซึ่งเปนนิสิตแหงศีล.
บทวา ตมริยธมฺม กุสลา วทนฺติ ความวา ผูฉลาดในขันธ
เปนตน มีพระพุทธเจาเปนตน ยอมกลาวความไมอวดในศีลของภิกษุนั้นวา
นี้เปนอริยธรรม.
บทวา ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุห
ิ ฺจิ โลเก ความวา กิเลส ๗
ประการ มีราคะเปนตน เปนเหตุฟูขึ้น มิไดมีแกภกิ ษุใด คือแกพระขีณาสพ
ในที่ไหน ๆ ในโลก. เชื่อมความวาผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาวความไมอวด
นั้นของภิกษุนั้น อยางนี้วา นี้เปน อริยธรรม.
บทวา สนฺโต เปนบทเดิม.
บทวา ราคสฺส สมิตตฺตา ความวา เพราะระงับราคะ ซึ่งมี
ความกําหนัดเปนลักษณะได แมในโทสะเปนตน ก็นัยนี้แหละ.
บทวา วิชฺฌาตตฺตา ความวา เพราะเผากิเลสเครื่องเรารอนทั้ง
ปวงได.
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บทวา นิพฺพุตตฺตา ความวา เพราะดับกิเลสเครื่องเผาทั้งปวงได.
บทวา วิคตตฺตา ความวา เพราะปราศจากคือไกลอภิสังขารฝาย
อกุศลทั้งปวง.
บทวา ปฏิปสฺสทฺธตฺตา ความวา เพราะความเกิดขึ้นแหงความ
สงบระงับโดยอาการทั้งปวง.
บทวา สตฺตนฺน ธมฺมาน ภินนฺ ตฺตา ภิกขฺ ุ ความวา ชื่อวา
ภิกษุ เพราะทําลายธรรม ๗ ประการทีจ่ ะกลาวขางหนาดํารงอยู. กิเลส ๓
อยางเหลานั้น คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทําลายดวย
โสดาปตติมรรค, กิเลสอยางหยาบ ๒ อยางเหลานี้ คือ กามราคะ โทสะ
ทําลายไดดวยสกทาคามิมรรค. กิเลส ๒ อยางเหลานั้นนั่นแหละที่เปนอยู
ละเอียด ทําลายไดดวยอนาคามิมรรค. กิเลส ๒ อยางเหลานี้ คือ โมหะ
มานะ ทําลายดวยอรหัตมรรค.
อนึ่ง เพื่อจะแสดงกิเลสทั้งหลายที่เหลือพระสารีบุตรเถระจึงกลาววา
ภิกษุนั้น ทําลายแลวซึ่งอุกุศลธรรมอันลามก ดังนี้.
บทวา สงฺกิเลสิกา ไดแก อันเปนปจจัยแหงความมัวหมอง.
บทวา โปโนพฺภวิกา ไดแก ใหเกิดในภพใหม.
บทวา สทฺทรา ไดแก ชื่อวามีความกระวนกระวาย เพราะอรรถ
วา เปนที่มีความกระวนกระวายคือกิเลส. ปาฐะวา สทรา ก็มี ความวา
เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย.
บทวา ทุกฺขวิปากา ความวา ใหทุกขในเวลาใหผล.
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บทวา อายตึ ชาติชรามรณียา ความวา เปนปจจัยแกชาติ
ชรา และมรณะ ในอนาคตกาล.
คาถาวา ปชฺเชน กเตน อตฺตนา เปนตน มีประมวลเนื้อความ
ดังนี้วา ผูใดควรแกคําชมเชยเหลานี้อยางนี้วา ถึงปรินิพพานแลวดวยธรรม
อันเปนทางอันตนใหเจริญแลว ขามความสงสัยไดแลว เพราะถึงความดับ
รอบกิเลส และละแลวซึ่งความเสื่อมและความเจริญ มีประเภทคือวิบัติและ
สมบัติ ความเสื่อมและความเจริญ ความขาดสูญและความเที่ยง บาปและบุญ
อยูจบมรรค เปนผูมีภพใหมสิ้นแลว ผูนั้นชื่อวา ภิกษุ.
ปาฐะ ๒ วา อิติห วา อิทห ทานยกปาฐะวา อิทห หมาย
เอาการตอบทเปนตนวา อิติ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิติ ไดแก
บทที่กลาวแลว.
บทวา ปทสนฺธิ ไดแก การตอบททั้งหลายชื่อปทสนธิความวา
การเชื่อมบท.
บทวา ปทสสคฺโค ไดแก ความเปนอันเดียวกันของบททั้งหลาย.
บทวา ปทปาริปูริ ไดแก ความบริบูรณแหงบททั้งหลาย ความ
เปนอันเดียวกันของบททั้งสอง.
บทวา อกฺขรสมวาโย ความวา เพื่อแสดงวาแมบททั้งหลายเปน
อันเดียวกันก็ดี ไมบริบรู ณก็ดี นี้ยอมไมเปนที่ประชุมคือรวมแหงอักษรทั้ง
หลายอยางนี้ พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา อกฺขรสมวาโย ดังนี้.
บทวา พฺยฺชนสิลิฏตา ความวา ความประจักษแจงอรรถแหง
พยัญชนะทั้งหลาย คือแหงอรรถและพยัญชนะที่กลาวแลวเพื่อความบริบูรณ
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แหงการรวบรวมพยัญชนะ ความออน มิใชความไมเรียบรอยแหงปาฐะ
เพราะเปนความไพเราะแหงเหตุทั้งหลาย.
บทวา ปทานุปุพฺพตาเมต ความวา ความเปนลําดับแหงบท
ทั้งหลาย ชื่อวาความเปนไปตามลําดับบท อธิบายวา ความเปนลําดับแหง
บท.
บทวา เมต ไดแก บทนั้น หากจะถามวา บทไหน พึงตอบวา
บทวา อิติ นี้ ม อักษรในบทวา เมต นี้ ทานกลาวตอบท.
บทวา กตฺถี โหติ ความวา เปนผูมีปกติกลาวยกตนวา ขาพเจา
เปนผูถึงพรอมดวยศีล.
บทวา กตฺถติ ความวา ยอมกลาวโดยนัยที่กลาวแลว.
บทวา วิกตฺถติ ความวา ยอมกลาวมีอยางตาง ๆ.
บทวา กตฺถนา แปลวา กลาว.
บทวา อารโต ความวา แตที่ไกล.
บทวา วิรโต ความวา ยินดีดวยความปราศจากดวยลามารถกาว
ขามฐานะ.
บทวา ปฏิวิรโต ความวา เปนผูออกจากฐานะนั้นแลวไมประกอบ
โดยอาการทั้งปวงยินดีบรรดาบทเหลานั้น อารตะ คือเหมือนเห็นปศาจ
แลวหนีไป วิรตะ คือวิง่ ไปรอบ ๆ เหมือนเมื่อชางย่ําเหยียบ ปฏิวิรตะ
คือ ย่ํายีเหมือนทหารตอสูกันสําเร็จแลวไป.
บทวา ขีณาสวสฺส ไดแก ผูมีอาสวะคือกิเลส สิ้นแลว.
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บทวา กมฺมุสฺสโท ไดแก กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นแหงกรรม กลาวคือ
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร และอาเนญชาภิสังขาร เพราะฟูขึ้น.
บทวา ตสฺสิเม ความวา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นเหลานี้ มิไดมีแก
ผูนั้น คือผูมีอาสวะ สิ้นแลว.
พระสารีบุตรเถระแสดงขอปฏิบัติของพระขีณาสพอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะแสดงขอปฏิบัติของเดียรถียทั้งหลายผูมีทิฏฐิ จึงกลาววา ปกปฺปตา
สงฺขตา
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกปฺปตา ความวา อันบุคคลกําหนด
แลว.
บทวา สงฺขตา ความวา อันปจจัยปรุงแตงแลว.
บทวา ยสฺส ความวา ของผูมีทิฏฐิคนใดคนหนึ่ง.
บทวา ธมฺมา ไดแก ทิฏฐิทั้งหลาย.
บทวา ปุรกฺขตา ไดแก กระทําไวเบื้องหนา.
บทวา สนฺติ ไดแก มีอยู.
บทวา อโวทาตา ไดแก ไมขาวสะอาด.
บทวา ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสส ตนฺนิสสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ ความวา ทิฏฐิธรรมเหลานี้ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมอันบุคคลกระทํา
ไวในเบื้องหนา ไมขาวสะอาด มีอยู เจาทิฏฐินั้นเปนผูเปนอยางนี้ คือ
เพราะเห็นสักการะเปนตน ที่เปนไปในทิฏฐิธรรม และอานิสงสมีคติวิเสส
เปนตนที่เปนไปในสัมปรายภพ ของทิฏฐินั้นในตน ฉะนั้นจึงเปนผูอาศัย
ทิฏฐิ กลาวคือ สันติทกี่ ําเริบที่อาศัยกันเกิดขึ้น เพราะอาศัยอานิสงสนั้น
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และความกําเริบนั้นเกิดขึ้น และเพราะเปนสันติสมมติ เขาพึงยกตนหรือ
พึงขมผูอื่นดวยคุณและโทษแมไมเปนจริง เพราะอาศัยทิฏฐินั้น.
บทวา สงฺขตา เปนบทเดิม.
บทวา สงฺขตา ความวา อันปจจัยทั้งหลายมาประชุมกันกระทํา
ทานขยายบทดวย อุปสรรค.
บทวา อภิสงฺขตา ความวา อันปจจัยทั้งหลายปรุงแตงแลว.
บทวา สณฺาปตา ความวา ตั้งไวโดยชอบดวยสามารถแหงปจจัย
นั้นแล.
บทวา อนิจฺจา ความวา เพราะมีแลวไมมี.
บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ความวา อาศัยวัตถุและอารมณเกิดขึ้น.
บทวา ขยธมฺมา ความวา มีความสิ้นไปตามลําดับเปนสภาวะ.
บทวา วยธมฺมา ความวา มีความเสื่อมรอบดวยสามารถแหงความ
เปนไปเปนสภาวะ.
บทวา วิราคธมฺมา ความวา มีความไปปราศอยางไมกลับเปน
สภาวะ.
บทวา นิโรธธมฺมา ความวา มีความดับเปนสภาวะ, อธิบายวา
มีความไมเกิดขึ้นเปนธรรมดา คือมีความเปนแลวดับไปเปนสภาวะ.
บทวา ทิฏิคติกสฺส ความวา แหงบุคคลผูยึดทิฏฐิ ๖๒ ตั้งอยู.
บทวา ปุเรกฺขา ความวา กระทําไวในเบื้องหนา.
บทวา ตณฺหาธโช ความวา ทีต่ ัณหาเปนธงชัย ดวยอรรถวา
ยกขึ้น ชื่อวามีตัณหาเปนธงชัย เพราะอรรถวา มีธงคือตัณหา ชื่อวามี
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ตัณหาเปนธงยอด เพราะอรรถวา มีตณ
ั หานั่นแหละเปนธงยอด ดวยอรรถ
วา เที่ยวไปขางหนา.
บทวา ตณฺหาธิปเตยฺโย ความวา ชื่อวามีตัณหาเปนใหญ เพราะ
อรรถวา ตัณหามาโดยความเปนใหญ ดวยสามารถความเปนใหญดวยความ
พอใจ อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วามีตัณหาเปนใหญ เพราะอรรถวา มีตัณหา
เปนใหญ. แมในบทวา มีทิฏฐิเปนธงชัยเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อโวทาตา ความวาไมบริสุทธิ์.
บทวา สงฺกิลิฏา ความวา เศราหมองเอง.
บทวา สงฺกิเลสิกา ความวา เปนอารมณที่ตั้งแหงความเดือดรอน.
บทวา เทฺว อานิสเส ปสฺสติ แปลวายอมเห็นคุณ ๒ อยาง.
บทวา ทิฏธมฺมิกฺจ อานิสส ความวา อานิสงสซึ่งเปนธรรม
ประจักษในอัตภาพนี้แหละดวย.
บทวา สมฺปรายิก ความวา อานิสงสซึ่งจะพึงถึงในปรโลกดวย.
บทวา ยทิฏิโก สตฺถา โหติ แปลวา ศาสดาเปนผูมีลัทธิ
อยางใด.
บทวา ตทิฏิกา สาวกา โหนฺติ ความวา แมสาวกทั้งหลาย
ผูฟงคําของศาสดานั้น ก็เปนผูมีลัทธิอยางนั้น.
บทวา สกฺกโรนฺติ ความวา ยอมกระทําใหถึงสักการะ.
บทวา ครุกโรนฺติ ความวา ยอมกระทําใหถึงความเคารพ.
บทวา มาเนนฺติ ความวา ยอมประพฤติรักดวยใจ.
บทวา ปูเชนฺติ ความวา ยอมบูชาดวยนําปจจัย ๔ มาบูชา.
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บทวา อปจิตึ กโรนฺติ ความวา ยอมกระทําใหถึงความยําเกรง.
บรรดาบทเหลานั้นสาวกทั้งหลายสักการะ คือปรุงแตงปจจัย ๔ ทํา
ใหประณีต ๆ ถวายแกศาสดาใด ศาสดานั้นชื่อวาอันสาวกทั้งหลายสักการะ
แลว สาวกทั้งหลายยอมเริ่มตั้งถวายความเคารพในศาสดาใด ศาสดานั้น
ชื่อวาอันสาวกทั้งหลายยอมเคารพแลว สาวกทั้งหลายยอมมีใจประพฤติรัก
ซึ่งศาสดาใด ศาสดานั้นชื่อวาอันสาวกทั้งหลายนับถือแลว สาวกทั้งหลาย
ยอมกระทําอยางนั้นแมทั้งหมดแกศาสดาใด ศาสดานั้นชื่อวาอันสาวก
ทั้งหลายบูชาแลว สาวกทั้งหลายยอมกระทําความเคารพอยางยิ่ง มีกราบ
ไหว ลุกรับ และประนมมือเปนตน แกศาสดาใด ศาสดานั้นชื่อวาอัน
สาวกทั้งหลายยําเกรงแลว อาจารยบางพวกอธิบายวา สักการะดวยกาย
เคารพดวยวาจา นับถือดวยใจ บูชาดวยลาภ.
บทวา อล นาคตฺตาย วา ความวา พอ คือควรเพื่อเปน
พญานาค.
บทวา สุปณฺณตฺตาย วา ความวา เพื่อเปนพญาครุฑ.
บทวา ยกฺขตฺตาย วา ความวา เพื่อความเปนเสนาบดียักษ.
บทวา อสุรตฺตาย วา ความวา เพื่อเปนอสูร.
บทวา คนฺธพฺพตฺตาย วา ความวา เพื่อบังเกิดในหมูเทพคน
ธรรพ.
บทวา มหาราชตาย วา ความวา เพื่อความเปนทาวมหาราช
๔ องคใดองคหนึ่ง.
บทวา อินฺทตฺตาย วา ความวา เพื่อความเปนทาวสักกะ.
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บทวา พฺรหฺมตฺตาย วา ความวา เพื่อความเปนพรหมองคใด
องคหนึ่งในหมูพรหมเปนตน.
บทวา เทวตฺตาย วา ความวา เพื่อความเปนสมมติเทพเปนตน
องคใดองคหนึ่ง.
บทวา สุทฺธิยา ความวา พอคือควรเพื่อความเปนผูบริสุทธิ์.
บทวา วิสุทฺธิยา ความวา เพื่อความเปนผูบริสุทธิ์ลวงสวนเวน
จากมลทินทั้งปวง.
บทวา ปริสุทฺธิยา ความวา เพือ่ ความเปนผูบริสุทธิ์โดยอาการ
ทั้งปวง.
บรรดาบทเหลานั้น เพื่อความเปนใหญในกําเนิดเดียรฉาน ชื่อวา
เพื่อความหมดจด เพื่อความเปนใหญในเทวโลก ชื่อวาเพื่อความหมดจด
วิเศษ. เพื่อความเปนใหญในพรหมโลก ชื่อวาเพื่อความบริสุทธิ์. เพื่อ
กาวลวงแปดหมื่นสี่พันกัปพนไป ชือ่ วาเพื่อหลุดไป เพื่อพนไปโดยไม
มีอันตราย ชือ่ วาเพื่อพนไป. เพื่อพนไปโดยอาการทั้งปวง ชื่อวาเพื่อหลุด
พนไป.
บทวา สุชฺฌนฺติ ความวา ยอมถึงความหมดจดดวยความเปน
บรรพชิตในลัทธิอื่น ๆ นัน้ .
บทวา วิสุชฺฌนฺติ ความวา ยอมหมดจดดวยวิธีหลายอยาง ดวย
ความเปนผูถือบรรพชาประกอบดวยการปฏิบัติ.
บทวา ปริสุชฺฌนฺติ ความวา ถึงความสําเร็จแลวหมดจดดวย
อาการทั้งปวง ยอมหลุดไปดวยธรรมอันเปนลัทธิอื่น ๆ ของศาสดาเหลา
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นั้น ยอมพนไปดวยโอวาทของศาสดานั้น ยอมหลุดพนไปดวยอนุศาสน
ของศาสดานั้น.
บทวา สุชฺฌิสฺสามิ เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงอนาคต.
บทวา อายตึ ผลปาฏิกงฺขี ความวา หวังผลคือวิบากในอนาคต
ดวยวา ทิฏฐิที่พวกเจาทิฏฐิประพฤติลวงนี้ เมื่อสําเร็จผลยอมใหสําเร็จเปน
สัตวนรกบาง เปนสัตวในกําเนิดเดียรฉานบาง.
บทวา อจฺจนฺตสนฺติ ความวา สันติคือการออกไปลวงสวน.
บทวา ตทงฺคสนฺติ ความวา ฌานชื่อวาสันติโดยองคนั้น ๆ เพราะ
อรรถวา ยังองคที่มิใชคุณมีนิวรณเปนตนใหสงบ ดวยองคที่เปนคุณมี
ปฐมฌานเปนตน.
บทวา สมฺมติสนฺติ ความวา สันติโดยทิฏฐิ ดวยสามารถกลาว
รวม.
เพื่อแสดงสันติเหลานั้นเปนสวน ๆ พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา
กตมา อจฺจนฺตสนฺติ เปนตน.
บททั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา อมต นิพฺพาน มีเนื้อความดังกลาว
แลวในหนหลังนั่นแล.
บททั้งหลายมีอาทิอยางนี้ ปมชฺฌาน สมาปนฺนสฺส นีวรณา
สนฺตา โหนฺติ ทานกลาวดวยสามารถความสมบูรณภายในอัปปนา.
อีกอยางหนึ่ง สันติโดยสมมติ ประสงคเอาวาสันติในอรรถนี้ ดังนัน้
จึงหามสันติ ๒ อยางนอกนี้ แสดงสันติโดยสมมติเทานั้น.
บทวา กุปฺปสนฺติ ไดแก สันติอันกําเริบ ดวยสามารถใหเกิด
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วิบากและเปลี่ยนแปลง.
บทวา ปกุปฺปสนฺติ ไดแก สันติอันกําเริบโดยพิเศษ.
บทวา เอริตสนฺติ ไดแก สันติอนั หวั่นไหว.
บทวา สเมริตสนฺติ ไดแก สันติที่ใหกําเริบโดยพิเศษ.
บทวา จลิตสนฺติ เปนไวพจนของบทวา สเมริตสนฺติ นัน่ เอง.
บทวา ฆฏิตสนฺติ ไดแก สันติทบี่ ีบคั้น.
บทวา สนฺตึ นิสฺสิโต ไดแก อาศัยสันติกลาวคือทิฏฐิ.
บทวา อสฺสิโต ไดแก ปรารถนา คืออาศัยโดยพิเศษ.
บทวา อลฺลีโน ไดแก เปนอันเดียวกัน. พึงทราบวินิจฉัยใน
การอาศัยอยางนี้กอน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่เปนไป
ลวงโดยงายเลย การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลว
ถือมั่น ก็ไมเปนอาการที่เปนไปลวงโดยงาย เพราะฉะนั้น
ในความถือมั่นเหลานั้น นรชนยอมสละธรรมบาง ยอม
ยืดถือธรรมบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏินิเวสา ความวา ความถือมั่น
ดวยทิฏฐิ กลาวคือความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง.
บทวา น หิ สฺวาติวตฺตา ความวา ยอมไมเปนอาการที่จะพึง
เปนไปลวงไดโดยสะดวก.
บทวา ธมฺเมสุ นิจเฺ ฉยฺย สมุคฺคหีต มีอธิบายวา ความถือมั่น
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ดวยทิฏฐิที่ชขี้ าดธรรมที่ถือมั่นนั้น ๆ ในธรรมคือทิฏฐิ ๖๒ วาเปนธรรม
ที่ยึดมั่นเปนไปก็ไมเปนอาการที่เปนไปลวงโดยงาย.
บทวา ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ
ธมฺม มีอธิบายวา เพราะไมเปนอาการที่เปนไปลวงโดยงาย ฉะนั้น ใน
ความถือมั่นดวยทิฏฐิเหลานั้นแล นรชนยอมสละบาง ยอมยึดถือบาง ซึ่ง
ศาสดาผูกลาวธรรมชนิดถือศีลแพะ ถือศีลโค ถือศีลสุนัข อยูหลุมทราย
ซึ่งรอน ๕ ประการ ทําความเพียรเปนผูกระโหยง และนอนบนหนาม
เปนตน และซึ่งธรรมนั้น ๆ ชนิดเปนหมูเปนตน เหมือนลิงปา ละบาง
ถือบาง ซึ่งกิ่งไมนั้น ๆ เมื่อสละบาง ยึดถือบางอยางนี้ พึงยังยศและ
ความเสื่อมยศใหเกิดขึ้นแกตนเองแกผูอื่นบาง ดวยคุณและโทษทั้งหลายแม
ไมมีอยู เพราะความเปนผูมีจิตไมตั้งมั่น.
บทวา ทุรติวตฺตา ความวา ยากที่จะกาวลวง.
บทวา ทุตฺตรา ความวา ขามขึ้นไดยาก.
บทวา ทุปฺปตรา, ทุสฺสมติกฺกมา, ทุพฺพีติวตฺตา ทานขยาย
ดวยอุปสรรค.
บทวา นิจฺฉินิตฺวา ความวา ตกลงวาเที่ยง.
บทวา วินิจฺฉินิตฺวา ความวา ชีข้ าดดวยวิธีตาง ๆ วาเปนอัตตา.
บทวา วิจินิตฺวา ความวา แสวงหา.
บทวา ปวิจินิตฺวา ความวา แสวงหาโดยอาการทั้งปวง ดวยความ
ถือมั่นวาอัตตา ปาฐะวา นิจินิตฺวา วิจฺฉินิตฺวา ก็มี.
บทวา โอทิสฺสคฺคาโห ความวา ถือเอาไมพิเศษ.
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บทวา วิลคฺคาโห ความวา ถือเอาดวยสามารถสวนแบง ดุจใน
ประโยควา แบงเปนสวน ๆ เปนตน.
บทวา วรคฺคาโห ความวา ถือเอาสูงสุด.
บทวา โกฏาสคฺคาโห ความวา ถือเอาดวยสามารถอวัยวะ.
บทวา อุจฺจยคฺคาโห ความวา ถือเอาดวยสามารถเปนกอง.
บทวา สมุจฺจยคฺคาโห ความวา ถือเอาดวยสามารถสวนแบงและ
ดวยสามารถเปนกอง.
บทวา อิท สจฺจ ความวา นี้แหละเปนสภาวะ.
บทวา ตจฺฉ ความวา แทคือมิใชสภาวะผันแปร.
บทวา ตถ ไดแก เวนจากความแปรปรวน.
บทวา ภูต แปลวา จริง.
บทวา ยาถาว แปลวา ตามความเปนจริง.
บทวา อวิปรีต แปลวา ไมผันแปร.
บทวา นิรสฺสติ ความวา ยอมสละ คือยอมทอดทิ้ง.
บทวา ปรวิจฺฉินฺทนาย วา ความวา ดวยการชี้แจงโดยคน
เหลาอื่น.
บทวา อนภิสมฺภุณนฺโต วา ความวา ไมถึงพรอม หรือไมอาจ
จึงสละ.
บทวา ปโร วิจฺฉินทฺ ติ ความวา ผูอื่นกระทําการแยก.
บทวา นตฺเถตฺถ ความวา ไมมีลัทธินี้.
บทวา สีล อนภิสมฺภุณนฺโต ความวา ไมยังศีลใหถึงพรอม.
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บทวา สีล นิรสฺสติ ความวา ยอมสละศีล แมในบทอื่น ๆ จาก
นี้ก็นัยนี้แล.
ก็ทิฏฐิที่กําหนดเพื่อเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคล
ผูซึ่งวามีปญญา เพราะประกอบดวยปญญาเครื่องกําจัด โทษมีมิจฉาทิฏฐิ
ทั้งปวงเปนตนนั้น ในทีไ่ หน ๆ ในโลก เพราะบุคคลผูมีปญญาละมายา
และมานะไดแลว เปนผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไร
เลา ทานอธิบายไวอยางไร ทานอธิบายวา ทิฏฐิเครื่องกําหนดในภพ
นั้น ๆ ยอมไมมีแกบุคคลผูชื่อวามีปญญา เพราะประกอบดวยธรรมเครื่อง
กําจัด คือ แกพระอรหันตผูมีบาปทั้งปวงอันกําจัดเสียแลว ในที่ไหน ๆ
ในโลก บุคคลนั้นชื่อวาเปนผูมีปญญา เพราะไมมีทิฏฐิที่พวกเดียรถีย
ทั้งหลายใชปกปดกรรมชั่วที่ตนกระทํา ถึงอคติอยางนี้ดวยมายาบาง ดวย
มานะบาง และเพราะละมายามานะแมนั้น จะพึงไปดวยโทษทั้งหลายมีราคะ
เปนตนอะไรเลา บุคคลนั้นเปนผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงจะพึงไปสูบัญญัติ
ในทิฏฐิธรรม หรือในคติวิเสสมีนรกเปนตนในสัมปรายภพดวยกิเลสอะไร
เลา ดวยวาบุคคลนั้นชื่อวาเปนผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง เพราะไมมีกิเลส
เครื่องเขาถึงคือตัณหาและทิฏฐิทั้งสอง.
บทวา กึการณา ไดแก เพราะเหตุอะไร.
บทวา โธนา วุจฺจติ ปฺา ความวา ปญญา ทานเรียกวา
โธนา เพราะเหตุไร ?
บทวา ตาย ปฺาย กายทุจฺจริต ความวา ชื่อวา ทุจริต
เพราะอรรถวา ประพฤติชั่วหรือเพราะเสียดวยอํานาจกิเลส ซึ่งเปนไปทาง
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กาย กําจัดไดดวยปญญานั้น คือที่มีประการดังกลาวแลว.
บทวา ธุตฺจ โธตฺจ ไดแก ใหหวั่นไหวแลวและชําระแลว.
บทวา สนฺโธตฺจ ไดแก ชําระแลวโดยชอบ.
บทวา นิทฺโธตฺจ ความวา ซักฟอกดวยดีโดยพิเศษ.
บทวา ราโค ธุโต จ เปนตน พึงประกอบดวยสามารถแหงมรรค ๔.
บทวา สมฺมาทิฏิยา มิจฺฉาทิฏ ิ ธุตา จ ความวา มิจฉาทิฏฐิ
ใหหวั่นไหวชําระไดดวยสัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตดวยมรรค แมในสัมมาสังกัปปะ
เปนตนก็นัยนี้แหละ. สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย มิจฉาทิฏฐิของบุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ ยอมหมดกําลัง พึงใหพระสูตรพิสดาร.
บทวา สมฺมาาเณน ไดแก ญาณที่สัมปยุตดวยมรรค หรือ
ปจจเวกขณญาณ.
บทวา มิจฺฉาาณ ไดแก ญาณที่วิปริต คือญาณที่ไมแท และ
โมหะที่เกิดขึ้นดวยอาการพิจารณาวา ในการกระทําบาปทั้งหลาย เราทํา
บาปดวยสามารถความคิดที่สุขุม เปนอันทําดีแลว.
บทวา สมฺมาวิมุตฺตยิ า มิจฉฺ าวิมตุ ฺติ ความวา วิมุตติที่วิปริต
คือวิมุตติที่ไมแทนั่นแหละ ซึ่งเรียกกันวาเจโตวิมุตติ กําจัดไดดวยสมุจเฉทวิมุตติ.
บทวา อรหา อิเมหิ โธนิเยหิ ธมฺเมหิ ความวา พระอรหันต
ดํารงอยูไกลจากกิเลสมีราคะเปนตน ยอมเปนผูเขาถึงดวยธรรมเปนเครื่อง
กําจัดกิเลสเหลานี้ คือทีม่ ีประการดังกลาวแลว.
บทวา โธโน ไดแกบุคคลผูมีปญญา เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตร
เถระจึงกลาววา โส ธุตราโค เปนตน.
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บทวา มายา วุจฺจติ วฺจนิกา จริยา ความวา ความประพฤติ
ชื่อวาลวง เพราะอรรถวา มีกิริยาลวง คือกระทําลอลวง.
บทวา ตปฺปฏิจฺฉาทนเหตุ ความวา เพราะเหตุที่ไมประกาศ
ทุจริตเหลานั้น.
บทวา ปาปก อิจฺฉ ปณฺทหติ ความวา ยอมตั้งความปรารถนา
ลามก.
บทวา มา ม ชฺูติ อิจฺฉติ ความวา คนอื่น ๆ อยาไดรูวา
เราทําบาป.
บทวา สงฺกปฺเปติ ความวา ยังวิตกใหเกิดขึ้น.
บทวา วาจ ภาสติ ความวา ภิกษุทั้งที่รูอยู กาวลวงบัญญัติ
กระทํากรรมหนัก ทําเปนผูสงบ กลาววา ชื่อวาการทําผิดพระวินัยไมมี
แกพวกเรา.
บทวา กาเยน ปรกฺกมติ ความวา ประพฤติวัตรดวยกาย เพราะ
จะปกปดโทษที่มีอยูวา เราทํากรรมลามกนี้แลวใคร ๆ อยาไดรู.
ชื่อวา มีมายา. เพราะอรรถวา มีมายาที่ลวงตา. ภาวะแหงผูมี
มายา ชื่อวา ความเปนผูมีมายา.
ชื่อวา ความไมนึกถึง เพราะอรรถวา เปนเครื่องไมนึกถึงอยาง
ยิ่ง เพราะกระทําแลว จะปกปดความชั่วอีกของสัตว.
ชื่อวา ความอําพราง เพราะอรรถวา อําพรางโดยแสดงเปน
อยางอื่น ดวยกิริยาทางกายและทางวาจา.
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ชื่อวา ความปลอม เพราะอรรถวา เปนเครื่องปลอมของสัตว
ทั้งหลาย อธิบายวา การทําใหผิด.
ชื่อวา ความปดบัง เพราะโยนบาปทั้งหลายออกไปเสียวา เรามิได
กระทําอยางนี้.
ชื่อวา ความหลีกเลีย่ ง เพราะเลี้ยงไปวา เรามิไดกระทําอยางนี้.
ชื่อวา ความซอน เพราะสํารวมดวยกายเปนตน.
ชื่อวา ความซอนเรน เพราะซอนโดยภาวะรอบขาง.
ชื่อวา ความปด เพราะอรรถวา ปดบาปไวดวยกายกรรมและวจี
กรรม เหมือนปดคูถไวดวยหญาและใบไม.
ความปดตามสวนโดยประการทั้งปวง ชื่อวา ความปกปด
ชื่อวา ความไมทําใหตื้น เพราะอรรถวา ไมกระทําใหตื้นแสดง.
ชื่อวา ความไมเปดเผย เพราะอรรถวา ไมกระทําใหปรากฏ
แสดง.
ความปดดวยดี ชื่อวา ความปดดวยดี.
ชื่อวา ความกระทําชั่ว เพราะกระทําความชั่วแมอีก ดวยสามารถ
แหงการปกปดความชั่วที่ทําแลว.
บทวา อย วุจฺจติ ความวา นี้เรียกวา ชื่อวามายา มีลักษณะปก
ปดความชั่วที่ทําแลว ทีบ่ ุคคลประกอบแลว ยอมเหมือนถานเพลิงที่เถาปด
ไว เหมือนตอที่น้ําปดไว และเหมือนศัสตราที่ผาเกาพันไว.
บทวา เอกวิเธน มาโน ความวา ความถือตัวโดยกําหนดอยาง
เดียว คือโดยสวนเดียว.
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บทวา ยา จิตฺตสฺส อุณฺณติ ความวา ความยกจิตขึ้นสูง นี้
ชื่อวา ความถือตัว. ในบทนี้ ทานกลาวถึงความถือตัวที่ใหบังเกิดขึ้นไม
ถูกตองบุคคล.
บทวา อตฺตุกฺกสนมาโน ความวา ความถือตัวดวยการตั้งตนไว
ในเบื้องบน.
บทวา ปรวมฺภนมาโน ความวา ความถือตัวดวยการกระทําความ
ลามกแกตนอื่น. ความถือตัว ๒ อยางนี้ ทานกลาวดวยสามารถอาการที่
เปนไปอยางนั้นโดยมาก.
บทวา เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน ความวา ความถือตัวที่เกิดขึ้นวา
เราดีกวาเขา เพราะอาศัยชาติเปนตน คือความถือตัววาไมมีใครเสมอ. แม
ในความถือตัววา เสมอเขาเปนตน ก็นัยนี้แล. ความถือตัว ๓ อยางแมนี้
ทานก็กลาวดวยสามารถอาการที่เปนไปอยางนั้น ไมอาศัยคุณวิเสสของ
บุคคลดวยประการฉะนี้. บรรดาความถือตัวเหลานั้น ความถือตัวอยาง
หนึ่ง ๆ ยอมเกิดขึ้นแกคนดีกวา คนเสมอกันและคนเลว แมทั้ง ๓. บรรดา
คน ๓ ประเภทเหลานั้น ความถือตัววาเราดีกวาเขามีความถือตัวตามความ
จริงของคนที่ดีกวาเขานั่นแล มิใชความถือตัวตามความจริงของตนที่เหลือ.
ความถือตัววาเราเสมอเขา เปนความถือตัวตามความจริงของตนที่เสมอกัน
นั่นและ มิใชความถือตัวตามความจริงของตนที่เหลือ. ความถือตัววา
เราเลวกวาเขา เปนความถือตัวตามความจริงของตนที่เลวกวาเขานั่นแล
มิใชความถือตัวตามความจริงของตนที่เหลือ. ความถือตัว ๔ อยาง ทาน
กลาวดวยสามารถโลกธรรม. ความถือตัว ๕ อยาง ทานกลาวดวยสามารถ
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กามคุณ ๕. ความถือตัว ๖ อยาง ทานกลาวดวยสามารถความถึงพรอม
แหงจักษุเปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาน ชเนติ ความวา ยังความถือ
ตัวใหเกิดขึ้น.
ในนิทเทสความถือตัว ๗ อยาง มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา มาโน ไดแก ความพอง.
บทวา อติมาโน ไดแก ความถือตัวที่เกิดขึ้นดวยสามารถพูด
ดูหมิ่น วา คนที่เสมอเราโดยชาติเปนตน ไมม.ี
บทวา มานาติมาโน ไดแก ความถือตัวที่เกิดขึ้นวา เมื่อกอนผู
นี้เสมอเรา บัดนี้เราเปนผูประเสริฐ ผูนี้เปนผูเลวกวา ความถือตัวนี้เหมือน
ภาระซอนภาระ. พระสารีบุตรเถระกลาววา มานาติมาโน เพื่อแสดงวา
ชื่อวา ความถือตัวและความถือตัวจัด อาศัยความถือตัววาเสมอเขาที่มีใน
กอน.
บทวา โอมาโน ไดแก ความถือตัววาเลว. ชื่อวาความถือตัวที่
ทานกลาววาเราเปนคนเลว ดังนี้ชื่อวา ความถือตัววาเลว.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความถือตัวนี้วา ความถือตัววาเลวในบทนี้
ดวยสามารถทําตนไวภายใตเปนไปอยางนี้วา เจาเปนผูมีชาติ ชาติของเจา
เหมือนชาติกา เจาเปนผูมีโคตร โคตรของเจาเหมือนโคตรจัณฑาล เจามี
เสียง เสียงของเจาเหมือนเสียงกา.
บทวา อธิมาโน ความวา ความถือตัววาบรรลุแลว ที่เกิดขึ้นแก
ผูยังไมบรรลุสัจจะ ๔ แตมีความสําคัญวาบรรลุแลว ผูมีความสําคัญในกิจ
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ที่พึงทําดวยมรรค ๔ ทีต่ นยังมิไดทําเลยวาทําแลว ผูมีความสําคัญในธรรม
คือสัจจะ ๔ ที่คนยังไมบรรลุวาบรรลุแลว ผูมีความสําคัญในพระอรหัตที่
ตนยังทําไมแจงวาทําใหแจงแลว ชื่อวา ความถือตัวยิ่ง ก็ความถือตัวนี้
ยอมเกิดขึ้นแกใคร ? ยอมไมเกิดขึ้นแกใคร ? ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกเลย. เพราะพระอริยสาวกนั้น เกิดโสมนัสดวยการพิจารณามรรคผล
นิพพาน และกิเลสที่ไดละแลว และกิเลสที่ยังเหลืออยู ไมมคี วามสงสัยใน
การแทงตลอดอริยคุณ ฉะนั้น ความถือตัววาเราเปนพระสกทาคามีเปนตน
จึงไมเกิดขึ้นแตพระโสดาบันเปนตน. ความถือตัวนี้ยอมไมเกิดขึ้นแกคน
ทุศีล. เพราะคนทุศีลนั้นเปนผูหมดหวังในการบรรลุอริยคุณทีเดียว. ยอม
ไมเกิดขึ้นแมแกผูมีศีล ทีล่ ะเลยกรรมฐาน เอาแตหลับนอนอยูเรื่อย. แต
ยอมเกิดขึ้นแกผูมีศีลบริสทุ ธิ์ ผูไมประมาทในกรรมฐาน กําหนดนามรูป
ขามความสงสัยไดดวยปจจยปริคคหญาณ แลวยกขึ้นสูพระไตรลักษณ
พิจารณาสังขารธรรมเริ่มวิปสสนา. และเมื่อเกิดขึ้น ยอมเปนผูไดสมถะ
ลวน ๆ บาง เปนผูไดวิปสสนาลวน ๆ บาง ดํารงอยูในระหวาง. ก็ทานนั้น
เมื่อไมเห็นกิเลสกําเริบ ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ยอมสําคัญวาเรา
เปนโสดาบันก็มี เปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี. แตผูไดสมถะและ
วิปสสนา ยอมดํารงอยูในพระอรหัตทีเดียว. เพราะทานขมกิเลสทั้งหลาย
ไดดวยกําลังสมาธิ กําหนดสังขารทั้งหลายไดดวยกําลังวิปสสนา ฉะนั้น
กิเลสทั้งหลายจึงไมกําเริบคลอด ๖๐ ปบาง ๘๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง
พระขีณาสพเทานั้นยอมมีการเที่ยวไปแหงจิต พระขีณาสพนั้น เมื่อไมเห็น
กิเลสกําเริบตลอดกาลนั้นอยางนี้ ถึงไมดํารงอยูในระหวาง ก็สําคัญวาเรา
เปนพระอรหันต.
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บทวา อสฺมิมาโน ความวา ความถือตัวที่เกิดขึ้นในเบญจขันธวา
รูปเปนตนคือเรา โดยนัยเปนตนวา เราเปนในรูป.
บทวา มิจฺฉามาโน ความวา ความถือตัวที่เกิดขึ้นดวยขอบเขต
การงาน ขอบเขตศิลปะ วิทยฐานะ สุตะ ปฏิภาณ และศีลพรตที่ลามก
และดวยทิฏฐิที่ลามก.
บรรดาบทเหลานั้น การงานของชาวประมง คนขังปลา และพวก
พราน ชื่อวา ขอบเขตการงานที่ลามก.
ความเปนผูฉลาดในการทอดขายจับปลา และทําไซดักปลา และใน
การวางบวงดักสัตวและการปกขวาก เปนตน ชื่อวา ขอบเขตศิลปะที่
ลามก.
วิชาที่ทํารายผูอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา วิทยฐานะที่ลามก.
สุตะที่ประกอบดวยเรื่องภารตยุทธ และเรื่องชิงนางสีดาเปนตน
ชื่อวา สุตะที่ลามก.
ปฏิภาณในการแตงกาพย การฟอนรํา และรองเพลงเปนตนที่
ประกอบดวยคําเปนทุพภาษิต ชื่อวา ปฏิภาณที่ลามก.
ศีลแพะ ศีลโค ชื่อวาศีลที่ลามก. แมวัตรที่เปนวัตรแพะวัตรโค
ก็เหมือนกัน.
ทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาทิฏฐิ ๖๒ ชื่อวา ทิฏฐิที่ลามก.
ความถือตัว ๘ อยางมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
ในนิทเทสความถือตัว ๙ อยาง มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
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ความถือตัว ๙ อยาง มีถือตัววาเราเปนผูดีกวาคนดีเปนตน ทาน
กลาวอาศัยบุคคล.
ก็ในบทนี้ ความถือตัววาเราเปนผูดีกวาคนดี ยอมเกิดขึ้นแกพวก
พระราชาและพวกบรรพชิต. ดวยวาพระราชายอมกระทําความถือตัวนี้วา
มีใครที่เสมอเรา ดวยแวนแควน หรือดวยทรัพยและพาหนะทั้งหลาย.
แมบรรพชิตก็กระทําความถือตัวนี้วา มีใครที่เสมอเรา ดวยคุณมีศีล
และธุดงคเปนตน. แมความถือตัววา เราเปนผูเสมอกับคนดี ก็เกิดขึ้นแก
พวกพระราชาและพวกบรรพชิตเหลานั้นเหมือนกัน. ดวยวา พระราชา
ยอมกระทําความถือตัวนี้วา เรามีการกระทําตางอะไรกับพระราชาเหลาอื่น
ดวยแวนแควน หรือดวยทรัพยและพาหนะทั้งหลาย. แมบรรพชิตก็กระทํา
ความถือตัวนี้วา เรามีการกระทําตางอะไรกับภิกษุอื่น ดวยคุณมีศีลและ
ธุดงคเปนตน.
แมความถือตัววา เราเปนผูเลวกวาคนดี ก็เกิดขึ้นแกพวกพระราชา
และพวกบรรพชิตเหลานั้นเหมือนกัน. ดวยวา แวนแควนหรือทรัพยและ
พาหนะเปนตน ของพระราชาองคใดไมอุดมสมบูรณ พระราชาองคนั้น
ยอมกระทําความถือตัวนี้วา เราชื่อวาพระราชาอะไร เปนเพียงเรียกเรา
อยางสะดวกวาพระราชาเทานั้น. แมบรรพชิตที่มีลาภสักการะนอย ก็กระทํา
การถือตัวนี้วา เราผูไมมีลาภสักการะ ชื่อวา ธรรมกถึกอะไร ชื่อวา
พหูสูตอะไร ชื่อวา มหาเถระอะไร เปนเพียงกลาววา เราเปนธรรมกถึก
เปนพหูสูต เปนมหาเถระเทานั้น.
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ความถือตัววา เราเปนผูดีกวาคนชั้นเดียวกัน ยอมเกิดขึ้นแกอิสสรชน
มีอมาตยเปนตน. ดวยวาอมาตยยอมกระทําความถือตัวทั้งหลายเหลานั้นวา
ราชบุรุษอื่นมีใครที่เสนอเราดวยสมบัติในแวนแควน หรือโภคะยานพาหนะ
เปนตน ดังนี้บาง. วาเรามีการกระทําตางอะไรกับราชบุรุษอื่น ๆ ดังนี้บาง,
วา เรามีชื่อวา อมาตยเทานั้น แตไมมีแมสักวาอาหารและเครื่องนุงหม
เราชื่อวาอมาตยอะไร ดังนี้บาง.
ความถือตัววา เราเปนผูดีกวาคนเลว เปนตน ยอมเกิดขึ้นแกพวก
ทาสเปนตน. ดวยวาทาสยอมกระทําความถือตัวทั้งหลายเหลานี้วา ชื่อวา
ทาสอื่นมีใครที่เสมอเราฝายมารดาก็ตาม ฝายบิดาก็ตาม ทาสอื่น ๆ ไมอาจ
จะเปนอยู เกิดเปนทาสเพราะปากทอง แตเราดีกวา เพราะมาตามเชื้อสาย
ดังนี้บาง, วา เรามีการกระทําตางอะไรกับทาสชื่อโนน ดวยความเปนทาส
แมทั้งสองฝาย เพราะมาตามเชื้อสาย ดังนี้บาง, วา เราเขาถึงความเปนทาส
เพราะปากทอง แตไมมีฐานะทาสโดยที่สุดแหงมารดา บิดา เราชื่อวาทาส
อะไรดังนี้บาง.
แมพวกปุกกุสะและพวกจัณฑาลเปนตน ก็กระทําความถือตัวเหลานี้
เหมือนทาสนั่นแล.
ก็ในบทนี้ ความถือตัวที่เกิดขึ้นวา เราเปนผูดีกวาคนดี เปนความ
ถือตัวที่แท. ความถือตัว ๒ อยางนอกนี้ มิใชความถือตัวที่แท
บรรดาความถือตัวที่แทและไมแท ๒ อยางนั้น ความถือตัวที่แท
ฆาดวยอรหัตตมรรค, ความถือตัวที่ไมแท ฆาดวยโสดาปตติมรรค.
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ความถือตัววาเราเปนผูดีกวาคนดี ในที่นี้เปนความถือตัวที่เกิดขึ้น
อยางนี้วา เราเปนผูประเสริฐ ดวยอรรถวาสูงสุดกวาคนผูสูงสุด.
ความถือตัววา เราเปนผูเสมอกับคนดี เปนความถือตัวที่เกิดขึ้น
อยางนี้วา เราเปนผูเสมอ ดวยอรรถวา เสมอกับคนสูงสุด.
ความถือตัววา เราเปนผูเลวกวาคนดี เปนความถือตัวที่เกิดขึ้น
อยางนี้วา เราเปนผูเลว ดวยอรรถวาลามกกวาคนสูงสุด.
ความถือตัว ๓ อยางเหลานี้ คือ ความถือตัววาดีกวาเขา ความถือ
ตัววาเสมอเขา ความถือตัววาเลวกวาเขา ยอมเกิดขึ้นแกคนดี ดวย
ประการฉะนี้.
ความถือตัว ๓ อยางวา เราเปนคนดี เปนคนเสมอกัน เปน
คนเลว ยอมเกิดขึ้นแมแกคนที่เสมอกัน.
แมคนเลวก็เกิดความถือตัว ๓ อยางวา เราเปนคนเลว เปนคน
เสมอกัน เปนคนดี.
ในนิทเทสความถือตัว ๓ อยาง มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อิเธกจฺโจ มาน ชเนติ ความวา บุคคลบางคนยอมยัง
ความถือตัวใหเกิด.
บทวา ชาติยา วา ไดแกเพราะความถึงพรอมดวยชาติมีความเปน
กษัตริย เปนตน.
บทวา โคตฺเตน วา ไดแก เพราะโคตรเลิศลอย มีโคดมโคตร
เปนตน.
บทวา โกลปุตฺติเยน วา ไดแกเพราะความเปนบุตรตระกูลใหญ.
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บทวา วณฺณโปกฺขรตาย วา ไดแก เพราะความเปนผูมีสรีระ
สมบูรณดวยวรรณะ ก็สรีระทานเรียกวา โปกขระ ความวา เพราะความ
ที่บุคคลนั้นเปนผูมีรูปงาม เพราะความถึงพรอมดวยวรรณะ.
บทวา ธเนน วา ไดแก เพราะความเปนผูถึงพรอมดวยทรัพย
ความวา ทรัพยของเราที่ฝงไวประมาณไมได.
บทวา อชฺเฌเนน วา ไดแก เพราะการเรียน.
บทวา กมฺมายตเนน วา ไดแก เพราะหนาที่การงานที่เปนไป
โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา เหลาสัตวที่เหลือเปนเชนกาปกหัก แตเราเปนผูมี
ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก หรือวาเราทํากรรมใด ๆ กรรมนั้น ๆ ยอมสําเร็จ.
บทวา สิปฺปายตเนน วา ไดแก เพราะขอบเขตศิลปะที่เปนไป
โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา เหลาสัตวที่เหลือเปนผูไรศิลปะ เราเปนผูมีศิลปะ.
บทวา วิชฺชฏาเนน วา นี้มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา สุเตน วา ไดแก เพราะสุตะมีอาทิอยางนี้วา เหลาสัตว
ที่เหลือเปนผูมีสุตะนอย แตเราเปนพหูสูต.
บทวา ปฏิภาเณน วา ไดแก เพราะปฏิภาณมีอาทิอยางนี้วา
เหลาสัตวที่เหลือเปนผูหาปฏิภาณมิได แตเรามีปฏิภาณหาประมาณมิได
บทวา อฺตรฺตเรน วตฺถุนา ไดแก เพราะวัตถุเคลื่อนที่
มิไดกลาวถึง.
บทวา โย เอวรูโป มาโน ไดแก ชื่อวามานะดวยสามารถ
กระทําความถือตัว.
บทวา มฺนา มฺิตตฺต แสดงความเปนอาการ ชือ่ วา
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ความใฝสูง. ดวยอรรถวายกขึ้น ชื่อวา ความฟูขึ้น เพราะอรรถวา ฟูขึ้น
คือยกขึ้นตั้งไว. ซึ่งบุคคลผูมีความถือตัวเกิดขึ้น. ชื่อวา ความทนงตัว.
ดวยอรรถวา ยกขึ้นพรอม. ชื่อวา ความยกตัว เพราะอรรถวา ประคอง
จิตดวยอรรถวายกขึ้น ธงที่ขึ้นไปสูงในบรรดาธงเปนอันมาก ทานเรียกวา
เกตุ แมความถือตัวเมื่อเกิดขึ้นบอย ๆ ก็ชื่อวาเกตุ เพราะอรรถวาเหมือน
ธง ดวยอรรถวา ขึ้นไปสูง โดยเทียบเคียงธงอื่น ๆ. ชื่อวา ความใคร
สูงดุจธง เพราะอรรถวา ปรารถนาสูงดุจธงนั้น ภาวะแหงความใครสูง
ดุจธงนั้น ชือ่ วาความใครสูงดุจธง. ก็ความใครสูงดุจธงนั้น เปนของจิต
มิใชของตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ความที่จิตใครสูงดุจธง. ก็
จิตที่สัมปยุตดวยความถือตัว ยอมปรารถนาธง ภาวะแหงจิตนั้น ชื่อวา
ความถือตัว กลาวคือธง แล.
บุคคลผูมีปญญาละคือเวนมายาและมานะ คือบุคคลผูมีปญญานั้นใด
คือพระอรหันต เวนกิเลสทั้งหลายไดดวยสามารถบรรเทา และทําใหไมมี
เปนตน โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังตั้งอยู บุคคลผูมีปญญานั้นจะพึงไป
ดวยกิเลสมีราคะเปนตนอะไรเลา.
บทวา เนรยิโกติ วา ไดแก วาเปนสัตวผูบังเกิดขึ้นนรก. แม
ในสัตวผูเกิดในกําเนิดดิรัจฉานเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา โส เหตุ นตฺถิ ความวา บุคคลผูมีปญญาพึงบังเกิดใน
คติเปนตน ดวยเหตุใหเกิดใด เหตุนนั้ ไมมี.
บทวา ปจฺจโย เปนไวพจนของบทวา เหตุ นั้น.
บทวา การณ ไดแก ฐานะ ก็การณะ ทานกลาววา เปนฐาน
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แหงผลของตน เพราะมีความเปนไปเนื่องดวยผลนั้น. เพราะฉะนั้น บุคคล
ผูมีปญญาพึงบังเกิดในคติเปนตน ดวยเหตุใด ดวยปจจัยใด เหตุนั้นปจจัย
นั้นซึ่งเปนการณะ ไมมี.
ก็ผูใดเปนผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง เพราะมีกิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยาง
นั้น ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียน
ในธรรมทั้งหลาย ใคร ๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมี
กิเลสเครื่องเขาถึง ดวยกิเลสอะไร อยางไรเลา เพราะ
ทิฏฐิถอื วามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคลผู
ไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง
สลัดเสียแลวซึ่งทิฏฐิทั้งปวง ในโลกนี้นี่แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปโย ไดแก ผูอาศัยตัณหาและทิฏฐิ.
บทวา ธมฺเมสุ อุเปติ วาท ความวา ยอมเขาถึงวาทะติเตียน
ในธรรมทั้งหลายนั้น ๆ อยางนี้วา เปนผูกําหนัดบาง เปนผูประทุษรายบาง.
บทวา อนูปย เกน กถ วเทยฺย ความวา ใคร ๆ จะพึงติเตียน
พระขีณาสพผูชื่อวาไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง เพราะละตัณหาและทิฏฐิไดวา
เปนผูกําหนัดบาง เปนผูประทุษรายบาง ดวยราคะหรือโทสะอะไรเลา.
พระขีณาสพเปนผูอันใคร ๆ ไมควรกลาวติเตียนอยางนี้เลย. อธิบายวา
พระขีณาสพนั้นจักเปนผูปกปดสิ่งที่กระทําแลว เหมือนพวกเดียรถียหรือ.
บทวา อตฺต นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถิ ความวา เพราะ
ทิฏฐิวามีตน หรือทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมไมมีแกบุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขา
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ถึงนั้น. อีกอยางหนึ่ง แมความถือและความปลอยที่รองเรียกกันวามีตน
และไมมีตน ก็ไมมี. หากจะถามวา เพราะเหตุไรจึงไมมี.
บทวา อโธสิ โส ทิฏิมิเธว สพฺพ ความวา เพราะบุคคล
ผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น สลัดเสียแลว ละแลว บรรเทาแลว ซึ่งทิฏฐิ
ทั้งปวง ดวยน้ําคือญาณในอัตภาพนี้แหละ. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบ
พระธรรมเทศนาดวยยอดคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้. พระราชาทรง
สดับพระธรรมเทศนานั้นแลวทรงดีพระทัย ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวเสด็จหลีกไปแล.
บทวา รตฺโตติ วา ไดแก เปนผูกําหนัดดวยราคะ. แมในบทวา
ทุฏโติ วา เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา เต อภิสงฺขาราอปฺปหีนา ความวา ปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสังขาร และอาเนญชาภิสังขารเหลานั้น อันบุคคลนั้นไมละแลว.
บทวา อภิสงฺขาราน อปฺปหีนตฺตา ความวา เพราะความ
สภาพเครื่องปรุงแตงกรรม ซึ่งมีประการดังกลาวแลวเหลานั้น อันบุคคลนั้น
ไมละแลว.
บทวา คติยา วาท อุเปติ ความวา ยอมเขาถึงการกลาวโดย
คติ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา
ยอมเขาถึง เขาไปถึงวาทะติเตียนโดยคติวาเปนสัตวเกิดในนรก ดังนี้.
บทวา วเทยฺย ไดแก พึงกลาว.
บทวา คหิต นตฺถิ ความวา สิ่งที่พึงถือเอายอมไมมี.
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บทวา มฺุจิตพฺพ นตฺถิ ความวา สิ่งที่พึงปลอยยอมไมมี เพราะ
ความเปนผูปลอยแลวตั้งอยู.
บทวา ยสฺสตฺถิ คหิต ความวา บุคคลใดมีสิ่งที่ถือวา เรา ของเรา.
บทวา ตสฺสตฺถิ มฺุจิตพฺพ ความวา บุคคลนั้นยอมมีสิ่งที่พึง
ปลอย บททั้งหลายขางหนา พึงกลับกันประกอบ.
บทวา คหณมฺุจนา สมติกฺกนฺโต ความวา พระอรหันต
กาวลวงจากความถือและความปลอย.
บทวา วุฑฺฒิปริหานิวีติวตฺโต ความวา กาวลวงความเจริญและ
ความเสื่อมเปนไป.
บทตั้งตนวา โส วุฏวาโส จนถึงบทสุดทาย าณคฺคินา
ทฑฺฒานิ มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา อโธสิ ความวา ตัดแลว.
บทวา ธุนิ สนฺธุนิ นิทฺธุนิ ทานขยายดวยอุปสรรค แล.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถา มหานิทเทส
อรรถกถาทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส
จบ สูตรที่ ๓

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 492

สุทธัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๔
วาดวยผูพิจารณาเห็นความหมดจด
[๑๐๙] พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา :เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปน
อยางยิ่ง ความหมดจดดียอมมีแกนรชน เพราะความเห็น
บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้รูแลววา ความเห็นนี้เปนเยี่ยม
ดังนี้ ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนญาณ บุคคลนั้นชื่อวา
เปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด.
[๑๑๐] คําวา เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผู
ไมมีโรคเปนอยางยิ่ง มีความวา เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด คือเรา
ยอมเห็น ยอมแลดู เพงดู ตรวจดู พิจารณาเห็นนรชนผูหมดจด คําวา
ไมมีโรคเปนอยางยิ่ง คือถึงความเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ถึงธรรม
อันเกษม ถึงธรรมเปนที่ตานทาน ถึงธรรมเปนที่เรน ถึงธรรมเปนสรณะ
ถึงธรรมเปนที่ไปขางหนา ถึงธรรมไมมีภัย ถึงธรรมไมเคลื่อน ถึงธรรม
ไมตาย ถึงนิพพานเปนอยางยิ่ง. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เรายอมเห็น
นรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง.
[๑๑๑] คําวา ความหมดจดดียอมมีแกนรชน เพราะความ
เห็น มีความวา ความหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ความพน
พนวิเศษ พนรอบ ยอมมีแกนรชน คือนรชนยอมหมดจด หมดจดวิเศษ
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หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบ เพราะความเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความหมดจดดียอมมีแกนรชน
เพราะความเห็น.
[๑๑๒] คําวา บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแ ลววา ความ
เห็นนี้เปนเยี่ยม ดังนี้. มีความวา บุคคลเมื่อรูเฉพาะ คือ รูทั่ว รูวิเศษ
รูวิเศษเฉพาะ แทงตลอดอยูอยางนี้ รูแ ลวคือ ทราบแลว สอบสวนแลว
พิจารณาแลว ตรวจตราแลว ทําใหแจมแจงแลววา ความเห็นนี้เปนเยี่ยม
คือ เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน เปนสงสุด เปนอยางยิ่ง
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแ ลววา ความ
เห็นนี้เปนเยี่ยม. ดังนี้.
[๑๑๓] คําวา ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนญาณ บุคคล
นั้น ชื่อวา เปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด มีความวา บุคคลใด
ยอมเห็นนรชนผูหมดจด บุคคลนั้นชื่อวา เปนผูพิจารณาเห็นความหมด
จด คําวา ยอมเชื่อวาความเห็นนั้นเปนญาณ มีความวา บุคคลนั้น
ยอมเชื่อความเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ วาเปนญาณ เปนทาง เปนคลอง
เปนเครื่องนําออก. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมเชือ่ วา ความเห็นนั้น
เปนญาณ บุคคลนั้น ชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปน
อยางยิ่ง ความหมดจดดียอมมีแกนรชนเพราะความเห็น
บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแ ลววาความเห็นนี้เปนเยี่ยม
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ดังนี้ ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนญาณ บุคคลนั้นชื่อ
วา เปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด.
[๑๑๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา:หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความเห็น
หรือวานรชนนั้น ยอมละทุกขไดดวยญาณไซร นรชนนั้นผู
ยังมีอปุ ธิ ยอมหมดจดไดดวยมรรคอื่น เพราะทิฏฐิยอม
บอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น.
วาดวยความหมดจดเปนตน
[๑๑๕] คําวา หากวาความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความ
เห็น มีความวา หากวา ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมด
จดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ยอมมีแกนรชน คือ
นรชนยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ
พนรอบ ดวยความเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา หาก
วาความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความเห็น.
[๑๑๖] คําวา หรือวา นรชนนัน้ ยอมละทุกขไดดวยญาณ
ไซร มีความวา หากวา นรชนยอมละชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข
มรณทุกข ทุกขคือความโศก ความร่ําไร ทุกขกาย ทุกขใจ และความ
คับแคนใจ ไดดวยความเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณไซร. เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา หรือวา นรชนนั้นยอมละทุกขไดดวยญาณไซร.
[๑๑๗] คําวา นรชนนั้นผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวย
มรรคอื่น มีความวา นรชนยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ
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ยอมพน พนวิเศษ พนรอบ. ดวยมรรคอื่น คือมรรคอันไมหมดจด
ปฏิปทาผิด ทางอันไมนําออก นอกจากสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิ
บาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรค ๘ คําวา ผูยังมีอุปธิ คือยังมี
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ตัณหา ทิฏฐิ กิเลส อุปาทาน. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา นรชนนัน้ ผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวยมรรคอื่น.
[๑๐๘] คําวา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพดู
อยางนั้น มีความวา ทิฏฐินั้นแหละยอมบอกบุคคลนั้นวา บุคคลนี้เปน
มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริต. แมเพราะเหตุนั้น คํา เปนผูพูดอยางนั้น
คือ เปนผูพูด บอก กลาว แสดง แถลงอยูอยางนั้น คือ เปนผูพูด
บอก กลาว แสดง แถลงวา โลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ
โลกไมเทียง....โลกมีที่สุด....โลกไมมที ี่สุด....ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น....
ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยางอื่น....สัตวเบื้องหนาแกตายยอมเปนอีก....
สัตวเบื้องหนาแกตายยอมไมเปนอีก....สัตวเบื้องหนาแกตาย ยอมเปนอีก
ก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี....สัตวเบื้องหนาแกตาย ยอมเปนอีกก็หามิได ยอม
ไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อ
วา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชน ดวยความเห็น
หรือวานรชนนั้นยอมละทุกขไดดวยญาณไซร นรชนนัน้
ผูยังมีอปุ ธิ ยอมหมดจดไดดวยมรรคอื่น เพราะทิฏฐิยอม
บอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 496

[๑๑๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น
อารมณที่ไดยิน ศีลและวัตร หรืออารมณทที่ ราบ โดย
มรรคอืน่ พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดในบุญและบาป ละ
เสียซึ่งตน. เรียกวาเปนผูไมทําเพิ่มเติมอยูในโลกนี้.
[๑๒๐] คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่
เห็น อารมณที่ไดยิน ศีลและวัตร หรืออารมณทที่ ราบ โดยมรรค
อื่น มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ. คําวา พราหมณ มีความวา
บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลวซึ่งธรรม ๗ ประการ คือ
เปนผูลอยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ
มานะ และบุคคลผูเปนพราหมณนั้น ลอยเสียแลวซึ่งอกุศลธรรมอันลามก
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความ
กระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนปจจัยแหงชาติชราและมรณะตอไป
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ดูกอนสภิยะ บุคคลใดลอยบาปทั้งปวงเสียแลว
ปราศจากมลทิน มีจติ ตั้งมั่นดวยดี มีตนตั้งอยูแลว บุคคล
นั้น เรียกวา เปนผูสําเร็จกิจเพราะลวงสงสารไดแลว อัน
ตัณหาทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงที่ เรียกวา เปนพราหมณ.
วาดวยการเชื่อถือวาเปนมงคล ไมเปนมงคล
คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจด.......โดยมรรคอื่น มี
ความวา พราหมณไมกลาว ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซึ่งความ
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หมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ
ความพนรอบ โดยมรรคอื่น คือ โดยมรรคอันไมหมดจด ปฏิปทาผิด ทาง
อันไมนําออก นอกจากสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ
โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พราหมณไม
กลาวความหมดจด....โดยมรรคอื่น คําวา ในอารมณที่เห็น อารมณที่
ไดยิน ศีลและวัตร หรืออารมณที่ทราบ มีความวา สมณพราหมณ
บางพวกปรารถนาความหมดจดดวยการเห็นรูป สมณพราหมณเหลานั้น
ยอมเชื่อถือการเห็นรูปบางอยางวา เปนมงคล ยอมเชื่อถือการเห็นรูปบาง
อยางวา ไมเปนมงคล.
สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชือ่ ถือการเห็นรูปเหลาไหนวา เปน
มงคล สมณพราหมณเหลานั้นลุกขึ้นแตเชา ยอมเห็นรูปทั้งหลายที่ถึงเหตุ
เปนมงคลยิ่ง คือ เห็นนกแอนลม เห็นผลมะตูมออนที่เกิดขึ้นโดยบุษยฤกษ
เห็นหญิงมีครรภ เห็นคนที่ใหเด็กหญิงขี่คอเดินไป เห็นหมอน้ําเต็ม เห็น
ปลาตะเพียน เห็นมาอาชาไนย เห็นรถที่เทียมดวยมาอาชาไนย เห็นโคตัว
ผู เห็นแมโคดาง ยอมเชื่อถือการเห็นรูปเห็นปานนี้วา เปนมงคล.
สมณพราหมณเหลานั้น ยอมซึ่งถือการเห็นรูปเหลาไหนวา ไมเปน
มงคล สมณพราหมณเหลานั้นเห็นกองฟาง เห็นหมอเปรียง เห็นหมอ
เปลา เห็นนักฟอน เห็นสมณะเปลือย เห็นลา เห็นยานที่เทียมดวยลา
เห็นยานที่เทียมดวยพาหนะตัวเดียว เห็นคนตาบอด เห็นคนงอย เห็นคน
กระจอก เห็นคนเปลี้ย เห็นคนแก เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย ยอมเชื่อ
ถือการเห็นรูปเห็นปานนี้วา ไมเปนมงคล พอควร สมณพราหมณเหลานี้
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นั้น เปนผูปรารถนาความหมดจดดวยการเห็นรูป ยอมเชื่อถือความหมด
จด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ
ความพนรอบ ดวยการเห็นรูป.
มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจด ดวยการไดยิน
เสียง สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยินเสียงบางอยางวา เปน
มงคล ยอมเชื่อถือการไดยินเสียงบางอยางวา ไมเปนมงคล
สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยินเสียงเหลาไหนวา เปน
มงคล พอควร. สมณพราหมณเหลานั้นลุกขึ้นแตเชา ยอมไดยินเสียงทั้ง
หลายที่ถึงเหตุเปนมงคลยิ่ง คือ ไดยนิ เสียงวาเจริญ เสียงวาเจริญอยู เสียง
วาเต็มแลว เสียงวาขาด เสียงวาไมเศราโศก เสียงวามีใจดี เสียงวาฤกษดี
เสียงวามงคลดี เสียงวามีสิริ หรือเสียงวาเจริญดวยสิริ ยอมเชื่อถือการได
ยินเสียงเห็นปานนี้วา เปนมงคล.
สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยินเสียงเหลาไหนวา ไม
เปนมงคล ? สมณพราหมณเหลานั้นยอมไดยินเสียงวาคนตาบอด เสียง
วาคนงอย เสียงวาคนกระจอก เสียงวาคนเปลี้ย เสียงวาคนแก เสียงวาคน
เจ็บ เสียงวาคนตาย เสียงวาถูกตัด เสียงวาถูกทําลาย เสียงวาไฟไหม
เสียงวาของหา หรือเสียงวาของไมมี ยอมเชื่อถือการไดยินเสียงเห็นปาน
นี้วา ไมเปนมงคล สมณพราหมณเหลานี้นั้นเปนผูปรารถนาความหมดจด
ดวยการไดยินเสียง ยอมเชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการไดยิน
เสียง.
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วาดวยความหมดจดดวยศีล
มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยศีล สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยเหตุสักวาศีล
เหตุสักวาความสํารวม เหตุสักวาความระวัง เหตุสักวาความไมละเมิดศีล
ปริพาชกผูเปนบุตรนางปริพพาชิกา ชื่อสมณมุณฑิกา. กลาวอยางนี้วา ดู
กอนชางไม เรายอมบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้
แล วาเปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกศุ ลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงพระอรหัต
อันอุดมที่ควรถึง เปนสมณะ เปนผูอันใคร ๆ ตอสูไมไดธรรม ๔ ประ
การเปนไฉน. ดูกอนชางไม บุรุษบุคคลในโลกนี้ ยอมไมทําบาปกรรม
ดวยกาย ๑ ยอมไมกลาววาจาอันลามก ๑ ยอมไมดําริถึงเหตุที่พึงดําริอัน
ลามก ๑ ยอมไมอาศัยอาชีพอันลามกเปนอยู ๑ ดูกอนชางไม เรายอม
บัญญัติบุรุษผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนผูมีกุศลถึงพรอม
แลว มีกุศลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงพระอรหัตอันอุดมที่ควรถึง เปน
สมณะ เปนผูอันใคร ๆ ตอสูไมได สมณพราหมณบางพวก ปรารถนา
ความหมดจดดวยศีล สมณพราหมณเหลานั้นยอมเชื่อถือความหมดจด
ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความ
พนรอบ ดวยเหตุสักวาศีล เหตุสักวาความสํารวม เหตุสักวาความระวัง
เหตุสักวาความไมละเมิดศีล อยางนี้แล.
วาดวยความหมดจดดวยวัตร
มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาดูวามหมดจดดวยวัตร สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูประพฤติหัตถีวัตรบาง ประพฤติอัสสวัตรบาง
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ประพฤติโควัตรบาง ประพฤติกุกกุรวัตรบาง ประพฤติกากวัตรบาง
ประพฤติวาสุเทววัตรบาง ประพฤติพลเทววัตรบาง ประพฤติปุณณภัตรวัตรบาง ประพฤติมณีภัตรวัตรขาง ประพฤติอัคคิวัตรบาง พระพฤตินาค
วัตรบาง ประพฤติสุปณณวัตรบาง ประพฤติยักขวัตรบาง ประพฤติอสุร
วัตรบาง ประพฤติคันธัพพวัตรบาง ประพฤติมหาราชวัตรบาง ประพฤติ
จันทวัตรบาง ประพฤติสุริยวัตรบาง ประพฤติอินทวัตรบาง ประพฤติ
พรหมวัตรบาง ประพฤติเทววัตรบาง ประพฤติทิสวัตรบาง สมณพราหมณ
เหลานั้นปรารถนาความหมดจดดวยวัตร ยอมเชื่อถือความหมดจด ความ
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยวัตร.
มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยอารมณที่
ทราบ มีพราหมณเหลานั้นลุกขึ้นแตเชา ยอมจับตองแผนดิน จับตอง
ของสดเขียว จับตองโคมัย จับตองเตา เหยียบขาย จับตองเกวียนบรรทุก
งา เคี้ยวกินงาสีขาว ทาน้ํามันงาสีขาว เคี้ยวไมสีฟนขาว อาบน้ําดวยดินสอพอง นุงขาว โพกผาโพกสีขาว สมณพราหมณเหลานั้นปรารถนาความ
หมดจดดวยอารมณที่ทราบ ยอมเชือ่ ถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ
ความหมดจดรอบ ความพน ความพน วิเศษ ความพนรอบ ดวยอารมณ
ที่ทราบ.
คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น
อารมณที่ไดยิน ศีลและวัตร หรืออารมณที่ทราบ โดยมรรคอื่น
มีความวา พราหมณไมกลาว ไมบอก ไมแสดง ไมแถลงความ
หมดจด โดยความหมดจดดวยการเห็นรูปบาง โดยความหมดจดดวยการ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 501

ไดยินเสียงบาง โดยความหมดจดดวยศีลบาง โดยความหมดจดดวยวัตรบาง
โดยความหมดจดดวย อารมณที่ทราบบาง. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พราหมณ
ไมกลาวความหมดจดในอารมณ ที่เห็น อารมณทไี่ ดยิน ศีลและ
วัตร หรืออารมณที่ทราบ โดยมรรคอื่น.
วาดวยการละบุญบาป
[๑๒๑] คําวา พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดในบุญและบาป มี
ความวา กุสลาภิสังขารอันใหปฏิสนธิในไตรธาตุ (กามธาตุ รูปธาตุ
อรูปธาตุ) อยางใดอยางหนึ่ง เรียกวาบุญ. อกุศลทั้งหมดเรียกวาบาปไม
ใชบุญ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร เปนสภาพ
อันพราหมณละเสียแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว ทําใหตั้งอยูไมไดดุจตาล
ยอดดวน ทําใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา ในกาลใดในกาลนั้น พราหมณนั้นชื่อวายอมไมติด ไมติดพัน
ไมเขาไปติด เปนผูไมติด ไมติดพัน ไมเขาไปติดแลว เปนผูอ อกไป
สละเสีย พนขาด ไมเกี่ยวของแลว ในบุญและบาป เปนผูมีจิตกระทําให
ปราศจากแดนกิเลสอยู ดวยเหตุมีประมาณเทานี้. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
พราหมณนนั้ ผูไมเขาไปติดในบุญและบาป.
วาดวยการละตน
[๑๒๒] คําวา ละเสียซึ่งตนเรียกวา เปนผูไมทําเพิ่มเติมอยู
ในโลกนี้ มีความวา ละเสียซึ่งตน คือละทิฏฐิที่ถือวาเปนตน หรือละ
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ความถือมั่น. อีกอยางหนึ่ง คําวา ละเสียซึ่งตน ไดแก ความถือ ยึด
ถือ ถือมั่น ติดใจ นอมใจไป ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหง
ทิฏฐิ ความถือเปนตนนั้นทั้งปวง เปนธรรมชาติอันพราหมณนั้นสละแลว
สํารอก ปลอย ละ สละคืนเสียแลว. คําวา ไมทําเพิ่มเติมอยูในโลกนี้
คือ ไมทําเพิ่มเติม ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร
คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ละเสียซึ่งตน เรียกวาเปนผูไมทําเพิ่มเติมอยู
ในโลกนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น
อารมณที่ไดยิน ศีลและวัตรหรืออารมณที่ทราบ โดยมรรค
อื่น พราหมณนั้นผูไ มเขาไปติดในบุญบาป ละเสียซึ่งตน
เรียกวาเปนผูไมทําเพิ่มเติมในโลกนี้.
[๑๒๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :สมณพราหมณเหลานั้น ละตน อาศัยหลัง ไปตาม
ความแสวงหา ยอมไมขามกิเลสเครื่องเกี่ยวของได สมณพราหมณเหลานั้นยอมจับถือ ยอมละ เหมือนลิงจับ และ
ละกิ่งไมเบื้องหนา ฉะนั้น.
วาดวยการจับ ๆ วาง ๆ พนกิเลสไมได
[๑๒๔] คําวา ละตน อาศัยหลัง มีความวา สมณพราหมณ
เหลานั้น ละศาสดาตน อาศัยศาสดาหลัง ละธรรมที่ศาสดาตนบอก อาศัย
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ธรรมที่ศาสดาหลังบอก ละหมูคณะตน อาศัยหมูคณะหลัง ละทิฏฐิตน
อาศัยทิฏฐิหลัง ละปฏิปทาตน อาศัยปฏิปทาหลัง ละมรรคตน อาศัย อิงอาศัย พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงมรรคหลัง. เพราะฉะนั้นจึงชื่อ
วา ละตน อาศัยหลัง.
[๑๒๕] คําวา สมณพราหมณเหลานั้นไปตามความแสวง
หา ยอมไมขา มกิเลสเครื่องเกี่ยวของได มีความวา ตัณหา เรียกวา
ความแสวงหา ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา
โลภะ อกุศลมูล. คําวา ไปตามความแสวงหา คือไปตาม ไปตามแลว
แลนไปตาม ถึงแลว ตกไปตามความแสวงหา อันความแสวงหาครอบงํา
แลว มีจิตอันความแสวงหาควบคุมแลว. คําวา ยอมไมขามกิเลสเครื่อง
เกี่ยวของได คือ ยอมไมขาม ไมขามขึ้น ไมขามพน ไมกาวพน ไม
กาวลวง ไมลวงเลย ซึ่งกิเลสเครื่องเกี่ยวของคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ
ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต, เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้นไป
ตามความแสวงหา ยอมไมขามกิเลสเครื่องเกี่ยวของได.
[๑๒๖] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมจับถือ ยอมละ มี
ความวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมถือศาสดา ละศาสดานั้นแลวยอม
ถือศาสดาอื่น ยอมถือธรรมที่ศาสดาอื่นบอก ละธรรมที่ศาสดาบอกนั้น
แลว ยอมถือธรรมที่ศาสดาอื่นบอก ยอมถือหมูคณะ ละหมูคณะนั้นแลว
ยอมถือหมูคณะอื่น ยอมถือทิฏฐิ ละทิฏฐินั้นแลวถือทิฏฐิอื่น ยอมถือปฏิปทา ละปฏิปทานั้นแลว ถือปฏิปทาอืน่ ยอมถือมรรค ละมรรคนั้นแลว
ถือมรรคอื่น ยอมถือและปลอย คือ ยอมยึดถือและยอมละ. เพราะฉะนั้น
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จึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมจับถือ ยอมละ.
[๑๒๗] คําวา เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบื้องหนา ฉะนั้น
มีความวา สมณพราหมณเปนอันมาก ยอมจับถือและปลอย คือยอมยึด
ถือและสละทิฏฐิเปนอันมาก เหมือนลิงเที่ยวไปในปาใหญ ยอมจับกิ่งไม
ละกิ่งไมนั้นแลวจับกิ่งอื่น ละกิ่งอื่นนั้นแลวจับกิ่งอื่น ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบื้องหนา ฉะนั้น. เพราะเหตุ
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา :สมณพราหมณเหลานั้น ละตน อาศัยหลัง ไป
ตามความแสวงหา ยอมไมขามกิเลสเครื่องเกี่ยวของได
สมณพราหมณเหลานั้นยอมจับถือ ยอมละ เหมือนลิงจับ
และละกิ่งไมเบื้องหนา ฉะนั้น.
[๑๒๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา:ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง เปนผูของใน
สัญญา ยอมดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ สวนบุคคลผูมีความรู รู
ธรรมดวยความรูทั้งหลาย เปนผูมีปญญากวางขวางดุจ
แผนดิน ยอมไมดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ.
วาดวยการดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ
[๑๒๙] คําวา ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง มีความวา
คําวา สมาทานเอง ไดแก สมาทานเอาเอง. คําวา วัตรทั้งหลาย
ความวา ชันตุชน ถือเอา สมาทาน ถือเอาแลว ถือเอาโดยเอื้อเฟอ
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สมาทานแลว รับเอาแลว ยึดมั่น ถือมั่น ซึง่ หัตถีวัตร อัสสวัตร
โควัตร กุกกุรวัตร กากวัตร วาสุเทววัตร พลเทววัตร ปุณณภัตรวัตร
มณิภัตรวัตร อัคคิวัตร นาควัตร สุปณณวัตร ยักขวัตร อสุรวัตร ฯลฯ
ทิสวัตร คําวา ชันตุชน ไดแก สัตว นรชน ฯลฯ มนุษย. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง.
[๑๓๐] คําวา เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ
มีความวา จากศาสดาตนถึงศาสดาหลัง จากธรรมที่ศาสดาตนบอกถึงธรรม
ที่ศาสดาหลังบอก จากหมูคณะตนถึงหมูคณะหลัง จากทิฏฐิตนถึงทิฏฐิหลัง
จากปฏิปทาตนถึงปฏิปทาหลัง จากมรรคตนถึงมรรคหลัง. คําวา เปนผู
ของในสัญญา คือ เปนผูข อง เกี่ยวของ ของทั่วไป ติดอยู พันอยู
เกี่ยวพันอยู ในกามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา ทิฏฐิสัญญา
เหมือนสิ่งของที่ของ เกี่ยวของ ของทั่วไป ติดอยู พันอยู เกี่ยวพันอยู
ที่ตาปูอันตอกติดฝา หรือที่ไมขอ ฉะนั้น. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผู
ของในสัญญา ยอมดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ.
ผูรูธรรม ๗ ประการ
[๑๓๑] คําวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธ รรมดวยความรูท ั้ง
หลาย มีความวา คําวา มีความรู ไดแก มีความรู คือถึงวิชชา มี
ญาณ มีปญญาเครื่องตรัสรู มีปญ
 ญาแจมแจง มีปญญาเปนเครื่องทําลาย
กิเลส.
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คําวา ดวยความรูทั้งหลาย มีความวา ญาณในมรรคทั้ง ๔
ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเครื่อง
พิจารณา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เรียกวา ความรู. บุคคลผูมีความรูนั้น
ถึงที่สุด บรรลุที่สุด ถึงสวนสุด บรรลุสวนสุด ถึงที่สุดรอบ บรรลุที่สุด
รอบ ถึงที่สิ้นสุด บรรลุที่สิ้นสุด ถึงที่ปองกัน บรรลุที่ปองกัน ถึงที่ลับ
บรรลุทลี่ ับ ถึงที่พึ่ง บรรลุที่พึ่ง ถึงทีไ่ มมีภัย บรรลุที่ไมมีภัย ถึงที่ไม
จุติ บรรลุทไี่ มจุติ ถึงที่ไมตาย บรรลุที่ไมตาย ถึงนิพพาน บรรลุ
นิพพาน แหงชาติชรา และมรณะ ดวยความรูทั้งหลายเหลานั้น. อีก
อยางหนึ่ง บุคคลชื่อวา เวทคู เพราะอรรถวา ถึงที่สุดแหงความรูทั้ง
หลายบาง. เพราะอรรถวา ถึงที่สุดดวยความรูทั้งหลายบาง. และชื่อวา
เวทคู เพราะเปนผูรูแจงธรรม ๗ ประการ คือเปนผูรูแจงซึ่งสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และเปนผูรู
แจงซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย อันทําความเศราหมอง ใหเกิดใน
ภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนปจจัยแหงชาติชรา
และมรณะตอไป. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ดูกอนสภิยะ บุคคลเลือกเฟนเวททั้งสั้น ของพวก
สมณพราหมณที่มีอยูเปนผูปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง
ลวงเวททั้งปวงแลว ชื่อวาเวทคู.
คําวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูทั้งหลาย มี
ความรู รู รูเฉพาะซึ่งธรรม คือรู รูเฉพาะซึ่งธรรมวา สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เพราะอวิชชา
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เปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณ
เปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปน
ปจจัยจึงมีชราและมรณะ เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะ
จึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชราและ
มรณะจึงดับ. และรู รูเฉพาะซึ่งธรรมวานี้ทุกข นีเ้ หตุใหเกิดทุกข นี้
ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. เหลานี้อาสวะ นี้เหตุ
ใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ.
ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ
ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง. และรู รูเฉพาะ
ซึ่งธรรม คือ เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงผัสสะสายตนะ ๖. และรู รูเฉพาะซึ่งธรรม คือ เหตุเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕. และรู รู
เฉพาะซึ่งธรรม คือ เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงมหาภูตรูป ๔. และรู รูเฉพาะซึ่งธรรมวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
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เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธ รรมดวยความรูท ั้งหลาย.
[๑๓๒] คําวา เปนผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน ยอมไม
ดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ มีความวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน
ยอมไมจากศาสดาตนถึงศาสดาหลัง ไมจากธรรมที่ศาสดาตนบอกถึงธรรม
ที่ศาสดาหลังบอก ไมจากหมูคณะตนถึงหมูคณะหลัง ไมจากทิฏฐิตนถึง
ทิฏฐิหลัง ไมจากปฏิปทาตนถึงปฏิปทาหลัง ไมจากมรรคตนถึงมรรคหลัง
คําวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน คือมีปญญาใหญ มี
ปญญามาก มีปญญาเปนเครื่องรื่นเริง มีปญญาไว มีปญญาคมกลา มี
ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส. แผนดิน ตรัสวา ภูริ บุคคลประกอบดวย
ปญญากวางขวางแผไปเสมอดวยแผนดินนั้น. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคล
ผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน ยอมไมดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง เปนผูของใน
สัญญา ยอมดําเนินผิดๆ ถูกๆ สวนบุคคลผูมีความรู รู
ธรรมดวยความรูทั้งหลาย เปนผูมีปญญากวางขวางดุจ
แผนดิน ยอมไมดําเนินผิด ๆ ถูก ๆ
[๑๓๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดินนั้น เปนผู
กําจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน
หรืออารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่ง ใคร ฯ ในโลกนี้พึง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 509

กําหนดซึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็นผูประพฤติเปดเผย
ดวยกิเลสอะไรเลา.
วาดวยมารเสนา
[๑๓๔] บุคคลผูมีปญ
 ญากวางขวางดุจแผนดินนั้น เปนผู
กําจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือ ในรูปที่เห็น เสี่ยงที่ไดยิน หรือ
อารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่ง มีความวา กองทัพมาร เรียกวา
เสนา. กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ ฯลฯ อกุศลกรรมทั้งปวง ชื่อวา กองทัพมาร. สมจริงดังที่พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา.
กิเลสกาม เรากลาววาเปนกองทัพที่ ๑ ของทาน
ความไมยินดี เปนกองทัพที่ ๒ ความหิวกระหาย เปน
กองทัพที่ ๓ ตัณหา เรากลาววาเปนของทัพที่ ๔ ของ
ทาน ความหดหูและความงวงเหงา เปนกองทัพที่ ๕ ของ
ทาน ความขลาดเรากลาววาเปนกองทัพที่ ๖ ความลังเล
ใจ เปนกองทัพที่ ๗ ของทาน ความลบหลูคุณทานและ
หัวดื้อ เปนกองทัพที่ ๘ ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ
และยศที่ไดโดยทางผิด เปนกองทัพที่ ๙ ของทาน ยกตน
และขมขูผูอื่น เปนกองทัพที่ ๑๐ ของทาน ดูกอนพระยา
มาร กองทัพของทานนี้ เปนผูม ีปกติกําจัดผูมีธรรมดํา คน
ขลาดจะเอาชนะกองทัพของทานนั้นไมได คนกลายอม
ชนะได และครั้นชนะแลวยอมไดความสุข.
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เมื่อใดกองทัพมารทั้งหมด และกิเลสที่กระทําความเปนปฏิปกษทั้ง
หมด อันบุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดินนั้นชนะแลว ใหแพแลว
ทําลายเสีย กําจัดเสีย ทําใหไมสูหนาแลว ดวยอริยมรรค ๔ เมื่อนั้น
บุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดินนั้น เรียกวาเปนผูกําจัดเสนา. บุคคล
นั้นเปนผูกําจัด เสนาในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ อารมณที่
รูแจง. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน
นั้น เปนผูกําจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือในรูปที่เห็น เสียงที่
ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ อยางใดอยางหนึ่ง.
[๑๓๕] คําวา ซึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็นผูประพฤติ
เปดเผย มีความวา ซึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็นธรรมอันหมดจด เห็น
ธรรมอันหมดจดพิเศษ เห็นธรรมอันหมดจดรอบ เห็นธรรมอันขาว เห็น
ธรรมอันขาวรอบ อีกอยางหนึ่ง ผูมีความเห็นอันหมดจด มีความเห็นอัน
หมดจดวิเศษ มีความเห็นอันหมดจดรอบ มีความเห็นอันขาว มีความเห็น
อันขาวรอบ. คําวา เปดเผย มีความวา เครื่องปดบังคือตัณหา เครื่อง
ปดบังคือกิเลส เครื่องปดบังคืออวิชชา เครื่องปดบังเหลานั้น อันบุคคล
นั้นเปดเผยแลว กําจัด เลิกขึ้น เปดขึ้น ละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไม
ใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. คําวา ผูประพฤติ คือ ผู
ประพฤติ ผูเที่ยวไป เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพ
ดําเนินไป. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ซึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น ผู
ประพฤติเปดเผย.
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[๑๓๖] คําวา ใคร ๆ ในโลกนี้ พึงกําหนด....ดวยกิเลส
อะไรเลา มีความวา คําวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ
ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ อื่ วา ความ
กําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ บุคคลนั้นละความ
กําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความ
กําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว. ใคร ๆ จะพึงกําหนดบุคคลนั้น ดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา
อนุสัย อะไรเลาวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลงผูกพัน ถือมั่น ถึง
ความฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเรี่ยวแรง กิเลสเครื่องปรุง
แตง เหลานั้นอันบุคคลนั้นละแลว เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องปรุงแตง
เหลานั้นแลว. ใคร ๆ จะพึงกําหนดคติแหงบุคคลนั้น ดวยกิเลสอะไรเลาวา
เปนผูเกิดในนรก เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย
เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตว
ไมมีสัญญา หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช บุคคลนั้นไมมี
เหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะ อันเปนเครื่องกําหนด กําหนดวิเศษ ถึง
ความกําหนดแหงใคร ๆ. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก
เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ใคร ๆ
ในโลกนี้พึงกําหนด....ดวยกิเลสอะไรเลา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสวา :บุคคลผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดินนั้น เปนผู
กําจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือในโลกที่เห็น เสียงที่ไดยิน
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หรืออารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่ง ใคร ๆ ในโลกนี้พึง
กําหนดซึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น ผูประพฤติเปดเผย
ดวยกิเลสอะไรเลา
[๑๓๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหา
และทิฏฐิไวในเบื้องหนา สัตบุรุษเหลานั้นยอมไมกลาววา
เปนความหมดจดสวนเดียว สัตบุรุษเหลานัน้ ละกิเลสเปน
เครื่องถือมั่น ผูกพันรอยรัดแลว ไมทําความหวังในที่
ไหน ๆ ในโลก.
วาดวยคุณลักษณะของสัตบุรุษ
[๑๓๘] คําวา สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกําหนด ยอมไมทํา
ตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา มีความวา คําวา กําหนด ไดแก
ความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนด
ดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความ
กําหนดดวยทิฏฐิ สัตบุรษุ เหลานั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืน
ความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละ
คืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว สัตบุรุษเหลานั้นจึงไมกําหนดซึ่งความ
กําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือไมใหเกิด ไมใหเกิด
พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไม
กําหนด.
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คําวา ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา มีความวา
ความทําไวในเบื้องหนา ๒ อยางคือ ความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ๑
ความทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบื้องหนา
ดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ. สัตบุรุษเหลานั้น
ละความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา สละคืนความทําไวในเบื้องหนาดวย
ทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา สละคืนความ
ทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิแลว จึงไมกระทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา
เที่ยวไป คือ เปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตัณหาเปนธงยอด ไมมีตัณหา
เปนใหญ ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทฏิ ฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ
เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมแวดลอมเที่ยวไป. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกาํ หนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวใน
เบื้องหนา.
[๑๓๙] คําวา สัตบุรุษเหลานัน้ ยอมไมกลาววา เปนความ
หมดจดสวนเดียว มีความวา สัตบุรุษเหลานั้นยอมไมกลาว ไมบอก
ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซึ่งความไมหมดจดสวนเดียว ความหมดจด
จากสงสาร ความหมดจดโดยอกิริยทิฏฐิ วาทะวา สัตวสังขารเที่ยง วา
เปนความหมดจดสวนเดียว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สัตบุรุษเหลานั้น
ยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดียว.
[๑๔๐] คําวา สัตบุรุษเหลานั้นละกิเลสเปนเครื่องถือมั่น
ผูกพัน รอยรัดแลว มีความวา คําวา กิเลสเปนเครื่องผูกพัน
ไดแก กิเลสเปนเครื่องผูกพัน ๔ อยาง คือ กิเลส เปนเครื่องผูกพันทาง
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กายคือ อภิชฌา พยาบาท สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง.
ความกําหนัด ความเพงเล็งดวยทิฏฐิของตนเปนกิเลสเครื่องผูกพันทางกาย.
ความอาฆาต ความไมยินดี ความพยาบาทในถอยคําของชนอื่น. สีลัพพต
ปรามาสคือความยึดถือศีลหรือวัตร หรือทั้งศีลและวัตรของตน ความเห็น
ความยึดถือวาสิ่งนี้จริง ของคน เปนกิเลสเครื่องผูกพันทางกาย. เพราะ
เหตุไรจึงเรียกวาเปนกิเลสเครื่องถือมั่นผูกพันเพราะสัตวทั้งหลายยอมถือ
เขาไปถือ จับ ถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สังสารวัฏ ดวยกิเลสเปนเครื่องผูกพันเหลานั้น.
เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวา เปนกิเลสเครื่องถือมั่นผูกพัน.
คําวา ละ คือ สลัด หรือละกิเลสเปนเครื่องผูกพันทั้งหลาย. อีก
อยางหนึ่ง. สัตบุรุษเหลานั้น แกหรือละกิเลสทั้งหลายที่ผูกพัน รอยรัด
รัดรึง พน ตรึง เหนี่ยวรั้ง ติด ของ เกี่ยวพัน พันอยู เหมือนชน
ทั้งหลายทําความปลดปลอยไมกําหนดวอ รถ เกวียน หรือรถมีเครื่อง
ประดับ ฉะนั้น อีกอยางหนึ่ง สัตบุรษุ เหลานั้น แกหรือละกิเลสทั้งหลาย
ที่ผูกพัน รอยรัด รัดรึง พัน ตรึง เหนี่ยวรั้ง ติด ของ เกี่ยวพัน
พนอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สัตบุรุษเหลานั้นละกิเลสเปนเครื่องถือ
มั่นผูกพัน รอยรัดแลว.
[๑๔๑] คําวา ยอมไมทําความหวังในที่ไหน ๆ ในโลก มี
ความวา ตัณหา เรียกวา ความหวัง ไดแกความกําหนัด ความกําหนัด
กลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล.
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คําวา ยอมไมทําความหวัง มีความวา ยอมไมทําความหวัง
ไมใหความหวังเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ.
คําวา ในที่ไหน ๆ ไดแก ในที่ไหน ๆ ในที่ใดที่หนึ่งทุก ๆ แหง
ในภายใน ในภายนอก หรือทั้งภายในภายนอก.
คําวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมไมทําความหวัง ในที่ไหน ๆ ในโลก. เพราะ
เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกําหนัด ยอมไมทําตัณหา
และทิฏฐิไวในเบื้องหนา สัตบุรุษเหลานั้นยอมไมกลาววา
เปนความหมดจดสวนเดียว สัตบุรุษเหลานัน้ ละกิเลสเปน
เครื่องถือมั่น ผูกพัน รอยรัดแลว ไมทําความหวังในที่
ไหน ๆ ในโลก.
[๑๔๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :พระอรหันตนนั้ ผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว ทั้งรู
ทั้งเห็นแลว มิไดมคี วามยึดถือ มิไดมีความกําหนัดใน
กามคุณเปนที่กําหนัด มิไดกําหนดในสมาบัติเปนที่คลาย
กําหนัด มิไดมีความยึดถือวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม.
วาดวยพระอรหันต
[๑๔๓] คําวา พระอรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว
ทั้งรูทั้งเห็นแลว มิไดมีความยึดถือ มีความวา คําวา แดน ไดแก
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แดน ๔ อยาง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส อนุสัยคือ
ทิฏฐิ อนุสัยคือวิจิกิจฉา และเหลากิเลสที่ตั้งอยูฝายเดียวกันนี้เปนแดนที่ ๑.
สังโยชนคือกามราคะ สังโยชนคอื ปฏิฆะ อนุสัยคือกามราคะ อนุสัย
คือปฏิฆะ สวนหยาบ ๆ และเหลากิเลสที่ตั้งอยูฝายเดียวกัน นี้เปนแดนที่ ๒.
สังโยชนคือกามราคะ สังโยชนคอื ปฏิฆะ อนุสัยคือกามราคะ อนุสัย
คือปฏิฆะ สวนละเอียด และเหลากิเลสที่ตั้งอยูฝายเดียวกัน นี้เปนแดนที่ ๓.
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา อนุสัยคือมานะ
อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา และเหลากิเลสที่ตั้งอยูฝายเดียวกัน
นี้เปนแดนที่ ๔.
เมื่อใด พระอรหันตนั้นเปนผูกาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลย
แดน ๔ อยางเหลานี้ ดวยอริยมรรค ๔. เมื่อนั้น พระอรหันตนั้น จึง
เรียกวาเปนผูลวงแดนแลว.
คําวา ลอยบาปแลว ความวา ชือ่ วาผูลอยบาปแลว เพราะเปน
ผูลอยแลวซึ่งธรรม ๗ ประการ ฯลฯ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว
เปนผูคงที่ จึงเรียกทานวาเปนพรหม.
คําวา นั้น ไดแก พระอรหันตผูขีณาสพ.
คําวา รูแลว คือผูรูแลวดวยปรจิตตญาณ หรือรูแลวดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
คําวา เห็นแลว คือเห็นแลวดวยมังสจักษุ หรือดวยทิพยจักษุ.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว
ทั้งรูทั้งเห็นแลว มิไดมีความยึดถือ.
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คําวา ความยืดถือ ความวา พระอรหันตนั้น มิไดมี ความถือ
ถือมั่น ยึดมัน่ ติดใจ นอมใจไปวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษ
เปนใหญ สูงสุด บวร.
คําวา ไมมี ความวา ยอมไมมี มีอยูหามิได ไมปรากฏ ไมเขา
ไปได. ความยึดถือนั้นอันพระอรหันตนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไม
ใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระ
อรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเห็นแลว มิได
มีความยืดถือ.
[๑๔๔] คําวา มิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด
มิไดกําหนัดในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด มีความวา ชนเหลาใด
กําหนัด รักใคร หลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว พัวพัน ใน
กามคุณ ๕ ชนเหลานั้น เรียกวา กําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด. ชน
เหลาใด กําหนัด รักใคร หลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของเกี่ยว พัวพัน
ในรูปาวจรสมาบัติและอรูปาวจรสมาบัติ ชนเหลานั้น เรียกวา กําหนัดแลว
ในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด.
คําวา มิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด มิได
กําหนัดในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด ความวา เมื่อใดกามราคะ รูป
ราคะ และอรูปราคะ เปนกิเลสอันพระอรหันตนั้นละ ตัดมูลรากขาดแลว
ทําใหตั้งอยูไมไดดังตาลยอดดวน ทําใหไมมี ทําใหไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา เมือ่ นั้น พระอรหันต ชื่อวามิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่
กําหนัด มิไดกําหนัดในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด ดวยเหตุมีประมาณเทานั้น.
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[๑๔๕] คําวา มิไดมีความขอถือวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม มีความวา
คําวา นั้น ไดแก พระอรหันตขีณาสพ พระอรหันตนั้นมิไดมีความถือ
ถือมั่น ยึดมัน่ ติดใจ นอมใจไปวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ
วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร.
คําวา ไมมี ความวา ยอมไมมี มีอยูหามิได ไมปรากฏ ไมเขา
ไปได. ความยึดถือนั้น อันพระอรหันตนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ
ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
มิไดมีความยึดถือวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา :พระอรหันตนนั้ ผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว ทั้งรู
ทั้งเห็นแลว มิไดมคี วามยึดถือ มิไดมีความกําหนัดใน
กามคุณเปนที่กําหนัด มิไดกําหนัดในสมาบัติเปนที่คลาย
กําหนัด มิไดมีความยืดถือวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม ดังนี้.
จบสุทธัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๔
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อรรถกถาสุทธัฏฐกสุตตนิทเทส
ในสุทธัฏฐกสูตรที่ ๔ พึงทราบเนื้อความในคาถาแรกกอน :- พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหมดจดยอมมีเพราะ
ความเห็น เห็นปานนี้หามิได อีกอยางหนึ่งแล คนพาลผูมีทิฏฐิเห็น
พราหมณจันทาภะ หรือคนเห็นปานนี้อื่น ผูไมหมดจดเพราะขุนมัวดวย
กิเลส ผูมีโรคเพราะถูกโรคคือกิเลสถึงทับ ยอมรูเ ฉพาะ ยอมเห็นผูหมด
จดวาเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ก็ความหมดจดดียอมมีแกนรชน เพราะ
ความเห็นกลาวคือทิฏฐินั้นดังนี้.
คนพาลนั้นรูเฉพาะอยูอยางนี้ รูแลววา ความเห็นเปนเยี่ยม เปนผู
พิจารณาเห็นความหมดจดในความเห็นนั้น ยอมเชื่อวาความเห็นนั้นเปน
มรรคญาณ แตความเห็นนั้นมิไดเปนมรรคญาณ.
บทวา ปรม อาโรคฺย ปตฺต ความวา ถึงความไรพยาธิอันอุดม
ตั้งอยู.
บทวา ตาณปฺปตฺต ความวา ถึงธรรมเปนเครื่องคุมครองอยางนั้น.
บทวา เลณปฺปตฺต ความวา ถึงธรรมเปนที่แอบแฝง.
บทวา สรณปฺปตฺต ความวา ถึงธรรมเปนที่พึ่ง หรือถึงธรรม
เครื่องยังทุกขใหพินาศ.
บทวา อจฺจุตปฺปตฺต ความวา ถึงความปลอดภัย.
บทวา อจฺจุตปฺปตฺต ความวา ถึงภาวะเที่ยง.
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บทวา อมตปฺปตฺต ความวา ถึงธรรมไมตาย คือมหานิพพาน.
บทวา นิพฺพานปฺปตฺต ความวา ถึงธรรมที่เวนจากตัณหาเครื่อง
รอยรัด.
บทวา อภิชานนฺโต ความวา รูโ ดยวิเศษ.
บทวา อาชานนฺโต ความวา รูทั่ว.
บทวา วิชานนฺโต ความวา รูหลายอยาง.
บทวา ปฏวิชานนฺโต ความวา รูแจงเพราะอาศัยความเห็นนั้น ๆ.
บทวา ปฏิวิชฺฌนฺโต ความวา กระทําไวในหทัย.
บทวา จกฺขุวิฺาเณน รูปทสฺสน ความวา ความเห็นรูปดวย
จักขุวิญญาณ
บทวา าณนฺติ ปจฺเจติ ความวา ยอมเชื่อวาเปนปญญา.
บทวา มคฺโคติ ปจฺเจติ ความวา ยอมเชื่อวาเปนอุบาย.
บทวา ปโถ ความวา เปนที่สัญจร.
บทวา นียาน ความวา เครื่องถือไป, ปาฐะวา นิยฺยาน ก็มี.
คาถาที่ ๒ วา ทิฏเน เจ สุทฺธิ เปนตน เนื้อความของคาถา
นั้นวา ถาความหมดจดจากกิเลสยอมมีแกนรชน ดวยความเห็น กลาวคือ
ความเห็นรูปนั้น. หรือวา ถานรชนนั้นยอมละทุกขมีชาติเปนตน. ดวย
ญาณนั้นไซร เมื่อเปนอยางนั้น นรชนนั้นยอมหมดจดดวยมรรคอันไม
หมดจดอื่นจากอริยมรรคนั่นแล. คือยอมถึงความเปนผูที่จะพึงกลาววา
เปนผูยังมีอุปธิดวยอุปธิมีราคะเปนตนอยูนั่นแลหมดจด และไมเปนอยาง
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นั้นหมดจด เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวาเปนผูพูดอยางนั้น คือทิฏฐิ
นั้นแหละยอมบอกวา ผูนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ ไดแกบอกอยางนั้น ๆ โดยนัยวา
โลกเที่ยงเปนตน สมควรแกทิฏฐิ.
ชื่อวา ยังมีราคะ เพราะอรรถวา เปนไปกับดวยราคะ. ความวา
มีราคะ แมในบทวา สโทโส เปนตนก็นัยนี้แล.
คาถาที่ ๓ วา น พฺราหฺมโณ เปนตน เนื้อความของคาถานั้น
วาก็ผูใดชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยคือยางบาปเสียแลว ผูนั้นถึงความ
สิ้นอาสวะ เปนพราหมณขีณาสพ ดวยมรรค ไมกลาวความหมดจดดวย
มิจฉาญาณที่เกิดขึ้น ในอารมณที่เห็นกลาวคือรูปที่สมมติวาเปนมงคลยิ่ง
ในอารมณที่ไดยินกลาวคือเสียงอยางนั้น ในศีลกลาวคือความไมกาวลวง
ในวัตรตางโดยหัตถีวัตรเปนตน และในอารมณที่ทราบตางโดยปฐพีเปน
ตน ซึ่งอื่นจากอริยมรรคญาณ. คํานี้ทานกลาวดวยการกลาวสรรเสริญ
พราหมณขีณาสพ.
ก็พราหมณนั้นเปนผูไมเขาไปติดในบุญที่เปนไปในธาตุสาม และใน
บาปทั้งปวง เปนผูละเสียซึ่งตน เพราะเหตุไร ? เพราะละตนนั้นไดคือ
เพราะละความเห็นวาตนหรือความยึดถืออยางใดอยางหนึ่ง. ทานกลาววา
เปนผูไมทําเพิ่มเติมอยูใหโลกนี้ เพราะไมการทําปุญญาภิสังขารเปนตน.
อนึ่ง พึงทราบการเชื่อมบทนั้น ทั้งหมดนั้นแล ดวยบทแรกวา พราหมณ
ผูไมเขาไปติดในบุญและบาป ผูละเสียซึ่งตน ผูไมทําเพิ่มเติมอยูในโลกนี้
ไมกลาวความหมดจด โดยมรรคอื่น.
บทวา นาติ ปฏิกฺเขโป ความวา น ศัพทเปนศัพทปฏิเสธ.
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คาถาวา พาเหตฺวา สพฺพปาปกานิ เปนตน มีความวา บุคคล
ใดลอยบาปทั้งปวงเสียแลวดวยมรรคที่ ๔ (อรหัตตมรรค) ชื่อวามีตนตั้งอยู
แลว เพราะทิฏฐิตั้งอยูไมได และเพราะลอยบาปเสียแลวนั่นแล ชื่อวา
ปราศจากมลทิน. คือถึงความเปนผูปราศจากมลทินคือความเปนพรหม
ความเปนผูประเสริฐ ชื่อวามีจิตตั้งมั่นดวยดี ดวยมรรคสมาธิและผลสมาธิ
ซึ่งสละมลทินคือกิเลสที่การทําความฟุงซานแกสมาธิ. ทานเรียกวาเปนผู
สําเร็จกิจ เพราะความเปนผูมีกิจอันสําเร็จแลว เพราะลวงสงสารไดแลว
เพราะกาวลวงเหตุแหงสงสาร วาเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย เพราะ
ความเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว. และวาเปนผูคงที่ เพราะไมมี
พิการดวยโลกธรรม บุคคลนั้น ควรชมเชยอยางนี้ จึงเรียกวาเปนผูประเสริฐ
คือเปนพราหมณ.
บทวา อฺตฺร สติปฏาเนหิ ความวา พนสติปฏฐาน ๔
แมในสัมมัปปธานเปนตน ก็นัยนี้แล.
บทวา สนฺเตเก สมณพฺราหฺมณา ความวา สมณพราหมณบาง
พวกไดโวหารวา สมณพราหมณ ดวยการกําหนดของโลก มีอยู.
บทวา ทิฏสุทฺธิกา ความวา ปรารถนาความหมดจด ดวยการ
เห็นรูป.
บทวา เต เอกจฺจาน รูปาน ทสฺสน ความวา สมณพราหมณ
เหลานั้น ปรารถนาความหมดจดดวยการเห็นรูป ยอมเชื่อการแลดูรูปารมณ
เหลานั้น.
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บทวา มงฺคล ปจฺเจนฺติ ความวา ยอมใหตั้งไวซึ่งเหตุแหงความ
สําเร็จ เหตุแหงความเจริญ เหตุแหงสมบัติทั้งปวง.
บทวา อมงฺคล ปจฺเจนฺติ ความวา ยอมใหตั้งไวซึ่งเหตุแหง
ความสําเร็จ หามิได. ซึง่ เหตุแหงความเจริญ หามิได, ซึ่งเหตุแหงสมบัติ
ทั้งปวง หามิได.
บทวา เต กาลโล วุฏหิตฺวา ความวา สมณพราหมณเหลานั้น
คือพวกเชื่อถือสิ่งที่เห็นเปนตนวาเปนมงคล ลุกขึ้นกอนกวาทีเดียว.
บทวา อภิมงฺคลคตานิ ความวา ที่ถึงเหตุแหงความเจริญโดย
พิเศษ.
บทวา รูปานิ ปสฺสนฺติ ความวา ยอมเห็นรูปารมณมีอยางตาง ๆ.
บทวา วาตสกุณ ความวา นกมีชื่ออยางนั้น.
บทวา ปุสฺสเวฬุวลฏึ ความวา ผลมะตูมออนที่เกิดขึ้นโดย
บุษยฤกษ.
บทวา คพฺภินิตฺถึ ความวา หญิงมีครรภ.
บทวา กุมารก ขนฺเธ อาโรเปตฺวา คจฺฉนฺต ความวา คน
ที่ยกเด็กรุน ๆ ขึ้นบาเดินไป.
บทวา ปุณฺณฆฏ ความวา หมอเต็มดวยน้ํา.
บทวา โรหิตมจฺฉ ความวา ปลาตะเพียนแดง.
บทวา อาชฺรถ ความวา รถเทียมมาสินธพ.
บทวา อุสภ ความวา โคตัวผูเปนมงคล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 524

บทวา โคกปล ความวา แมโคดําแดง.
บทวา ปลาลปฺุช ความวา กองขาวเปลือก.
บทวา ตกฺกฆฏ ความวา ถาดที่เต็มไปดวยเปรียงโคเปนตน.
บทวา ริตฺตฆฏ ความวา หมอเปลา
บทวา นฏ ความวา การฟอนรําของนักฟอนเปนตน. อาจารย
บางพวกกลาววา กิริยาของนักเลง.
บทวา นคฺคสมณก ความวา สมณะไมนุงผา.
บทวา ขร ความวา ลา.
บทวา ขรยาน ความวา ยวดยานเปนตนที่เทียมลา.
บทวา เอกยุตฺตยาน ความวา ยานที่เทียมดวยสัตวพาหนะตัวเดียว.
บทวา กาณ ความวา คนตาบอดขางเดียวและสองขาง.
บทวา กุณึ ความวา คนมืองอย.
บทวา ขฺช ความวา คนเทากระจอก คือมีเทาไปขวาง.
บทวา ปกฺขหต ความวา คนพิการ.
บทวา ชิณฺณก ความวา คนแกเพราะชรา.
บทวา พฺยาธิก ความวา คนถูกพยาธิเบียดเบียน.
บทวา มต ความวา คนตาย.
บทวา สุตสุทฺธิกา ความวา ปรารถนาความหมดจดดวยการได
ยินเสียงดวยโสตวิญญาณ.
บทวา สทฺทาน สวน ความวา การไดยินสัททารมณ.
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บทวา วฑฺฒาติ วา เปนตน ทานกลาวถือเอาสักวาเปนเสียงที่
เปนไปในโลก แตเสียงที่กลาวโดยชือ่ นั้น ๆ วา กาโณ เปนตนนั่นแล
ไมเปนมงคล.
บทวา ฉินฺนนฺติ วา ความวา เสียงวาถูกตัดมือและเทาเปนตน.
บทวา ภินฺนนฺติ วา ความวา เสียงวาถูกตีศีรษะเปนตน.
บทวา ทฑฺฒนฺติ วา ความวา เสียงวาถูกไฟไหม.
บทวา นฏนฺติ วา ความวา เสียงวาพินาศเพราะพวกโจรเปน
ตน.
บทวา นตฺถีติ วา ความวา หรือเสียงวาของไมมี.
บทวา สีลสุทฺธิกา ความวา ผูป รารถนาความหมดจดดวยศีล.
บทวา สีลมตฺเตน ความวา ดวยเหตุสังวร.
บทวา สฺมมตฺเตน ความวา ดวยเหตุสักวาเขาไปยินดี.
บทวา สวรมตฺเตน ความวา ดวยเหตุสักวากั้นทวาร.
บทวา อวีติกฺกมมตฺเตน ความวา ดวยเหตุสักวาไมกาวลวงศีล.
บทวา สมณมุณฑิกาปุตฺโต เปนชื่อที่ไดมาทางฝายมารดา.
บทวา สมฺณปนฺนกุสล ความวา มีกุศลบริบูรณ.
บทวา ปรมกุสล ความวา มีกุศลสูงสุด.
บทวา อุตฺตมปตฺติปฺปตฺต ความวา ผูถึงพระอรหันตอันอุดมที่
พึงตั้งอยู.
บทวา อโยชฺฌ ความวา สมณะผูอันใคร ๆ ไมอาจใหแพ.
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บทวา วตฺตสุทฺธิกา ความวา ผูปรารถนาความหมดจดดวยวัตร
คือการสมาทาน.
บทวา หตฺถิวตฺติกา วา ความวา ชื่อวาเปนผูประพฤติหัตถี
วัตร เพราะอรรถวา มีหตั ถีวัตรที่สมาทานไว.
อธิบายวา กระทํากิริยาอยางชางทั้งปวง ทําอยางไร ? สมณพราหมณ
เหลานั้น เกิดความคิดขึ้นอยางนี้วา จําเดิมแตวันนี้ไป เราจักการทําสิ่งที่ชาง
ทั้งหลายทําจึงกระทําอาการเดิน ยืน นั่ง นอน ถายอุจจาระปสสาวะอยาง
ชางทั้งหลาย และอาการที่เห็นชางอื่น ๆ แลวชูงวงเดินไปทุกอยาง ดังนั้น
จึงชื่อวาเปนผูประพฤติหัตถีวัตร.
แมในบทวา เปนผูพระพฤติอัสสวัตรเปนตน ก็พึงประกอบบทตาม
ที่ควรประกอบ ดวยสามารถบทที่ไดมา.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา ทิสาวตฺติกา วา ซึ่งเปนบทสุดทาย
มีความวา เปนผูประพฤติทิสวัตรที่สมาทาน ดวยสามารถนมัสการทิศมีทิศ
บูรพาเปนตน. การสมาทานวัตรของสมณพราหมณมีประการดังกลาวแลว
เหลานั้น เมื่อสําเร็จยอมนําเขาไปถึงความเปนเพื่อนกับชางเปนตน. แตถา
มิจฉาทิฏฐิมีแกเขาผูคิดอยูวา เรายอมเปนเทวดา หรือเทวดาองคใดองค
หนึ่ง ดวยการสมาทานศีลและวัตร และความประพฤติอันประเสริฐนี้ พึง
ทราบวา นรกและกําเนิดดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่งยอมมี.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนปุณณะ บุคคล
บางคนในโลกนี้บําเพ็ญวัตรสุนัขบริบูรณไมวุนวาย, บําเพ็ญศีลสุนัข
บริบูรณไมวุนวาย, บําเพ็ญสมาธิสุนัขบริบูรณไมวุนวาย บําเพ็ญอากัปปะ
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สุนัขบริบูรณไมวุนวาย, บุคคลนั้นบําเพ็ญวัตรสุนัขบริบูรณไมวุนวาย.
บําเพ็ญศีลสุนัขบริบูรณไมวุนวาย, บําเพ็ญสมาธิสุนัขบริบูรณไมวุนวาย.
บําเพ็ญอากัปปะสุนัขบริบูรณไมวุนวาย. ครั้นแตกกายตายไปแลวยอมเขา
ถึงความเปนเพื่อนกับสุนัขทั้งหลาย. ก็ถาเขามีทิฏฐิอยางนี้วา เราจักเปน
เทวดาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่งดวยศีล วัตรหรือพรหมจรรยนี้ ทิฏฐิของ
เขานั้นยอมเปนมิจฉาทิฏฐิ. ดูกอนปุณณะเรากลาววาคนมิจฉาทิฏฐิมีคติ ๒
อยางคือนรก หรือกําเนิดดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง. ดูกอ นปุณณะ
วัตรสุนัขเมื่อสําเร็จ ยอมนําเขาถึงความเปนเพื่อนกับสุนัขทั้งหลาย. เมื่อ
ไมสําเร็จยอมนําเขาสูนรก. ไมพึงถือเอาเนื้อความวา ผูประพฤติคนั ธัพพวัตร
เปนตน ยอมเขาถึงความเปนเพื่อนกับคนธรรพเปนตน. แตพึงถือเอาวา
ยอมเขาถึงนรกและกําเนิดดิรัจฉานนั่นแล เพราะถือเอาดวยมิจฉาทิฏฐิ.
บทวา มุตสุทฺธิกา ความวา ผูปรารถนาความหมดจด ดวย
อารมณที่ถูกตอง.
บทวา ปวึ อามสนฺติ ความวา ยอมถูกตองแผนดินใหญที่มี
สัมภาระ ดวยกาย.
บทวา หริต ความวา หญาแพรกเขียวสด.
บทวา โคมย ความวา โคมัยของโคเปนตน.
บทวา กจฺฉป ความวา เตาหลายชนิดมีเตากระดูกเปนตน.
บทวา ชาล อกฺกมนฺติ ความวา ย่ําเหยียบขายเหล็ก.
บทวา ติลวาห ความวา เกวียนบรรทุกงา หรือกองงา.
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บทวา ปุสฺสติล ขาทนฺติ ความวา เคี้ยวกินงาที่ประกอบดวย
มงคล.
บทวา ปสฺสเตล มกฺเขนฺติ ความวา ทําน้ํามันงาอยางนั้นเปน
เครื่องพรมสรีระ.
บทวา ทนฺตวฏ ความวา ไมสีฟน.
บทวา มตฺติกาย นหายนฺติ ความวา ถูสรีระดวยดินออน มี
ดินสอพองเปนตนแลวอาบน้ํา.
บทวา สาฏก นิวาเสนฺติ ความวา นุงหมผาที่ประกอบดวย
มงคล.
บทวา เวฏน เวฏนฺติ ความวา วาง คือ สวมผาโพกศีรษะ
ซึ่งเปนผาไหมเปนตนบนศีรษะ.
บทวา เตธาตุก กุสลาภิสงฺขาร ความวา ปจจยาภิสังขารซึ่งเกิด
แตความฉลาด ใหปฏิสนธิในกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ.
บทวา สพฺพ อกุสล ความวา อกุศลซึ่งเกิดแตความไมฉลาด ๑๒,
บทวา ยโต ไดแก ในกาลใด. ปุญญาภิสังขาร ๑๓ อปุญญาภิ
สังขาร ๑๒ และอาเนญชาภิสังขาร ๔ เปนอันละไดแลว ดวยสมุจเฉทปหาน
ตามสมควร.
บทวา อตฺตทิฏิฺชโห ความวา ละทิฏฐิทถี่ ือวา นั่นเปนตัว
ตนของเรา.
บทวา คาหฺชโห ความวา ละความยึดถือที่สัมปยุตดวยมานะวา
เราเปนนั่น.
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บทวา อตฺตฺชโห มีความอีกวา บทเปนตนวา ความถือลูบคลํา
ความจับตองแตขางหนา ความถือมั่นในอัตตานั้น ความติดใจกลืนดวย
สามารถตัณหามีกําลัง และความปรารถนามีกําลัง ดวยสามารถความยึดถือ
ดวยตัณหาและดวยสามารถความยึดถือดวยทิฏฐิ วา นั่นของเรา ความถือ
เปนตนทั้งปวงนั้นยอมเปนอันพราหมณนั้นสละแลว ดังนี้ มีนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.
ครั้นกลาววา พราหมณไมกลาวความหมดจดโดยมรรคอื่น อยางนี้
แลว บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงความที่ทิฏฐินั้น ของพวกมีทิฏฐิ
ที่กลาวความหมดจดโดยมรรคอื่นเหลานั้น เปนทิฏฐินําทุกขออกไมได จึง
กลาวคาถา ปุริม ปหาย ดังนี้ เปนตน.
คาถานั้นมีความวา สมณพราหมณเหลานั้นแมเปนผูกลาวความหมด
จดโดยมรรคอื่น ละศาสดาตน เปนตน อาศัยศาสดาหลัง เพราะถูกความ
ถือและความปลอยครอบงํา เพราะละทิฏฐินั้นไมได ไปตามตัณหากลาวคือ
ความแสวงหา คือถูกตัณหาครอบงํา ยอมไมขามกิเลสเครื่องเกี่ยวของ
ตางโดยราคะเปนตน และเมื่อไมขามกิเลสเครื่องเกี่ยวของ ยอมเรียนดวย
ยอมละดวยซึ่งธรรมนั้น ๆ เหมือนลิงเกาะกิ่งไม.
บทวา ปุริม สตฺถาร ปหาย ความวา เวนปฏิญญาของศาสดา
ที่ถือไวในกอน.
บทวา อปร สตฺถาร นิสฺสิตา ความวา อาศัย คือ ติดแนน
ปฏิญญาของศาสดาอื่น. แมในบทวา ปุรมิ  ธมฺมกฺขาน ปหาย เปน
ตนก็นัยนี้แล.
บทวา เอชานุคา ความวา ไปตามตัณหา.
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บทวา เอชานุคตา ความวา ไปตามตัณหาแลว.
บทวา เอชานุสุฏา ความวา ซานไปตาม หรือแลนไปตามตัณหา.
บทวา เอชาย ปนฺนา ปติตา ความวา จมลงในตัณหา และอัน
ตัณหาเก็บเสียแลว.
บทวา มกฺกโฏ ไดแก ลิง.
บทวา อรฺเ ความวา ในทุง.
บทวา ปวเน ความวา ในปาใหญ.
บทวา จรมาโน ความวา ไปอยู.
บทวา เอวเมว เปนบทอุปไมย เครื่องยังบทอุปมาใหถึงพรอม.
บทวา ปุถุ ความวา ตาง ๆ.
บทวา ปุถุทิฏิคตานิ ความวา ทิฏฐิมีอยางตาง ๆ.
บทวา คณฺหนฺติ จ มฺุจนฺติ จ ความวา ยอมจับดวยสามารถ
แหงการถือ และยอมปลอยดวยสามารถแหงการสละ.
บทวา อาทิยนฺติ จ นิรสฺสชนฺติ จ ความวา ยอมการทําความ
กังวล ยอมสละ และยอมซัดไป.
เนื้อความที่ตรัสไววา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวาเปนผูพูด
อยางนั้น นั้นเชื่อมความในคาถาที่ ๕ วา สย สมาทาย สมาทานวัตรทั้ง
หลายเอง เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สย แปลวา เอง.
บทวา สมาทาย ความวา ถือเอา.
บทวา วตฺตานิ ความวา วัตรทั้งหลายมีหัตถีวัตรเปนตน.
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บทวา อุจฺจาวจ ความวา กลับไปกลับมา หรือเลวและประณีต
คือ จากศาสดาสูศาสดา เปนตน.
บทวา สฺสตฺโต ความวา เปนผูของอยูในกามสัญญา เปนตน.
บทวา วิทฺธา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺม ความวา สวนผูมีความ
รู คือพระอรหันต ตรัสรูสัจจธรรม ๔ อันเปนปรมัตถ ดวยความรูคือ
มรรคญาณ ๔. บทที่เหลือ ปรากฏแลวทั้งนั้น.
บทวา สย สมาทาย ความวา ถือของทีเดียว.
บทวา อาทาย ความวา ถือเอาแลว คือรับเอาแลว.
บทวา สมาทาย ความวา ถือเอาแลว โดยชอบ.
บทวา อาทิยิตฺวา ความวา กระทําความกังวล.
บทวา สมาทิยิตฺวา ความวา กระทําความกังวลโดยชอบ.
บทวา คณฺหิตฺวา ความวา ไมสละ.
บทวา ปรามสิตฺวา ความวา แสดงแลว.
บทวา อภินิวิสิตฺวา ความวา ตั้งมั่นแลว.
บทวา กามสัญญา เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
บทวา วิทฺธา แปลวา ผูมีปญญา.
บทวา วิชฺชาคโต ความวา ผูถึงความรูแจง.
บทวา าณี ความวา ผูถึงพรอมดวยปญญา.
บทวา วิภาวี ความวา ผูพิจารณาดวยญาณ,
บทวา เมธาวี ความวา ผูมีญาณตรึกตรองโดยอนิจจลักษณะเปน
ตน.
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บทวา ปฺา เปนตน มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา จตุสจฺจธมฺม วิจินาติ ความวา ธรรมวิจยสัมโพชฌงค
เนื้อความของโพชฌงค กลาวไวแลวในหนหลังเทียว.
บทวา วีมสา ความวา ปญญาเครื่องคนควาสัจจธรรม ๔ นั่นแล
ทานอธิบายวา วิมังสา คือการคิดธรรม.
บทวา วิปสฺสนา ความวา ปญญาเครื่องเห็นโดยอาการตาง ๆ ที่
สัมปยุตดวยมรรคนั้นแล.
บทวา สมฺมาทิฏิ ความวา สัมมาทิฏฐิที่งาม บัณฑิตสรรเสริญ
ดี สัมปยุตดวยมรรค.
บทวา เตหิ เวเทหิ ความวา ดวยมรรคญาณ ๔ เหลานั้นนั่นแล.
บทวา อนฺตคโต ความวา ถึงที่สุดชาติ ชรา และมรณะ.
บทวา โกฏิคโต เปนตน มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา เวทาน วา อนฺตคโต ความวา ถึงที่สุดแหงทุกขที่พึงรู.
บทวา เวเทหิ วา อนฺตคโต ความวา ถึงพระนิพพานกลาวคือ
ที่สุด โดยเปนที่สุดรอบแหงทุกขในวัฏฏะ ดวยปญญา คือมรรคญาณ ๔.
บทวา วิทิตตฺตา ความวา เพราะความเปนผูรูแจง คือ เพราะ
ความเปนผูรู.
คาถาวา เวทานิ วิเจยฺย เกวลานิ เปนตน มีความวา ผูใด
กระทําความสิ้นกิเลสดวยเวทคือมรรคญาณ ๔ ถึงแลว ผูนั้นชื่อวาถึงเวท
โดยปรมัตถ. อนึ่ง ผูใดเลือกเฟนเวททั้งหลายที่เรียกกันวาศาสตร ของ
สมณพราหมณทั้งปวง ดวยสามารถอนิจจลักษณะเปนตนโดยกิจ ดวยมรรค
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ภาวนานั้นแล. กาวลวงเวททั้งปวงนั้นนั่นแล. ดวยการละฉันทราคะใน
เวทนั้น เปนผูปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง ที่เกิดขึ้นเพราะเวทเปน
ปจจัย หรือโดยประการอื่น. เพราะเหตุนั้น เมื่อทรงแสดงเนื้อความนั้น
ถูกทูลถามวา ผูถึงเวทกลาวถึงการบรรลุอะไร ? มิไดตรัสตอบวา การ
บรรลุนี้ ตรัสวา บุคคลเลือกเฟนเวททั้งหลาย ฯลฯ ชื่อวาเปนเวทคู ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง เพราะผูใดเลือกเฟนเวททั้งหลายดวยปญญาเครื่องเลือก
เฟน ยอมเปนไปกาวลวงเวททั้งปวงดวยการละฉันทราคะในเวทนั้น. ผูนั้น
ถึง คือรู คือกาวลวงเวททั้งหลายที่เรียกกันวาศาสตร. ผูใดปราศจากราคะ
ในเวทนาทั้งหลาย แมผูนั้นก็ถึง คือกาวลวงเวททั้งหลายที่เรียกกันวา
เวทนา คือถึงเวทนายิ่ง. แมดังนั้นก็ชื่อวา เวทคู ฉะนั้น เมื่อจะทรง
แสดงเนื้อความวา จึงมิไดตรัสวา การบรรลุนี้ แตตรัสวา บุคคลเลือก
เฟนเวททั้งหลาย ฯลฯ ชือ่ วาเปนเวทคู ดังนี้.
บทวา สเมจฺจ ความวา มาพรอมดวยญาณ.
บทวา อภิสเมจฺจ ความวา แทงตลอดดวยญาณ.
บทวา ธมฺม ความวา สัจจธรรม ๔.
บทวา สพฺเพ สงฺขารา ความวา ธรรมพรอมดวยปจจัยทั้งปวง.
ดวยวาธรรมเหลานั้นชื่อวาสังขารอันปจจัยปรุงแตง ยอมรวมกระทําดวย
ปจจัยทั้งหลาย เหตุนั้นจึงชื่อวาสังขาร. สังขารเหลานั้นทานกลาวโดยวิเศษ
วา สังขตะ เพราะรวมกระทําดวยปจจัยทั้งหลายดวยประการฉะนี้. ใน
อรรถกถาทั้งหลายกลาววา ธรรมมีรูปที่เปนไปในภูมิ ๓ เปนตน ที่บังเกิด
เพราะกรรม ชื่อวา อภิสงั ขตสังขาร. อภิสังขตสังขารแมเหลานั้น ยอม
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สงเคราะหเขาในสังขตสังขารทั้งหลาย. ในประโยควา สังขารทั้งหลายไม
เที่ยงหนอ เปนตน สังขารที่มีอวิชชาเปนปจจัยนั่นแลมาในประโยควา
ดูกอนภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลผูไปดวยอวิชชานี้ ยอมปรุงแตงปุญญาภิสังขาร เปนตน. กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่เปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา
สังขารเครื่องปรุงแตงความเพียรทางกายและความเพียรทางใจ ที่มาใน
ประโยควา คติแหงอภิสังขารมีประมาณเทาใด ไปประมาณเทานั้น เขาใจ
วาไดตั้งอยูกําจัดอินทรีย เปนตน ชื่อวา ปโยคาภิสังขาร. วิตกวิจารที่
มาในประโยควาแนะทานวิสาขะ วจีสังขารของภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
แลยอมดับกอน ตอแตนั้นกายสังขารดับ ตอแตนั้น จิตตสังขารดับ เปนตน
ชื่อ วจีสังขาร เพราะอรรถวา ปรุงแตงวาจา. ลมอัสสาสะลมปสสาสะ
ชื่อ กายสังขาร เพราะอรรถวา ปรุงแตงกาย. สัญญาและเวทนา ชื่อ
จิตตสังขาร เพราะอรรถวา ปรุงแตงจิต แตในที่นี้ทานประสงคเอา
สังขตสังขาร.
บทวา อนิจฺจา ความวา เพราะอรรถวามีแลวไมมี.
บทวา ทุกฺขา ความวา เพราะอรรถวา เบียดเบียน.
บทวา สพฺเพ ธมฺมา ความวา ทานกลาวทําแมพระนิพพานไว
ภายใน.
บทวา อนตฺตา ความวา เพราะอรรถวา ไมเปนไปในอํานาจ.
ในบทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ผลมาอาศัยธรรมใดเกิด
ฉะนั้น ธรรมนั้นชื่อวา เปนปจจัย.
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บทวา ปฏิจฺจ ความวา เวนไมได อธิบายวา ไมหาม.
บทวา เอติ ความวา เกิดขึ้นและเปนไป. อีกอยางหนึ่ง มีความ
วา อุปการะ มีความวา เปนปจจัย อวิชชานั่นดวย เปนปจจัยดวย ชื่อวา
อวิชชาเปนปจจัย เพราะเหตุนั้น สังขารทั้งหลายจึงมีอวิชชาเปนปจจัย.
บทวา สมฺภวนฺติ ความวา ยอมบังเกิดเฉพาะพึงประกอบศัพท
สมฺภวนฺติ แมดวยบทที่เหลือทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
ในอวิชชาและสังขารเหลานั้น อวิชชาเปนไฉน ? ความไมรูในทุกข,
ความไมรูในทุกขสมุทัย, ความไมรูในทุกขนิโรธ, ความไมรูในทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา, ความไมรูในสวนเบื้องตน, ความไมรูในสวนเบื้องปลาย
ความไมรูในสวนเบื้องตนและสวนเบื้องปลาย ความไมรูในธรรมที่อาศัย
กันและกันเกิดขึ้น คืออิทัปปจจยตา.
สังขารเปนไฉน ? ปุญญาภิสังขาร, อปุญญาภิสังขาร, อาเนญชาภิสังขาร, กายสังขาร, วจีสังขาร , จิตตสังขาร.
กามาวจรกุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ เปนปุญญาภิสังขาร.
อกุศลจิต ๑๒ เปนอปุญญาภิสังขาร.
อรูปาวจรกุศลจิต ๔ เปนอาเนญชาภิสังขาร.
กายสัญเจตนาเปนกายสังขาร.
วจีสัญเจตนาเปนวจีสังขาร
มโนสัญเจตนาเปนจิตตสังขาร.
พึงมีคําถามในบทนั้นวา ขอวา สังขารเหลานี้มีอวิชชาเปนปจจัยนั้น
พึงรูไดอยางไร ? รูไดโดยภาวะในความเปนอวิชชา.
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ก็ความไมรู กลาวคืออวิชชาในธรรม ๘ ประการมีทุกขเปนตน อัน
บุคคลใดยังละไมได บุคคลนั้นถือเอาทุกขในสังสารวัฏดวยความสําคัญวา
เปนสุข ปรารภสังขารแมทั้ง ๓ อยางที่เปนเหตุแหงทุกขนั้นแล เพราะ
ความไมรูในทุกขและสวนเบื้องตนเปนตนกอน.
บุคคลปรารภสังขารทั้งหลายที่เปนบริขารแหงตัณหาแมเปนเหตุแหง
ทุกข สําคัญวาเปนเหตุแหงสุข เพราะความไมรูในสมุทัย.
บุคคลเปนผูมีความสําคัญในคติวิเศษแมไมใชความดับทุกข วาเปน
ความดับทุกขเปนผูมีความสําคัญในการเซนสรวง และการบําเพ็ญพรตเพื่อ
เปนเทวดาเปนตน แมมิใชทางแหงความดับทุกขเลย วาเปนทางแหงความ
ดับทุกข เมื่อปรารถนาความดับทุกข ยอมปรารภสังขารทั้ง ๓ อยาง ดวย
การเซนสรวงและการบําเพ็ญพรตเพื่อเปนเทวดาเปนตนเปนขอสําคัญ เพราะ
ความไมรูในนิโรธและในมรรค.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลนั้นไมรูทุกข กลาวคือ ผลบุญแมเต็มไปดวย
โทษมีชาติ ชรา และมรณะเปนตนวาเปนทุกขโดยวิเศษ เพราะความที่ยัง
ละอวิชชาในสัจจะ ๔ ไมไดนั้น. ยอมปรารภปุญญาภิสังขาร ชนิดกายสังขาร
วจีสังขาร จิตตสังขาร เพื่อบรรลุผลนั้น เหมือนผูใครเปนเทวดาและเทพ
อัปสร ปรารภเงื้อมผาเทวดาฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลแมไมเห็นความเปนวิปริณามทุกขที่ใหเกิดความ
เรารอนใหญในที่สุดแหงผลบุญนั้น ซึ่งสมมติวาเปนสุข และความไมชอบ
ใจ ยอมปรารภปุญญาภิสังขารซึ่งมีประการดังกลาวแลวนั่นแล อันเปน
ปจจัยแหงทุกขนั้น. เหมือนแมงเมาบินเขาหาเปลวไฟ, และเหมือนคน
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อยากหยาดน้ําหวาน เลียคมศัสตราที่ทาน้ําหวานฉะนั้น.
อนึ่ง บุคคลไมเห็นโทษในการเขาไปเสพกามเปนตน ซึ่งมีวิบาก ยอม
ปรารภอปุญญาภิสังขารที่เปนไปในไตรทวาร เพราะสําคัญวาเปนสุข และ
เพราะความที่ถูกกิเลสครอบงํา เหมือนเด็กออนเลนคูถ และเหมือนคน
อยากตายเคี้ยวกินยาพิษฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมรูความเปนวิปริณามทุกขแหงสังขารในอรูป
วิบาก ยอมปรารภอาเนญชาภิสังขารที่เปนจิตตสังขาร ดวยวิปลาสวาเที่ยง
เปนตน เหมือนคนหลงทิศเดินทางตรงไปเมืองปศาจฉะนั้น.
เพราะมีอวิชชานั่นแล จึงมีสังขาร. เพราะไมมีอวิชชา จึงไมมี
สังขาร. ดวยประการฉะนี้ ฉะนั้นพึงทราบขอนี้วา สังขารเหลานั้นยอมมี
อวิชชาเปนปจจัย.
ในขอนี้ทานกลาววา พวกเราถือเอาเนื้อความนี้กอนวา อวิชชาเปน
ปจจัยแกสังขารทั้งหลาย. ก็อวิชชานี้อยางเดียวเทานั้น เปนปจจัยแกสังขาร
ทั้งหลายหรือ หรือวามีปจจัยอื่น ๆ อีก. ก็ถาการกลาวถึงเหตุหนึ่งจากเหตุ
หนึ่งเทานั้น ยอมถึงกอนไซร. เมื่อเปนเชนนั้น ปจจัยแมอื่น ๆ ก็ยอมมี
การชี้แจงเหตุหนึ่งวา :- สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนปจจัย จะไมเกิดขึ้น
ในขอนี้หรือ ? ไมเกิดขึ้นหามิได. เพราะเหตุไร ? เพราะ :ผลอยางหนึ่งยอมมีแตเหตุอยางเดียวในโลกนี้ หา
มิได ผลหลายอยางแตเหตุแมหลายอยาง ก็หามิได ผล
อยางหนึ่งมีอยู หามิได แตประโยชนในการแสดงเหตุผล
อยางหนึ่งมีอยู.
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ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเหตุก็ตามผลก็ตาม อยางเดียว
เทานั้น. โดยสมควรแกความงามของเทศนา และแกเหลาเวไนยสัตว.
เพราะเปนประธานในที่บางแหง ปรากฏในที่บางแหง เปนอสาธารณะใน
ที่บางแหง. ฉะนั้นอวิชชาในขอนี้เมื่อเหตุแหงสังขารทั้งหลายมีวัตถุอารมณ
และสหชาตธรรมเปนตนอื่น ๆ แมมอี ยู ก็พึงทราบวา ทรงแสดงโดยความ
เปนเหตุแหงสังขารทั้งหลาย. เพราะเปนประธานวา เปนเหตุของเหตุแหง
สังขารทั้งหลาย มีตัณหาเปนตนแมอื่น ๆ เพราะปรากฏและเพราะเปน
อสาธารณะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมมีปญญา ไดดวยอวิชชา
ยอมปรุงแตงแมปุญญาภิสังขาร โดยพระบาลีวา ตัณหายอมเจริญแกผูเห็น
ตามความพอใจ และวาเพราะอวิชชาเกิด อาสวะจึงเกิด. และพึงทราบ
การประกอบในการแสดงเหตุผลเปนอยาง ๆ ในที่ทั้งปวง ดวยการแสดง
บริหารและกลาวถึงเหตุผลเปนอยาง ๆ นี้นั่นเทียวแล. ในขอนี้ทานกลาววา
แมเมื่อเปนอยางนั้น ความที่อวิชชาซึ่งมีโทษมีผลไมนาปรารถนาโดยสวน
เดียวเปนปจจัยแหงปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขาร จะถูกไดอยางไร
เพราะออยจะเกิดแตพืชสะเดาหาไดไม จักไมถกู ไดอยางไร. เพราะใน
โลก :บุคคลที่เปนศัตรูก็ตาม เปนมิตรก็ตาม ที่คลายกัน
ก็ตาม ไมคลายกันก็ตาม สําเร็จเปนปจจัยแหงธรรมทั้ง
หลาย บุคคลเหลานั้นจะเปนวิบากทั้งนั้นก็หามิได.
อวิชชานี้แมมีผลไมนาปรารถนาโดยสวนเดียว ดวยสามารถแหง
วิบาก, และมีโทษ ดวยสามารถแหงสภาวะ, ก็พึงทราบวาเปนปจจัยแหง
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ปุญญาภิสังขารเปนตนเหลานั้นแมทั้งหมด. ดวยสามารถเปนปจจัยแหง
ฐานะกิจสภาวะศัตรูและมิตร. และดวยสามารถเปนปจจัยแหงผูที่คลายกัน
และไมคลายกัน ตามสมควร. อนึ่ง ยังมีปริยายอื่นอีกวา :ผูใดลุมหลงในจุติและอุบัติในสังสารวัฏในลักษณะ
แหงสังขาร และในธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ผูนนั้
ยอมปรุงแตงสังขาร ๓ อยางเหลานั้นเพราะอวิชชาเปนปจจัยแหงสังขาร ๓ อยางเหลานั้นทั้งหมด.
นระผูบอดแตกําเนิด เปนผูนําไมได บางคราวไป
ถูกทาง บางคราวก็ไปผิดทาง แมฉันใด คนพาลทอง
เที่ยวอยูในสังสารวัฏเปนผูนําไมได บางคราวทําบุญ บาง
คราวก็ทําบาป. ก็ผนู ั้นรูธรรมแลวบรรลุสัจจะทั้งหลายใน
กาลใด จักเปนผูเขาไปสงบจากอวิชชาเที่ยวไปในกาลนั้น.
บทวา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ไดแกหมวดแหงวิญญาณ ๖ คือ
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ. บรรดาวิญญาณเหลานั้น จักขุวิญญาณมี ๒ อยาง คือ
ที่เปนกุศลวิบาก ๑ ที่เปนอกุศลวิบาก ๑. โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณก็เหมือนกัน. สวนมโนวิญญาณมี ๒๒
อยาง คือวิปากมโนธาตุ ๒, อเหตุกวิปากมโนวิญญาณธาตุ ๓, สเหตุก
วิปากจิต ๘, รูปาวจรวิปากจิต ๕, อรูปาวจรวิปากจิต ๔, วิปากวิญญาณฝายโลกิยะทั้งหมดมี ๓๒ ดวยประการฉะนี้.
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ในขอนั้นพึงมีคําถามวา ก็ขอวา วิญญาณซึ่งมีประการดังกลาวแลว
นี้มีสังขารเปนปจจัยนี้จะพึงรูไดอยางไร ? พึงรูไดเพราะไมมีวิบาก ใน
เพราะไมมีกรรมที่สั่งสมไว.
เรื่องวิบากนี้พึงทราบวา วิบากจะไมเกิดขึ้นในเพราะไมมีกรรมที่สงั่
สมไว. ถาจะพึงเกิดขึ้น วิบากทั้งปวงของกรรมทุกอยางพึงเกิดขึ้น แตจะ
ไมเกิดขึ้น. ดังนั้นพึงทราบขอนี้วา วิญญาณนี้ยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย.
ก็วิญญาณนี้ทั้งหมดนั่นแล ยอมเปนไปโดยประการ ๒ คือ ปวัตติ
และปฏิสนธิ. ใน ๒ ประการนั้น วิญญาณ ๕ ทั้ง ๒ ฝาย (เปน ๑๐).
มโนธาตุ ๒, อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยโสมนัส ๑, รวมเปน
วิญญาณ ๑๓ เหลานี้ ยอมเปนไปในปวัตติเทานั้น ในปญจโวการภพ.
วิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ ยอมเปนไปทั้งในปวัตติ ทั้งในปฏิสนธิ ในภพ ๓
ตามสมควร.
วิญญาณที่ไดปจจัยเปนเพียงธรรมนี้ยอ มเขาถึง
ระหวางภพ ดวยประการฉะนี้ วิญญาณนั้นไมขามภพนัน้
ไปได เวนเหตุจากภพนั้นเสียแลว ยอมไมปรากฏ.
ก็วิญญาณที่ไดปจจัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นเปนเพียงรูปธรรมและอรูปธรรม
เรียกวา ยอมเขาถึง ระหวางภพ ดวยประการฉะนี้. ไมใชสัตว ไมใช
ชีวะ และวิญญาณนั้นยอมไมขามอดีตภพไปไดในโลกนี.้ ทั้งเวน เหตุจาก
อดีตภพนั้นเสียแลว ยอมไมปรากฏในโลกนี.้
ก็ในขอนี้ทานเรียกวิญญาณดวงแรกวา จุติ เพราะเคลื่อนไป เรียก
วิญญาณดวงหลังวา ปฏิสนธิ เพราะสืบตอในระหวางภพเปนตน.
๑

๑. เรียกทวิปญ
 จวิญญาณ ๑๐ (วิญญาณ ๔ * ๒).
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ในขอนี้ทานกลาววา เมื่อไมมีการขามและความปรากฏ อยางนี้
เพราะขันธทั้งหลายในอัตภาพมนุษยนี้ดับ. เพราะกรรมซึ่งมีปจจัยแหงผล
ไมดําเนินไปในภพนั้น และเพราะประการอื่นแหงกรรมอื่น ผลนั้นพึงมีมิ
ใชหรือ ? ก็เนื้อไมมีมีผูใชสอย ผลนัน้ จะพึงมีแกใคร ฉะนั้นวิธีนี้ไมถูก. ใน
ขอนั้นทานอธิบายไวดังนี้วา :ผลในสันดานมิใชของกรรมอื่นและโดยประการอื่น
การปรุงแตงพืชทั้งหลายใหสําเร็จประโยชนนั้น การสมมติ
ผูใชสอย สําเร็จไดดวยการเกิดขึ้นแหงผลนัน่ แล เหมือน
ตนไมที่สมมติกันวาผลิตผล ดวยความเกิดขึ้นแหงผล
ฉะนั้น.
แมผูใดพึงกลาววา แมเมื่อเปนอยางนั้น สังขารเหลานั้นมีอยูก็ตาม
ไมมีอยูก็ตาม พึงเปนปจจัยแหงผล. ก็ถามีอยู วิบากแหงสังขารเหลานั้น
พึงมีในปวัตติขณะทีเดียว. ถาไมมี สังขารเหลานั้นพึงนําผลมาเปนนิจ ทั้ง
กอนและหลังปวัตติขณะบุคคลเหลานั้น. พึงกลาวอยางนี้วา :สังขารเหลานั้นเปนปจจัยเพราะกระทํา นําผลมา
เปนนิจก็หามิได พึงทราบการชีแ้ จงในขอนัน้ ซึ่งมีผูรับ
รองเปนตน.
ในบทวา วิฺาณปจฺจยา นามรูป นี้ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
และสังขารขันธ เปนนาม. มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปของมหาภูต
รูป ๔ เปนรูป.
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ในปฏิสนธิขณะของคัพภเสยยกสัตวที่ไมมีภาวะ และของเหลาสัตวผู
เกิดในไข วัตถุทสกะและกายทสกะ รวมเปนรูปขันธ ๒๐ รูป. และ
นามขันธอีก ๓ รวมขันธเหลานี้เปนธรรม ๒๓. พึงทราบวาเพราะวิญญาณ
เปนปจจัยจึงมีนามรูป. เพิ่มภาวทสกะของเหลาสัตวผูมีภาวะ รวมเปน ๓๓.
ในปฏิสนธิขณะของเหลาสัตวชั้นพรหมกายิกาทั้งหลายในบรรดา
เหลาโอปปาติกสัตวทั้งหลาย จักขุทสกะ โสตทสกะ วัตถุทสกะ และ
ชีวิตนวกะ รวมเปนรูปขันธ ๓ รูป. และนามขันธอีก ๓ รวมธรรม
เหลานั้นเปน ๔๒. พึงทราบวา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป.
สวนในปฏิสนธิขณะของเหลาโอปปาติกสัตวที่เหลือผูเกิดในที่ชื้นแฉะ
โสโครกก็ตาม ผูมีภาวะมีอายตนะบริบูรณก็ตาม จักขุทสกะ. โสตทสกะ,
ฆานทสกะ, ชิวหาทสกะ, กายทสกะ, วัตถุทสกะ, ภาวทสกะ, (อยาง
ละ ๑๐ รวม ๗๐) และนามขันธ ๓ รวมธรรมเหลานั้นเปน ๗๓. พึงทราบ
วา เพราะวิญญาณเปนปจจัยยิ่งมีนามรูป พึงทราบอยางอุกฤษฏดวย
ประการฉะนี้. แตอยางต่ํา พึงทราบการปรุงแตงนามรูปเพราะวิญญาณ
เปนปจจัยในปฏิสนธิที่คอย ๆ เสื่อมลงดวยสามารถแหงขันธนั้น ๆ แหงทสกะ
ที่บกพรองนั้น ๆ.
ก็นามขันธ ๓ ของเหลาอรูปสัตวนั่นแล พึงทราบวา ชีวิตนวกะ
นั่นเอง โดยรูปแหงอสัญญีสัตวแล. พึงทราบนัยในปฏิสนธิเทานี้กอน.
ก็ในการแสดงความเปนไปแหงรูปในที่ทั้งปวงที่เปนไป ยอมปรากฏ
สุทธัฏฐกะที่มีอุตุเปนสมุฏฐาน โดยที่เปนไปกับปฏิสนธิจิต ในฐีติขณะ
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แหงปฏิสนธิจิต. จําเดิมแตภวังคจิตดวงแรก ยอมปรากฏสุทธัฏฐกะที่มีจิต
เปนสมุฏฐาน. รูปขันธ ๒๖ ดวยสามารถแหงสุทธัฏฐกะที่มีอาหารเปน
สมุฏฐานอยางนี้ คือสุทธัฏฐกะที่มีอาหารเปนสมุฏฐานของเหลาสัตวผูอาศัย
กวฬิงการาหารเปนอยู ซึ่งเปนสัททนวกะโดยอุตุและจิต ในกาลที่เสียง
ปรากฏ และแหงนวกะทั้งสองที่มีอุตุและจิตเปนสมุฏฐาน และรูปขันธ ๗๐
ที่มีกรรมดังกลาวแลวเปนสมุฏฐาน ซึ่งเกิดขึ้น ๓ ครั้ง ในจิตดวงหนึ่ง ๆ
รวมเปนรูปขันธ ๙๖ และอรูปขันธ ๓ รวมเปนธรรม ๙๙ พึงทราบวา
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป ตามสมควรที่จะเกิดได.
พึงมีคําถามในขอนั้นวา ก็ขอวา ปฏิสนธินามรูปยอมมีเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย นั้นจะรูไดอยางไร ? รูไดโดยสูตรและโดยยุติ.
ก็โดยสูตร คือ:- ความที่เวทนาเปนตนมีวิญญาณเปนปจจัยโดยสวน
มาก สําเร็จโดยนัยเปนตนวา ธรรมทัง้ หลายเปลี่ยนแปลงไปตามจิต.
แตโดยยุติคือ :ก็นามรูปยอมสําเร็จดวยรูปที่เกิดแตจิต ที่เห็นไดใน
ภพนี้วิญญาณเปนปจจัยแตรูปแมที่เห็นไมได ดวยประการ
ฉะนี้แล.
นาม ในบทวา นามรูปปจฺจยา สฬายตน ไดกลาวไวแลว
นั่นแล. ก็ในที่นี้ รูปมี ๑๑ อยาง คือ มหาภูตรูป ๔ วัตถุรปู ๖ และ
ชีวิตินทรียรปู ๑ โดยแนนอน. สวนอายตนะมี ๖ คือ จักขายตนะ
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ และมนายตนะ. พึง
มีคําถามในขอนั้นวา ก็ขอวา นามรูปเปนปจจัยแกสฬายตนะนั้น จะรูได
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อยางไร ? รูไดโดยภาวะในความเปนนามรูป. ดวยวาอายตนะนั้น ๆ ยอมมี
ในภาวะแหงนานและรูปนั้น ๆ มิใชมโี ดยประการอื่นแล.
บทวา สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ความวา :ผัสสะอยางยอมี ๖ เทานั้น มีจักขุสัมผัสเปนตน
ผัสสะเหลานั้นอยางพิสดารมี ๓๒ เหมือนวิญญาณ.
บทวา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ความวา :เวทนากลาวโดยทวารมี ๖ เทานั้น มีจักขุสัมผัสสชา
เวทนาเปนตน เวทนาเหลานั้นกลาวโดยประเภทในที่นี้
มี ๓๒.
บทวา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ความวา :ตัณหาทานแสดงในที่นั้นมี ๖ โดยประเภทมีรูป
ตัณหาเปนตน ตัณหาแตละอยางรูกันวามี ๓ อยาง โดย
อาการที่เปนไปในตัณหานั้น คือผูมีทุกขยอมปรารถนาสุข
ผูมีสุขยอมปรารถนาสุขยิ่ง ๆ ขึ้น สวนอุเบกขาทานกลาววา
เปนสุขแทเพราะสงบ ฉะนั้นเวทนาทั้ง ๓ จงเปนปจจัยแก
ตัณหา พระผูแสวงคุณอันยิ่งใหญจึงตรัสวา เพราะเวทนา
เปนปจจัยจึงมีตัณหา แล.
บทวา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ความวา อุปาทาน ๔ คือ
กามุปาทาน, ทิฏุปาทาน, สีลัพพตุปาทาน, อัตตวาทุปาทาน. ในบทวา
อุปาทานปจฺจยา ภโว นี้ ประสงคเอากรรมภพ แตอุปปตติภพทาน
กลาวดวยสามารถแหงการยกบทขึ้นแสดง.
บทวา ภวปจฺจยา ชาติ ความวา เพราะกรรมภพเปนปจจัย
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จึงปรากฏปฏิสนธิขันธทั้งหลาย. หากจะมีคําถามในขอนั้นวา ก็ขอวา ภพ
เปนปจจัยแกชาติ นั้นจะรูไดอยางไร ? รูไดโดยความปรากฏตางกันมีเลว
และประณีตเปนตนแมในความบริบูรณดวยปจจัยภายนอก.
ดวยวาความตางกันมีเลวและประณีตเปนตนของเหลา สัตวตั้งรองคู
ยอมปรากฏแมในความบริบูรณดวยปจจัยภายนอก มีบิดามารดา ความ
บริสุทธิ์เลือดและอาหารเปนตน. และความตางกันนั้นไมมีเหตุก็หามิได
เพราะไมมีในกาลทั้งปวงและแกสัตวทั้งปวงเลย. มีเหตุอื่นจากกรรมภพ ก็
หามิได เพราะไมมีเหตุอยางอื่นในสันดานภายในของเหลาสัตวผูบังเกิดใน
ภพนั้น. ดังนั้นจึงชื่อวา มีกรรมภพเปนเหตุแท เพราะกรรมเปนเหตุแหง
ความตางกันมีเลวและประณีตเปนตนของสัตวทั้งหลาย. ฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีต. เพราะ
ฉะนั้นพึงทราบขอนี้วา ภพเปนปจจัยแกชาติ ดังนี้.
ในบทวา ชาติปจฺจยา ชรามรณ เปนตน มีวินิจฉัยวา เพราะ
เมื่อชาติไมมี ชรามรณะและธรรมมีโสกะเปนตน ยอมไมมี. แตเมื่อชาติมี
ชรามรณะ และธรรมมีโสกะเปนตนที่เนื่องดวยชรามรณะเปนตน ของชน
พาลผูอันทุกขธรรมกลาวคือชรามรณะถูกตองแลวก็ตาม ที่ไมเกี่ยวเนื่อง
ของชนพาลผูอันทุกขธรรมนั้น ๆ ถูกตองแลวก็ตาม ยอมมี. ฉะนั้น เพราะ
ชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ.
บทวา สเมจฺจ อภิสเมจฺจ ธมฺม ความวา ประกอบดวยญาณ
แทงตลอดสัจจธรรม ๔.
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ครั้นแสดงความเปนไปแหงปจจยาการ ๑๒ บท อยางนี้แลว บัดนี้
เพื่อจะแสดงความดับอวิชชาเปนตนดวยสามารถแหงวิวัฎฏะ พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตนวา อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธติ สเมจฺจ
อภิสเมจฺจ ธมฺม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิชชฺ านโรธา ความวา เพราะดับ
อยางไมเกิดขึ้น คือ เพราะดับอยางเปนไปไมไดอีกแหงอวิชชา.
บทวา สงฺขารนิโรโธ ความวา ยอมมีความดับอยางไมเกิดขึ้น
แหงสังขารทั้งหลาย. แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็อยางนี้.
บทวา อิท ทุกขฺ  เปนตนมีนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล.
บทวา อิเม ธมฺมา อภิฺเยฺยา ความวา ธรรมอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ เหลานั้น พึงทราบโดยสภาวะ ดวยสามารถหยั่งรูสภาวะและลักษณะ
หรือดวยญาณอันยิ่ง โดยอาการอันงาม.
บทวา ปริฺเยฺยา ความวา พึงกําหนดรูดวยสามารถหยั่งรู
สามัญลักษณะ และดวยสามารถสําเร็จกิจ.
บทวา อิเม ธมฺมา ปหาตพฺพา ความวา ธรรมที่เปนไปในฝาย
สมุทัยเหลานั้น พึงละดวยองคคุณนั้น ๆ.
บทวา ภาเวตพฺพา ความวา พึงเจริญ.
บทวา สจฺฉิกาตพฺพา ความวา พึงทําใหประจักษ การทําใหแจง
มี ๒ อยาง คือ การทําใหแจงการไดเฉพาะ และการทําใหแจงโดยความ
เปนอารมณ.
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บทวา ฉนฺน ผสฺสายตนาน ความวา อายตนะ ๖ มีจักขุ
เปนตน.
บทวา สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ความวา ความเกิดและความ
ดับ.
บทวา ภูริปฺโ ความวา ปญญาชื่อวา ภูริ เพราะอรรถวา
เหมือนแผนดิน ผูประกอบดวยปญญาเหมือนแผนดินนั้น ชื่อวาผูมีปญญา
กวางขวางดังแผนดิน. ในบทวา มหาปฺโ เปนตน ความวา
ประกอบดวยปญญาใหญเปนตน. ความตางกันแหงผูมีปญญาใหญเปนตน
ในบทเหลานั้นมีดังตอไปนี้.
ปญญาใหญเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญาใหญ เพราะอรรถวา กําหนด
อรรถใหญ, ชื่อวา ปญญาใหญ เพราะอรรถวา กําหนดธรรมใหญ.
นิรุตติใหญ, ปฏิภาณใหญ. ชื่อวา ปญญาใหญ เพราะอรรถวา กําหนด
สีลขันธใหญ.
ชื่อวา ปญญาใหญ เพราะอรรถวา กําหนดสมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธใหญ.
ชื่อวา ปญญาใหญ เพราะอรรถวา กําหนดฐานาฐานญาณใหญ
วิหารสมาบัติใหญ อริยสัจใหญ สติปฏฐานใหญ สัมมัปปธานใหญ อิทธิบาทใหญ อินทรียใหญ พละใหญ โพชฌงคใหญ อริยมรรคใหญ
สามัญญผลใหญ อภิญญาใหญ และนิพพานซึ่งเปนปรมัตถใหญ.
ปญญามากเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญามาก เพราะอรรถวา ญาณ
เปนไปในขันธตาง ๆ มาก. ชื่อวา ปญญามาก. เพราะอรรถวา ญาณ
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เปนไปในธาตุตาง ๆ มาก, ในอายตนะตาง ๆ มาก, ในปฏิจจสมุปบาท
ตางๆ มาก, ในการไมรับความวางเปลาตางๆ มาก, ในอรรถตาง ๆ มาก,
ในธรรม ในนิรุตติ ในปฏิภาณ ในสีลขันธตาง ๆ มาก, ในสมาธิ ปญญา
วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนขันธตาง ๆ มาก, ในฐานาฐานญาณตาง ๆ มาก,
ในวิหารสมาบัติตาง ๆ มาก, ในอริยสัจจตาง ๆ มาก, ในสติปฏฐานตาง ๆ
มาก. ในสันมัปปธาน ในอิทธิบาท ในอินทรีย ในพละ ในโพชฌงค ใน
อริยมรรคตาง ๆ มาก. ในสามัญญผล ในอภิญญา ในนิพพานซึ่งเปน
ปรมัตถ ลวงเลยธรรมทีส่ าธารณะแกชนตาง ๆ มาก.
ปญญาเปนเครื่องรื่นเริงเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องรื่น
เริง เพราะอรรถวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมากดวยความรื่นเริง
มากดวยเวท มากดวยความยินดี มากดวยความปราโมทย ยังศีลใหบริบูรณ.
ยังอินทรียสังวรใหบริบูรณ. ยังโภชเนมัตตัญุตาใหบริบูรณ ยังชาคริยานุโยค, ยังสีลขันธ, ยังสมาธิขันธ, ยังปญญาขันธ, ยังวิมุตติขันธ, ยัง
วิมุตติญาณทัสสนขันธใหบริบูรณ, ชือ่ วา ปญญาเปนเครื่องรื่นเริง
เพราะอรรถวา ผูมากดวยความรื่นเริง มากดวยความปราโมทย แทงตลอด
ฐานาฐานญาณ.
ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องรื่นเริง เพราะอรรถวา ผูมากดวยความ
รื่นเริงยอมยังวิหารสมาบัติใหบริบูรณ. ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องรื่นเริง
เพราะอรรถวา ผูมากดวยความรื่นเริง แทงตลอดอริยสัจ, เพราะอรรถ
วา เจริญสติปฏฐาน เพราะอรรถวา เจริญสัมมัปปธาน, อิทธิบาท, อินทรีย,
พละ, โพชฌงค, อริยมรรค.
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ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องรื่นเริง เพราะอรรถวา ผูมากดวยความ
รื่นเริงยอมทําใหแจงซึ่งสามัญผล.
ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องรื่นเริง เพราะอรรถวา แทงตลอด
อภิญญา.
ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องรื่นเริง เพราะอรรถวา ผูมากดวยความ
รื่นเริง มากดวยเวท ความยินดี ความปราโมทย การทําใหแจงนิพพาน
ซึ่งเปนปรมัตถ.
ปญญาไวเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา แลนไปสู
รูปอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ภายในก็ตาม ภาย
นอกก็ตาม โอฬารก็ตาม สุขุมก็ตาม เลวก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลก็ตาม
ใกลก็ตาม ทัง้ หมดโดยเปนอนิจจัง ไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา แลนไป โดยเปนทุกขังเปน
อนัตตาไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะวา แลนไปสูเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ฯลฯ ไกลก็ตาม
ใกลก็ตาม ทัง้ หมดโดยเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา แลนไปสูจ ักษุ ฯลฯ ชราและ
มรณะซึ่งเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา ตรึกตรอง พิจารณา ไตรตรอง
คือทําใหแจงซึ่งรูปที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันวาเปนอนิจจัง เพราะ
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อรรถวาสิ้นไป วาเปนทุกขัง เพราะอรรถวานากลัว วาเปนอนัตตา
เพราะอรรถวาหาสาระมิได แลนไปในนิพพานซึ่งเปนที่ดับรูปไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา ตรึกตรอง พิจารณา ไตรตรอง
คือทําใหแจงซึ่งรูปที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบันวาเปนอนิจจัง เพราะ
อรรถวาสิ้นไป, วาเปนทุกขัง เพราะอรรถวานากลัว, นาเปนอนัตตา
เพราะอรรถวาหาสาระมิได แลนไปในนิพพานซึ่งเปนที่ดับรูปไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา ตรึกตรอง พิจารณา ไตรตรอง
คือทําใหแจงซึ่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและ
มรณะที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันวาเปนอนิจจัง เพราะอรรถวา
สิ้นไป, วาเปนทุกขัง เพราะอรรถวา นากลัว, วาเปนอนัตตา เพราะ
อรรถวาหาสาระมิได. แลนไปในนิพพานซึ่งเปนที่ดับชราและมรณะไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา ตรึกตรอง พิจารณา ไตรตรอง
คือทําใหแจงซึ่งรูปที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน วาเปนอนิจจัง อัน
ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความ
เสื่อมเปนธรรมดา มีความคลายกําหนัดเปนธรรมดา มีความดับเปน
ธรรมดา แลนไปในนิพพานซึ่งเปนที่ดับรูปไดไว.
ชื่อวา ปญญาไว เพราะอรรถวา ตรึกตรอง พิจารณา ไตร
ตรอง คือทําใหแจงซึ่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ
ชราและมรณะที่เปนอดีต อนาคต ละปจจุบัน วาเปนอนิจจัง ฯลฯ
มีความดับเปนธรรมดา แลนไปในนิพพานซึ่งเปนที่ดับรูป ไดไว.
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ปญญาคมกลาเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญาคมกลา เพราะอรรถวา
ตัดกิเลสทั้งหลายไดไว.
ชื่อวา ปญญาคมกลา เพราะอรรถวา ยังกามวิตกที่เกิดขึ้นใหอยูทับไมได ยังพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้น วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นบาปอกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ๆ ราคะที่เกิดขึ้น โทสะ โมหะ ความโกรธ ผูกโกรธไว
ลบหลูคุณทาน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มารยา โออวด หัวดื้อ แขงดี
ถือตัว ดูหมิน่ ทาน มัวเมา เลินเลอ ที่เกิดขึ้น กิเลสทั้งปวง ทุจริต
ทั้งปวง อภิสังขารทั้งปวง กรรมเครือ่ งไปสูภพทั้งปวงใหอยูทับไมได คือ
ละบรรเทาทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี.
ชื่อวา ปญญาคมกลา เพราะอรรถวา เปนเครื่องบรรลุ คือทํา
ใหแจง ถูกตองอริยมรรค ๔ สามัญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ และอภิญญา ๖
ไดในอาสนะเดียว.
ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลสเปนไฉน ? ชื่อวา ปญญาเปนเครื่อง
ทําลายกิเลส เพราะอรรถวาบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมากดวยความ
ตื่นเตน มากดวยความสะดุง, มากดวยความกระสัน, มากดวยความไม
ยินดี, มากดวยความไมยินดียิ่ง, เบือนหนาไมยินดีในสังขารทั้งปวง,
ยอมแทงตลอด ยอมทําลายกองโลภะที่ไมเคยแทงตลอด ไมเคยทําลายใน
สังขารทั้งปวง.
ชื่อวา ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส เพราะอรรถวา เปน
เครื่องแทงตลอด, เปนเครื่องทําลาย กองโทสะ, กองโมหะ, ความ
โกรธ, ผูกโกรธไว ฯลฯ กรรมเครือ่ งไปสูภพทั้งปวงที่ไมเคยแทงตลอด
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ไมเคยทําลาย.
บทวา ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภโู ต ยกิฺจิ ทิฏว สุต
มุต วา ความวา ผูมีปญญากวางขวางดังแผนดินนั้น คือพระขีณาสพ
ชื่อวาเปนผูกําจัดเสนา เพราะความเปนผูยังเสนามารในธรรมทั้งปวงเหลา
นั้น รูปที่เห็น เสียงทีไ่ ดยิน หรืออารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่งให
พินาศตั้งอยู.
บทวา ตเมว ทสฺสึ ความวา ซึ่งบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็นความ
หมดจด.
บทวา วิวฏ จรนฺต ความวา ผูประพฤติเปดเผย เพราะปราศ
จากเครื่องปกปดคือตัณหาเปนตน.
บทวา เกนีธ โลกสฺมึ วิกปฺปเยยฺย ความวา ใคร ๆ ในโลก
นี้พึงกําหนด ดวยกิเลสอะไรเลา ? คือดวยความกําหนดดวยตัณหา หรือ
ดวยความกําหนดดวยทิฏฐิ หรือดวยกิเลสที่กลาวแลวในกอนมีราคะเปนตน
เพราะละกิเลสเหลานั้นไดแลว.
ในคาถา ๔ คาถาวา กามา เต ปมา เสนา เปนตน มีเนื้อ
ความดังตอไปนี้ เพราะกิเลสกามทั้งหลายทําเหลาสัตวผูครองเรือนใหหลง
อยูในวัตถุกามทั้งหลายแตตนเทียว ความไมยินดีในเสนาสนะที่สงัด หรือ
ในธรรมที่เปนกุศลอันยิ่งอื่น ๆ ยอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูครอบงํากิเลสเหลา
นั้นเขาถึงความเปนบรรพชิต, สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกอนอาวุโส
บรรพชิตแลทําความยินดียิ่งไดยาก. ฉะนั้น ความหิวและความกระหาย
ยอมเบียดเบียนบรรพชิตเหลานั้น เพราะมีชีวิตเนื่องดวยผูอื่น. เมื่อถูก
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ความหิวและความกระหายเบียดเบียน ตัณหาในการแสวงหายอมทําจิตให
ลําบาก. ลําดับนั้น ความหดหูและความงวงเหงายอมเยี่ยมกราบผูมีใจ
ลําบากเหลานั้น. ตอนั้น ความกลัวที่รูกัน วาความหวาดสะดุง ยอมเกิดแก
ผูที่ยังไมบรรลุคุณวิเศษ. ผูอยูในเสนาสนะในปาและหมูไมที่เกิดกลิ่นเหม็น
เมื่อเขาเหลานั้นไมไวใจหวาดระแวง ทําใจใหยินดีรสวิเวกอยู ยอมเกิด
ความสงสัยในปริยัติวา ทางนี้จะพึงมีหรือหนอ. เมื่อบรรเทาความสงสัย
นั้นได ความถือตัว ลบหลูคุณทาน และหัวดื้อ ยอมเกิด. เพราะบรรลุ
คุณวิเศษมีประมาณนอย. เมื่อบรรเทาความถือตัว ลบหลูคุณทาน และ
หัวดื้อแมเหลานั้นได. ลาภสักการะและความสรรเสริญยอมเกิดขึ้น เพราะ
อาศัยการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งกวานั้น. ผูที่หมกมุนอยูในลาภเปนตน ประ
กาศธรรมปฏิรูปไดรับยศที่ผิดแลวดํารงอยูในยศนั้น ยอมยกตนขมทาน
ดวยชาติเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงกองทัพ ๑๐ อยางนี้ อยางนี้แลว
เมื่อจะทรงชี้แจงวา เหมือนความเปนผูประกอบดวยธรรมคํานั้น ยอมเปน
ไปเพื่ออุปการะแกผูกําจัดผูมีธรรมดํา ฉะนั้นจึงเปนกองทัพของทาน ดังนี้
จึงตรัสวา เอสา นมุจิ เต เสนา กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิปปฺ หาริณี ความวา เปนผูฆา คือ
บดขยี้ การทําอันตรายสมณพราหมณทั้งหลาย.
บทวา น น อสูโร ชินาติ เชตฺวา จ ลภเต สุข ความ
วาคนไมกลา คือคนผูเพงเล็งกายและชีวิต ยอมชนะกองทัพมารอยางนี้ไม
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ได แตคนกลายอมชนะได และครั้นชนะแลว ยอมไดสุขเกิดแตมรรคและ
สุขเกิดแตผล.
บทวา ยโต จตูหิ อริยมคฺเคหิ ความวา ดวยมรรค ๔ กลาวคือ
เครื่องถึงพระนิพพาน ซึ่งไมมีโทษในกาลใด.
บทวา มารเสนา ความวา กองทัพของมาร ผูทําตามคําสั่ง ได
แก กิเลส.
บทวา ปฏิเสนิกรา ความวา กระทําความเปนปฏิปกษ.
บทวา ชิตา จ ความวา ใหถึงซึ่งความปราชัย.
บทวา ปราชิตา จ ความวา ขมขี่.
บทวา ภคฺคา ความวา ทําลาย.
บทวา วิปฺปลุตฺตา ความวา ทําใหแหลกละเอียด.
บทวา ปรมฺมขุ า ความวา ใหถึงความหลบหนา.
บทวา วิเสนิภูโต ความวา เปนผูปราศจากกิเลสตั้งอยู.
บทวา โวทานทสฺสี ความวา ผูเห็นพระนิพพานอันเปนอารมณ
ของโวทาน.
บทวา ตานิ ฉทนานิ ความวา เครื่องปดบังคือ กิเลสมีตัณหา
เปนตนเหลานั้น.
บทวา วิวฏานิ ความวา ทําใหปรากฏ.
บทวา วิทฺธสิตานิ ความวา นําออกไปจากฐานที่ตั้งอยู.
บทวา อุคฺฆาติตานิ ความวา เพิกขึ้น.
บทวา สมุคฺฆาติตานิ ความวา เพิกขึ้นเปนพิเศษ.
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คาถาวา น กปฺปยนฺติ เปนตน มีการเชื่อมความและเนื้อความ
ดังตอไปนี้. จะกลาวบางอยางโดยยิ่ง ก็สัตบุรุษเหลานั้น คือเชนนั้น ยอม
ไมกําหนดดวยความกําหนด ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง และยอมไมทํา
ตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา ดวยการทําไวในเบื้องหนาอยางใดอยาง
หนึ่ง สัตบุรุษเหลานั้นยอมไมกลาวอกิริยทิฏฐิและสัสสตทิฏฐิ ซึ่งมิใช
ความหมดจดสวนเดียวกัน วาเปนความหมดจดสวนเดียว เพราะเปนผู
บรรลุความหมดจดสวนเดียวซึ่งเปนปรมัตถ.
บทวา อาทานคนฺถ คถิต วิสชฺช ความวา ละ คือตัดคันถะ
เปนเครื่องยึดมั่น อยาง คือเกี่ยวเนื่องในจิตตสันดานของตน เพราะ
เปนผูยึดมั่นธรรมมีรูปเปนตน ดวยศัสตราคืออริยมรรค. บทที่เหลือปรากฏ
แลวนั้นเทียว.
บทวา อจฺจนฺตสุทฺธึ ความวา ความหมดจดสวนเดียวคืออยางยิ่ง.
บทวา สสารสุทฺธึ ความวา ความหมดจดจากสงสาร.
บทวา อกิริทิฏิ ความวา อกิริยทิฏฐิวา ผูกระทําบาป ชื่อวา
ไมเปนอันกระทํา.
บทวา สสฺสตวาท ความวา ไมกลาว คือไมพูดวา เที่ยง ยั่งยืน
แนนอน.
บทวา คนฺถา ความวา ชื่อวา ผูกพัน เพราะอรรถวา ผูกพัน
นามกาย คือสืบตอในวัฏฏะดวยสามารถจุติและปฏิสนธิ. อภิชฌานั้นดวย
เปนเครื่องผูกพันดวยสามารถการสืบตอนามกายดวย เหตุนนั้ จึงชื่อวา
เครื่องผูกพันทางกายคืออภิชฌา. ชื่อวา พยาบาท เพราะอรรถวา ยัง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 556

ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขใหถึงความพินาศ. พยาบาทนั้นดวย เปน
เครื่องผูกพันโดยนัยที่กลาวแลวดวย เหตุนั้น จึงชือ่ วา เครื่องผูกพันทาง
กายคือพยาบาท.
บทวา สีลพฺพตปรามาโส ความวา ความลูบคลําโดยประการอื่น
วา หมดจดดวยศีล หมดจดดวยวัตร ของเหลาสมณพราหมณนอกศาสนา
นี้.
บทวา อิทสจฺจาภินิเวโส ความวา การหามแมภาษิตของพระสัพพัญูเสียแลว ยึดมั่นโดยอาการนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่ง
อื่นเปนโมฆะ ชื่อวา ความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง.
บทวา อตฺตโน ทิฏ ิยา ราโค ความวา ฉันทราคะดวยทิฏฐิ
ที่ตนยึดมั่นถือเอา.
บทวา ปรวาเทสุ อาฆาโต ความวา ความโกรธในเพราะคํา
ของคนอื่น.
บทวา อปฺปจฺจโย ความวา อาการที่ไมยินดี.
บทวา อตฺตโน สีล วา ความวา ศีลมีโคศีลเปนตนที่ตนสมาทานแลวก็ดี.
บทวา อตฺตโน ทิฏ ิ ความวา ทิฏฐิที่ตนถือคือลูบคลํา.
บทวา เตหิ คนฺเถหิ ความวา ดวยกิเลสเครื่องสืบตอนามกายที่
กลาวแลวเหลานี้.
บทวา รูป อาทิยนฺติ ความวา ยอมถือ คือจับรูปารมณซึ่งมี
สมุฏฐาน ๔.
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บทวา อุปาทิยนฺติ ความวา เขาไปถือ จักดวยตัณหา ถือมั่น
ดวยทิฏฐิ ยึดมั่นดวยมานะ.
บทวา วฏฏ ความวา วัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓.
บทวา คนฺเถ ความวา กิเลสเครื่องผูกพัน.
บทวา โวสฺสชฺชิตฺวา ความวา สละโดยชอบ.
บทวา คถิเต ความวา กิเลสเครื่องผูกพัน
บทวา คนฺถิเต ความวา ที่ผูกพันดวยกิเลสเครื่องผูกพัน.
บทวา วิพนฺเธ ความวา ที่ผูกพันเปนพิเศษ.
บทวา อาพนฺเธ ความวา ที่ผูกพันหลายอยาง.
บทวา ปลิพุทฺเธ ความวา กิเลสเครื่องผูกพันที่พนไมได.
บทวา โผฏยิตฺวา ความวา ทําลายเครื่องผูกพัน คือตัณหามานะ
ทิฏฐิ.
บทวา วิสชฺช ความวา สละ.
ก็การนํากิเลสเครื่องผูกพัน ๔ อยางเหลานี้มาตามลําดับกิเลสก็ดี ตาม
ลําดับมรรคก็ดี ยอมควรตามลําดับกิเลส. กิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือ
อภิชฌา ละไดดวยอรหัตตมรรค. กิเลสเครื่องผูกพันทางกายคือพยาบาท
ละไดดวยอนาคามิมรรค. กิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือสีลพั พตปรามาส
กิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือ ความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง ละไดดวยโสดา
ปตติมรรค. ตามลําดับมรรค. กิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือสีลัพพตปรามาส กิเลสเครื่องผูกพันทางกายคือ ความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง ละไดดวย
โสดาปตติมรรค. กิเลสเครื่องผูกพันทางกายคือพยาบาท ละไดดวย
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อนาคามิมรรค. กิเลสเครือ่ งผูกพันทางกายคือ อภิชฌา ละไดดวยอรหัตต
มรรค. ดังนีแ้ ล. กิเลสเครื่องผูกพัน อยางเหลานี้มีอยูแกผูใด ยอมผูก
พัน คือสืบตอผูนั้นไวในวัฏฏะ ดวยสามารถจุติและปฏิสนธิ ดังนั้นจึงชื่อวา
กิเลสเครื่องผูกพัน. กิเลสเครื่องผูกพันเหลานั้นมี ๔ ประเภท สัตวทั้งหลาย
ยอมเพงเล็งดวยอภิชฌานี้ คือตัวอภิชฌาเองเพงเล็งก็ตาม อภิชฌานี้เปน
เพียงความเพงเล็งเทานั้นก็ตาม ดังนั้นจึงชื่อวาอภิชฌา คือความโลภ
นั้นเอง. ชื่อวากิเลสเครื่องผูกพันทางกาย เพราะอรรถวา ผูกพันนามกาย
คือ สืบตอไวในวัฏฏะดวยสามารถจุติและปฏิสนธิ.
ชื่อวา พยาบาท เพราะอรรถวา เปนเครื่องที่จิตถึงความพินาศ
คือถึงความเปนจิตเสีย หรือทําอาจาระคือวินัย รูปสมบัติ ประโยชนเกื้อกูล
และความสุขเปนตน ใหถึงความพินาศ.
ความลูบคลําวา หมดจดดวยศีล หมดจดดวยวัตร ของเหลาสมณพราหมณนอกศาสนานี้ ชื่อวา สีลัพพตปรามาส. ชื่อวาความยึดมั่นวา
สิ่งนี้จริง เพราะอรรถวา หามแมภาษิตของพระสัพพัญูเสียแลวยึดมั่น
โดยอาการเปนตนวา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ.
พระสารีบุตรเถระ เมื่อจะแสดงสิ่งที่ปรุงแตงมีวอเปนตน เปนเครื่อง
เปรียบเทียบในการแยกแยะกิเลสเครื่องผูกพันทั้งหลาย จึงกลาวคําเปนตน
วา ยถา วยฺห วา ดังนี้.
บทวา น ชเนนฺติ ความวา ไมใหเกิดขึ้น.
บทวา น สฺชเนนฺติ ความวา ไมใหบังเกิด. ทานขยายบทวา
นาภินิพฺพตฺเตนฺติ ดวยอุปสรรค.
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บทวา น สฺชเนนฺติ ความวา ไมยังลักษณะที่เกิดขึ้นใหบังเกิด.
บทวา นาภินิพฺพตฺเตนฺติ ทานกลาวหมายเอาลักษณะที่เปนไป.
พระอรหันตชื่อวาลวงแดนแลว เพราะลวงแดนคือกิเลส ๔, และ
ชื่อวาพราหมณ เพราะลอยบาปเสียแลว และพระอรหันตนั้น ผูเปนอยางนี้
รูดวยปรจิตตญาณ และปุพเพนิวาสญาณ หรือเห็นดวยมังสจักษุและทิพยจักษุ
จึงไมมีความยึดถืออะไร ๆ. ทานอธิบายวา ตั้งมั่น.
อนึ่ง พระอรหันตนั้น ชื่อวามิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่
กําหนัด เพราะไมมีกามราคะ. ชื่อวามิไดกําหนัดในสมาบัติเปนที่คลาย
กําหนัด เพราะไมมีรูปราคะและอรูปราคะ. เพราะพระอรหันตนั้นเปน
อยางนี้ จึงไมมีความนับถืออะไร ๆ ในที่นี้วา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม. พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงจบเทศนาดวยเอกคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
บทวา จตสฺโส สีมาโย ความวา เขตที่กําหนด ๔ อยาง.
บทวา ทิฏานุสโย ความวา ทิฏฐินั้นดวย เปนอนุสัยเพราะ
อรรถวายังละไมไดดวย ดังนี้จึงชื่อวาทิฏฐานุสัย แมในอนุสยั คือวิจิกิจฉา
เปนตน ก็นยั นี้แหละ.
ชือ่ วา อนุสัย ดวยอรรถวาอะไร ?
ดวยอรรถวานอนเนื่อง.
ชือ่ วา มีอรรถวานอนเนื่องนี้ เปนอยางไร ?
มีอรรถวาละไมได. เพราะกิเลสเหลานี้ ชื่อวายอมนอนเนื่อง
ในสันดานของสัตวนั้น ๆ เพราะอรรถวายังละไมไดจึงเรียกวา อนุสัย.
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บทวา อนุเสนฺติ ความวา ไดเหตุที่สมควรยอมเกิดขึ้น หากจะมี
คําถามวา อาการที่ละไมได ชื่อวามีอรรถวา นอนเนื่อง ก็ไมควรจะ
กลาววา อาการที่ละไมได เกิดขึ้น ฉะนั้น อนุสัยทั้งหลายจึงไมเกิดขึ้น
ในขอนั้นมีคําตอบดังนี้ อาการที่ยังละไมได ไมใชอนุสัย, แตกิเลสที่มี
กําลัง ทานเรียกวา อนุสัย เพราะอรรถวายังละไมไดอนุสัยที่เปนจิตตสัมปยุต เปนไปกับดวยอารมณ เปนไปกับดวยเหตุเพราะอรรถวาเปนไป
กับดวยปจจัย เปนอกุศลโดยสวนเดียว เปนอดีตบาง เปนอนาคตบาง
เปนปจจุบันบาง ฉะนั้นจึงควรกลาววา เกิดขึ้น นี้เปนประมาณในขอนั้น.
ในอภิสมยกถา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ทานถามกอนวา ละกิเลส
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยางไร ดังนี้แลวกลาววา ผูมีกําลังยอมละอนุสัยได
เพราะอนุสัยทั้งหลายมีความเปนปจจุบัน.
ในบทภาชนะแหงโมหะคัมภีรธัมมสังคณี ทานกลาวความที่โมหะเกิด
ขึ้นกับอกุศลจิตวา อนุสัยคืออวิชชา การครอบงําคือ อวิชชา ลิม่ คือวิชชา
โมหะ เปนอกุศลมูล โมหะนี้ มีในสมัยนั้น.
ในคัมภีรกถาวัตถุ ทานปฏิเสธวาทะทั้งหมดวา อนุสัยเปนอัพยากฤต
อนุสัยเปนอเหตุกะ อนุสัยเปนจิตตวิปปยุต. ในอุปปชชนวาระบางแหง
แหงมหาวาร ๗ ในอนุสยยมก ทานกลาวคําเปนตนวา อนุสัยคือกามราคะ
เกิดขึ้นแกผูใด อนุสัยคือปฏิฆะก็เกิดขึ้นแกผูนั้นใชไหม ? เพราะฉะนั้น
คําที่ทานกลาววา บทวา อนุเสนฺติ ความวาไดเหตุที่สมควรยอมเกิดขึ้นนั้น
พึงทราบวา ทานกลาวดีแลว โดยประมาณที่เปนแบบแผนนี้.
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คําที่ทานกลาวแลววา อนุสัยที่เปนจิตตสัมปยุตเปนไปกับดวยอารมณ
เปนตน แมนั้นก็เปนอันทานกลาวดีแลวทีเดียว. ในขอนีพ้ ึงตกลงวา
ก็ชื่อวาอนุสัยนี้ สําเร็จแลว เปนอกุศลธรรมที่สมั ปยุตดวยจิต.
บรรดาอนุสัยเหลานั้นทิฏฐานุสัย ทานกลาวไวในอนุสัยที่สัมปยุต
ดวยทิฏฐิ ๔.
วิจิฉานุสัย กลาวไวในอนุสัยที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
อวิชชานุสัย กลาวไวในอกุศลจิต ๑๒ ดวง ดวยสามารถแหง
สหชาตธรรมและดวยสามารถแหงอารมณ.
ทิฏฐิวิจิกิจฉาและโมหะแมทั้ง ๓ กลาวไวในธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓
ที่เหลือ ดวยสามารถแหงอารมณ.
ก็ในทีน่ ี้ กามราคานุสัย กลาวไวในจิตที่สหรคตดวยโลภะทั้งหลาย
ดวยสามารถแหงสหชาตธรรมและดวยสามารถแหงอารมณ.
โลภะที่เกิดขึ้น กลาวไวในธรรมเปนกามาวจรที่เหลือ ซึ่งเปนที่
ชอบใจดวยสามารถแหงอารมณนั้นแล.
ปฏิฆานุสัย กลาวไวในจิตที่สหรคตดวยโทมนัส ดวยสามารถแหง
สหชาตธรรมและดวยสามารถแหงอารมณ.
โทสะที่เกิดขึ้น กลาวไวในธรรมเปนกามาวจรที่เหลือ ซึง่ ไมเปนที่
ชอบใจ ดวยสามารถแหงอารมณนั่นแล.
มานานุสัย กลาวไวในจิตที่วิปปยุตดวยทิฏฐิและสหรคตดวยโลภะ
ดวยสามารถแหงสหชาตธรรมและดวยสามารถแหงอารมณ.
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มานะที่เกิดขึ้น กลาวไวในธรรมเปนกามาวจรที่เหลือ และในธรรม
เปนรูปาวจรและอรูปาวจร ซึ่งเวนจากทุกขเวทนา ดวยสามารถแหง
อารมณนั้นแล.
ภวราคานุสัย แมเมื่อเกิดขึ้น ก็กลาวไวในจิตที่วิปปยุตดวยทิฏฐิ ๔
ดวยสามารถแหงสหชาตธรรม.
แตโลภะที่เกิดขึ้น กลาวไวในธรรมเปนรูปารูปาวจระดวยสามารถ
แหงอารมณนั่นแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏานุสโย ไดแก ทิฏฐิ ๖๒ อยาง.
บทวา วิจิกิจฺฉานุสโย ไดแก วิจิกิจฉามีวัตถุ ๘.
บทวา ตเทกฏา จ กิเลสา ความวา ตั้งอยูโดยความเปนอัน
เดียวกัน ดวยสามารถเกิดรวมกัน. และตั้งอยูแหงเดียวกัน คือ ดวยสามารถ
ทิฏฐิและวิจิกิจฉาเกิดรวมกันและตั้งอยูแหงเดียวกัน.
บทวา มานานุสโย ไดแกมานะ ๙ อยาง.
บทวา ปรจิตฺตาเณน วา ตฺวา ความวา รูดวยปญญาเครื่อง
รูวาระจิตของผูอื่น. ทานอธิบายวา รูด วยเจโตปริยญาณ.
บทวา ปุพฺเพ นิวาสานุสฺสติาเณน วา ความวา รูดวยญาณ
เครื่องระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในอดีต.
บทวา มสจกฺขุนา วา ไดแกดวยจักษุปกติ (ตาธรรมดา)
บทวา ทิพฺพจกฺขุนา วา ความวา เห็นดวยทิพยจักษุ ซึ่งคลาย
ทิพยหรืออาศัยทิพยวิหาร.
บทวา ราครตฺตา ความวา ยินดีดวยราคะ
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บทวา เย ปฺจสุ กามคุเณสุ ความวา ชนเหลาใดกําหนัดใน
สวนคือวัตถุกามมีรูปเปนตน ๕ อยาง.
บทวา วิราครตฺตา ความวา กําหนัดยิ่ง คือติดแนน ในรูป
สมาบัติและอรูปสมาบัติ กลาวคือ วิราคะ.
บทวา ยโต กามราโค จ ความวา ในกาลใด กามราคะ แม
ในรูปภพและอรูปภพก็นัยนี้แหละ.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส
อรรถกถา สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส
จบสูตรที่ ๔
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ปรมัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๕
[๑๔๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชันตุชนยึดถืออยูทิฏฐิทั้งหลายวา สิ่งนีย้ อดเยี่ยม
ยอมทําสิ่งใดใหยิ่งในโลก ชันตุชนนั้นกลาวสิ่งทั้งปวงนั้น
จากสิ่งนั้นวาเลว เพราะฉะนั้น ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไม
ลวงเลยวิวาททั้งหลาย.
วาดวยผูยึดถืออยูในทิฏฐิ
[๑๔๗] คําวา ยึดถืออยูในทิฏฐิท้งั หลายวาสิ่งนี้ยอดเยี่ยม
มีความวา มีสมณพราหมณบางพวกเปนเจาทิฏฐิ สมณพราหมณเหลานั้น
รับ รับเอา ถือเอา ยึดมั่น ถือมั่นทิฏฐิ ๖๒ อยางใดอยางหนึ่งวา สิ่งนี้
ยอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษเปนใหญ สูงสุด บวร ยอมอยู อยูรวม
อยูอาศัย อยูรอบ ดวยทิฏฐิของตน ๆ เหมือนพวกผูอยูครองเรือนทั้งหลาย
อยูในเรือน หรือพวกบรรพชิตผูมีอาบัติอยูในกองอาบัติ หรือพวกผูมี
กิเลสอยูในกองกิเลสฉะนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยึดถืออยูในทิฏฐิ
ทั้งหลายวาสิ่งนี้ยอดเยี่ยม.
[๑๔๘] คําวา ชันตุชนยอมทําสิ่งใดใหยิ่งในโลก มีความวา
คําวา ยท แปลวา ใดคําวา ยอมทําใหยิ่ง มีความวา ชันตุชนยอม
ทําสิ่งใดใหยิ่ง ใหเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร คือยอม
ใหบังเกิด บังเกิดเฉพาะวา พระศาสดานี้เปนพระสัพพัญู พระธรรมนี้
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อันพระศาสดาตรัสดีแลว คณะสงฆนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้เจริญ ปฏิปทานี้
พระศาสดาบัญญัติดีแลวมรรคนี้ใหพนทุกขได. คําวา ชันตุชน ไดแก
สัตว นรชน ฯลฯ มนุษย คําวา ในโลก ไดแก อบายโลก ฯลฯ
อายตนโลก. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชันตุชนยอมทําสิ่งใดใหยิ่งในโลก.
[๑๔๙] คําวา ชันตุชนนั้นกลาวสิ่งทั้งปวงอื่นจากสิ่งนั้นวา
เลว มีความวา ชันตุชนยอมคัดคาน โตแยง ปฏิเสธ ซึ่งลัทธิอื่นทั้งปวง
เวนศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก คณะสงฆ ทิฏฐิปฏิปทา มรรค ของตน
คือกลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสนานั้นไมใชสัพพัญู
ธรรมไมเปนธรรมอันศาสดากลาวดีแลว หมูคณะไมเปนผูปฏิบัติดีแลว
ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิอันเจริญ ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว
มรรคไมเปนเครื่องนําออกจากทุกขได ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ
ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือความพนรอบ มิไดมีใน
ลัทธินั้น พวกถือลัทธินั้น ยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ
ไมพน ไมพน วิเศษ หรือไมพนรอบในลัทธินั้น พวกถือลัทธินั้นยอม
เปนผูเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่าํ ตอย. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ชันตุชนนั้นกลาวสิ่งทั้งปวงอื่นจากสิ่งนั้นวาเลว.
[๑๕๐] คําวา เพราะฉะนั้น ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวง
เลยวิวาททั้งหลาย มีความวา เพราะฉะนั้น เพราะการณนั้น เพราะ
เหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวง
เลยไมกาวลวง ไมกาวลวงพรอม ซึ่งความทะเลาะเพราะทิฏฐิ บาดหมาง
แกงแยง วิวาท มุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชันตุชน
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นั้นยอมเปนผูไมลวงเลยวิวาททั้งหลาย. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชันตุชนยึดถืออยูในทิฏฐิทงั้ หลายวา สิง่ นี้ยอดเยี่ยม
ยอมทําสิ่งใดใหยิ่งในโลก ชันตุชนนั้นกลาวสิ่งทั้งปวงอื่น
จากสิ่งนั้น วาเลว เพราะฉะนั้น ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไม
ลวงเลยวิวาททั้งหลาย.
[๑๕๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :นรชนยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ใน
อารมณที่เห็นก็ดี ในอารมณทไี่ ดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็
ดี ในอารมณที่ทราบก็ดี นรชนนั้นถือมั่นซึ่งทิฏฐินั้นนั่น
แหละในลัทธิของตนนั้น ยอมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความ
เปนของเลว.
วาดวยอานิสงสในทิฏฐิ
[๑๕๒] คําวา นรชนยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็
ดี ในอารมณที่เห็นก็ดี ในอารมณทไี่ ดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็ดี
ในอารมณทที่ ราบก็ดี มีความวาศัพทวา ยทตฺตนิ ตัดบทเปน
ย อตฺตนิ ทิฏฐิเรียกวา ตน นรชนยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ ใน
ทิฏฐิของตน คือ อานิสงสในชาตินี้ ๑ อานิสงสในชาติหนา ๑.
อานิสงสในทิฏฐิมีในชาตินี้ เปนไฉน ? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิอยางใด
พวกสาวกก็เปนผูมีทิฏฐิอยางนั้น พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ
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บูชา ยําเกรง ซึ่งศาสดาผูมีทิฏฐิอยางนั้น และยอมได จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารที่มีการสักการะเปนตนนั้นเปนเหตุ
นี้ชื่อวา อานิสงสในทิฏฐิมีในชาตินี้.
อานิสงสในทิฏฐิมีในชาติหนา เปนไฉน ? นรชนยอมหวังผลใน
อนาคตวา ทิฏฐินี้ควรเพื่อความเปนนาค เปนครุฑ เปนยักษ เปนอสูร
เปนคนธรรพ เปนมหาราช เปนพระอินทร เปนพรหม หรือเปนเทวดา
ทิฏฐินี้เหมาะสมเพื่อความหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ พน พนวิเศษ พนรอบ สัตวทั้งหลายยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ
พน พนวิเศษ พนรอบ ดวยทิฏฐินี้ เราจักหมดจด หมดจดวิเศษหมด
จดรอบ พน พนวิเศษ พนรอบ ดวยทิฏฐินี้ ดังนี้ นี้ชื่อวา อานิสงส
ในทิฏฐิมใี นชาติหนา นรชนยอมเห็นอานิสงสในทิฏฐิของตน ๒ ประการนี้.
นรชนยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณ
ที่เห็น คือ อานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงสมีในชาติหนา ๑ ยอมเห็น
อานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณที่ไดยิน ยอมเห็น
อานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยศีล ยอมเห็นอานิสงส ๒
ประการ แมในความหมดจดดวยวัตร ยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แม
ในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ คือ อานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงส
มีในชาติหนา ๑.
อานิสงสไมในความหมดจดดวย อารมณทที่ ราบ มีในชาตินี้เปนไฉน ?
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ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิอยางใด พวกสาวกก็เปนผูมีทิฏฐิอยางนั้น ฯลฯ นั้นชื่อ
วาอานิสงสในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบมีในชาตินี้.
อานิสงสในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ มีในชาติหนา เปน
ไฉน. นรชนนั้นยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินคี้ วรเพื่อความเปนนาค
ฯลฯ นี้ชื่อวาอานิสงสในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบมีในชาติหนา
นรชนยอมเห็น คือแลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น อานิสงส
๒ ประการเหลานี้คํานี้ แมในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา นรชนยอมเห็นอานิสงสใด ในทิฏฐิของตนก็ดี ใน
อารมณที่เห็นก็ดี อารมณที่ไดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็ดี ใน
อารมณที่ทราบก็ดี.
[๑๕๓] คําวา นรชนนั้นถือมั่นทิฏฐินั้นนั่นแหละในลัทธิ
ของตนนั้น มีความวา คําวา ตเทว ไดแก ซึ่งทิฏฐินั้น. คําวา ตตฺถ
ไดแก ในทิฏฐิของตน ในความควรของตน ในความชอบใจของตน ใน
ลัทธิของตน คําวา ถือมัน่ ไดแก ถือ ถือเอา รับเอา ยึดมัน่ ถือมั่น
วา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา นรชนนั้นถือมั่นทิฏฐินั้นนั่นแหละ ในลัทธิของ
ตนนั้น.
[๑๕๔] คําวา ยอมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเปนของเลว
มีความวา นรชนนั้นยอมเห็น คือ แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณา
เห็น ซึ่งศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคอื่น
โดยความเปนของเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะ
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ฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเปนของเลว เพราะ
เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :นรชนยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ใน
อารมณที่เห็นก็ดี ในอารมณทไี่ ดยินก็ดี ในศีลวัตรก็ดี
ในอารมณที่ทราบก็ดี นรชนนั้น ถือมั่นทิฏฐินั้นนั่นแหละ
ในลัทธิของตนนั้น ยอมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเปน
ของเลว.
[๑๕๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ผูฉ ลาดทั้งหลายยอมกลาวทัศนะที่ตนอาศัยแมนั้น
วา เปนเครื่องรอยรัด เห็นทัศนะอื่นวาเลว เพราะฉะนั้น
แหละ ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณ
ที่ทราบ หรือศีลและวัตร.
วาดวยทัศนะของผูฉลาด
[๑๕๖] คําวา ผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาวทัศนะที่ตนอาศัย
แมนั้นวา เปนเครื่องรอยรัด มีความวา คําวา ผูฉลาด ไดแก ผูฉลาด
ในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาด
ในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย
ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดใน
นิพพาน ผูฉ ลาดเหลานั้นยอมกลาวอยางนี้ คือยอมกลาว บอก พูด
แสดง แถลง อยางนี้วา ทัศนะนั้นเปนกิเลสเครื่องรอยรัด เปนกิเลส
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เครื่องยึดเหนี่ยว เปนกิเลสเครื่องผูกพัน เปนกิเลสเครื่องพัวพัน. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาวทัศนะที่ตนอาศัย แม
นั้นวา เปนเครื่องรอยรัด.
[๑๕๗] คําวา ทัศนะที่ตนอาศัยแลว เห็นทัศนะอื่นวาเลว
มีความวา คําวา ทัศนะที่ตนอาศัยแลว ไดแก ภิกษุอาศัย อิงอาศัย
ติดพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงทัศนะใด คือ ศาสดา ธรรม ที่ศาสดา
บอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด คําวา เห็นทัศนะอื่นวาเลว
ไดแก ยอมเห็น แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น ซึ่งทัศนะ
อื่น คือ ศาสดา ธรรมทีศ่ าสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคอื่น
โดยความเปนของเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ทัศนะที่ตนอาศัยแลว เห็นทัศนะอื่นวาเลว.
[๑๕๘] คําวา เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุที่ไมพึงอาศัยรูป
ที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ หรือศีลและวัตร มีความวา
เพราะฉะนั้น คือเพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะ
นิทานนั้น ภิกษุไมพึงอาศัย ไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น ซึ่งรูป
ที่เห็นบาง ความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบาง เสียงที่ไดยินบาง ความ
หมดจดเพราะเสียงที่ไดยินบาง อารมณที่ทราบบาง ความหมดจดเพราะ
อารมณที่ทราบบาง ศีลบาง ความหมดจดเพราะศีลบาง วัตรบาง ความ
หมดจดเพราะวัตรบาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เพราะฉะนั้นแหละ
ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ หรือศีล
และวัตร. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :-
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ผูฉ ลาดทั้งหลายยอมกลาวทัศนะที่ตนอาศัยแมนั้นวา
เปนเครื่องรอยรัด เห็นทัศนะอื่นวาเลว เพราะฉะนั้นแหละ
ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ
หรือศีลและวัตร.
[๑๕๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ภิกษุไมพึงกําหนดทิฏฐิในโลก ดวยญาณหรือแม
ดวยศีลและวัตร ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เสมอเขา ไม
พึงสําคัญตนวาเลวกวาเขา หรือแมวาวิเศษกวาเขา.
วาดวยภิกษุไมพึงมีทิฏฐิมานะ
[๑๖๐] คําวา ภิกษุไมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลกดวยญาณ
หรือแมดวยศีลและวัตร มีความวา ภิกษุไมพึงกําหนดซึ่งทิฏฐิ
คือไมพึงใหเกิด ไมพึงใหเกิดพรอม ไมพึงใหบังเกิด ไมพึงใหบังเกิด
เฉพาะ ดวยญาณในสมาบัติ ๘ ดวยญาณในอภิญญา ๕ ดวยมิจฉาญาณ ดวย
ศีล ดวยวัตร หรือดวยศีลและวัตร. คําวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก
มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลก ดวยญาณหรือแมดวย
ศีลและวัตร.
[๑๖๑] คําวา ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เสมอเขา มีความวา
ไมพึงนําไปซึ่งตนวา เรายอมเปนผูเสมอเขาดวยชาติ ดวยโคตร ดวย
ความเปนบุตรแหงสกุล ดวยความเปนผูมีรูปงาม ดวยทรัพย ดวยการ
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ปกครอง ดวยหนาที่การงาน ดวยหลักแหลงแหงศิลปศาสตร ดวยวิทยฐานะ
ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณ หรือดวยวัตถุอื่น ๆ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เสมอเขา.
[๑๖๒] คําวา ไมพึงสําคัญตนวา เลวกวาเขา หรือแมวา
วิเศษกวาเขา มีความวา ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เรายอมเปนผูเลวกวา
เขาดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล ฯลฯ หรือดวยวัตถุ
อื่น ๆ และไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เรายอมเปนผูประเสริฐกวาเขา ดวย
ชาติ ดวยโคตร ฯลฯ หรือดวยวัตถุอื่น ๆ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมพงึ
สําคัญตนวาเลวกวาเขา หรือแมวาวิเศษกวาเขา. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ภิกษุไมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลก ดวยญาณหรือ
แมดวยศีลและวัตร ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เสมอเขา
ไมพึงสําคัญตนวา เลวกวาเขา หรือแมวาวิเศษกวาเขา.
[๑๖๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :นรชนนั้นละตนแลว ไมถือมั่น ไมทาํ นิสัยแมใน
เพราะญาณ เมื่อชนทั้งหลายแตกกัน นรชนนั้นก็ไมแลน
ไปกับพวก ไมถึงเฉพาะแมซึ่งทิฏฐิอะไร ๆ.
[๑๖๔] คําวา ละตนแลว ไมถือมั่น มีความวา คําวา ละตน
แลว ไดแก ละความเห็นวาเปนตน. คําวา ละตนแลว ไดแก ละความ
ถือ. คําวา ละตนแลว ไดแก ละ เวน บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ทํา
ใหถึงความไมมี ซึ่งความถือ ถือมั่น ยึดมั่น ติดใจ นอมใจไป ดวย
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สมารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ. คําวา ละตนแลว ไมถือมั่น
ไดแก ไมถอื มั่น คือไมยึด ไมยึดถือ ไมยึดมัน่ ดวยอุปาทาน ๔.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ละตนแลว ไมถือมั่น.
[๑๖๕] คําวา นรชนนั้น ไมทํานิสัยแมในเพราะญาณ มี
ความวา นรชนนั้นไมทําตัณหานิสัยหรือทิฏฐินิสัย คือไมใหเกิด ไมให
เกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ ในเพราะญาณในสมาบัติ ๘
ในเพราะญาณในอภิญญา ๕ หรือในเพราะมิจฉาญาณ. เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา นรชนนั้น ไมทาํ นิสัยแมในเพราะญาณ.
[๑๖๖] คําวา เมื่อชนทั้งหลายแตกกัน นรชนนั้นก็ไมแลน
ไปกับพวก มีความวา เมื่อชนทั้งหลายแยกกัน แตกกัน ถึงความเปน
สองฝาย เกิดเปนสองพวกมีทิฏฐิตางกัน มีความควรตางกัน มีความชอบใจ
ตางกัน มีลทั ธิตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน ถึงฉันทาคติ ถึงโทสาคติ
ถึงโมหาคติ ถึงภยาคติ นรชนนั้นยอมไมถึงฉันทาคติ ไมถงึ โทสาคติ
ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ
มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไมไป ดําเนินไป เลื่อนลอยไป
แลนไป เพราะธรรมทั้งหลายอันทําความเปนพวก. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เมื่อชนทั้งหลายแตกกัน นรชนนั้นก็ไมแลนไปกับพวก
[๑๖๗] คําวา ไมถึงเฉพาะแมซึ่งทิฏฐิอะไร ๆ มีความวา
ทิฏฐิ ๖๒ อันนรชนนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ ควรทําไมใหเกิดขึ้น
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณนรชนนั้นไมถึงเฉพาะ ไมมาถึงเฉพาะ ซึ่งทิฏฐิ
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อะไร ๆ. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมถึงเฉพาะแมซึ่งทิฏฐิอะไร ๆ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :นรชนนั้นละตนแลว ไมถือมั่น ไมทาํ นิสัยแมใน
เพราะญาณ เมื่อชนทั้งหลายแตกกัน นรชนนั้นก็ไมแลน
ไปกับพวกไมถึงเฉพาะแมซึ่งทิฏฐิอะไร ๆ.
[๑๖๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความตั้งไวซึ่งสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมีแกพระ
อรหันตขีณาสพใด เพื่อภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือ
โลกหนา พระอรหันตขีณาสพนั้น ยอมไมมีเครื่องอยูอะไร ๆ
ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น.
วาดวยภูมิธรรมของพระอรหันต
[๑๖๙] คําวา ความตั้งใจซึ่งสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมแี ก
พระอรหันตขีณาสพใด เพื่อภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลก
หนา มีความวา คําวา ใด ไดแกพระอรหันตขีณาสพ. คําวา สวนสุด
ไดแกผัสสะ เปนสวนสุดที่ ๑ ผัสสสมุทัยเปนสวนสุดที่ ๒ อดีตเปนสวน
สุดที่ ๑ อนาคตเปนสวนสุดที่ ๒ สุขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๑ ทุกขเวทนา
เปนสวนสุดที่ ๒ นามเปนสวนสุดที่ ๑ รูปเปนสวนสุดที่ ๒ อายตนะภาย
ใน ๖ เปนสวนสุดที่ ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดที่ ๒ กายของ
คนเปนสวนสุดที่ ๑ สมุทัยแหงกายของตนเปนสวนสุดที่ ๒ ตัณหา เรียก
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วา ความตั้งไว ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา
โลภะ อกุศลมูล.
คําวา เพื่อภพนอยภพใหญ ไดแก เพื่อภพนอยภพใหญ คือ
เพื่อกรรมวัฏและวิปากวัฏ เพื่อกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ เพื่อ
วิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ เพื่อกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ
เพื่อวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ เพื่อกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ
เพื่อวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ เพื่อความเกิดบอย ๆ เพื่อความไป
บอย ๆ เพื่อความเขาถึงบอย ๆ เพื่อปฏิสนธิบอย ๆ เพื่อบังเกิดขึ้นแหง
อัตภาพบอย ๆ.
คําวา โลกนี้ ไดแก อัตภาพของตน.
คําวา โลกหนา ไดแก อัตภาพของผูอื่น.
คําวา โลกนี้ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ของตน.
คําวา โลกหนา ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร สัญญาณ
ของผูอื่น.
คําวา โลกนี้ ไดแก อายตนะภายใน ๖.
คําวา โลกหนา ไดแก อายตนะภายนอก ๖.
คําวา โลกนี้ ไดแก มนุษยโลก.
คําวา โลกหนา ไดแก เทวโลก.
คําวา โลกนี้ ไดแก กามธาตุ.
คําวา โลกหนา ไดแก รูปธาตุ อรูปธาตุ.
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คําวา โลกนี้ ไดแก กามธาตุ รูปธาตุ.
คําวา โลกหนา ไดแก อรูปธาตุ.
คําวา ความตั้งไวซึ่งสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมีแกพระอรหันต
ขีณาสพใด เพื่อภพนอยภพใหญในโลกนี้หรือโลกหนา มีความวา
ความตั้งใจไวซึ่งสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได แก
พระอรหันตขีณาสพใด เมื่อภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา
คือความตั้งไวนั้น ยอมเปนกิริยาอันพระอรหันตขีณาสพใดละ ตัดขาด
สงบ ระงับเสียแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความตั้งไวซึ่งสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมีแก
พระอรหันตขีณาสพใด เพื่อภพนอยภพใหญในโลกนี้หรือโลก.
หนา.
[๑๗๐] คําวา พระอรหันตขีณาสพนั้น ยอมไมมีเครื่องอยู
อะไร ๆ มีความวา คําวา เครื่องอยู ไดแก เครื่องอยู. ๒ อยาง คือ
เครื่องอยู คือตัณหา ๑ เครื่องอยูคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาเครื่องอยู คือ
ตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาเครื่องอยูคือทิฏฐิ.
คําวา นั้น ไดแก พระอรหันตขีณาสพนั้น. คําวา พระอรหันต
ขีณาสพนั้น ยอมไมมีเครือ่ งอยู คือ เครื่องอยูนั้นไมมี ไมปรากฏ
ยอมไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันพระอรหันตขีณาสพนั้นละ ตัดขาด
สงบ ระงับ ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพนั้น ยอมไมมีเครื่องอยูอะไร ๆ.
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[๑๗๑] คําวา ยอมไมสังการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลาย
แลวถือมั่น มีความวา คําวา ในธรรมทั้งหลาย ไดแก ในทิฏฐิ ๖๒.
คําวา ถึงความตกลง มีความวา ตัดสินแลว ชี้ขาด คนควา แสวงหา
เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหเปนแจงแลวจึงจับมั่น ยึดมั่น
ถือมั่น รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือความถือ ความยึดถือ ความ
ยึดมั่น ความถือมั่น ความพรอมนอมใจเชื่อวา สิ่งนี้จริง แท แน เปน
ตามสภาพ เปนตามจริง มิไดวิปริตดังนี้ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไป
ได หรือเปนธรรมอันพระอรหันตขีณาสพนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว
ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ความตั้งไวซึ่งสวนสุดทั้งสองยอมไมมีแกพระ
อรหันตขีณาสพใด เพื่อภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลก
หนา พระอรหันตขีณาสพนั้น ยอมไมมีเครื่องอยูอะไร ๆ
ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น.
[๑๗๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ทิฏฐิที่สญ
ั ญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ที่สญ
ั ญากําหนด
แลว ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบใน
โลกนี้ ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น ใคร ๆ ในโลกนี้ พึง
กําหนดซึ่งพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ
ดวยกิเลสอะไรเลา.
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วาดวยอรหันตไดชื่อวาพราหมณ
[๑๗๓] คําวา ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ที่สัญญา
กําหนดแลว ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ
ในโลกนี้ ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น มีความวา คําวา นั้น ไดแก
พระอรหันตขีณาสพ ทิฏฐิอันสัญญาใหเกิดขึ้น อันสัญญากําหนด ปรุงแตง
ตั้งไว เพราะเปนทิฏฐิมีสัญญาเปนประธานมีสัญญาเปนใหญ และความถือ
ตางดวยสัญญา ในรูปที่เห็นบาง ในความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบาง ในเสียง
ที่ไดยินบาง ในความหมดจดเพราะเสียงที่ไดยินบาง ในอารมณที่ทราบ
บาง ในความหมดจดเพราะอารมณที่ทราบบาง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขา
ไปได แกพระอรหันตขีณาสพนั้น คือ ทิฏฐินั้นอันพระอรหันตขีณาสพละ
ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ที่สญ
ั ญา
กําหนดแลว ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ
ในโลกนี้ ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น.
[๑๗๔] คําวา ซึ่งพระอรหันตนนั้ ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือ
ทิฏฐิ มีความวา คําวา พราหมณ ไดแก พระอรหันตผูชื่อวาเปน
พราหมณ เพราะลอยเสียแลวซึ่งธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงที่ เรียกวา เปนพราหมณ. คําวา ซึ่งพระอรหันต
นั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ มีความวา ซึ่งพระอรหันตนั้น
ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือ ไมถือเอา ไมถือมั่น ไมยึดมั่น ซึ่งทิฏฐิ
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เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ซึ่งพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณไมยดึ ถือ
ทิฏฐิ.
[๑๗๕] คําวา ใคร ๆ ในโลกนี้ พึงกําหนด....ดวยกิเลส
อะไรเลา มีความวา คําวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ
ความกําหนดดวยตัณหา ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ อื่ วา ความ
กําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความ
กําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความ
กําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว ใคร ๆ จะพึงกําหนด
บุคคลนั้นดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัยอะไรเลาวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่นถึงความฟุง
ซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเรี่ยวแรง กิเลสเครื่องปรุงแตงเหลา
นั้น อันบุคคลนั้นละแลว เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องปรุงเหลานั้นแลว
ใคร ๆ จะพึงกําหนดคติแหงบุคคลนั้นดวยกิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกิดขึ้น
นรกเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปน
สัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือ
เปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช บุคคลนั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
ไมมีการณะอันเปนเครื่องกําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนด. คําวา
........ในโลก ไดแกในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ใคร ๆ ในโลกนี้ พึงกําหนด
.......ดวยกิเลสอะไรเลา. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :-
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ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ที่สญ
ั ญากําหนด
แลวในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ ใน
โลกนี้ ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น ใคร ๆ ในโลกนี้ พึง
กําหนดซึ่งพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ
ดวยกิเลสอะไรเลา.
[๑๗๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอม
ไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา. แมธรรมคือทิฏฐิทงั้
หลาย อันพระอรหันตเหลานั้น ไมปรารถนาเฉพาะแลว
พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใคร ๆ ไมพงึ นําไปไดดวย
ศีลและพรตยอมเปนผูถึงฝงไมกลับมา เปนผูคงที่.
พระอรหันตไดชื่อตาง ๆ
[๑๗๗] คําวา พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายยอมไมกําหนด
ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา มีความวา คําวา กําหนด
ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนด
ดวยทิฏฐิ ๑.
ความกําหนดดวยตัณหาเปนไฉน ? วัตถุที่ทําใหเปนเขต เปนแดน
เปนสวน เปนแผนก กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหง
ตัณหามีประมาณเทาใด ยอมยึดถือเอาวาของเรา ซึ่งวัตถุมีประมาณเทานั้น
วา สิ่งนี้ของเรา สิ่งนั้นของเรา สิ่งมีประมาณเทานี้ของเรา สิ่งของของ
เรามีประมาณเทานี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เครื่องลาด
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เครื่องนุงหม ทาสีและทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา
นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉาง
คลังเปนของเรา ยอมยึดถือวานั่นของของเรา แมซึ่งแผนดินใหญทั้งสิ้น
ดวยสามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ชื่อวา ความ
กําหนดดวยตัณหา.
ความกําหนดดวยทิฏฐิเปนไฉน ? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิ
มีวัตถุ ๑๐ อันตัคคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเรี้ยวคือ
ทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสีย้ นหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เครื่อง
ประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือมั่น ความยึดมั่น ความยึดถือ ทาง
ผิด คลองผิด ความเห็นผิด ลัทธิเดียรถีย ความถือโดยแสวงหาผิด
ความถือวิปริต ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือในสิ่งไมแนนอนวา
เปนสิ่งแนนอนเห็นปานนี้ ตลอดถึงทิฏฐิ ๖๒ นี้ชื่อวา ความกําหนด
ดวยทิฏฐิ.
พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายละความกําหนดดวยตัณหา สละคืน
ความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละ
คืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นจึงไมกําหนด
ความกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือไมใหเกิด ไมให
เกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไม
กําหนด.
คําวา ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา มีความวา
คําวา ทําไวในเบื้องหนา ไดแก ความทําไวในเบื้องหนา ๒ อยาง
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คือ ความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ๑ ความทําไวในเบื้องหนาดวย
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความ
ทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายละความทําไวใน
เบื้องหนาดวยตัณหา สละคืนความทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิแลว เพราะ
เปนผูละความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา สละคืนความทําไวในเบื้องหนา
ดวยทิฏฐิแลว พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นจึงไมกระทําตัณหาหรือทิฏฐิไว
เบื้องหนาเที่ยวไป คือเปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตัณหาเปนธงยอด
ไมมีตัณหาเปนใหญ ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทฏิ ฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิ
เปนใหญ จึงชื่อวาเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิ ไมแวดลอมเที่ยวไป เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายยอมไมกําหนด ยอม
ไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา.
[๑๗๘] คําวา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระอรหันต
เหลานั้นไมปรารถนาเฉพาะแลว มีความวาทิฏฐิ ๖๒ เรียกวา ธรรม
คําวา เหลานั้นไดแก พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น คําวาไมปรารถนา
เฉพาะแลว ความวา ไมปรารถนาเฉพาะวาโลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปนโมฆะ ไมปรารถนาเฉพาะวา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได สิ่งนี้เทา
นั้นจริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา แมธรรมคือทิฏฐิ
ทั้งหลาย อันพระอรหันตเหลานั้น ไมปรารถนาเฉพาะแลว.
[๑๗๙] คําวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใคร ๆ ไม
พึงนําไปไดดวยศีลและพรต มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ.
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คําวา พราหมณ ความวา พระอรหันตชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอย
เสียแลวซึ่งธรรม ๗ ประการ ฯลฯ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว
เปนผูคงที่ เรียกวาเปนพราหมณ คําวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ
อันใคร ๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต ความวา พระอรหันตผู
เปนพราหมณ ยอมไมไป ไมออกไป ไมเลื่อนลอยไป ไมแลนไป ดวย
ศีลหรือดวยพรต หรือดวยศีลและพรต เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันต
ผูเปนพราหมณ อันใคร ๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต.
[๑๘๐] คําวา ยอมเปนผูถึงฝงไมกลับมาเปนผูคงที่ มีความ
วา อมตนิพพาน เรียกวาฝง ไดแก ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา ความสํารอก ความดับ ความ
ออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ผูใดไปถึงฝง บรรลุฝงแลว ไปถึงสวน
สุด เพราะสวนสุดแลว ไปถึงที่สุด บรรลุที่สุดแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดมี
แกผูนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูถึงฝง.
คําวา ยอมไมกลับ ความวา กิเลสเหลาใด อันอริยบุคคลละ
แลวดวยโสดาปตติมรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไมกลับถึงไมกลับมา
สูกิเลสเหลานั้น. กิเลสเหลาใดอันอริยบุคคลละแลวดวยสกทาคามิมรรค อริย
บุคคลนั้น ยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมา สูก ิเลสเหลานั้น กิเลสเหลา
ใดอันอริยบุคคลละแลวดวยอนาคามิมรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไม
กลับถึง ไมกลับมา สูกเิ ลสเหลานั้น. กิเลสเหลาใดอันอริยบุคคลละแลว
ดวยอรหัตตมรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมา
สูกิเลสเหลานั้น. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา.
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คําวา เปนผูคงที่ ความวา พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ โดย
อาการ ๕ คือ เปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ เปนผูค งที่เพราะ
อรรถวาสละแลว เปนผูค งที่เพราะอรรถวาขามแลว เปนผูค งที่เพราะ
อรรถวาพนแลว เปนผูคงที่เพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้น ๆ.
พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่ ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ
อยางไร ? พระอรหันตเปนผูคงที่แมในลาภ แมในความเสื่อมลาภ แม
ในยศ แมในความเสื่อมยศ แมในสรรเสริญ แมในนินทา แมในสุข
แมในทุกข หากวาชนทั้งหลายพึงลูบไลแขนขางหนึ่งแหงพระอรหันตดวย
เครื่องหอม พึงถากแขนขางหนึ่งดวยมีด พระอรหันตยอมไมมีความยินดีใน
การลูบไลดวยเครื่องหอมโนน และไมมีความยินรายในการถากดวยมีดโนน
เปนผูละการยินดียินรายเสียแลว เปนผูลวงเลยการดีใจและการเสียใจแลว
เปนผูกาวลวงความยินดีความยินรายเสียแลว พระอรหันตชื่อวา เปนผู
คงที่ ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณอยางนี้.
พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่ เพราะอรรถวาสละแลว อยางไร ?
พระอรหันต สละ คาย ปลอย ละ สละคืนเสียแลว ซึ่งความกําหนัด
ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู
ความดีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความ
กระดาง ความแข็งดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท
กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอน
ทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง พระอรหันต
ชื่อวา เปนผูคงที่ เพราะอรรถวาสละ อยางนี้.
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พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่ เพราะอรรถวาขามแลว อยางไร ?
พระอรหันตขามแลว ขามขึ้น ขามพน กาวลวง กาวลวงดวยดี เปนไป
ลวงซึ่งกาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ และคลองแหงสงสาร
ทั้งปวง พระอรหันตนั้นอยูจบแลว ประพฤติจรณะแลว ฯลฯ ภพใหม
มิไดมีแกพระอรหันตนั้น เพราะฉะนั้น พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่
เพราะอรรถวาขามแลว อยางนี้.
พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่ เพราะอรรถวา พนแลว อยางไร ?
พระอรหันตมีจิตพนแลว พนวิเศษแลว พนดีแลว จากความกําหนัด
และขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความ
ตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระ
ดาง ความแข็งดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท
กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอน
ทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง พระอรหันตชื่อ
วา เปนผูคงที่ เพราะอรรถวาพนแลว อยางนี้.
พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่ เพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้น ๆ อยาง
ไร ? พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีศีล ใน
เมื่อศีลมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมศี รัทธา ใน
เมื่อศรัทธามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีความเพียร
ในเมื่อความเพียรมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีสติ
ในเมื่อสติมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูตั้งมั่น ใน
เมื่อสมาธิมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีปญญา ใน
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เมื่อปญญามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีวิชชา ๓
ในเมื่อวิชชา ๓ มีอยู. ซึ่งวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมี
อภิญญา ๖ ในเมื่ออภิญญา ๖ มีอยู. พระอรหันตชื่อวา เปนผูคงที่
เพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้น ๆ อยางนี้. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอม
เปนผูถึงฝง ไมกลับมาเปนผูคงที่. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
เจาจึงตรัสวา :พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทํา
ตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลาย อัน
พระอรหันตเหลานั้นไมปรารถนาเฉพาะแลว พระอรหันตผูเปน
พราหมณ อันใคร ๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต ยอมเปน
ผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงที่ดังนี้.
จบปรมัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๕
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อรรถกถาปรมัฏฐกสุตตนิทเทส
ในปรมัฏฐกสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปรมนฺติ ทิฏีสุ ปริพพฺ สาโน ความวา ยึดถืออยูใน
ทิฏฐิของตน ๆ วาสิ่งนี้ยอดเยี่ยม.
บทวา ยทุตฺตรึ กุรุเต ความวา ยอมทําสิ่งใด มีศาสดาของตน
เปนตนใหประเสริฐที่สุด.
บทวา หีนาติ อฺเ ตโต สพฺพมาห ความวา ชันตุชน
นั้นกลาวสิ่งทั้งปวง เวนศาสดาของตนเปนตนนั้น ชื่อวา อื่นจากสิ่งนั้น
ชื่อวาเหลานี้เลวทั้งหมด.
บทวา ตสฺมา วิวาทานิ อวีติวตฺโต ความวา เพราะเหตุนั้น
ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยการทะเลาะเพราะทิฏฐิไดเลย.
บทวา วสนฺติ ความวา อยูดวยสามารถทิฏฐิที่เกิดขึ้นครั้งแรก.
บทวา สวสนฺติ ความวา เขาไปอยู.
บทวา อาวสนฺติ ความวา อยูโดยวิเศษ.
บทวา ปริวสนฺติ ความวา อยูโดยภาวะทุกอยาง.
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะยังบทนั้นใหสําเร็จดวยอุปมา จึงกลาวคํา
เปนตนวา ยถา อาคาริกา วา ดังนี้.
บทวา อาคาริกา วา ไดแก พวกเจาของเรือน.
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บทวา ฆเรสุ วสนฺติ ความวา เปนผูปราศจากความหวาดหวั่น
อยูอาศัยในเรือนของตน.
บทวา สาปตฺติกา วา ไดแก ผูมากดวยอาบัติ.
บทวา สกิเลสา ไดแก ผูมากดวยกิเลสมีราคะเปนตน.
บทวา อุตฺตรึ กโรติ ความวา กระทําใหยิ่งเกิน.
บทวา อย สตฺถา สพฺพฺู ความวา พระศาสดาของพวก
เรานี้รูธรรมทั้งปวง.
บทวา สพฺเพ ปรปฺปวาเท ขิปติ ความวา ทิ้งลัทธิอื่นทั้งหมด.
บทวา อุกฺขิปติ ความวา นําออก.
บทวา ปริกฺขิปติ ความวา ทําลับหลัง.
บทวา ทิฏิเมธคานิ ไดแก ความมุงรายเพราะทิฏฐิ.
คาถาที่ ๒ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :ผูไมลวงเลยไปไดอยางนี้ เห็นอานิสงสใด คือมีประการดังกลาว
แลวในกอน ในคนกลาวคือทิฏฐิที่เกิดขึ้นในวัตถุ ๔ เหลานี้ คือ ในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน ในศีลและพรต ในอารมณที่ทราบ ผูไมลวงเลยไป
ไดนั้นยึดมั่นอานิสงสในทิฏฐิของตนนั้นวาสิ่งนี้ ประเสริฐที่สุด เห็นสิ่งอื่น
ทั้งปวงมีศาสดาอื่นเปนตน โดยความเปนของเลว.
บทวา เทฺว อานิสงฺเส ปสฺสติ ความวา แลดูคุณ ๒ ประการ.
บทวา ทิฏธมฺมิกฺจ ไดแก คุณที่ใหผลในปจจุบัน คือใน
อัตภาพที่ประจักษ.
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บทวา สมฺปรายิกฺจ ไดแก คุณที่พึงไดเฉพาะในโลกหนา.
บทวา ยทิฏิโก สตฺถา ความวา เปนผูมีลัทธิอยางใด คือเปน
เจาลัทธิเดียรถีย.
บทวา อล นาคตฺตาย วา ความวา ตองการเพื่อความเปนนาค
แมในความเปนครุฑ ก็นยั นี้แหละ.
บทวา เทวตฺตาย วา ไดแก เพือ่ ความเปนสมมติเสพเปนตน
บทวา อายตึ ผลปฏิกงฺขี โหติ ความวา ยอมปรารถนาผล
อันเปนวิบากในอนาคต.
บทวา ทิฏวิสุทฺธิยาป เทฺว อานิสงฺเส ปสฺสติ ความวา
แลดูคุณ ๒ ประการ ดวยการยึดถือสิ่งที่คนยึดถือ แมเพราะความเปนเหตุ
แหงความหมดจด ดวยสามารถแหงรูปายตนะที่เห็นดวยจักขุวิญญาณ แม
ในความหมดจดดวยเสียงที่ไดยินเปนตน ก็นัยนีแ้ หละ.
คาถาที่ ๓ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :ผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาวทัศนะที่ตนแมเห็นอยูอยางนี้ อาศัยศาสดา
ของตนเปนตน. เห็นผูอื่นมีศาสดาอื่นเปนตนวาเลว นั้นวาเปนเครื่องรอย
รัดนั่นเทียว มีอธิบายวา เครื่องผูกพัน เพราะขอนั้นแหละ ฉะนั้นภิกษุ
จึงไมอาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ หรือศีลและพรต มี
อธิบายวา ไมยึดมั่น.
บทวา กุสลา ไดแก ผูฉลาดในเพราะรูธรรมมีขันธเปนตน.
บทวา ขนฺธกุสลา ไดแก ผูฉลาดในขันธ ๕ มีรูปขันธเปนตน.
แมในธาตุอายตนะ ปฏิจจสมุปบาท สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท
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อินทรีย พละ โพชฌงค มรรค ผล และนิพพาน ก็นัยนี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มคฺคกุสลา ไดแก ฉลาด ในมรรค ๔.
บทวา ผลกุสลา ไดแก ฉลาดในผล ๔.
บทวา นิพฺพานกุสลา ไดแก ฉลาดในนิพพาน ๒ อยาง.
บทวา เต กุสลา ไดแก ผูฉลาดเหลานั้น เปนผูฉลาดในประการ
ที่กลาวแลวเหลานี้.
บทวา เอว วทนฺติ ความวา กลาวอยางนี้.
บทวา คณฺโ เอโส ความวา ผูฉลาดยอมกลาวทัศนะที่อาศัย
ศาสดาของตนผูเห็นอยูเปนตน และทัศนะอื่นมีศาสดาอื่นเปนตน โดยความ
เปนของเลววา นี้เปนกิเลสเครื่องรอยรัด คือผูกพน.
บทวา ลมฺพน เอต ความวา ทัศนะนั้นคือมีประการดังกลาว
แลว เปนกิเลสเครื่องยึดเหนี่ยวลงต่ํา ดุจคลองไวที่หลักที่แขวนหมวก.
บทวา พนฺธน เอต ความวา ชือ่ วาเปนกิเลสเครื่องผูกพัน ดุจ
เครื่องผูกพันมีโซเปนตน เพราะอรรถวา ยากที่จะตัดออก.
บทวา ปลิโพโธ เอโส ความวา นี้ชื่อวาเปนกิเลสเครื่องผูกพัน
เพราะอรรถวาไมยอมใหออกจากสงสาร.
คาถาที่ ๔ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น และเสียงที่ไดยินเปนตนอยางเดียวก็หามิ
ได ก็อีกอยางหนึ่ง ไมพึงกําหนดแมทิฏฐิสูง ๆ ขึน้ ไป ซึ่งมิไดเกิดในโลก
มีอธิบายวา ไมพึงใหเกิด เชนไร ? ไมพึงกําหนดทิฏฐิที่ตนจักกําหนดดวย
ญาณหรือแมดวยศีลและวัตร คือดวยญาณมีญาณในสมาบัติเปนตน หรือ
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ดวยศีลและวัตรนั้น ภิกษุไมพึงกําหนดทิฏฐิอยางเดียวก็หามิได ก็อีกอยาง
หนึ่ง ไมพึงนําเขาไปซึ่งคนวา เปนผูเสมอเขา ดวยเหตุมีชาติเปนตน หรือ
ไมพึงสําคัญวา เลวกวาเขา หรือแมวา วิเศษกวาเขา แมเพราะมานะ.
บทวา อฏสมาปตฺติาเณน วา ความวา ดวยปญญาอันสัมปยุต
ดวยสมาบัติ ๘.
บทวา ปฺจาภิฺาาเณน วา ความวา ดวยปญญาอันสัมปยุต
ดวยอภิญญา ๕ อันเปนโลกิยะ.
บทวา มิจฺฉาาเณน วา ความวา ดวยปญญาที่เปนไปโดยสภาพ
วิปริต หรือดวยมิจฉาญาณที่เกิดขึ้นอยางนี้ ในสิง่ ที่ยังไมพนวา พวกเรา
พนแลว.
คาถาที่ ๕ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :ก็นรชนนั้นไมกําหนดและไมสําคัญทิฏฐิอยางนี้ ละตนแลวไมถือมั่น
คือละตนที่เคยยึดถือแลวไมยึดถือตนอื่นอีก ยอมไมกระทํานิสัย ๒ อยางใน
เพราะญาณแมนั้น คือแมในญาณที่มีประการดังกลาวแลว และเมื่อไม
กระทํา นรชนนั้นแล เมือ่ เหลาสัตวแยกกัน คือแตกกันดวยสามารถแหง
ทิฏฐิตาง ๆ เปนผูแลนไปกับพวก คือเปนผูมีอันไมไปดวยสามารถความ
พอใจเปนตนเปนธรรมดา ยอมไมถึงเฉพาะซึ่งทิฏฐิอะไร ๆ ในบรรดา
ทิฏฐิ ๖๒ มีอธิบายวา ยอมไมกลับมา.
บทวา จตูหิ อุปาทาเนหิ ไดแก ดวยความยึดมั่น ๔ อยาง มี
กามุปาทานเปนตน.
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บทวา ส เว ววฏิเตสุ ความวา บุคคลนั้น เมื่อคนทั้งหลาย
ไมปรารถนากันและกัน.
บทวา ภินฺเนสุ ความวา แตกกันเปน ๒ พวก.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระ เพื่อจะกลาวสรรเสริญพระขีณาสพที่กลาว
ไวในคาถานี้นั้น จงกลาวคาถา ๓ คาถาวา ยสฺสูภยนฺเต เปนตน.
บรรดาคาถา ๓ คาถานั้น คาถาแรกมีเนื้อความดังตอไปนี้ :- บทวา
ยสฺสูภยนฺเต ความวา ตางโดยผัสสะที่กลาวแลวในกอนเปนตน.
บทวา ปณิธิ ไดแก ตัณหา.
บทวา ภวาภวาย ไดแก เพื่อเกิดบอย ๆ.
บทวา อิธ วา หุร วา ไดแก ในโลกนี้ตางโดยอัตภาพของตน
เปนตน หรือในโลกหนาตางโดยอัตภาพของผูอื่นเปนตน.
บทวา ผสฺโส เอโก อนฺโต ความวา จักขุสัมผัสเปนตนเปน
สวนที่ ๑.
บทวา ผสฺสสมุทโย ความวา มีวัตถุเปนอารมณ เพราะตั้งขึ้น
คือเกิดขึ้น ผัสสะนั้นจึงชื่อสมุทัย.
บทวา ทุติโย อนฺโต ความวา เปนสวนที่ ๒.
บทวา อตีต ความวา เปนไปลวงแลว ชื่อวา อดีตมีอธิบายวา
กาวลวง.
บทวา อนาคต ความวา ยังไมมาถึง ชื่อวา อนาคต มีอธิบายวา
ยังไมเกิดขึ้น. สุขเวทนาเปนตน ทานกลาวดวยสามารถเปนวิสภาคกัน
หมวด ๒ แหงนามรูป ทานกลาวดวยสามารถแหงการนอบนอมและการ
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เปลี่ยนแปลง อายตนะภายในเปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงอายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอก กายของตนเปนตน พึงทราบวาทานกลาว
ดวยสามารถแหงความเปนไป และความเกิดขึ้นแหงขันธปญจกทั้งหลาย.
บทวา สกตฺตภาโว ไดแก อัตภาพของตน.
บทวา ปรตฺตภาโว ไดแก อัตภาพของผูอื่น.
คาถาที่ ๒ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :บทวา ทิฏเ วา ไดแก ในความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบาง ใน
เสียงที่ไดยินเปนตน ก็นยั นี้.
บทวา สฺา ไดแก ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้น.
บทวา อปรามสนฺต ความวา ไมถือมั่นดวยตัณหามานะและทิฏฐิ.
บทวา อภินิวิสนฺต ความวา ไมยึดมั่นดวยตัณหามานะและทิฏฐิ
เหลานั้น.
บทวา วินิพนฺโธติ วา ความวา หรือวา ผูกพันดวยมานะ.
บทวา ปรามฏโติ วา ความวา หรือวา ถือมั่นดวยความ
เที่ยงความสุขและความงามเปนตนแตผูอื่น.
บทวา วิกฺเขปคโต ทานกลาวดวยสามารถอุทธัจจะ.
บทวา อนิฏงฺคโต ทานกลาวดวยสามารถวิจิกิจฉา.
บทวา ถามคโต ทานกลาวดวยสามารถอนุสัย.
บทวา คติยา ทานกลาวดวยสามารถ ภพที่จะพึงไป.
คาถาที่ ๓ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :-
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บทวา ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉติ า เส ความวา แมธรรมคือ
ทิฏฐิ ๖๒ อันพระอรหันตเหลานั้นไมปรารถนาเฉพาะอยางนี้วา สิ่งนี้แหละ
จริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ.
บทวา ปารงฺคโต น ปจฺเจติ ตาทิ ความวา พระอรหันตผูถึง
ฝงคือนิพพาน ยอมไมมาสูกิเลสทั้งหลายที่ละไดแลวดวยมรรคนั้น ๆ อีก
และเปนผูคงที่ดวยอาการ ๕ บทที่เหลือปรากฏแลวทั้งนั้น.
บทวา วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏิ ไดแก ทิฏฐิในวิชชมานกาย
ชึ่งกระทําขันธ ๕ เปนที่ตั้ง เปนไปโดยอาการสี่ ๆ ในขันธหนึ่ง ๆ โดย
นัยเปนตนวา พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน.
บทวา ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏิ ไดแก ทิฏฐิที่เปนไปโดยนัย
เปนตนวา ทานที่ใหแลว ไมมีผล.
บทวา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ทิฏฐิทีถือเอาวา สวนสุดหนึ่ง ๆ มี
อยู ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปน
โมฆะ.
บทวา ยา เอวรูปา ทิฏิ เปนบทตั้ง ซึ่งทั่วไปแกบท ๑๙ บท
ที่กลาวอยูในบัดนี้ พึงเชื่อมความแมทั้งหมดวา ทิฏฐิอันใด ความไปคือ
ทิฏฐิก็อันนั้นแหละ ทิฏฐิอันใด รกเรี้ยวคือทิฏฐิก็อันนั้นแหละ.
อันใดชื่อวาทิฏฐิ เพราะอรรถวาเห็นไมแนนอน อันนัน้ แหละชื่อวา
ทิฏฐิคตะ เพราะอรรถวาไป คือ เห็นในทิฏฐิทั้งหลาย เพราะหยั่งลงภาย
ในทิฏฐิ ๖๒. เนื้อความของบทนั้น กลาวไวแลวทีเดียวแมในหนหลัง.
ชื่อวา ทิฏฐิคตะ เพราะไปแลวโดยสวนเดียวของสวนสุดทั้ง ๒.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสฺสโต ไดแก เที่ยง.
บทวา โลโก ไดแก ตน, สรีระในโลกนี้เทานั้นพินาศไป แต
ตนคงเปนตนนั่นแหละทั้งในโลกนีแ้ ละโลกหนา เขาใจกันดังนี้.
ก็ตนนั้น เขาใจกันวาโลก เพราะวิเคราะหวาแลดูเปนสามัญทั้งนั้น.
บทวา อสสฺสโต ไดแก ไมเที่ยงตนยอมพินาศไปพรอมกับสรีระ
เขาใจกันดังนี้.
บทวา อนนฺตวา ความวา ทําฌานใหเกิดขึ้นในกสิณเล็กนอยแลว
เขาใจเจตนาที่มีกสิณเล็กนอยเปนอารมณนั้นวาเปนตนที่มีในที่สุดรอบ.
บทวา อนนฺตวา ความวา มีที่สุดหามิได คือทําฌานใหเกิดขึ้น
ในกสิณหาประมาณมิไดแลวเขาใจเจตนาที่มีกสิณหาประมาณมิไดเปนอารมณ
นั้น วาเปนตนที่มีที่สุดรอบหามิได.
บทวา ต ชีว ต สรีร ความวา ทั้งชีพทั้งสรีระก็อันนั้นแหละ.
บทวา ชีโว ไดแก นี้ทานกลาวเปนนปุงสกลิงคดวยลิงควิปลาส.
บทวา สรีร ความวา ชื่อวาขันธปญจกะ ดวยอรรถวายินดี.
บทวา อฺ ชีว อฺ สรีร ความวา ชีพเปนอยางหนึ่ง
ขันธปญจกะเปนอีกอยางหนึ่ง.
บทวา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ความวา สัตวเบื้องหนา
แตมรณะ ยอมมี คือ มีอยู ไมพินาศไป.
ก็บทวา ตถาคโต นี้ เปนชื่อของสัตว แตอาจารยบางพวกกลาววา
บทวา ตถาคโต ไดแก พระอรหันต.
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บทวา อิเม น โหติ ความวา เห็นโทษในฝายหนึ่ง แลวถือ
เอาอยางนี้.
บทวา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ความวา แมขันธนั้น
หลายยอมพินาศในโลกนี้เทานั้น และสัตวเบื้องหนาแตมรณะยอมไมมี คือ
ขาดสูญ.
บทวา อิเม โหติ ความวาเห็นโทษในฝายหนึ่งแลวถือเอาอยางนี้.
บทวา โหติ จ น จ โหติ ความวา พระอรหันตเหลานี้เห็น
โทษในการยึดถือฝายหนึ่ง ๆ แลวถือเอาทั้งสองฝาย.
บทวา เนว โหติ น น โหติ ความวา พระอรหันตเหลานี้เห็น
การตองโทษ ๒ อยางในการยึดถือทั้ง ๒ ฝาย จึงถือฝายที่ดิ้นไดไมตายตัว
วา มีอยู ก็มี ไมมีอยู ก็มี.
ก็ในขอนี้มีนัยแหงอรรถกถาดังตอไปนี้ :ทานกลาวประเภทแหงทิฏฐิโดยอาการ ๑๐ อยางวา สสฺสโต โลโก
วา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สสฺสโต โลโก ความวา ทิฏฐิที่เปน
ไปโดยอาการยึดถือวาเที่ยง ของผูที่ยึดถือวาขันธปญจกะชื่อวาโลก แลว
ยึดถือวา โลกนี้เที่ยง ยั่งยืน เปนไปทุกกาล.
บทวา อสสฺสโต ความวา ทิฏฐิที่เปนไปโดยอาการยึดถือวาขาด
สูญของผูที่ยึดถือโลกนั้นนั่นแหละวา ขาดสูญ คือ พินาศ.
บทวา อนฺตวา ความวา ทิฏฐิที่เปนไปโดยอาการยึดถือวาโลกมี
ที่สุด ของผูไดกสิณเล็กนอย ผูเขากสิณเพียงกระดงหรือเพียงถวย ยึดถือ
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รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปภายในสมาบัติ วาโลกดวย วามีที่สุด
โดยที่กําหนดดวยกสิณดวย ทิฏฐินนั้ ยอมเปนทั้งสัสสตทิฏฐิทั้งอุจเฉททิฏฐิ
แตผูไดกสิณไพบูลย เขากสิณนั้น ยึดถือรูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไป
ภายในสมาบัติ วาโลกดวย วาไมมที ี่สุดโดยที่สดุ ที่กําหนดดวยกสิณดวย
ยอมมีทิฏฐิที่เปนไปโดยอาการยึดถือวาโลกไมมีที่สุด ทิฏฐินั้นก็เปนทั้ง
สัสสตทิฏฐิทั้งอุจเฉททิฏฐิ.
บทวา ต ชีว ต สรีร ความวา ทิฏฐิที่เปนไปโดยอาการยึด
ถือวาขาดสูญ วาเมื่อสรีระขาดสูญ แมชีพก็ขาดสูญ เพราะยึดถือวา เปน
ชีพของสรีระซึ่งมีการแตกไปเปนธรรมดานั่นเองดวยบทที่ ๒ ทานกลาว
ทิฏฐิที่เปนไปโดยอาการยึดถือวาเที่ยง วาแมเมื่อสรีระขาดสูญ ชีพก็ไม
ขาดสูญ เพราะถือวาชีพเปนอื่นจากสรีระ. ในบทวา โหติ ตถาคโต
เปนตนมีความวา ทิฏฐิ ๑ ชื่อวา สัสสตทิฏฐิ เพราะยึดถือวา สัตว
ชื่อวาตถาคต สัตวนั้นเบื้องหนาแตมรณะ มีอยู ทิฏฐิที่ ๒ ชื่อวาอุจเฉท
ทิฏฐิ เพราะยึดถือวา ไมมีอยู. ทิฏฐิที่ ๓ ชื่อวา เอกัจจสัสสต
เพราะยึดถือวา มีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี. ทิฏฐิที่ ๔ ชื่อวาอมราวิกเขป
ทิฏฐิ เพราะยึดถือวา มีอยูก็หามิได ไมมีอยูก็หามิได. ทิฏฐิ ๑๐ อยาง
มีประการดังกลาวแลวดวยประการฉะนี้. ทิฏฐิมี ๒ อยาง ตามกิเลส คือ
ภวทิฏฐิ ๑ วิภวทิฏฐิ ๑ ในทิฏฐิ ๒ อยางนั้น แมสักอยางหนึ่ง พระ
ขีณาสพเหลานั้นก็ไมปรารถนา.
บทวา เย กิเลสา ความวา กิเลสเหลาใดอันอริยบุคคลละแลว
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ดวยโสดาปตติมรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมกลับถึงกิเลสเหลานั้นอีก คือไม
ยังกิเลสเหลานั้นใหกลับบังเกิดอีก.
บทวา น ปจฺจาคจฺฉติ ความวา ไมมาภายหลัง.
บทวา ปฺจหากาเรหิ ตาทิ ความวา เปนผูเชนกับดวยเหตุ
หรือสวน ๕ อยาง.
บทวา อิฏานิฏเ ตาทิ ความวา เปนผูเชนกับในเหตุ ๒ อยาง
คือ อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ เพราะเปลื้องความยินดีและยินรายได
ตั้งอยู.
บทวา จตฺตาวี ไดแก ละกิเลสทั้งหลาย.
บทวา ติณฺณาวี ไดแก กาวลวงสงสาร.
บทวา มุตฺตาวี ไดแก พนจากราคะเปนตน.
บทวา ต นิทฺเทสา ความวา ชือ่ วาเปนผูเชนกัน เพราะแสดง
ออก คือกลาวชี้แจงดวยคุณมีศีลและศรัทธาเปนตนนั้น ๆ.
พระสารีบุตรเถระประสงคจะกลาวอาการ ๕ อยางนั้นใหพิสดาร จึง
กลาววา กถ อรหา อิฏานิฏเ ตาทิ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลาเภป ความวา แมในการได
ปจจัย ๔.
บทวา อลาเภป ความวา แมในการเสื่อมปจจัย ๔ เหลานั้น.
บทวา ยเสป ไดแก แมในบริวาร.
บทวา อยเสป ไดแก แมในคราวเสื่อมบริวาร.
บทวา ปสสายป ไดแก แมในการกลาวสรรเสริญ.
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บทวา นินฺทายป ไดแก แมในการติเตียน.
บทวา สุเขป ไดแก แมในความสุขทางกาย.
บทวา ทุกฺเขป ไดแก แมในความทุกขทางกาย.
บทวา เอก เจ พาห คนฺเธน ลิมฺเปยฺยุ ความวา หากชน
ทั้งหลายพึงใหการลูบไลเบื้องบน ๆ แขนขางหนึ่ง ดวยของหอมที่ปรุงดวย
จตุรชาติ.
บทวา วาสิยา ตจฺเฉยฺย ความวา หากนายชางเอามีดถากแขน
ขางหนึ่งทําใหบาง.
บทวา อมุสฺมึ นตฺถิ ราโค ความวา ความเสนหาในการสูบไล
ดวยของหอมโนนไมมี คือมีอยูหามิได.
บทวา อมุสฺมึ นตฺถิ ปฏิฆ ความวา ความยินรายกลาวคือการ
กระทบ ไดแกความโกรธ ในการถากดวยมีดโนนไมมี คือมีอยูหามิได.
บทวา อนุนยปฏิฆวิปฺปหีโน ความวา ละความเสนหาและความ
โกรธตั้งอยู.
บทวา อุคฺฆาตินิคฺฆาติ วีติวตฺโต ความวา กาวลวงการชวย
เหลือดวยสามารถแหงความยินดี และการขมขี่ดวยสามารถแหงความยินราย
ตั้งอยู.
บทวา อนุโรธวิโรธสมติกฺกนฺโต ความวา กาวลวงโดยชอบ
ซึ่งความยินดีและความยินราย.
บทวา สีเล สติ ความวา เมื่อศีลมีอยู.
บทวา สีลวา ความวา ถึงพรอมดวยศีล.
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พระอรหันตยอมไดการแสดงออก คือการกลาว ดวยศีลนั้น เหตุ
นั้น จึงชื่อวาเปนผูคงที่. แมในบทอยางนี้วา สทฺธาย สติ สทฺโธ เปน
ตนก็นัยนี้แหละ.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาฯ มหานิทเทส
อรรถกถาปรมัฏฐกสุตตนิทเทส
จบสูตรที่ ๕
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ชราสุตตนิทเทสที่ ๖
[๑๘๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชีวติ นี้นอยหนอ มนุษยยอ มตายภายในรอยป แมหากวา
มนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป มนุษยนั้นยอมตายเพราะชราโดย
แทแล.

วาดวยชีวิตเปนของนอย
[๑๘๒] คําวา ชีวิตนี้นอยหนอ มีความวา คําวา ชีวิต ไดแก
อายุ ความตั้งอยู ความดําเนินไป ความใหอัตภาพดําเนินไป ความเปน
ไป ความหมุนไป ความเลี้ยง ความเปนอยู ชีวิตินทรีย. อนึ่ง ชีวิต
นอย คือชีวติ นิดเดียว โดยเหตุ ๒ ประการ คือ ชีวิตนอยเพราะตั้ง
อยูนอย ๑ ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอย ๑.
ชีวิตนอยเพราะตั้งอยูนอย อยางไร ? ชีวิตเปนอยูแลวในขณะจิตเปน
อดีต ยอมไมเปนอยู จักไมเปนอยู. ชีวิตจักเปนอยูในขณะจิตเปนอนาคต
ยอมไมเปนอยู ไมเปนอยูแลว. ชีวติ ยอมเปนอยูในขณะจิตเปนปจจุบัน
ไมเปนอยูแลว จักไมเปนอยู.
สมจริงดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-
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ชีวติ อัตภาพ สุขและทุกขทั้งมวล เปนธรรม
ประกอบกันเสมอดวยจิตดวงเดียว. ขณะยอมเปนไปพลัน.
เทวดาเหลาใดยอมตัง้ อยูตลอดแปดหมื่นสี่พันกัป แมเทวดา
เหลานัน้ ยอมไมเปนผูประกอบดวยจิตของดวงเปนอยูเลย.
ขันธเหลาใดของสัตวที่ตาย หรือของสัตวที่ดํารงอยูในโลก
นี้ดับแลว ขันธเหลานั้นทั้งปวงเทียว เปนเชนเดียวกันดับ
ไปแลว มิไดสืบเนื่องกัน. ขันธเหลาใดแตกไปแลวใน
อดีตเปนลําดับ และขันธเหลาใดแตกไปแลวในอนาคต
เปนลําดับ ความแปลกกันแหงขันธทั้งหลายที่ดับไปใน
ปจจุบนั กับขันธเหลานั้น มิไดมีในลักษณะ. สัตวไมเกิด
ดวยอนาคตขันธ ยอมเปนอยูดวยปจจุบันขันธ สัตวโลก
ตายแลวเพราะความแตกแหงจิต นี้เปนบัญญัติทางปรมัตถ.
ขันธทงั้ หลายแปรไปโดยฉันทะ ยอมเปนไปดุจน้ําไหลไป
ตามที่ลุมฉะนั้น. ยอมเปนไปตามวาระอันไมขาดสาย
เพราะอายตนะ ๖ เปนปจจัย. ขันธทั้งหลายแตกแลว ถึง
ความตั้งอยูไมได กองขันธมิไดมีในอนาคต ขันธทั้ง
หลายที่เกิดแลวนั้นแล ยอมตัง้ อยูเหมือนเมล็ดพันธุผักกาด
ตั้งอยูบนปลายเหล็กแหลม. ก็ความแตกแหงธรรมขันธท้งั
หลายที่เกิดแลว สกัดอยูขางหนาแหงสัตวเหลานั้น. ขันธ
ทั้งหลายมีความทําลายเปนธรรมดามิไดเจือปนกับขันธที่
เกิดกอนตั้งอยู. ขันธทั้งหลายมาโดยไมปรากฏ แตกแลว
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ไปสูที่ไปไมปรากฏ ยอมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเหมือนสายฟา
แลบในอากาศ. ชีวติ นอยเพราะตั้งอยู อยางนี้.
ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอยอยางไร ? ชีวิตเนื่องดวยลมหายใจเขา
เนื่องดวยลมหายใจออก เนื่องดวยลมหายใจเขาและลมหายใจออก เนื่อง
ดวยมหาภูตรูป เนื่องดวยไออุน เนื่องดวยกวฬิงการาหาร เนื่องดวยวิญ
ญาณ. กรัชกายอันเปนที่ตั้งแหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานั้นก็ดี
อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพอันเปนเหตุเดิมแหงลมหายใจ
เขาและลมหายใจออกก็ดี ปจจัยทั้งหลายก็ดี ตัณหาอันเปนแดนเกิดกอน
ก็ดี รูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิดรวมกันก็ดี อรูปธรรมที่ประกอบกันก็ดี
ขันธที่เกิดรวมกันแหงลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานี้ก็ดี ตัณหาอัน
ประกอบกันก็ดี ก็มกี ําลังทราม. ธรรมเหลานั้นมีกําลังทรามเปนนิตยตอกัน
และกัน มิไดตั้งมั่นตอกันและกัน ยอมยังกันและกันใหตกไป เพราะ
ความตานทานมิไดมีแกกันและกัน ธรรมเหลานี้จึงไมดํารงกันและกันไวได
ธรรมใดใหธรรมเหลานี้เกิดแลว ธรรมนั้นมิไดมี. ก็แตธรรมอยางหนึ่ง
มิไดเสื่อมไปเพราะธรรมอยางหนึ่ง. ก็ขันธเหลานี้แตกไปเสื่อมไปโดย
อาการทั้งปวง ขันธเหลานี้อันเหตุปจจัยมีในกอนใหเกิดแลว. แมเหตุปจจัย
อันเกิดกอนเหลาใด แมเหตุปจจัยเหลานั้นก็ดับแลวในกอน. ขันธที่เกิด
กอนก็ดี ขันธที่เกิดภายหลังก็ดี มิไดเห็นกันและกันในกาลไหน ๆ. ฉะนั้น
ชีวิตจึงชื่อวา เปนของนอยเพราะมีกิจนอย อยางนี้.
อนึ่ง เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราช ชีวติ ของพวก
มนุษยก็นอย คือเล็กนอย นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลัน เปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 604

ไปชั่วกาลเดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไมชา ดํารงอยูไมนาน. เพราะเทียบชีวิตของ
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส.... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นยามา.....
เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาดุสิต ...... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดา
ชั้นนิมมานรดี..... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.....
เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาที่เนื่องในหมูพรหม ชีวิตของมนุษยก็นอย
คือเล็กนอย นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาล
เดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไมชา ดํารงอยูไมนาน. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา :- ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายุของพวกมนุษยนนี้ อย
จําตองละไปสูปรโลก มนุษยทั้งหลายจําตองประสบความตายตาม
ที่รูกันอยูแลว ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย ไมมี
มนุษยที่เกิดมาแลวจะไมตาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดอยูนาน
ผูนั้นก็เปนอยูไดเพียงรอยป หรือที่เกินกวารอยปก็มีนอย.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา :อายุของพวกมนุษยนอย บุรุษผูใครความดีพึงดูหมิ่น
อายุที่นอยนี้ พึงรีบประพฤติใหเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ
ฉะนั้น. เพราะความตายจะไมมาถึงมิไดมี วันคืนยอมลวง
เลยไป ชีวิตก็กระชั้นเขาไปสูความตาย อายุของสัตวทั้ง
หลายยอมสิ้นไป เหมือนน้ําในแมน้ํานอยนอยสิ้นไปฉะนั้น.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชีวิตนี้นอยหนอ.
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[๑๘๓] คําวา มนุษยยอมตายภายในรอยป มีความวา มนุษย
ยอมเคลื่อน ตาย หาย สลายไป ในกาลที่เปนกลละบาง, ในกาลที่เปน
น้ําลางเนื้อบาง, ในกาลที่เปนชิ้นเนื้อบาง, ในกาลที่เปนกอนเนื้อบาง,
ในกาลที่เปนปญจสาขาไดแกมือ ๒ เทา ๒ ศีรษะ ๑ บาง, แมพอเกิดก็
ยอมเคลื่อน ตาย หาย สลายไปก็มี. ยอมเคลื่อน ตาย หาย สลายไปใน
เรือนที่ตลอดก็มี. ยอมเคลื่อน ตาย หาย สลายไปเมื่อชีวิตครั้งเดือนก็มี.
เดือน ๑ ก็ม.ี ๒ เดือนก็มี. ๓ เดือนก็มี. ๔ เดือนก็มี. ๕ เดือนก็มี.
๖ เดือนก็มี. ๗ เดือนก็มี. ๘ เดือนก็มี. ๙ เดือนก็มี. ๑๐ เดือนก็มี.
๑ ปก็ม.ี ๒ ปก็มี. ๓ ปก็มี. ๔ ปกม็ ี. ๕ ปก็ม.ี ๖ ปก็ม.ี ๗ ปก็มี.
๘ ปก็มี. ๙ ปก็มี. ๑๐ ปก็มี. ๒๐ ปก็มี. ๓๐ ปก็มี. ๔๐ ปก็มี. ๕๐
ปก็มี. ๖๐ ปก็มี. ๗๐ ปก็ม.ี ๘๐ ปก็มี. ๙๐ ปก็มี. เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา มนุษยยอมตายภายในรอยป.
[๑๘๔] คําวา แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป มีความ
วามนุษยใดเปนอยูเกินรอยปไป มนุษยนั้นเปนอยู ๑ ปบาง. ๒ ปบาง.
๓ ปบาง. ๔ ปบาง. ๕ ปบาง. ๑๐ ปบาง. ๒๐ ปบาง. ๓๐ ปบาง.
๔๐ ปบาง. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา แมหากมนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป.
[๑๘๕] คําวา มนุษยผูนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล
มีความวา เมื่อใดมนุษยเปนคนแก เจริญวัย เปนผูใหญโดยกําเนิด
ลวงกาลผานวัย มีฟนหัก ผมหงอก ผมบาง ศีรษะลาน หนังยน ตัว
ตกกระ คด คอม ถือไมเทาไปขางหนา เมื่อนั้น มนุษยนั้น ยอมเคลื่อน
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ตาย หาย สลายไปเพราะชรา การพนจากความตายไมมี สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :สัตวที่เกิดมามีภัยโดยความตายเปนนิตย เหมือน
ผลไมที่สุกแลวมีภยั โดยการหลนในเวลาเชาฉะนั้น.
ภาชนะดินที่นายชางทําแลวทุกชนิดมีความแตกเปนที่สุด
แมฉันใด ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็เปนฉันนั้น. มนุษย
ทั้งเด็ก ผูใหญ โง และฉลาด ทั้งหมดยอมไปสูอํานาจ
มัจจุ มีมัจจุสกัดอยูขางหนา เมื่อมนุษยเหลานั้นถูกมัจจุสกัด
ขางหนาแลว ถูกมัจจุครอบงํา บิดาก็ตานทานบุตรไวไม
ได หรือพวกญาติก็ตานทานญาติไวไมได เมื่อพวกญาติ
กําลังแลดูกันอยูนั่นแหละกําลังรําพันกันอยูเปนอันมากวา
ทานจงดู ตนคนเดียวเทานั้นแหงสัตวทั้งหลายอันมรณะ
นําไปได เหมือนโคลูกนําไปฆาฉะนั้น. สัตวโลกอัน
มัจจุและชราครอบงําไวอยางนี้.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มนุษยผูนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชีวติ นี้มีนอยหนอ มนุษยยอมตายภายในรอยป
แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเปนไป มนุษยผูนั้นยอมตาย
เพราะชราโดยแทแล.
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[๑๘๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชนทั้งหลายยอมเศราโศกในเพราะวัตถุที่ถือวาของ
เราความยึดถือทั้งหลายเปนของเที่ยง มิไดมีเลย การยึดถือ
นี้มีความพลัดพรากเปนที่สุดทีเดียว กุลบุตรเห็นดังนี้แลว
ไมควรอยูครองเรือน.
วาดวยคนเศราโศกเพราะการยึดถือ
[๑๘๗] คําวา ชนทั้งหลายยอมเศราโศกในเพราะวัตถุที่ถือ
วาของเรา มีความวา คําวา ชนทั้งหลาย ไดแก กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา และมนุษย. คําวา ยึดถือวา
ของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของ
เราดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชอื่ วา
ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความยึดถือวาของเราดวย
ทิฏฐิชนทั้งหลายแมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่ถือวาของเรา
ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศกเมื่อเขากําลังแยงชิงเอาบาง เมื่อเขาแยง
ชิงเอาไปแลวบาง ผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุ
ที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศก ลําบาก คราครวญ
ทุบอกร่ําไร ถึงความหลงใหล เมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง เมื่อ
วัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายยอม
เศราโลกในเพราะวัตถุถือวาของเรา.
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[๑๘๘] คําวา ความยึดถือทั้งหลายเปนของเที่ยง มิไดมีเลย
มีความวา คําวา ความยึดถือ ไดแก ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความ
ยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความยึดถือ
ดวยตัณหา ฯลฯ นีช้ ื่อวาความยึดถือดวยทิฏฐิ. ความยึดถือดวยตัณหา
เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยความประชุมกันแหงปจจัยเกิดขึ้น
มีความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับไป ความแปรปรวน
ไปเปนธรรมดา. ความยึดถือดวยทิฏฐิ เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง
อาศัยความประชุมกันแหงปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป ความเสื่อมไป
ความคลายไป ความดับไป ความแปรปรวนไปเปนธรรมดาสมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยอมเห็นหรือวา ความ
ยอดถือที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา จักตั้งอยูอยางนั้น แหละเสมอดวยของเที่ยง.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนั้นไมมีเลย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนัน้ ถูกละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมเราก็ไมตามเห็นวา ความยึดถือนั้น เปน
ความยึดถือที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมแปรปรวน
ไปเปนธรรมดา จักตั้งอยูอยางนั้นนั่นแหละเสมอดวยของ
เที่ยง.
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ความยึดถือ เปนของเที่ยงยั่งยืน มั่นคง ไมมีความแปรปรวนไป
เปนธรรมดา ยอมไมมี คือไมมีอยู ไมปรากฏ ไมเขาไปได. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ความยึดถือทั้งหลายเปนของเที่ยง มิไดมีเลย.
[๑๘๙] คําวา การยึดถือนี้มีความพลัดพรากเปนที่สุดทีเดียว
มีความวา มีความเปนตาง ๆ กัน ความพลัดพราก ยอมเปนอยางอื่น มี
อยู ปรากฏอยู เขาไปไดอยู. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :ดูกอนอานนท อยาเลย เธออยาเศราโศก อยา
คร่ําครวญไปเลย ดูกอนอานนท ขอนั้นเราไดบอกไวกอน
แลวมิใชหรือวา ความเปนตาง ๆ กัน ความพลัดพราก
ความเปนอยางอื่น จากสัตวสละสังขารอันเปนที่รักใครพอ
ใจทั้งหลายทีเดียวมีอยู ดูกอนนี้ จะพึงไดแตที่ไหน สิ่งใดที่
เกิดแลว มีแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว มีความสลายไปเปน
ธรรมดา สิ่งนั้น อยาสลายไปเลย ตอนั้นไมเปนฐานะที่จะ
มีได เพราะขันธ ธาตุ อายตนะ กอน ๆ แปรปรวนไป
เปนอยางอื่น ขันธธาตุและอายตนะหลัง ๆ ก็ยอมเปนไป
ดังนี้. เพราะฉะนั้นจึงถือวา การยึดถือนี้มีความพลัดพราก
เปนที่สุดทีเดียว.
[๑๙๐] คําวา กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน
มีความวา ศัพทวา อิติ เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทบริบูรณ
เปนที่ประชุมอักษร เปนศัพทที่มีพยัญชนะสละสลวย ศัพทวา อิติ นี้เปน
ลําดับแหงบท. กุลบุตรเห็นแลว พบแลว เทียบเคียง ตรวจตรา สอบ.
สวนทําใหแจมแจง ในวัตถุที่ถือวาของเราทั้งหลาย ดังนี้แลว เพราะฉะนั้น
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จึงชื่อวา เห็นดังนี้แลว. คําวา ไมควรอยูครองเรือน ความวา กุลบุตร
ตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ
ตัดกังวลในมิตรและอมาตย ตัดกังวลในความสั่งสมทั้งหมด ปลงผมและ
หนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความ
เปนผูไมมีหวงใย พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป คือ อยู เปนไป หมุนไป
รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา กุลบุตร
เห็นดังนี้ แลวไมควรอยูค รองเรือน. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาค
เจาจึงตรัสวา :ชนทั้งหลายยอมเศราโศกในเพราะวัตถุที่ถือวาของ
เรา ความยึดถือทั้งหลายเปนของเที่ยง มิไดมีเลย การยึด
ถือนี้มคี วามพลัดพรากเปนที่สุดทีเดียว กุลบุตรเห็นดังนี้
แลว ไมควรอยูครองเรือน.
[๑๙๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา เบญจขันธนนั้ อันบุรุษนัน้ ยอมละไปแมเพราะความตาย พุทธมามกะผูเปนบัณฑิตรูเห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรนอมไป
เพื่อความยึดถือวาของเรา.

วาดวยการยึดถือเบญจขันธ
[๑๙๒] คําวา เบญจขันธนั้นอันบุรุษนั้น ยอมละไปแมเพราะ
ความตาย มีความวา คําวา ความตาย ไดแก ความจุติ ความเคลื่อน
จากหมูสัตวนั้น ๆ แหงเหลาสัตวนั้น ๆ ควรทําลาย ความหายไป มัจจุ-
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มรณะ กาลกิริยา ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ความทอดทิ้งรางกาย
ความเขาไปตัดแหงชีวิตินทรีย. คําวา เบญจขันธนั้น ไดแก รูปเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ คําวา ยอมละ ความวาเบญจขันธ อันบุรุษ
นั้นยอมละ สละทิ้ง หายไป สลายไป สมจริงดังภาษิตวา:โภคสมบัติทั้งหลายยอมละทิง้ สัตวไปกอนบาง สัตว
ยอมละทิ้งโภคสมบัติเหลานั้นไปกอนบาง ดูกอ นราชโจรผู
ใครกาม พวกชนเปนผูมีโภคสมบัติมิไดเที่ยง เพราะฉะนั้น
เราจึงไมเศราโศก ในเวลาเศราโศก ดวงจันทรยอมขึ้น
ยอมเต็มดวง ยอมเสื่อมสิ้นไป ดวงอาทิตยอัสดงคตแลว
ยอมจากไป ดูกอนศัตรู โลกธรรมทั้งหลาย เรารูแลว
เพราะฉะนั้นเราจึงไมเศราโศกในเวลาเศราโศก.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เบญจขันธนั้นอันบุรุษนั้นยอมละไปแมเพราะ
ความตาย.
[๑๙๓] คําวา บุรษุ ยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา มี
ความวา คําวา เบญจขันธใด ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ. คําวา บุรุษ ไดแก ความนับ ความหมายรู บัญญัติ โวหาร
ของโลก นาม การตั้งนาม ความทรงนาม ความพูดถึง การแสดง
ความหมาย การพูดปราศรัย. คําวา ยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้
ของเรา มีความวา ยอมสําคัญดวยความสําคัญดวยตัณหา ดวยความสําคัญ
ดวยทิฏฐิ ดวยความสําคัญดวยมานะ ดวยความสําคัญดวยกิเลส ดวยความ
สําคัญดวยทุจริต ดวยความสําคัญดวยประโยค ดวยความสําคัญดวยวิบาก.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุรษุ ยอมลําดับเบญจขันธใดวา นีข้ องเรา.
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[๑๙๔] คําวา ผูเปนบัณฑิตรูเห็นโทษแมนั้นแลว มีความวา
ทราบ รู เทียบเคียง ตรวจทราบ สอบสวน ทําใหแจมแจง ซึ่งโทษนัน้
ในวัตถุที่ยึดถือวาของเราทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา รูเห็นโทษแมนั้น
แลวละ คําวา บัณฑิต ไดแก ผูมีความรู ผูมีญาณ ผูมีปญญาแจมแจง
ผูมีปญญาเปนเครื่องทรง. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูเปนบัณฑิตรูเห็นโทษ
แมนั้นแลว.
[๑๙๕] คําวา พุทธมามกะไมควรนอมไปเพื่อความยึดถือวา
ของเรา มีความวา คําวา ความยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวา
ของเรา ๒ อยางคือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของ
เรา ดวยทิฏฐิ ๑. คําวา พุทธมามกะ ไดแก ผูนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คือบุคคลผูนั้นยอมนับถือพระผูมีพระภาคเจาวาของเรา
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงกําหนดบุคคลผูนั้น สมจริงดังที่พระผูมีพระภาค
เจาตรัสไววา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเปนผูคดโกง
กระดาง พูดพลอย กรีดกราย มีมานะจัด มีจิตไมตั้งมั่น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นเปนผูไมนับถือเรา เปน
ผูไปปราศแลวจากธรรมวินัยนี้ และยอมไมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลายสวนวา
ภิกษุเหลาใดเปนผูไมคดโกง ไมพูดพลอย ปญญาไมกระดาง มีจิตตั้งมั่นดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 613

ผูนับถือเรา ไมปราศแลวจากธรรมวินัยนี้ และยอมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา :ชนทั้งหลายเปนผูคดโกง กระดาง พูดพลอย กรีด
กราย มีมานะจัด มีจิตไมตั้งมั่น ชนเหลานั้นยอมไมงอก
งามในธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สวน
ชนทั้งหลายเปนผูไมคดโกง ไมพูดพลอย มีปญญา ไม
กระดาง มีจิตตั้งมัน่ ดี ชนเหลานั้นแล ยอมงอกงามใน
ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว.
คําวา พุทธมามกะไมควรนอมไปเพื่อความยึดถือวาของเรา
มีความวา พุทธมามกะละความยึดถือวาของเราดวยตัณหา สละคืนความ
ยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ไมพึงนอมโนมไปเพื่อความยึดถือวาของเรา คือ
ไมพึงเปนผูนอมไป เอนไป โอนไป โนมไป ในความยึดถือวาของเรา
นั้น ไมพึงเปนผูมีความยึดถือวาของเรานั้นเปนใหญ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
พุทธมามกะไมควรนอมไปเพื่อความยึดถือของเรา. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา เบญจขันธนนั้ อันบุรุษนัน้ ยอมละไปแมเพราะความตาย พุทธ
มามกะผูเปนบัณฑิตรูเห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรนอมไป
เพื่อความยึดถือวาของเรา.
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[๑๙๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุรุษตื่นแลว ยอมไมเห็นสิ่งที่มาประจวบดวยความ
ฝน แมฉันใด ใคร ๆ ก็ไมเห็นชนที่รักซึ่งตายจากไปแลว
แมฉันนั้น.

เปรียบสิ่งทีไ่ ดเหมือนความฝน
[๑๙๗] คําวา สิ่งที่มาประจวบดวยความฝนแมฉันใด มีความ
วา สิ่งที่มาประจวบ คือ สิ่งที่มาปรากฏมาตั้งมั่นประชุมกันแลว เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา สิ่งที่มาประจวบดวยความฝน แมฉันใด.
[๑๙๘] คําวา บุรษุ ตื่นแลว ยอมไมเห็น มีความวา บุรษุ ผูฝน
เห็นดวงจันทร เห็นดวงอาทิตย เห็นมหาสมุทร เห็นขุนเขาสิเนรุ เห็น
ชาง เห็นมา เห็นรถ เห็นคนเดินเทา เห็นขบวนเสนา เห็นสวนที่นา
รื่นรมย เห็นปาที่นารื่นรมย เห็นภูมิภาคที่นารื่นรมย เห็นสระโบกขรณี
ที่นารื่นรมย ครั้นตื่นแลว ยอมไมเห็นอะไร ๆ ฉันใด เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา บุรษุ ตื่นแลว ยอมไมเห็น.
[๑๙๙] คําวา ชนทีร่ ัก........แมฉนั นั้น มีความวา ศัพทวา
ฉันนั้น เปนอุปไมยเครื่องยังอุปมาใหถึงพรอม. คําวา ชนที่รัก ไดแก
ชนที่รัก ทีถ่ อื วาของเรา ซึ่งไดแก มารดา บิดา พีช่ าย นองชาย พี่สาว
นองสาว บุตร ธิดา มิตร อมาตย หรือ ญาติสาโลหิต เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ชนที่รัก........แมฉันนั้น.
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[๒๐๐] คําวา ยอมไมเห็น........ผูตายจากไปแลว มีความวา
ชนผูตาย ทํากาละแลว เรียกวา ผูจากไปแลว ยอมไมเห็น ไมแลเห็น
ไมประสบ ไมพบ ไมไดเฉพาะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมไมเห็น....
....ฝายจากไปแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :บุรุษตื่นแลว ยอมไมเห็นสิ่งที่มาประจวบดวยความ
ฝนแมฉันใด ใคร ๆ ก็ไมเห็นชนที่รักซึ่งตายจากไปแลว
แมฉันนั้น.
[๒๐๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชนทั้งหลายที่เห็นกันก็ดี ที่ไดยินชื่อเรียกกันก็ดี
ชนเหลานั้นที่จากไปแลว ยังเหลือแตชื่อเทานั้น ที่พูดถึง
กันอยู.
วาดวยสิ่งตาง ๆ ยอมสลายไปเหลือแตชื่อ
[๒๐๒] คําวา ชนทั้งหลายที่เห็นกันก็ดี ที่ไดขึ้นเรียกชื่อกัน
ก็ดี มีความวา คําวา ที่เห็นกัน ไดแก ชนทั้งหลายมีรูปที่รูกันดวยจักขุวิญญาณ. คําวา ที่ไดยินกัน ไดแก มีเสียงที่รูกันไดดวยโสตวิญญาณคําวา ชนเหลานั้น ไดแก กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ
บรรพชิต เทวดา มนุษย. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชนทั้งหลายที่เห็น
กันก็ดี ที่ไดขึ้นเรียกชื่อกันก็ดี.
[๒๐๓] คําวา มีชอื่ เรียกกัน มีความวา คําวา เยส ไดแก
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย.
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คําวา มีชื่อ ไดแก มีชื่อที่นับ มีชื่อที่หมายรู มีชื่อที่บัญญัติ มีชื่อที่
เรียกกันทางโลก มีนาม มีความตั้งนาม มีความทรงนาม มีชื่อที่พูดถึง
มีชื่อที่แสดงความหมาย มีชื่อที่กลาวเฉพาะ. คําวา เรียก ไดแก กลาว
พูด แสดง แถลง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มีชื่อเรียกกัน.
[๒๐๔] คําวา ยังเหลือแตชื่อเทานั้น ที่พูดถึงกันอยู มีความ
วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันบุคคลละไป สละไป ทิ้ง
ไป หายไป สลายไป มีเหลือแตชื่อเทานั้น. คําวา ที่พูดถึงกันอยู ไดแก
เพื่อบอก เพื่อกลาว เพื่อพูด เพื่อแสดง เพื่อแถลง เพราะฉะนั้นจึงชื่อ
วา ยังเหลือแตชื่อเทานั้น ที่พูดถึงกันอยู. คําวา ชนเหลานั้นที่จากไป.
แลว มีความวา คําวา ที่จากไปแลว ไดแก ตายแลว กระทํากาละ
แลว. คําวา ชน ไดแก สัตว นระ มานพ บุรุษ บุคคล ผูมชี ีวิต
ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชนเหลานั้นที่
จากไปแลว........ที่พูดถึงกันอยู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา :ชนทั้งหลายที่เห็นกันก็ดี ที่ไดยินชื่อเรียกกันก็ดี
ชนเหลานั้นที่จากไปแลว ยังเหลือแตชื่อเทานั้นที่พูดถึง
กันอยู.
[๒๐๕] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมไม
ละความโศก ความคร่ําครวญและความหวงแหน เพราะ
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ฉะนั้น มุนีทั้งหลายผูเห็นความปลอดโปรง ละซึ่งความยึด
ถือไดเที่ยวไปแลว.
[๒๐๖] คําวา ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา
ยอมไมละความโศกความคร่ําครวญและความหวงแหน มีความ
วา :คําวา ความโศก ไดแก ความโศก กิริยาทีเ่ ศราโศก ความเปน
ผูเศราโศก ความที่จิตเศราโศก ความเศราโศกในภายใน ความเศราโศก
รอบในภายใน ความเรารอนในภายใน ความเรารอนรอบในภายใน
ความตรอมตรมแหงจิต โทมนัส ลูกศรคือความเศราโศก ของชนผูถูก
ความเสื่อมแหงญาติกระทบเขาบาง ถูกความเสื่อมแหงโภคะกระทบเขาบาง
ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง ถูกความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง ถูกความเสื่อมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ที่ประจวบกับความเสื่อม
อยางใดอยางหนึ่งบาง ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขาบาง.
คําวา ความคร่ําครวญ ไดแก ความเพอถึง ความคร่ําครวญ
อาการที่เพอถึง อาการที่คร่ําครวญถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผูคร่ําครวญถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ ความบนเพอแปลก ๆ อาการ
พร่ําเพอ กิรยิ าที่พร่ําเพอ ความเปนผูพร่ําเพอ ของชนผูถูกความเสื่อม
แหงญาติกระทบเขาบาง ฯลฯ ถูกความเสื่อมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ที่
ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งบาง ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยาง
หนึ่งกระทบเขาบาง.
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คําวา ความหวงแหน ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ
ความตระหนี่ที่อยู ความตระหนี่ตระกูล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนี่
วรรณะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่เห็นปานนี้ อาการที่ตระหนี่
ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตาง ๆ ความเหนียวแนน
ความเปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใคร ๆ เชื่อถือไมได
ในการให นี้เรียกวาความตระหนี่, อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่ขันธก็ดี
ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะก็ดี นี้เรียกวา ความตระหนี่
ความมุงจะเอาก็เรียกวาความตระหนี่ นี้เรียกวาความตระหนี่ ตัณหาเรียกวา
ความติดใจ ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ
อกุศลมูล.
คําวา ความยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒
อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของเราดวย
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ ื่อวาความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นีช้ ื่อวาความ
ยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ. ชนทั้งหลายแมผูมีความหวาดระแวงในการแยง
ชิงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือยอมเศราโศกเมื่อเขากําลังแยงชิง
เอาบาง เมือ่ เขาแยงชิงเอาไปแลวบาง แมผูมีความหวาดระแวงในความ
แปรปรวนไปแหงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก ยอมเศราโศกเมื่อ
วัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบาง เมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง แมผูมี
ความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมคร่ําครวญ คือ
ยอมคร่ําครวญเมื่อเขากําลังแยงชิงเอาบาง เมื่อเขาแยงชิงเอาไปแลวบาง
แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอม
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คร่ําครวญ คือยอมคร่ําครวญเมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบาง เมื่อวัตถุ
นั้นแปรปรวนไปแลวบาง. ชนทั้งหลายยอมรักษา คุมครอง ปองกันวัตถุ
ที่ถือวาของเรา หวงแหนวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือ ไมละ
ไมสละ ไมบรรเทา ไมทําใหสิ้นไป ไมทําใหถึงความไมมี ซึ่งความโศก
ความคร่ําครวญ ความหวงแหน ความติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมไม
ละความโศก ความคร่ําครวญ และความหวงแหน.

วาดวยโมไนยธรรม
[๒๐๗] คําวา เพราะฉะนั้น มุนีทั้งหลายผูเห็นความปลอด
โปรงละซึ่งความยืดถือไดเที่ยวไปแลว มีความวา :คําวา เพราะฉะนั้น ไดแก เพราะเหตุนั้น เพราะการณะนั้น
เพราะฉะนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น คือเห็นโทษนั้นในวัตถุ
ที่ยึดถือวาของเราทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา เพราะฉะนั้น.
คําวา มุนีทั้งหลาย ความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา
ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ชนทั้ง
หลายผูประกอบดวยญาณนั้น ชื่อวามุนี คือผูถึงแลวซึ่งญาณชื่อวาโมนะ
โมไนยธรรม คือธรรมทีท่ ําใหเปนมุนี มี ๓ ประการ คือ โมไนยธรรม
ทางกาย ๑, โมไนยธรรมทางวาจา ๑, โมไนยธรรมทางใจ ๑.
โมไนยธรรมทางกายเปนไฉน ? การละกายทุจริต ๓ อยาง ซึ่งวา
โมไนยธรรมทางกาย กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ การ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 620

กําหนดรูกายมรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละฉันทราคะในกาย นีช้ ื่อ
วาโมไนยธรรมทางกาย.
โมไนยธรรมทางวาจาเปนไฉน ? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ชื่อวา
โมไนยธรรมทางวาจา วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ การ
กําหนดรูวาจามรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละฉันทราคะในวาจา ความ
ดับแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌานชื่อวาโมไนยธรรมทางวาจา นีช้ ื่อ
วาโมไนยธรรมทางวาจา.
โมไนยธรรมทางใจเปนไฉน ? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ชื่อวา
โมไนยธรรมทางใจ มโนสุจริต ๓ อยาง ญาณมีจิตเปนอารมณ การ
กําหนดรูจิตมรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละฉันทราคะในใจ ความดับ
แหงจิตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ชือ่ วาโมไนยธรรมทางจิต
นี้ชื่อวาโมไนยธรรมทางใจ. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย เปน
มุนีทางวาจา เปนมุนที างใจ หาอาสวะมิได วาเปนผูถึง
พรอมดวยธรรมทีท่ ําใหเปนมุนี เปนผูละกิเลสทั้งปวง
บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทาง
วาจา เปนมุนีทางใจ หาอาสวะมิได วาเปนผูถึงพรอม
ดวยธรรมที่ทําใหเปนมุนี เปนผูมีบาปอันลางเสียแลว ฯลฯ
กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขายดํารงอยู
เปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลวบุคคลนั้น ชื่อวามุน.ี
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คําวา ความยึดถือ ไดแก ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความยึดถือ
ดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ ื่อวาความยึดถือดวยตัณหา
ฯลฯ นี้ชื่อวาความยึดถือดวยทิฏฐิ มุนีทั้งหลายละความยึดถือดวยตัณหา
สละคืนความยึดถือดวยทิฏฐิเสียแลว ไดประพฤติแลว เที่ยวไป เปนไป
หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป.
คําวา ผูเห็นความปลอดโปรง มีความวา อมตนิพพาน เรียกวา
ความปลอดโปรง ไดแก ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหา เปนเครื่อง
รอยรัด คําวา เห็นความปลอดโปรง ไดแก เห็นความปลอดโปรง เห็น
ที่ตานทาน เห็นที่เรน เห็นที่พึ่ง เห็นความไมมีภัย เห็นความไมเคลื่อน
เห็นอมตะ เห็นนิพพาน. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีทั้งหลายผูเห็น
ความปลอดโปรง ละซึ่งความยืดถือไดเที่ยวไปแลว เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมไม
ละความโศก ความคร่ําครวญ และความหวงแหน เพราะ
ฉะนั้นมุนีทั้งหลายผูเห็นความปลอดโปรง ละซึ่งความ
ยึดถือไดเที่ยวไปแลว.
[๒๐๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพนั้น
ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรน ผูค บที่นั่งอันสงัดวาเปนความ
พรอมเพรียง.
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วาดวยผูประพฤติหลีกเรน
[๒๐๙] คําวา ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรน มีความวา พระ
เสขะ ๗ จําพวก เรียกวา ผูประพฤติหลีกเรน. พระอรหันต เรียกวา
ผูหลีกเรน. พระเสขะ ๗ จําพวก เรียกวา ผูประพฤติหลีกเรน เพราะเหตุไร ?
พระเสขะเหลานั้น ยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปดกั้น ขม
หาม รักษา คุมครองจิตจากอารมณนั้น ๆ ยอมประพฤติ อยูเปนไป
หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป ยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ
ถอยกลับ ปดกั้น ขม หาม รักษา คุม ครองจิตจากอารมณนั้น ๆ ใหจักขุ
ทวารประพฤติ อยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอตั ภาพดําเนิน
ไปยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปดกัน้ ขม หาม รักษา คุมครอง
จิตจากอารมณนั้น ๆ ในโสตทวาร....ในฆานทวาร....ในชิวหาทวาร....ใน
กายทวาร....ยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปดกั้น ขม หาม รักษา
คุมครองจิตจากอารมณนั้น ๆ ในมโนทวาร ยอมประพฤติ อยู เปนไป
หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป เปรียบเหมือนขนไก
หรือเสนเอ็นที่ใสเขาไปในไฟ ยอมหด งอ มวน ไมคลี่ออกฉะนั้น เพราะ
เหตุนั้น พระเสขะ ๗ จําพวก จึงเรียกวา ผูประพฤติหลีกเรน. คําวา
ของภิกษุ ไดแก ของภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน หรือของภิกษุผูเปน
พระเสขะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรน.
[๒๑๐] คําวา ผูคบที่นั่งอันสงัด มีความวา ที่เปนที่นั่ง เรียกวา
อาสนะ ไดแก เตียง ตั่ง เบาะ เสือ่ ทอนหนัง เครื่องลาดทําดวยหญา
เครื่องลาดทําดวยใบไม เครื่องลาดทําดวยฟาง ที่นั่งนั้นวาง เงียบ สงัด
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จากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย จากการไดยินเสียงไมเปนที่สบาย จากการ
สูดดมกลิ่นไมเปนที่สบาย จากการไดลิ้มรสไมเปนที่สบาย จากการถูกตอง
โผฏฐัพพะไมเปนที่สบาย จากกามคุณ ๕ ไมเปนที่สบาย ผูคบอยู คบเสมอ
เสพ เขาไปเสพ คบหา ซองเสพ ซึ่งที่นั่งนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ผูคบที่นั่งอันสงัด.
วาดวยสามัคคี ๓ อยาง
[๒๑๑] คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพ
นั้นวาเปนความพรอมเพรียง มีความวา คําวา ความพรอมเพรียง
ไดแก สามัคคี ๓ อยาง คือ คณะสามัคคี ๑, ธรรมสามัคคี ๑, อนภินิพพัตติสามัคคี ๑.
คณะสามัคคีเปนไฉน ? ภิกษุทั้งหลายแมมาก พรอมเพรียงกัน ชื่น
ชมกัน ไมวิวาทกัน เปนดังน้ําเจือดวยน้ํานม แลดูกันและกันดวยจักษุ
เปนที่รักอยู นี้ชื่อวา คณะสามัคคี.
ธรรมสามัคคีเปนไฉน ? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้น
ยอมแลนไป ผองใส ประดิษฐานดวยดี พนวิเศษ โดยความเปนอันเดียว
กัน ความวิวาท ความขัดแยงกัน แหงธรรมเหลานั้นยอมไมมี นี้ชื่อวา
ธรรมสามัคคี.
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อนภินิพพัตติสามัคคีเปนไฉน ? ภิกษุทั้งหลายแมมาก ยอมปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความบกพรองหรือความเต็มแหงนิพพาน.
ธาตุของภิกษุเหลานั้น ยอมไมปรากฏ นีช้ ื่อวา อนภินิพพัตติสามัคคี.
คําวา ในภพ ความวา นรกเปนภพของพวกสัตวที่เกิดในนรก
กําเนิดดิรัจฉานเปนภพของพวกสัตวที่เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย
เปนภพของพวกสัตวที่เกิดขึ้นเปรตวิสัย มนุษยโลกเปนภพของพวกมนุษย
เทวโลกเปนภพของพวกเทวดา.
คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพนั้น วาเปน
ความพรอมเพรียง ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาว บอก พูด แสดง
แถลงอยางนี้วา ภิกษุใดปฏิบัติแลวอยางนี้ ไมพึงแสดงตนในนรก ใน
กําเนิดดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย ในมนุษยโลก ในเทวโลก การไมแสดง
ตนของภิกษุนั้น เปนความพรอมเพรียง คือ ขอนั้นเปนการปกปด เปน
การควร เปนการสมควร เปนอนุโลม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพนั้น วาเปนความพรอมเพรียง
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพนั้นของ
ภิกษุผปู ระพฤติหลีกเรน ผูคบที่นั่งอันสงัด วาเปนความ
พรอมเพรียง.
[๒๐๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :มุนีไมอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง ไมทําสัตตสังขารวา
เปนทีร่ ัก และไมทําสัตตสังขารวาเปนที่ชัง ความคร่ําครวญ
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และความหวงแหนมิไดติดในมุนีนั้น เหมือนน้ําไมติดใน
ใบบัวฉะนั้น
[๒๑๓] คําวา มุนไี มอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง มีความวา
อายตนะ ๑๒ คือ จักขุ - รูป, หู - เสียง, จมูก - กลิ่น, ลิ้น - รส, กายโผฏฐัพพะ, ใจ - ธรรมารมณ เรียกวา สิ่งทั้งปวง. คําวา มุนี มีความวา
ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปน
เครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษย
บูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวา มุน.ี
คําวา ไมอาศัย มีความวา ความอาศัย ๒ อยาง คือ ความอาศัย
ดวยตัณหา ๑ ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความอาศัยดวยตัณหา
ฯลฯ นี้ชื่อวาความอาศัยดวยทิฏฐิ. มุนีละความอาศัยดวยตัณหา สละคืน
ความอาศัยดวยทิฏฐิแลว ไมอาศัย คือ ไมอิงอาศัย ไมพัวพัน ไมเขาถึง
ไมติดใจ ไมนอมใจถึง ออกไป สละเสีย พนขาด ไมเกี่ยวของ ซึ่ง
จักขุ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจัย เภสัช บริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน ทิฏฐธรรม สุตธรรม
มุตธรรม วิญญาตัพพธรรม เปนผูมจี ิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีไมอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง.
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วาดวยสิ่งเปนที่รัก ๒ อยาง
[๒๑๔] คําวา ไมทาํ สัตตสังขารวาเปนที่รัก และไมทําสัตต
สังขารวาเปนที่ชัง มีความวา คําวา ที่รัก ไดแก สิ่งเปนที่รัก ๒
อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑.
สัตวทั้งหลายเปนที่รักเปนไฉน สัตวทั้งหลายในโลกนี้ เปนผูใคร
ความเจริญ ใครประโยชนเกื้อกูล ใครความผาสุก ใครความปลอดโปรง
จากโยคกิเลส คือ เปนมารดาบาง เปนบิดาบาง เปนพี่ชายนองชายบาง
เปนพี่สาวนองสาวบาง เปนบุตรบาง เปนธิดาบาง เปนมิตรบาง เปน
อมาตยบาง เปนญาติบาง เปนสาโลหิตบาง แหงบุคคลนั้น สัตวเหลา
นี้ชื่อวาเปนที่รัก.
สังขารทั้งหลายเปนที่รักเปนไฉน ? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เปนที่ชอบใจ สังขารเหลานี้ชื่อวาเปนที่รัก.
คําวา เปนที่ชัง ไดแก สิ่งเปนที่ชัง ๒ อยางคือ สัตว ๑ สังขาร ๑.
สัตวทั้งหลายเปนที่ชังเปนไฉน ? สัตวทั้งหลายในโลกนี้ เปนผูใคร
ความเสื่อม ใครสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล ใครความไมผาสุก ใคร
ความไมปลอดโปรงจากโยคกิเลส ใครเพื่อจะปลงจากชีวิตของบุคคลนั้น
สัตวเหลานั้นชื่อวาเปนที่ชัง.
สังขารทั้งหลายเปนที่ชังเปนไฉน ? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ไมเปนที่ชอบใจ สังขารเหลานี้ ชื่อวาเปนที่ชัง.
คําวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก และไมทําสัตตสังขาร
วาเปนที่ชัง ความวา มุนีไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก ดวยสามารถแหง
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ความกําหนัดวา สัตวนเี้ ปนที่รักของเรา และสังขารเหลานี้เปนที่ชอบใจ
ของเรา และไมทําสัตตสังขารวาเปนที่ชัง ดวยสามารถแหงความขัดเคืองวา
สัตวนี้เปนที่ชังของเรา และสังขารเหลานี้ไมเปนที่ชอบใจของเรา คือไมให
เกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ. เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก และไมทําสัตตสังขารวาเปน
ที่ชัง.
[๒๑๕] คําวา ความคร่ําครวญและความหวงแหนมิไดติด
ในมุนีนั้น เหมือนน้ําไมติดในใบบัวฉะนั้น มีความวา คําวา ใน
มุนีนั้น ไดแกในบุคคลผูเปนพระอรหันตขีณาสพ.
คําวา ความคร่ําครวญ ไดแก ความเพอถึง ความคร่ําครวญ
กิริยาที่เพอถึง กิริยาที่คร่าํ ครวญ ความเปนผูเพอถึง ความเปนผูคร่ําครวญ
ความพูดเพอ ความบนเพอ ความพร่ําเพอ อาการพร่ําเพอ กิริยาที่พร่ําเพอ
ความเปนผูพร่ําเพอของชนผูถูกความเสื่อมแหงญาติกระทบเขาบาง ถูกความ
เสื่อมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง
ถูกความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง ถูกความเสื่อมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง
ที่ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งบาง ถูกเหตุแหงทุกขอยางใด
อยางหนึ่งกระทบเขาบาง.
คําวา ความหวงแหน ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการคือ ความ
ตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่
วรรณ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ความ
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เปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตาง ๆ ความเหนียวแนน
ความเปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใคร ๆ ไมเชื่อถือได
ในการไหเห็นปานนี้ นี้เรียกวาความตระหนี่ อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่
ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะก็ดี เรียกวา ความ
ตระหนี่ ความมุงจะเอาก็เรียกวาความตระหนี่ นี้เรียกวาความตระหนี่.
คําวา ไมติดเหมือนน้ําไมติดในใบบัวฉะนั้น ความวา ใบปทุม
เรียกวา ใบบัว น้ําเรียกวา วารี ความคร่ําครวญและความตระหนี่ ยอม
ไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ ยอมเปนของไมติด ไมติดพรอม ไม
เขาไปติด ในมุนีนั้น คือในบุคคลผูเปนพระอรหันตขีณาสพ เหมือนน้ํา
ยอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือเปนของไมติด ไมตดิ พรอม
ไมเขาไปติดในใบปทุมฉะนั้น และบุคคลนั้นยอมไมติด ไมติดพรอม
ไมเขาไปติด คือเปนผูไมติด ไมตดิ พรอม ไมเขาไปติด เปนผู
ออกไป สละเสียแลว พนขาดแลว ไมเกี่ยวของแลว ดวยกิเลสเหลานั้น
เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความ
คร่ําครวญและความหวงแหนยอมไมติดในมุนีนั้น เหมือนน้ํายอม
ไมติดในใบบัวฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :มุนีไมอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง ไมทําสัตตสังขารวา
เปนที่รัก และไมทําสัตตสังขารวาเปนที่ซึ่ง ความคร่ําครวญ
และความหวงแหนมิไดติดในมุนีนั้น เหมือนน้ําไมติดใน
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[๒๑๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :หยาดน้ํายอมไมติดในใบบัว วารียอมไมติดในดอก
บัว ฉันใด มุนียอมไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน
และอารมณที่รูฉันนั้น.
[๒๑๗] คําวา หยาดน้ํายอมไมติดในใบบัว มีความวา หยดน้ํา
เรียกวา หยาดน้ํา ใบปทุม เรียกวาใบบัว หยาดน้ํายอมไมติด ไมติด
พรอม ไมเขาไปติด คือ เปนของไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติดใน
ใบบัว ฉันใด เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา หยาดน้ํายอมไมติดในใบบัว.
[๒๑๘] คําวา วารียอ มไมติดในดอกบัว ฉันใด มีความวา
ดอกปทุม เรียกวา ดอกบัว น้ําเรียกวา วารี วารียอมไมติด ไมติด
พรอม ไมเขาไปติด คือ เปนของไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติดใน
ดอกบัว ฉันใด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วารียอมไมติดในดอกบัว
ฉันใด.
[๒๑๙] คําวา มุนียอ มไมเขาไปติดในรูปที่เห็นเสียงที่ไดยิน
และอารมณทราบ ฉันนัน้ มีความวา คําวา ฉันนัน้ เปนอุปไมย
เครื่องยังอุปมาใหถึงพรอมเฉพาะ. คําวา มุนี มีความวา ญาณ เรียกวา
โมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและ
ตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยูและเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคล
นั้นชื่อวา มุนี.
คําวา ติด ไดแก ความติด ๒ อยาง คือความติดดวยตัณหา ๑
ความ ติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นีช้ ื่อวาดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวย
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ทิฏฐิ มุนีละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิเสียแลว ยอม
ไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือเปนผูไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด
เปนผูออกไป สละเสียแลว พนขาดแลว ไมเกี่ยวของแลว ในรูปที่เห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่รกั อารมณที่รูแจง เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจาก
แดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนียอมไมเขาไปติดในรูปที่เห็น
เสียงที่ไดยิน และอารมณที่รู ฉันนัน้ . เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :หยาดน้ํายอมไมติดในใบบัว วารียอมไมติดในดอก
บัว ฉันใด มุนียอมไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน
และอารมณที่รูฉันนั้น.
[๒๒๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :พระอรหันตผมู ีปญญาเปนเครื่องกําจัดยอมไมสําคัญ
ในรูปที่เห็นเสียงที่ไดยิน และอารมณที่ทราบ พระอรหันต
นั้นยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอื่น ยอมไม
กําหนัดยอมไมคลายกําหนัดเลย.
[๒๒๑] คําวา พระอรหันตผูมีปญ
 ญาเปนเครื่องกําจัด ยอม
ไมสําคัญในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยินและอารมณทที่ ราบ มีความวา
คําวา โธนะ ความวา ปญญา เรียกวา โธนา ไดแก ความ รูความรูทั่ว ฯลฯ
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ เพราะเหตุไรปญญาจึง
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เรียกวาโธนา ? เพราะปญญานั้นเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอก
ซึ่งกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ
ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่
ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแข็งดี ความถือตัว ความ
ดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความ
กระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ปญญาจึงชื่อวา โธนา.
อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ
ซักฟอกซึ่งมิจฉาทิฏฐิ.
สัมมาสังกัปปะเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ชักฟอกซึง่ มิจฉาสังกัปปะ.
สัมมาวาจาเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉาวาจา.
สัมมากัมมันตะเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉากัมมันตะ.
สัมมาอาชีวะเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉาอาชีวะ.
สัมมาวายามะเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ชักฟอกซึง่ มิจฉาวายามะ.
สัมมาสติเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉาสติ.
สัมมาสมาธิเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉาสมาธิ.
สัมมาญาณเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉาญาณ.
สัมมาวิมุตติเปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซึ่งมิจฉาวิมุตติ.
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อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ เปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ
ซักฟอกซึ่งกิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง
ความเรารอนทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง.
พระอรหันตเขาถึง เขาถึงพรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาชิด
เขาชิดพรอมแลว ดวยธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องกําจัดเหลานี้ เพราะ
เหตุน้นั พระอรหันตจึงชื่อวามีปญญาเปนเครื่องกําจัด พระอรหันตนั้น
เปนผูกําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ผูมีปญญาเปนเครื่องกําจัด.
คําวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเครื่องกําจัด ยอมไมสําคัญ
ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน และอารมณที่ทราบ ความวา พระ
อรหันตผูมีปญญาเปนเครื่องกําจัด ยอมไมสําคัญซึ่งรูปที่เห็น ยอมไมสําคัญ
ในรูปที่เห็น ยอมไมสําคัญในรูปที่เห็น ยอมไมสาํ คัญวา รูปเราเห็นแลว,
ยอมไมสําคัญ ซึ่งเสียงที่ไดยิน ยอมไมสําคัญในเสียงที่ไดยิน ยอมไมสําคัญ
แตเสียงที่ไดยิน ยอมไมสําคัญวาเสียงที่เราไดยินแลว, ยอมไมสําคัญ ซึ่ง
อารมณที่ทราบ ยอมไมสําคัญในอารมณที่ทราบ ยอมไมสําคัญแตอารมณ
ที่ทราบ ยอมไมสําคัญวา อารมณเราทราบแลว. ยอมไมสําคัญซึ่งอารมณ
ที่รูแจง ยอมไมสําคัญในอารมณที่รูแจง ยอมไมสําคัญแตอารมณที่รูแจง
ยอมไมสําคัญวา อารมณเรารูแจงแลว. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนไดสําคัญวา เรามีอยู
วาเรายอมไมมี วาเราจักมีวาเราจักไมมี วาเราจักเปนสัตว
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มีรูปวาเราจักเปนสัตวไมมีรูป วาเราจักเปนสัตวมีสัญญา
วาเราจักเปนสัตวไมมีสัญญา วาเราจักเปนสัตวมีสัญญา
มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช และปุถชุ นไดสําคัญวาเปนดังโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนอุบาทว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนิวา เราจัก
เปนผูมีจิตไมสําคัญอยู เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเครื่องกําจัด
ยอมไมสําคัญในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยินและอารมณที่ทราบ.
[๒๒๒] คําวา พระอรหันตยอมไมปรารถนาความหมดจด
ดวยมรรคอืน่ ความวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเครื่องกําจัด ยอมไม
ปรารถนา ไมยินดี ไมประสงค ไมรัก ไมชอบใจ ซึ่งความหมดจด
ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความ
พนรอบดวยมรรคอื่น คือดวยมรรคอันไมหมดจด ดวยปฏิปทาผิด ดวย
ทางอันไมนําออกจากทุกข เวนจากสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท
อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระ
อรหันตยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอื่น.
[๒๒๓] คําวา พระอรหันตยอมไมกําหนัด ยอมไมคลาย
กําหนัดเลย ความวา พาลปุถชุ นทั้งปวงยอมกําหนัด พระอริยบุคคลผู
เสขะ ๗ จําพวก ตลอดถึงกัลยาปุถุชน ยอมคลายกําหนัด สวนพระอรหันต
ยอมกําหนัดหามิได ยอมคลายกําหนัดก็หามิได เพราะพระอรหันตนั้น
คลายกําหนัดแลว เพราะเปนผูปราศจากราคะ โดยราคะสิ้นไปแลวเพราะ
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เปนผูปราศจากโทสะ โดยโทสะสิ้นไปแลว เพราะเปนผูปราศจากโมหะ
โดยโมหะสิ้นไปแลว พระอรหันตนั้นอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว
ฯลฯ ภพใหมมิไดมีแกพระอรหันตนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันต
นั้น ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :พระอรหันตผมู ีปญญาเปนเครื่องกําจัด ยอมไม
สําคัญในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน และอารมณที่ทราบ
พระอรหันตนั้นยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอื่น
ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย ดังนี้.
จบ ชราสุตตนิทเทสที่ ๖
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อรรถกถาชราสุตตนิทเทส
ในชราสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อปฺป วต ชีวิต อท ความวา ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย
นี้หนอนอย คือ นิดหนอย.
บทวา ิติปริตฺตตาย สรสปริตตฺ ตาย มีนัยดังกลาวแลวแมใน
คุหัฏฐกสูตร.
บทวา โอร วสฺสสตาป มิยฺยติ ความวา ยอมตายภายในรอยป
ในกาลเปนกลละเปนตนก็มี.
บทวา อติจฺจ ความวาเกินรอยป.
บทวา ชรสาป มิยยฺ ติ ความวา ยอมตายแมเพราะชราความ
ตอแตนี้พึงถือเอาโดยนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาคุหัฏฐกสูตรนั่นแล.
บทวา อปฺป ไดแก นอย.
บทวา คมนี โย สมฺปราโย ความวา พึงไปปรโลก. ชื่อวา
กลละ ในบทวา กลลกาเลป ในขณะปฏิสนธิเปนกลละที่ใสแจว
ประมาณเทาหยาดน้ํามัน ซึ่งติดอยูที่ปลายเสนดายทําดวยขนสัตว ๓ เสน
ที่ทานหมายกลาวไววา :หยาดน้ํามันงา ใสแจว ไมขุนมัวฉันใด รูปที่มี
สวนเปรียบดวย วรรณะ ก็ฉันนัน่ เรียกวา กลละ แม
ในกาลเปนกลละนั้น.
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บทวา จวติ ความวา เคลื่อนจากชีวิต.
บทวา มรติ ความวา ถึงความพรากจากชีวิต.
บทวา อนฺตรธายติ ความวา ถึงการเห็นไมได.
บทวา วิปฺปลุชฺชติ ความวา ขาด อาจารยบางพวกอธิบายอยาง
นี้วาเคลื่อนในกําเนิดอัณฑชะ ตายในกําเนิดชลาพุชะ หายในกําเนิด
สังเสทชะสลายไปในกําเนิดโอปปาติกะ.
บทวา อมฺพุทกาเลป ความวา ชื่อวา อัมพุทะ ยอมมีสีเหมือน
น้ําลางเนื้อ เมื่อเปนกลละได ๗ วัน ชื่อวา กลละ ยอมหายไป สม
จริงดังที่ทานกลาวไววา :เปนอัมพุทะได ๗ วัน สุกงอม พนสภาพ เปลี่ยน
ภาวะที่เปนอัมพุทะนั้น เกิดเปนสภาพชื่อวา เปสิ แมใน
กาลเปนเปสินั้น.
บทวา เปสิกาเลป ความวา เมือ่ เปนอัมพุทะแมนั้นได ๗ วัน
ยอมเกิดเปนสภาพชื่อวาเปสิเชนกับดีบุกที่ละลายควาง เปสินั้น พึงแสดง
ดวยพริกและน้ําออย ก็พวกเด็กชาวบานเก็บพริกที่สุกดี หอทีช่ ายผา คั้น
เอายอดรสใสกระเบื้องวางตากแดด ยอดรสนั้นจะแหงเขา ๆ พนจากสวน
ทั้งปวง เปสิยอมมีลักษณะอยางนั้น ชื่อวา อัมพุทะยอมหายไป สม
จริงดังที่ทานกลาวไววา :เปนกลละได ๗ วัน สุกงอม พนสภาพ เปลี่ยน
ภาวะที่เปนกลละนั้นเกิดเปนสภาพชื่อวาอัมพุทะ แมใน
กาลเปนอัมพุทะนั้น.
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บทวา ฆนกาเลป ความวา เมื่อเปนเปสิแมนั้นได ๗ วันยอม
บังเกิดกอนเนื้อชื่อวาฆนะมีสัณฐานเหมือนฟองไขไก ชื่อวา เปสิยอม
หายไป สมจริงดังที่ทานกลาวไววา :เปนเปสิได ๗ วัน สุกงอม พนสภาพ เปลี่ยน
ภาวะที่เปนเปสินั้นสภาพชื่อวา ฆนะ ฟองไขของแมไก
เปนวงราบโดยรอบฉันใดสัณฐานของฆนะบังเกิดเพราะ
กรรมเปนปจจัย ก็ฉันนั้น แมในกาลเปนฆนะนั้น.
บทวา ปฺจสาขกาเลป ความวา ในสัปดาหที่ ๕ เกิดตอม ๕
ตอม เปนมือ ๒ เทา ๒ ศีรษะ ๑ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตอม ๕ ตอมยอมตั้งขึ้นแตกรรมในสัปดาหที่
๕ ดังนี้ แมในกาลเปนสาขานั้น ตอแตนั้น พระสารีบุตรเถระยอเทศนา
ขามสัปดาหที่ ๖ ที่ ๗ เปนตนไปเสีย ในกาลที่เปลี่ยนไป ๔๒ สัปดาห
เปนกาลเกิดขึ้นแหงผมขนและเล็บเปนตนและสายรก ที่ตั้งขึ้นแตนาภีของ
ทารกนั้นยอมเนื่องเปนอันเดียวกันกับดวยพื้นอุทรของมารดา สายรกนั้น
เปนรูคลายกานบัว รสอาหารแลนไปทามสายรกนั้น ยังรูปซึง่ มีอาหารเปน
สมุฏฐานใหตั้งขึ้น ทารกนั้นยังอัตภาพใหเปนไปตลอด ๑๐ เดือนดวย
อาการอยางนี้พระเถระกลาววา สูตฆิ เร มิไดกลาวเรื่องทั้งปวงนั้นที่ทาน
หมายกลาววาผมขน และแมเล็บ.
ก็มารดาของนระนั้น บริโภคอาหารใด ทั้งขาวน้ํา
และโภชนะนระที่อยูในครรภมารดายอมยังอัตภาพใหเปน
ไปในที่นั้น ดวยอาหารนั้น
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สูตฆิ เร ความวาในเรือนตลอด คือ
ในเรือนเปนที่คลอด ปาฐะวา สูติกาฆเร ก็มี ตัดบทเปน สูติกาย.
บทวา อฑฺฒมาสิโกป ความวา ชื่อวา อัทฒมาสกะ เพราะ
อรรถวามีชีวติ อยูกึ่งเดือนตั้งแตวันคลอด แมในบทวามีชีวิตอยู ๒ เดือน
เปนตนก็นัยนี้แหละ. ชือ่ วา สังวัจฉริกะ เพราะอรรถวา มีชีวิตอยู
๑ ป ตั้งแตวันเกิด แมในบทวามีชีวิตอยู ๒ ป เปนตน เบื้องบนก็
นัยนี้แหละ.
บทวา ยทาชิณฺโณ โหติ ความวาในกาลใด มนุษยเปนผูคร่ํา
คราเพราะชรา เปนผูเหี่ยวแหง.
บทวา วุฑฺโฒ ความวา เจริญวัย.
บทวา มหลฺลโก ความวา เปนผูใหญโดยกําเนิด.
บทวา อทฺธคโต ความวาลวงกาลทั้ง ๓.
บทวา วโยอนุปฺปตฺโต ความวา ถึงวัยที่ ๓ ตามลําดับ
บทวา ขณฺฑทนฺโต ความวา ชือ่ วามีฟนหัก เพราะอรรถวา
มีฟนรวงและหางในระหวาง ๆ และฟนหัก ดวยอานุภาพของชรา.
บทวา ปลิตเกโส ความวา มีผมขาว บทวา วิลูน ความวา
ลานดุจเสนผมถูกจับถอน.
บทวา ปลิตสิโร ความวา มีศีรษะลานมาก.
บทวา วลิน ความวารอยยนที่เกิดเอง.
บทวา ติลกาหตคตฺโต ความวา มีสรีระเกลือ่ นไปดวยกระขาว
และกระดํา.
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บทวา โภคฺโค ความวา หักแลวพระเถระแสดงความคดของสรีระ
นั้น แมดวยบทนี้.
บทวา ทณฺฑปรายโน ความวา มีไมเทาเปนที่พึ่งอาศัย คือมี
ไมเทาเปนเพื่อน.
บทวา โส ชรายป ความวาบุคคลนั้นแมถูกชราครอบงําแลวยอม
ตาย.
บทวา นตฺถิ มรณมฺหา โมกฺโข ความวา อุบายเปนเครื่อง
พนจากความตาย ไมมี คือไมเขาไปได.
บทวา ผลานมิว ปกฺกาน ปาโต ปตนโต ภย ความวา
เหมือนพวกเจาของผลไมกลัวผลไมสกุ มีผลขนุนเปนตน ที่สุกงอมมีขั้วหยอน
หลนแนในเวลาเชาตรู บทวา เอว ชาตานมจฺจาน มิจฺจ มรณโต
ภย ความวา เหลาสัตวที่เกิดขึ้นแลวมีภัยแตความตายกลาวคือมัจจุ ตลอด
กาลที่เปนไปติดตอ ฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา ยถาป กุมฺภการสฺส ความวา ผูกระทําภาชนะดิน ชื่อ
ฉันใด.
บทวา กต มตฺติกภาชน ความวา ภาชนะที่นายชางนั้นให
สําเร็จ บทวา สพฺพ เภทปริยนฺต ความวา ภาชนะดินที่เผาสุกและ
ไมสุกทั้งหมด ชื่อวามีความแตกเปนที่สุด เพราะอรรถวามีความแตก คือ
ทําลาย เปนที่สุด คือจบลง.
บทวา เอวมจฺจานชีวิต ความวา อายุสังขารของสัตวทั้งหลาย
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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บทวา ทหรา จ มหนฺตา จ ความวา ทั้งหนุม ทั้งแก.
บทวา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา ความวาทั้งคนโงที่มีชีวิต
เนื่องดวยลมหายใจเขาลมหายใจออกทั้งคนฉลาดที่ประกอบดวยความเปน
บัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน.
บทวา สพฺเพ มจฺจวุ ส ยนฺติ ความวา คนหนุมเปนตนทั้งหมด
ซึ่งมีประการดังกลาวแลวเหลานั้น ยอมเขาถึงซึ่งอํานาจของมัจจุ.
บทวา เตส มจฺจุปเรตาน ความวา คนเหลานั้นอันมัจจุแวด
ลอมแลว.
บทวา คจฺฉต ปรโลกโต ความวา ไปจากมนุษยโลกนี้สูปรโลก.
บทวา นปตา ตายเต ปุตฺต ความวา บิดายอมรักษาบุตรไว
ไมได.
บทวา าตี วา ปน าตเก ความวา หรือพวกญาติฝาย
มารดาบิดา ก็ไมอาจรักษาญาติเหลานั้นไวไดเลย.
บทวา เปกฺขตฺเว าตีน ความวา เมื่อพวกญาติอยางที่
กลาวแลวนั่นแล กําลังเพงดู คือแลดูกันอยูนั่นแหละ.
บทวา ปสฺส ลาลปฺปต ปุถุ ความวา คําวา ปสฺส เปน
อาลปนะ. เมื่อพวกญาติกําลังรําพันกันอยูคือบนเพอกันอยูเปนอันมาก คือ
มีประการตาง ๆ.
บทวา เอกมโกว มจฺจาน โควชฺโฌ วิย นิยฺยติ ความวา
เหลาสัตวแตละคนอันมรณะนําไป คือใหถึงความตาย เหมือนโคถูกนํา
ไปฆา
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บทวา เอว อพฺภาหโต โลโก ความวา สัตวโลกถูกนํามา
เปนเครื่องประดับอยางนี้เทานั้น.
บทวา มจฺจุนา จ ชราย จ ความวา ความตายและความแก
ครอบงําไว.
บทวา มมายิเต ความวา เพราะเหตุแหงวัตถุที่ถือวาของเรา.
บทวา วนาภาวสนฺตมวท ความวา การยึดถือนี้มีความพลัดพราก
คือความพลัดพรากมีอยูทีเดียว ทานอธิบายวา ไมอาจที่จะไมพลัดพราก.
บทวา โสจนฺติ ความวา กระทําความเศราโศกดวยจิตคืออาการ
เศราใจ.
บทวา กิลมนฺติ ความวา ถึงความลําบากดวยกาย.
บทวา ปรทวนฺติ ความวา ถึงความบนเพอดวยวาจามีอยางตาง ๆ.
บทวา อุรตฺตาฬึ กนฺทนฺติ ความวา ทุบอกชกตัวคร่ําครวญอยู
บทวา สมฺโมห อาปชฺชนฺติ ความวา ถึงความหลงใหล.
บทวา อนิจฺโจ ความวา ดวยอรรถวามีแลวไมมี.
บทวา สงฺขโต ความวา อันปจจัยทั้งหลายประชุมกันกระทํา.
บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ความวา อาศัยคือไมบอกคือสามัคคีที่
เปนปจจัย เกิดขึ้นรวมกันและโดยชอบ.
บทวา ขยธมฺโม ความวา มีการถึงความสิ้นไปเปนสภาพ.
บทวา วยธมฺโม ความวา มีการถึงความเสื่อมไปเปนสภาพ อธิบาย
วามีการถึงความทําลายเปนสภาพ.
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บทวา วิราคธมฺโม ความวา มีความคลายกําหนัดเปนสภาพ.
บทวา นิโรธธมฺโน ความวา มีความดับเปนสภาพ.
บทวา ยฺวาย ปริคคฺ โห ความวา ความยึดถือนี้ใด ปาฐะวา
ยาย ปริคฺคโห ก็มี ตัดบทก็อยางนี้แหละ.
บทวา นิจฺโจ ความวา เปนไปตลอดกาลติดตอ.
บทวา ธุโว ความวา มั่น.
บทวา สสฺสโต ความวา ไมเคลื่อน.
บทวา อวิปริณามธมฺโม ความวา มีการไมละปกติเปนสภาพ.
บทวา สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ความวา พึงตั้งอยู เหมือน
ดวงจันทร ดวงอาทิตย เขาสิเนรุ มหาสมุทร แผนดิน และภูเขาเปนตน.
บทวา นานาภาโว ความวา สภาพตาง ๆ โดยกําเนิด.
บทวา วินาภาโว ความวา ความพลัดพรากเพราะความตาย.
บทวา อฺถาภาโว ความวา ความเปนอยางอื่นโดยภพ.
บทวา ปุริมาน ปุรมิ าน ขนฺธาน ความวา ขันธที่เกิดขึ้นใน
กอนติด ๆ กัน.
บทวา วิปริณามฺถาภาวา เชื่อมความวา ขันธเปนตนหลัง ๆ
ละภาวะปกติแลวเปนไป คือเกิดขึ้นโดยภาวะอยางอื่น.
บทวา สพฺพ ฆราวาสปลิโพธ ความวา รกชัฏในความเปนคฤหัสถ
ทั้งสิ้น.
บทวา าติมิตฺตามจฺจปลิโพธ ความวา ญาติฝายมารดาบิดา
มิตร สหาย อํามาตย พวกหมู.
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บทวา สนฺนิธิปลิโพธ ความวา ทิ้งรกชัฏในสมบัติที่เก็บฝงไว.
บทวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา ความวา ปลงผมและหนวด.
บทวา กาสายานิ วตฺถานิ ความวา ผาที่ยอมดวยน้ําฝาด.
บทวา มามโก ความวา ถึงการนับวาอุบาสกหรือภิกษุของเรา หรือ
นับถือวัตถุมีพระพุทธเจาเปนตน วาของเรา.
บทวา เตส เตส สตฺตาน เปนบทแสดงทั่วไปถึงเหลาสัตวมิใช
นอย ก็เมื่อกลาวอยูแมตลอดวันอยางนี้วา ยัญทัตตาย โสมทัตตาย สัตว
ทั้งหลายยอมไมถือเอาเลย การแสดงอรรถอื่นทั้งปวงยอมไมสําเร็จ แตคน
บางคนจะไมถือเอาดวยบททั้งสองนี้ก็หามิได การแสดงอรรถอื่นบางอยาง
จึงไมสําเร็จ.
บทวา ตมฺหา ตมฺหา นี้เปนบทแสดงทั่วไปถึงหมูสัตวมิใชนอย
ดวยสามารถแหงคติ.
บทวา สตฺตนิกายา ความวา จากหมูแหงสัตวทั้งหลาย อธิบาย
วา จากกลุมสัตว จากประชุมแหงสัตว.
บทวา จุติ ทานกลาวดวยสามารถแหงความเคลื่อน บทนี้เปนคํา
สามัญของจุติที่มีขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕.
บทวา จวนตา แสดงถึงลักษณะดวยคําแสดงภาวะ.
บทวา เภโท แสดงถึงความเกิดขึ้นแหงการแตกสลายของขันธ.
บทวา อนฺตรธาน แสดงถึงความไมมีที่สุดโดยปริยายอยางใดอยาง
หนึ่งของขันธที่แตกแลว ดุจหมอแตก.
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บทวา มจฺจุมรณ ความวา ความตายกลาวคือมัจจุ มิใชตายชั่วขณะ
ผูกระทําที่สุดชื่อวากาละ ชื่อวา กาลกิริยา เพราะอรรถวา กระทํากาละ
นั้น ความตายโดยสมมติ ทานแสดงแลวดวยคํามีประมาณเทานี้.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงโดยปรมัตถ พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําวา
ขนฺธาน เภโท เปนตน.
ก็โดยปรมัตถ ขันธเทานั้นแตก ชื่อวา สัตวไมมีใครตาย แตเมื่อ
ขันธแตก สัตวยอมตาย จึงมีโวหารวา เมื่อขันธทั้งหลายแตกแลว สัตว
ตายแลว และในที่นี้ ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ยอมมีดวยสามารถแหง
จตุโวการะ และปญจโวการะ การทอดทิ้งรางกาย ยอมมีดวยสามารถแหง
เอกโวการะ อีกอยางหนึ่ง ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ยอมมีดวยสามารถ
แหงจตุโวการะเทานั้น พึงทราบความทอดทิ้งรางกาย ดวยสามารถแหง
โวการะทั้งสองที่เหลือ. เพราะเหตุไร ? เพราะเกิดรางกายกลาวคือรูปกาย
ในกรรมภพทั้งสอง.
อีกอยางหนึ่ง เพราะขันธทั้งหลายในจาตุมหาราชิกาเปนตน ยอม
แตกไปเลย ไมทอดทิ้งอะไร ๆ ไว ฉะนั้น ความแตกแหงขันธทั้งหลายจึง
มีดวยสามารถแหงขันธเหลานั้น มนุษยเปนตนมีการทอดทิ้งรางกาย ก็ใน
ที่นี้ทานกลาวมรณะวา การทอดทิ้งรางกาย เพราะเหตุแหงการทอดทิ้ง
รางกาย ชื่อวามรณะยอมมีแกรางกายที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้น ดวยบทวา
ชีวิตินฺทริยสฺส อุปจฺเฉโท นี้ รางกายที่ไมเนื่องดวยอินทรีย ยอมไมมี
มรณะ พระสารีบุตรเถระแสดงดังนี้.
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สวนคําวา นายบุษตาย นายดิษตาย เปนเพียงโวหารเทานั้น แต
โดยเนื้อความคําทั้งหลายเห็นปานนี้ ยอมแสดงถึงความสิ้นไปและความเสื่อม
ไปของขาวกลาเปนตนนั่นเอง.
บทวา รูปคต ความวา รูปคตะ คือรูปนั้นแหละ แมในบทวา
เวทนาคต เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพว มจฺจ ความวา โภคสมบัติ
ทั้งหลายยอมละทิ้งสัตวไปกอนกวานั่นเทียวบาง สัตวยอมละโภคสมบัติทั้ง
หลายไปกอนกวาบาง พระเถระเรียกขุนโจรวา ผูใครกาม ความวา แนะ
ผูใครกามผูเจริญ พวกชนผูมีกามโภคะทั้งหลายมิไดเที่ยวในโลก เมื่อโภคะ
ทั้งหลายฉิบหายไป เปนอยูไมมีโภคะบาง ละโภคะทั้งหลาบฉิบหายเองบาง
เพราะฉะนั้น แมในเวลาที่มหาชนเศราโศก เราจึงไมเศราโศก พระเถระ
เรียกขุนโจรดวยคําวา ดูกอนศัตรู โลกธรรมทั้งหลายเรารูแลว ความวา
แนะศัตรูผูเจริญ โลกธรรม เปนตนวา ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ
เรารูแลว เหมือนอยางวา ดวงจันทรยอมขึ้น ยอมเต็มดวง และยอมลับไป
และดวงอาทิตยสองแสงไปยังประเทศทั่วโลกใหญกําจัดความยึด เวลาเย็น
ก็หนีลับไป คืออัสดงคต ไมปรากฏอีกฉันใด โภคสมมติทั้งหลายยอมเกิด
ขึ้นดวย ยอมฉิบหายไปดวย ฉันนั้นเหมือนกัน เศราโศกในเพราะ
โภคสมบัตินั้นจะไดประโยชนอะไร เพราะฉะนั้นเราจึงไมเศราโศก.
บทวา ตณุหามฺนาย มฺติ ความวา ยอมสําคัญ คือการทํา
ความนับถือ ดวยความสําคัญ ดวยมานะที่ใหเกิดดวยตัณหา.
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บทวา ทิฏิมฺนาย ความวา ดวยความสําคัญที่เกิดขึ้น กระทํา
ทิฏฐิใหเปนอุปนิสัย.
บทวา มานมฺนาย ความวา ดวยความสําคัญดวยมานะที่เกิด
รวมกัน.
บทวา กิเลสมฺนาย ความวา ยอมสําคัญดวยความสําคัญ ดวย
กิเลส ดวยอรรถวาเขาไปทรมานตัวเอง ซึ่งมีประการดังกลาวแลว.
บทวา กุหา ความวา ทําใหประหลาด.
บทวา ถทฺธา ความวา กระดางเหมือนตอไม.
บทวา ลปา ความวา พูดพลอยดวยปจจัยนิมิต.
บทวา สงฺคต ความวา สิ่งที่มาประจวบ คือสิ่งที่เห็นแลว หรือ
แมถูกตองแลว.
บทวา ปยายิต ความวา การทําใหเปนที่รัก.
บทวา สงฺคต ความวา อยูพรอมหนา.
บทวา สมาคต ความวา มาใกล.
บทวา สมาหิต ความวา เปนอันเดียวกัน.
บทวา สนฺนิปติต ความวา ประมวลไว.
บทวา สุปนคโต ความวา เขาไปแลวสูความฝน.
บทวา เสนาวิยูห ปสฺสติ ความวา เห็นการตั้งคายของเสนา.
บทวา อารามรามเณยฺยก ความวา ความนารื่นรมณแหงสวน
ดอกไมเปนตน.
แมในบท วนรามเณยฺยก เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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บทวา เปต ความวา จากโลกนีไ้ ปสูปรโลก.
บทวา กาลกต ความวา ตายแลว.
บทวา นามเมวาวสิสฺสติ อกฺเขยฺย ความวา ธรรมชาติมีรูป
เปนตนทั้งหมดอันบุคคลละไป เหลือแตเพียงชื่อเทานั้น เพือ่ นับคือเรียก
อยางนี้วา พุทธรักขิต ธรรมรักขิต.
บทวา เย จกฺขุวิ
ฺ าณาภิสมฺภูตา ความวา รูปที่ทราบกันได
ดวยจักขุวิญญาณ มีสุมุฏฐาน ๔ ที่ทําใหเปนกองเห็นแลว.
บทวา โสตวิฺาณาภิสมฺภูตา ความวา เสียงที่มีสมุฏฐาน ๒
ที่ทําใหเปนกองไวไดฟงแลวดวยโสตวิญญาณซึ่งกองแตอื่น.
บทวา มุนโย ไดแกมุนีผูเปนขีณาสพ.
บทวา เขมทสฺสิโน ความวา เห็นพระนิพพาน. ในโสกนิทเทส
บทวา โสโก มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ชื่อวา พยสนะ เพราะอรรถวา
เสื่อม อธิบายวา ซัดไป คือกําจัดประโยชนเกื้อกูลและความสุข ความ
เสื่อมแหงญาติ ชื่อญาติพยสนะ อธิบายวา เพราะโจรโรคภัยเปนตน จึง
สิ้นญาติเสื่อมญาติ เพราะความเสื่อมแหงญาตินั้น.
บทวา ผุฏสฺส ความวา ทวมทับ คือ ครอบงํา ประจวบ แม
ในบทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน. แตความแปลกกันดังนี้ ความเสื่อม
แหงโภคะทั้งหลาย ชื่อโภคพยสนะ อธิบายวา เพราะราชภัยและโจรภัยเปน
ตน โภคะจึงสิ้นไปพินาศไป, ความเสื่อมคือโรค ชื่อโรคพยสนะ ดวยวา
โรคทําความไมมีโรคใหฉิบหายไปพินาศไป ฉะนั้นจึงชื่อวาพยสนะ. ความ
เสื่อมแหงศีล ชื่อสีลพยสนะ บทนี้เปนชื่อของความทุศีล. ความเสื่อมคือ
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ทิฏฐิที่เกิดขึ้นทําสัมมาทิฏฐิใหพินาศไป ชื่อทิฏฐิพยสนะ. ก็ในที่นี้ ความ
เสื่อม ๒ อยางแรกสําเร็จ ๓ อยางหลังไมสําเร็จ ถูกกําจัดดวยไตรลักษณ
และความเสื่อม ๓ อยางแรก เปนกุศลก็ไมใช เปนอกุศลก็ไมใช ความ
เสื่อมแหงศีลและทิฏฐิทั้งสองเปนอกุศล.
บทวา อฺตรฺตเรน ความวา อันความเสื่อมแหงมิตรและ
อํามาตยเปนตน ที่ยึดถือก็ตามไมยึดถือก็ตาม อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา สมนฺนาคตสฺส ความวา ตามผูกพัน คือไมพนไป.
บทวา อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ความวา อันอุบัติเหตุ
แหงทุกขคือความโศกอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา โสโก ความวา ชื่อวาความโศก ดวยสามารถแหงความ
เศราโศก บทนี้เปนสภาวะเฉพาะตนแหงความโศกที่เกิดขึ้นดวยเหตุเหลานี้.
บทวา โสจนา ไดแก อาการที่เศราโศก.
บทวา โสจิตตฺต ไดแก ความเปนผูเศราโศก.
บทวา อนฺโตโสโก ไดแก ความเศราโศกในภายใน ทานขยาย
บทที่ ๒ ดวยอุปสรรค ดวยวาความเศราโศกนั้นเกิดขึ้นทําภายในใหแหง
ใหแหงรอบ ฉะนั้นทานจึงเรียกวา ความเศราโศกในภายใน ความเศรา
โศกรอบในภายใน.
บทวา อนฺโตฑาโห ไดแก ความเรารอนในภายใน ทานขยาย
บทที่ ๒ ดวยอุปสรรค.
บทวา เจตโส ปริชฺฌายนา ไดแก อาการคือความตรอมตรม
แหงจิต ดวยวาความเศราโศกเมื่อเกิดขึ้น ยอมยังจิตใหไหม คือเผาจิต
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เหมือนไปทําใหพูดวา จิตของเราถูกเผาอยู อะไร ๆ ไมแจมแจงแกเรา ใจ
ถึงทุกข ชื่อวาทุกขใจ ภาวะแหงทุกขใจ ชื่อวาโทมนัส ลูกศรคือความ
เศราโศก ดวยอรรถวาเขาไปโดยลําดับ ฉะนั้นจึงชื่อวา ลูกศรคือความ
เศราโศก.
ในปริเทวนิทเทสมิวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ชื่อวา อาเทวะ เพราะ
อรรถวา เปนเหตุเพอคือรองใหถึงอยางนี้วา ธิดาของฉัน บุตรของฉัน.
ชื่อวา ปริเทวะ เพราะอรรถวา เปนเหตุที่เพอสรรเสริญคุณนั้น ๆ. บท ๒
คูนอกจากนั้น ทานกลาวดวยสามารถแสดงไขภาวะแหงอาการของ ๒ บท
แรกนั่นเอง.
บทวา วาจา ไดแก คําพูด.
บทวา ปลาโป ไดแก คําพูดที่เปลาคือไรประโยชน. ชื่อวา วิปปลาปะ เพราะอรรถวา ความบนเพอแปลก ๆ ดวยสามารถกลาวนอก
เรื่องและกลาวเรื่องอื่น ๆ.
บทวา ลาลปฺโป ไดแก เพอบอย ๆ. อาการพร่ําเพอชื่อ ลาลัปปนา.
ความเปนแหงผูพร่ําเพอ ชื่อวาความเปนผูพร่ําเพอ. ความตระหนี่เปนตน
มีเนื้อความไดกลาวไวทั้งนั้น.
คาถาที่ ๗ ทานกลาวเพื่อแสดงขอปฏิบัติอันสมควรในโลกที่ถูกมรณะ
กําจัดอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิลนี จรสฺส ความวาผูประพฤติทํา
จิตหลีกเรนจากอารมณนั้น ๆ.
บทวา ภิกฺขุโน ไดแก กัลยาณปุถุชนบาง เสขบุคคลบาง.
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บทวา สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเย
ความวา ภิกษุใดปฏิบัติอยางนี้ ไมพงึ แสดงตนในภพตางโดยนรกเปนตน
บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนนั้นของภิกษุนั้นวาสมควร. อธิบายวา
ดวยวาภิกษุนั้นพึงพนจากมรณะนี้ ดวยอาการอยางนี้.
บทวา ปฏิลีนจรา วุจฺจนฺติ ความวา เรียกวา ผูประพฤติโดย
เอื้อเฟอซึ่งจิตละอายแตอารมณนั้น ๆ.
บทวา สตฺต เสกฺขา ความวา ชื่อวา เสขบุคคล ๗ จําพวก
ตั้งตนแตผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค จนถึงผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค เพราะ
อรรถวา ศึกษาในสิกขา ๓ มีอธิศีลสิกขาเปนตน.
บทวา อรหา ไดแก ผูตั้งอยูในอรหัตตผลนั้น. ผูตั้งอยูในอรหัตตผลนั้น ชื่อวา หลีกเรนเพราะเสร็จกิจแลว.
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงเหตุในความประพฤติหลีกเรนของพระ
เสขะทั้งหลาย จึงกลาววา กึการณา เปนตน.
บทวา เต ตโต ตโต ความวา พระเสขะ ๗ จําพวกเหลานั้น
ยังจิตใหหลีกเรน จากอารมณนั้น ๆ.
บทวา จิตต ปฏิลีเนนฺตา ความวา ยังจิตของตนใหหลีกเรน.
บทวา ปฏิกุฏเฏนฺตา ความวา ใหหด.
บทวา ปฏิวฏเฏนฺตา ความวา มวนเหมือนเสื่อรําแพน.
บทวา สนฺนิรุทฺธนฺตา ความวา กีดขวาง
บทวา สนฺนิคฺคณฺหนฺตา ความวา ทําซึ่งการขม.
บทวา สนฺนิวาเรนฺตา ความวา หาม.
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บทวา รกฺขนฺตา ความวา ทําการรักษา.
บทวา โคเปนฺตา ความวา คุมครองไวในหีบคือจิต.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงดวยสามารถแหงทวาร พระสารีบุตรเถระจึงกลาว
วา จกฺขุทฺวาเร เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จกฺขุทฺวาเร ไดแก ทวารคือจักขุวิญญาณ. แมในโสตทวารเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา ภิกฺขุโน ไดแก ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถชุ นบาง ภิกษุผูเปน
เสขบุคคลบาง ฉะนั้นพระเถระจึงไมกลาวเนื้อความแหงคําของศัพทวาภิกษุ
แสดงภิกษุที่ประสงคเอาในที่นี้เทานั้น.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนั้นชื่อวาปุถุชน เพราะยังถอนกิเลส
ทั้งหลายไมไดและชื่อวากัลยาณะ เพราะประกอบดวยขอปฏิบัติมีศีลเปนตน
ฉะนั้นจึงชื่อวา กัลยาณปุถุชน กัลยาณปุถุชนนั่นแหละ ชื่อวาผูเปน
กัลยาณปุถุชน แหงภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชนนั้น.
ชื่อวา เสขะ เพราะอรรถวา ศึกษาอธิศีลเปนตน แหงภิกษุนั้น
ผูเปนเสขะบาง คือผูเปนพระโสดาบันบาง พระสกทาคามีบาง พระอนาคา
มีบาง.
ชื่อวา อาสนะ เพราะอรรถวา เปนที่นั่ง คือจมลง.
บทวา ยตฺถ ไดแก ในอาสนะเหลาใดมีเตียงและตั่งเปนตน.
บทวา มฺโจ เปนตน เปนคําแสดงประเภทของอาสนะ แมเตียง
ทานก็กลาวไวในอาสนะทั้งหลายในที่นี้ เพราะเปนโอกาสแมสําหรับนั่ง
ก็เตียงนั้น เปนเตียงมีแมแครสอดเขาในขา เตียงมีแมแครเนื่องเปนอันเดียว
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กันกับขาเตียงมีขาเหมือนปู. และเตียงมีขาจดแมแคร อยางใดอยางหนึ่ง
แมตั่งก็เปนตั่งแบบนั้น อยางใดอยางหนึ่งนั่นเอง.
บทวา ภิสิ ไดแก เบาะขนสัตว เบาะผา เบาะเปลือกไม เบาะ
หญา และเบาะใบไม อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา ตฏฏิกา ไดแก เสื่อที่ทอดวยใบตาลเปนตน.
บทวา จมฺมกฺขณฺโฑ ไดแก ทอนหนังอยางใดอยางหนึ่งที่ควร
แกการนั่ง เครื่องลาดทําดวยหญาเปนตน ไดแกเครื่องลาดที่ถักดวยหญา
เปนตน.
บทวา อสปฺปายรูปทสฺสเนน ความวาจากการแลดูรูปทีป่ รารถนา
อันไมเปนที่สบาย.
บทวา วิตฺต ความวา วางจากภายใน.
บทวา วิวิตฺต ความวา เปลาจากการเขาไปแตภายนอก.
บทวา ปวิวิตฺต ความวา เปลาเปนอดิเรกวา ไมมีคฤหัสถไร ๆ
ในที่นั้น แมในการไดยินเสียงไมเปนที่สบาย ก็นยั นี้เหมือนกัน.
บทวา ปฺจหิ กามคุเณหิ ความวา จากสวนแหงกาม ๕ คือ
รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะของหญิง สมจริงดังที่ทานกลาว
ไววา :กามคุณ ๕ ในโลก คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะที่นารื่นรมย เห็นไดในรางของหญิง.
บทวา ภชโต ความวา ทําการเสพดวยจิต.
บทวา สมฺภชโต ความวา เสพโดยชอบ.
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บทวา เสวโต ความวา เขาไปหา.
บทวา นิเสวโต ความวา เสพเปนที่อาศัย.
บทวา สเสวโต ความวา เสพดวยดี.
บทวา ปฏิเสวโต ความวาเขาไปหาบอย ๆ.
บทวา คณสามคฺคี ไดแกความที่สมณะทั้งหลายเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน คือพรอมเพรียงกัน.
บทวา ธมฺมสามคฺคี ไดแกความประชุมแหงโพธิปกขิยธรรม ๓๗
ประการ.
บทวา อนภินิพฺพตฺติสามคฺคี ไดแก ประชุมแหงพระอรหันต
ทั้งหลายผูไมบังเกิด คือไมเกิดขึ้น ผูปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุ.
บทวา สมคฺคา ความวา ไมแยกกันทางกาย.
บทวา สมฺโนทมานา ความวา มีจิตบันเทิง คือยินดีดวยดี.
บทวา อวิวทมานา ความวา ไมกระทําการวิวาทกันดวยวาจา.
บทวา ขีโรทกีภูตา ความวา เปนเชนกับน้ําผสมดวยน้ํานม.
บทวา เต เอกโต ปกฺขนฺทนฺติ ความวา ธรรมเหลานั้น คือ
โพธิปกขิยธรรม ยอมเขาไปสูอารมณเดียวกัน.
บทวา ปสีทนฺติ ความวา ยอมถึงความผองใสในอารมณนั้นนั่นแล.
บทวา อนุปาทิเสสาย ความวา เวนจากอุปาทาน.
บทวา นิพฺพานธาตุยา ความวา ดวยอมตมหานิพพานธาตุ.
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ในบทวา โอนตฺต วา นี้ ความพรอง ชื่อวาโอนัตตะ อธิบายวา
ความไมสมบูรณ.
บทวา ปุณฺณตฺต วา ความวา ความบริบูรณ ชื่อวาปุณณัตตะ
อธิบายวา หรือความเต็มยอมไมปรากฏ คือไมมี.
บทวา เนรยิกาน ความวา ชื่อวาเนรยิกา สัตวนรก เพราะอรรถ
วา ควรกะนรก เพราะความที่มีกรรมใหบังเกิดในนรกของสัตวนรกเหลา
นั้น.
บทวา นิรโย ภวน ความวา นรกนั่นแลเปนที่อยู คือเปนเรือน
ของสัตวนรกเหลานั้น.
แมในบทวา ติรจฺฉานโยนิกาน เปนตนก็นยั นี้เหมือนกัน.
บทวา ตสฺเสสา สามคฺคี ความวา การไมแสดงตนนั้นของภิกษุ
นั้น คือของพระขีณาสพ เปนนิพพานสามัคคี.
บทวา เอต ฉนฺน ความวา ขอนั้นเปนการสมควร.
บทวา ปฏิรูป ความวา เชนกัน มีสวนเปรียบเทียบ คือมิใชไม
เชนกัน ไมมีสวนเปรียบเทียบ.
บทวา อนุจฺฉวิก ความวา ขอนั้นสมควรแกธรรมที่ทําใหเปน
สมณะบาง แกธรรมที่เปนคําสอนเกี่ยวดวยมรรคผลนิพพานบาง (ยอม
คลอยตาม ไปตามความดีงาม) เพราะความสมควรแกธรรมเหลานั้นดวย
ธรรมเหลานั้นแตที่ใกลนนั่ เองโดยแทแล ขอนั้นเปนอนุโลมและยอมอนุโลม
แกธรรมเหลานั้น เพราะสมควรนั่นเอง มิไดตั้งอยูในความเปนขาศึกที่ขัด
แยงเลย.
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บัดนี้ พระสารีบุตรเถระกลาวคาถา ๓ คาถา ตอจากนี้ เพื่อจะกลาว
สรรเสริญพระขีณาสพที่ทานสรรเสริญไวอยางนี้วา โย อตฺตาน ภวเน น
ทสฺสเย ดังนี้.
บรรดาคาถา ๓ คาถาเหลานั้น คาถาแรกมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สพฺพตฺถ ความวา ในอายตนะ ๑๒. ในนิทเทสวา น ปย
กุพฺพติ โนป อปฺปย มีความวา :บทวา ปยา ความวา กระทําปติในใจ.
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงสัตวและสังขารเหลานั้นเปนสวน ๆ จึง
กลาววา กตเม สตฺตา ปยา อิธ ยสฺส เต โหนฺติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส เต ตัดบทเปน เย อสฺส เต
ความวา สัตวเหลานั้น.
บทวา โหนฺติ ความวา เปน.
บทวา อตฺถกามา ความวา ผูใครความเจริญ.
บทวา หิตถามา ความวา ผูใครความสุข.
บทวา ผาสุกามา ความวา ผูใครอยูเปนสุข.
บทวา โยคกฺเขมกามา ความวา ผูใครความเกษม คือปลอดภัย
จากโยคะ ๔.
ชื่อวา มารดา เพราะอรรถวา ถนอมรัก.
ชื่อวา บิดา เพราะอรรถวา ประพฤตินารัก.
ชื่อวา พี่นองชาย เพราะอรรถวา คบกัน.
แมในบทวา ภคินี นี้ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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ชื่อวา บุตร เพราะอรรถวา ทําสกุลใหบริสทุ ธิ์ คือรักษาวงศสกุล.
ชื่อวา ธิดา เพราะอรรถวา ดํารงวงศสกุลไว.
มิตร ไดแกสหาย. อามาตย ไดแกคนเลี้ยงดู. ญาติ ไดแกญาติ
ฝายบิดา. สาโลหิต ไดแกญาติฝายมารดา.
บทวา อิเม สตฺตา ปยา ความวา สัตวเหลานั้นยังปติใหเกิด สัตว
เปนที่ชัง พึงทราบโดยปริยายตรงกัน ขามกับที่กลาวแลว.
ก็ในบทวา ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ วา นี้ พึงทราบการเชื่อมความ
อยางนี้วา มุนียอมไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรือธรรมารมณ
ที่ทราบ ฉันนั้น.
บทวา อุทกเถโว ไดแก หยดแหงน้ํา ปาฐะวา อุทกตฺเถวโก
ดังนี้ก็มี.
บทวา ปทุมปตฺเต ไดแก บนใบบัว.
แมในบทวา โธโน น หิ เตน มฺติ ยทิท ทิฏสุต มุเตสุ
วา นี้ก็พึงทราบการเชื่อมความอยางนี้เหมือนกันวา พระอรหันตผูมีปญญา
เปนเครื่องกําจัดยอมไมสําคัญดวยวัตถุที่เห็นหรือที่ไดยินนั้น หรือยอมไม
สําคัญในธรรมารมณทั้งหลายที่ทราบ.
บทวา น หิ โส รชฺชติ โน วิรชฺชติ ความวา ยอมไมกําหนัด
นัก เหมือนพาลปุถุชน ยอมไมคลายกําหนัด เหมือนกัลยาณปุถุชน
และเสขบุคคล แตยอมถึงการนับวา เปนผูคลายกําหนัดแลว เพราะมีราคะ
สิ้นแลว บทที่เหลือปรากฏแลวทั้งนั้นแล.
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บทวา ตาย ปฺาย กายทุจฺจริต ความวา พระโยคีกาํ หนด
สิ่งที่ควรกําหนด ดวยปญญาอันเปนสัมมาทิฏฐินั้น หรือดวยปญญาอันเปน
สวนเบื้องตนนั่นเอง กําจัดกายทุจริต ๓ อยางดวยสามารถแหงการตัดขาด.
ก็บุคคลนี้เมื่อกําจัดวิปนนธรรมในเทศนาธรรมทั้งหลาย เปนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยธุตธรรม จึงชื่อวายอมกําจัด ก็ผูใชปญญาเปนเครื่องกําจัด
ธรรมเหลานั้น เริ่มที่จะกําจัดในขณะที่เปนปจจุบันของตน ทานเรียกวา
ผูกําจัด เหมือนคนที่เริ่มบริโภค เขาเรียกวา ผูบริโภค อนึ่ง พึงทราบ
ลักษณะโดยศัพทศาสตรในที่นี้.
บทวา ธุต เปนกัตตุสาธนะ กําจัดดวยโสดาปตติมรรค. ลางดวย
สกทาคามิมรรค. ชําระดวยอนาคามิมรรค. ซักฟอกดวยอรหัตตมรรค.
บทวา โธโน ทิฏ น มฺติ ความวา พระอรหันตยอม
ไมสําคัญรูปายตนะที่เห็นดวยมังสจักษุก็ตาม ดวยความสําคัญ ๓ อยาง
อยางไร ? พระอรหันตไมเห็นรูปายตนะดวยสุภสัญญาและสุขสัญญา. ยอม
ไมยังฉันทราคะใหเกิดในรูปายตนะนั้น. ไมยินดี ไมเพลิดเพลินรูปายตนะ
นั้น. พระอรหันตยอมไมสําคัญรูปที่เห็นดวยความสําคัญดวยตัณหา อยางนี้.
ก็หรือวาพระอรหันตไมหวังความเพลิดเพลินในรูปายตนะนี้วา รูป
ของเราในอนาคตกาลพึงเปนดังนี้ หรือเมื่อหวังรูปสมมติ ไมใหทาน ไม
สมาทานศีล ไมกระทําอุโบสถกรรม พระอรหันตยอมไมสําคัญรูปที่เห็น
ดวยความสําคัญดวยตัณหา อยางนี้ก็มี ก็พระอรหันตมิไดอาศัยสมาบัติและ
วิบัติแหงรูป ทั้งของตนและคนอื่นยังมานะใหเกิดวา เราประเสริฐกวาผูนี้
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บาง เราเสมอผูนี้บาง เราเลวกวาผูนี้บาง. พระอรหันตยอมไมสําคัญรูปที่
เห็น ดวยความสําคัญดวยมานะอยางนี้. ก็พระอรหันตยอมไมสําคัญ
รูปายตนะวาเที่ยง ยั่งยืน แนนอน ไมสําคัญคนวามีดวยตน ไมสําคัญสิ่งไม
เปนมงคลวาเปนมงคล. พระอรหันตยอมไมสําคัญรูปที่เห็น ดวยความ
สําคัญดวยทิฏฐิ อยางนี้.
บทวา ทิฏสฺมึ น มฺติ ความวา เมื่อไมสําคัญตนในรูป
โดยนัยแหงการพิจารณาเห็น ชื่อวายอมไมสําคัญในรูปที่เห็น พระอรหันต
เมื่อไมสําคัญวากิเลสมีราคะเปนตนในรูป เหมือนน้ํานมในถัน ชื่อวายอม
ไมสําคัญในรูปที่เห็น.
ก็ความสําคัญดวยตัณหาและมานะ พึงทราบวา ไมมีแกพระอรหันต
นั้นผูไมยังสิเนหาและมานะใหเกิดขึ้นในวัตถุที่คนไมสําคัญ ดวยความสําคัญ
ดวยทิฏฐินั้นแหละ พระอรหันตยอมไมสําคัญ ในรูปที่เห็นอยางนี้.
ก็บทวา ทิฏโต ในบททั้งหลายวา ทิฏโต น มฺติ นี้เปน
ปญจมีวิภัตติ. เพราะฉะนั้นพระอรหันตเมื่อไมสําคัญอุบัติหรือความเขาถึงแต
รูปที่เห็นมีประเภทตามที่กลาวแลว ของตนก็ตามของผูอื่นก็ตามพรอมทั้ง
อุปกรณ หรือวาตนเปนอื่นจากรูปที่เห็น พึงทราบวา ไมสําคัญแตรูปที่
เห็น พระอรหันตนั้นไมมีความสําคัญดวยทิฏฐินี้ แมความสําคัญดวยตัณหา
และมานะพึงทราบวา ไมมีแกพระอรหันตนั้นผูไมยังสิเนหาและมานะให
เกิดขึ้นในวัตถุที่ตนไมสําคัญดวยความสําคัญดวยทิฏฐินั้นแหละ.
ก็ในบทวา ทิฏิ เมติ น มฺติ นี้ ความวา พระอรหันต
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ไมยึดถือเปนของเรา ดวยสามารถแหงตัณหาวา นั่นของเรา ยอมไมสําคัญ
รูปที่เห็นดวยความสําคัญดวยตัณหา.
บทวา สุต ความวา ไดยินดีดวยมังสโสตก็ตาม ไดยินดวยทิพโสต
ก็ตาม บทนี้เปนชื่อแหงสัททายตนะ.
บทวา มุต ความวา เขาไปจดอารมณที่ทราบและนับแลวถือเอา
ทานอธิบายไววา อารมณแหงอินทรียทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึ้น
ดวยสังกิเลส บทนี้เปนชือ่ แหงคันธายตนะ รสายตนะและโผฏฐัพพายตนะ.
บทวา วิฺาต ความวา รูแจงดวยใจ บทนี้เปนชื่อแหงอายตนะ
๗ ที่เหลือ แมธรรมารมณในที่นี้ ก็ยอมไดอารมณที่เนื่องดวยสักกายทิฏฐิ
นั่นแล สวนความพิสดารในขอนี้ พึงทราบตามนี้ที่กลาวแลวในทิฏฐวาระ.
ในบัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงดวยสามารถแหงสูตรที่พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไว จึงกลาวคําวา อสฺมีติ ภิกขฺ เว เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺมิ ความวา มีอยู บทนี้เปนชื่อ
ของความเที่ยง.
บทวา มฺิตเมต ความวา ขอนั้นเปนเครื่องกําหนดดวยทิฏฐิ.
บทวา มม อหมสฺมิ ความวา เรามีอยู คือเปนอยูแกเรา.
บทวา อฺตฺร สติปฏาเนหิ ความวา เวนสติปฏฐาน ๔.
บทวา สพฺเพ พาลปุถุชฺชนา รชฺชนฺติ ความวา ชนตาง ๆ
ผูเปนอันธพาลทั้งสิ้นยอมติด.
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บทวา สตฺต เสกฺขา วิรชฺชนฺติ ความวา อริยชน ๗ จําพวก
มีพระโสดาบันเปนตน ยอมถึงความคลายกําหนัด.
บทวา อรหา เนว รชฺชติ โน วิรชฺชติ ความวา ดวยวา
พระอรหันตยอมไมทําทั้งสองอยาง เพราะกิเลสทั้งหลายดับสนิทแลว.
บททั้ง ๓ วา ขยา ราคสฺส เปนตน คือพระนิพพานนั่นแล.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถา มหานิทเทส
อรรถกถา ชราสุตตนิทเทส
จบ สูตรที่ ๖
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ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๗
[๒๒๔] ทานพระติสสเมตเตยยะ กราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
วา :ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอก
ซึ่งความคับแคนของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม พวกขาพระองคไดฟงคําสอนของพระองคแลว จัก
ศึกษาในวิเวก.

วาดวยเมถุนธรรม
[๒๒๕] คําวา ของบุคคลผูประกอบเนื่อง ๆ ในเมถุนธรรม
ความวา ชื่อวา เมถุนธรรม ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาว
บาน ธรรมของคนเลว ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีนา้ํ เปนที่สุด ธรรมอัน
พึงทําในที่ลับ ธรรมคือความถึงพรอมดวยธรรมของคนคูกัน.
เพราะเหตุไรจึงเรียกวาเมถุนธรรม ? เพราะเปนธรรมของคนทั้งสอง
ผูกําหนัด กําหนัดกลา ชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจติ อันราคะ
ครอบงํา เปนเชนเดียวกันทั้งสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา
เมถุนธรรม.
คน ๒ คนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนทําความ
มุงรายกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนทําความอื้อฉาวกัน เรียกวาคนคู,
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คน ๒ คนทําความวิวาทกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนกออธิกรณกัน
เรียกวาคนคู, คน ๒ คนพูดกัน เรียกวาคนคู คน ๒ คนปราศรัยกัน
เรียกวาคนคู, ฉันใด ธรรมนั้นเปนธรรมของคนทั้งสองผูกําหนัด กําหนัด
กลา ชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะครอบงํา เปนเชน
เดียวกันทั้งสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้แลว จึงเรียกวา
เมถุนธรรม.
คําวา ของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม ไดแก
ของบุคคลผูประกอบ ประกอบทั่ว ประกอบเอื้อเฟอ ประกอบพรอม ใน
เมถุนธรรม คือผูประพฤติในเมถุนธรรม มักมากในเมถุนธรรม หนักใน
เมถุนธรรม นอมไปในเมถุนธรรม โนนไปในเมถุนธรรม โอนไปใน
เมถุนธรรม นอมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเปนใหญ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม.
[๒๒๖] คําวา ทานพระติสสเมตเตยยะกราบทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา มีความวา ศัพทวา อิติ เปนบทสนธิเชื่อมบท เปน
ปทปูรณะ ควบอักษร เปนศัพทมีพยัญชนะสละสลวย เปนลําดับบท.
คําวา อายสฺมา เปนคํากลาวดวยความรัก เปนคํากลาวดวยความ
เคารพ เปนคํากลาวเปนไปกับดวยความเคารพ เปนคํากลาวดวยความ
ยําเกรง.
คําวา ติสฺส เปนนาม เปนเครื่องนับ เปนเครื่องหมายรู เปนบัญญัติ
เปนโวหาร เปนชื่อ เปนความตั้งขึ้น เปนความทรงชื่อ เปนเครื่องกลาว.
ถึง เปนเครื่องแสดงความหมาย เชนเครื่องกลาวเฉพาะ แหงพระเถระนั้น.
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คําวา เมตเตยยะ เปนโคตร เปนเครื่องนับ เปนเครื่องหมายรู
เปนบัญญัติ เปนโวหาร แหงพระเถระนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทาน
พระติสสเมตเตยยะกราบทูลถามผูมพี ระภาคเจาวา.
[๒๒๗] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคโปรด
ตรัสบอกซึ่งความคับแคน มีความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก คือ
โปรดบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหแสดง
ประกาศซึ่งความคับแคน คือ ความเขาไปกระทบ ความเบียดเบียน ความ
กระทบกระทั่ง ความระทมทุกข ความขัดของ.
คําวา มาริสะ เปนคํากลาวดวยความรัก เปนคํากลาวดวยความ
เคารพ เปนคํากลาวเปนไปกับดวยความเคารพ เปนคํากลาวดวยความ
ยําเกรง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองค
โปรดตรัสบอกซึ่งความคับแคน.
[๒๒๘] คําวา ไดฟงคําสอนของพระองคแลว มีความวา ได
ฟง ไดสดับ ศึกษา เขาไปทรง เขาไปกําหนด ซึง่ พระดํารัส คําเปนทาง
เทศนา คําพร่ําสอนขอพรพระองค เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไดฟงคําสอน
ของพระองคแลว.
วาดวยวิเวก ๓
[๒๒๙] คําวา จักศึกษาในวิเวก มีความวา คําวา วิเวก ไดแก
วิเวก ๓ คือ กายวิเวก, จิตวิเวก, อุปธิวิเวก.
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กายวิเวกเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมซองเสพเสนาสนะอัน
สงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฎ ที่แจง
ลอมฟาง และเปนผูสงัดกายอยู คือ เดินผูเดียว ยืนผูเดียว นั่งผูเดียว
นอนผูเดียว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งอยูในที่หลีกเรน
ผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเที่ยวไปอยู เปลี่ยนอิริยาบถ
ประพฤติรักษา เปนไป ใหเปนไป นี้ชื่อวา กายวิเวก.
จิตตวิเวกเปนไฉน ? ภิกษุเขาปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ. เขา
ทุติยฌาน มีจิตสงัดจากวิตกและวิจาร. เขาตติยฌาน มีจิตสงัดจากปติ.
เขาจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและทุกข. เขาอากาสานัญจายตนฌาน มี
จิตสงัดจากรูปสัญญา ปฎิฆสัญญา นานัตตสัญญา. เขาวิญญาณัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา. เขาอากิญจัญญายตนฌาน
มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา. เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มี
จิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา. เมื่อเปนพระโสดาบัน มีจิตสงัดจาก
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
จากกิเลสที่ตั้งอยูในเหลาเดียวกันกับสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น. เปนพระสกทาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ และจากกิเลสที่ตั้งอยูในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนั้น. เปนพระอนาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน
ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยอยางละเอียด และจากกิเลสที่
ตั้งอยูในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนอยางละเอียดเปนตนนั้น. เปน
พระอรหันต มีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
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มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสยั กิเลสที่ตั้งอยูในเหลาเดียวกันกับ
รูปราคะเปนตนนั้น และจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอก นี้ชื่อวา
จิตตวิเวก.
อุปธิวิเวกเปนไฉน ? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวา
อุปธิ อมตนิพพาน เรียกวา อุปธิวิเวก ไดแก ความระงับสังขารทั้งปวง
ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสํารอก ความดับ ความ
ออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด นีช้ ื่อวา อุปธิวเิ วก.
ก็กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออก ผูยินดียิ่งในเนกขัมมะ.
จิตตวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีจิตบริสุทธิ์ ถึงซึง่ ความเปนผูมีจิตผองแผว
อยางยิ่ง. อุปธิวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูหมดอุปธิ ถึงซึ่งนิพพานอันเปน
วิสังขาร.
คําวา จักศึกษาในวิเวก มีความวา พระเถระนั้นมีสิกขาอันศึกษา
แลวโดยปกติ อีกอยางหนึ่ง พระเถระนั้นเมื่อจะทูลขอพระธรรมเทศนา
จึงกราบทูลอยางนี้วา จักศึกษาในวิเวก เพราะเหตุนั้น พระติสสเมตเตยย
เถระจึงกราบทูลอยางนี้วา :- (ทานพระติสสเมตเตยยะกราบทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา)
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอก
ซึ่งความคับแคนของบุคคลประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม
พวกขาพระองคไดฟงคําสอนของพระองคแลว จักศึกษา
ในวิเวก.
๑

๑. วิสังขารธรรม - ธรรมอันเปนปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมไดแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 666

[๒๓๐] (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนเมตเตยยะ)
คําสั่งสอนของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุน
ธรรมยอมเลอะเลือน และบุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด นี้เปน
ธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนัน้ .
[๒๓๑] คําวา ของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม
ความวา ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน
ธรรมของคนเลว ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีน้ําเปนที่สุด ธรรมอันพึงทําใน
ที่ลับ ธรรมคือความถึงพรอมดวยธรรมของคนคูกัน.
เพราะเหตุไรจึงเรียกเมถุนธรรม ? เพราะเปนธรรมของตนทั้งสอง
ผูกําหนัด กําหนัดกลา ชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะ
ครอบงํา เปนเชนเดียวกันทั้งสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา
เมถุนธรรม.
คน ๒ คนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนทําความ
มุงรายกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนทําความอื้อฉาวกัน เรียกวาคนคู, คน
๒ คนทําความวิวาทกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนกออธิกรณกัน เรียกวา
คนคู, คน ๒ คนพูดกัน เรียกวาคนคู, คน ๒ คนปราศรัยกัน เรียกวา
คนคู, ฉันใด ธรรมนั้นเปน ธรรมของคนทั้งสองผูกําหนัด กําหนัดกลา
ชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะครอบงํา เปนเชนเดียวกัน
ทั้งสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม.
คําวา ของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม ไดแก
ของบุคคลผูประกอบ ประกอบทั่ว ประกอบเอื้อเฟอ ประกอบพรอมใน
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เมถุนธรรม คือผูประพฤติในเมถุนธรรม มักมากในเมถุนธรรม หนักใน
เมถุนธรรม นอมไปในเมถุนธรรม โนมไปในเมถุนธรรม โอนไปใน
เมถุนธรรม นอมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเปนใหญ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระเถระนั้น โดยโคตรวา เมตเตยยะ.
คําวา ภควา เปนพระนามเครื่องกลาวดวยความเคารพ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ทรงทําลายราคะ
ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ ทําลายทิฏฐิ ทําลายเสี้ยนหนาม
ทําสายกิเลส และเพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรง
จําแนกวิเศษเฉพาะ ซึ่งธรรมรัตนะ เพราะอรรถวา ทรงทําซึ่งที่สุดแหง
ภพทั้งหลาย เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศลี อันอบรมแลว
มีจิตอันอบรมแลว มีปญ
 ญาอันอบรมแลว.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ
และปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผู
สัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกเรน
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัย เภสัชบริขาร เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา
อันเปนอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.
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อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔
อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหง สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชชธรรม ๔ ปฏิสัมภิทา ๘ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ภควา.
พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา พระภาดา พระ
ภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิได
เฉลิมใหพระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม เปนสัจฉิกาบัญญัติ
พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ โคนแหงตนโพธิ์ ของ
พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเมตเตยยะ.
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[๒๓๒] คําวา คําสั่งสอน....ยอมเลอะเลือน มีความวา คําสั่ง
สอนยอมเลอะเลือนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ คําสั่งสอนทางปริยัติยอม
เลอะเลือน ๑ คําสั่งสอนทางปฏิบัติยอมเลอะเลือน ๑.
คําสั่งสอนทางปริยัติเปนไฉน ? คําสั่งสอนใด คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ
อันบุคคลนั้นศึกษาแลว นี้ชื่อวาคําสั่งสอนทางปริยัติ คําสั่งสอนทางปริยัติ
แมนั้น ยอมเลอะเลือน ฟน เฝอ เหินหาง. คําสั่งสอน....ยอมเลอะ
เลือนแมอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
คําสั่งสอนทางปฏิบัติเปนไฉน ? ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติ
สมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชนความ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความเปนผูกระทําใหสมบูรณในศีล ความ
เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณ
ในโภชนะ ความประกอบเนือง ๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย พละ ๕ โพชฌงค
๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ชอื่ วาคําสั่งสอนทางปฏิบัติ คําสั่งสอนทางปฏิบัติ
แมนั้น ยอมเลอะเลือน ฟนเฝอ เหินหาง คําสั่งสอนยอมเลอะเลือนแม
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
[๒๓๓] คําวา บุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด มีความวา บุคคลนั้น
ยอมฆาสัตวบาง ลักทรัพยบาง. ตัดที่ตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลน
เฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักปลนทีห่ นทางเปลี่ยวบาง คบหาภรรยาของ
ผูอื่นบาง กลาวคําเท็จบาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลนั้นยอม
ปฏิบัติผิด.
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[๒๐๔] คําวา นี้เปนธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น มี
ความวา ขอปฏิบัติผิดนี้ เปนธรรมอันไมประเสริฐ เปนธรรมของตน
พาล เปนธรรมของตนหลง เปนธรรมของตนไมรู. เปนธรรมของคนมี
ถอยคําดิ้นไดไมตายตัว ในบุคคลนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา นี้เปน
ธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
เจาจึงตรัสวา :- (พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเมตเตยยะ.)
คําสั่งสอนของบุคคลผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุน
ธรรมยอมเลอะเลือน และบุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด นี้เปน
ธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนัน้ .
[๒๓๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลใดเปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน ยอมซอง
เสพเมถุนธรรม บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวาเปน
ปุถุชนคนเลวในโลก เหมือนยวดยานที่หมุนไป ฉะนั้น.

วาดวยผูบวชแลวสึก
[๒๓๖] คําวา เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน มีความวา เปน
ผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา
๑, ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑.
เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน ดวยสวนบรรพชาอยางไร ? บุคคล
ตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ
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ตัดกังวลในมิตรและอํามาตย ตัดกังวลในความสั่งสม ปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล
เปนผูเดียวเที่ยวไป คือ อยู เปลี่ยนกิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป
ใหเปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป ชื่อวา เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้อง
ตน ดวยสวนบรรพชาอยางนี้.
เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน ดวยการละความคลุกคลีดวยหมูอยาง
ไร ? บุคคลนั้นบวชแลวอยางนั้น เปนผูเดียว ซองเสพเสนาสนะ อันเปน
ปาละเมาะและปาทึบ อันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกองปราศจาก
ชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกเรน
ภิกษุนั้น เดินผูเดียว ยืนผูเดียว นัง่ ผูเดียว นอนผูเดียว เขาบานเพื่อ
บิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งในที่หลีกเรนผูเดียว อธิษฐานจงกรม
ผูเดียว เปนผูเดียวเที่ยวไป อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปน
ไป ใหเปนไป ชื่อวา เปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน ดวยการละ
ความคลุกคลีดวยหมู อยางนี้.
[๒๓๗] คําวา บุคคลใด ยอมซองเสพเมถุนธรรม มีความวา
ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวา
เมถุนธรรม คําวา บุคคลใด....ยอมซองเสพเมถุนธรรม ความวา
สมัยตอมา บุคคลนั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา
เวียนมาเปนคฤหัสถ ยอมเสพ ซองเสพ หมกมุน เสพเฉพาะซึ่งเมถุนธรรม
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลใด....ยอมซองเสพเมถุนธรรม.
[๒๓๘] คําวา บุคคลนั้น....ในโลก เหมือนยวดยานที่หมุน
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ไปฉะนั้น มีความวา คําวา ยาน ไดแก ยานชาง ยานมา ยานโค ยานแกะ
ยานแพะ ยานอูฐ ยานลา ที่หมุนไป คือที่เขามิไดฝกหัด มิไดฝกฝน
มิไดอบรม ยอมแลนไปผิดทาง คือ ยอมขึ้นบนตอไมบาง กองหินบาง
ที่ไมเรียบ ทําลายยานบาง ผูขับขี่บาง ตกไปในเหวบาง ยานนั้นที่หมุน
ไปคือที่เขามิไดฝกหัด มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมแลนไปผิดทาง ฉันใด
บุคคลนั้นหมุนผิดไป เปรียบเหมือนยานที่หมุนไป ยอมถึงทางผิด คือถือ
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ ถือมิจฉาสมาธิ ก็ฉันนั้น ยานนั้นที่หมุนไป คือที่เขามิ
ไดฝกหัด มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมขึ้นบนตอไมบาง กองหินบางที่
ไมเรียบรอย ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานที่หมุนไป
ยอมขึ้นสูกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมฝปปลาป อภิชฌา
พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขาร กามคุณ ๕ นิวรณ อันไมเสมอ ฉันนั้น
เหมือนกัน ยานนั้นที่หมุนไป คือที่เขามิไดฝกหัด มิไดฝกฝน มิไดอบรม
ยอมทําลายแมผูขับขี่ ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือนยาน
ที่หมุนไป ยอมทําลายตนในนรก ทําลายตนในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทําลาย
ตนในวิสัยแหงเปรต ทําลายตนในมนุษยโลก ทําลายตนในเทวโลก ฉัน
นั้น ยานนั้นที่หมุนไป คือที่เขามิไดฝกฝน มิไดฝกหัด มิไดอบรม ยอม
ตกเหวบาง ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานที่หมุนไป
ยอมตกไปสูเหวคือชาติบาง ตกไปสูเหวคือชราบาง ตกไปสูเหวคือพยาธิบาง
ตกไปสูเหวคือมรณะบาง ตกไปสูเหวคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสบาง ฉันนั้นเหมือนกัน.
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คําวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก ฯลฯ มนุษยโลก เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลนั้น......ในโลกเหมือนยวดยานที่หมุนไป
ฉะนั้น.
[๒๓๙] คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววาเปนปุถุชนคนเลว มี
ความวา คําวา ปุถุชน ความวา ชือ่ ปุถุชน เพราะอรรถวาอะไร ?
ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา ยังกิเลสอันหนาแนนใหเกิด เพราะอรรถ
วา มีสักกายทิฏฐิที่ยังไมไดกําจัดหนาแนน เพราะอรรถวา ปฏิญาณตอ
ศาสดามาก เพราะอรรถวา อันคติทั้งปวงรอยไวมาก เพราะอรรถวา
ผูอันอภิสังขารตาง ๆ ปรุงแตงไวมาก เพราะอรรถวา ผูล อยไปตามโอฆกิเลสตาง ๆ มาก เพราะอรรถวา ผูเดือดรอนดวยความเดือนรอนตาง ๆ
มาก เพราะอรรถวา ผูเรารอนดวยความเรารอนตาง ๆ มาก เพราะอรรถ
วา ผูกําหนัด ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของเกี่ยว เกี่ยวพัน
พัวพัน ในกามคุณ ๕ มาก และเพราะอรรถวา อันนิวรณ ๕ รอยรัด
ปกคลุม หุมหอ ปดบัง ปกปด ครอบงําไวมาก.
คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววาเปนปุถุชนคนเลว มีความวา
ไดกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนี้วาเปนปุถุชนคนเลว ทราม
ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บัณฑิตทั้งหลาย
กลาววาเปนปุถุชนคนเลว เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :บุคคลใดเปนผูเดียวเที่ยวไปในเบื้องตน ยอมซอง
เสพเมถุนธรรม บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวาเปน
ปุถุชนคนเลวในโลก เหมือนยวดยานที่หมุนไป ฉะนั้น.
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[๒๔๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษุนั้นยอมเสื่อมไป
ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุน
ธรรมเสีย.

วาดวยยศและเกียรติ
[๒๔๑] คําวา ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษุนั้นยอม
เสื่อมไป. มีความวา ยศเปนไฉน ? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผู
อันชนทั้งหลายสักการะเคารพ นับถือ บูชา นอบนอมแลวเปนผูไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ในกาลกอน คือใน
คราวเปนสมณะ นี้เรียกวา ยศ
เกียรติเปนไฉน ? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูอันชนทั้งหลาย
สรรเสริญเกียรติคุณวา เปนบัณฑิตผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูตร มีถอย
คําไพเราะ มีปฏิภาณดี ทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินัยบาง เปน
พระธรรมกถึกบาง เปนผูถือการอยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถอื การเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือการทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือ
การทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก
เปนวัตรบาง เปนผูถือการหามภัตในภายหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการ
อยูในเสนาสนะตามที่เขาจัดใหเปนวัตรบาง เปนผูพูดปฐมฌานบาง เปนผู
ไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผู
ไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง
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เปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติบาง ในกาลกอน คือในคราวเปนสมณะ นี้เรียกวา เกียรติ.
คําวา ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษุนั้นยอมเสื่อมไป
มีความวา สมัยตอมา เมื่อภิกษุนั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
สิกขา เวียนมาเปนคฤหัสถ ยศนั้นและเกีตรตินั้นยอมเสื่อมไปคือ เสื่อมรอบ
สิ้นไป หมดไป สิ้นไป สลายไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยศและเกียรติ
ในกาลกอนของภิกษุนั้นยอมเสื่อมไป.

วาดวยสิกขา ๓ อยาง
[๒๔๒] คําวา ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนั้นแลวพึงศึกษาเพื่อ
ละเมถุนธรรมเสีย มีความวา คําวา นั้น คือ ภิกษุเห็น พบ เทียบเตียงพิจารณาทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซึ่งสมบัติและวิบัตินั้น คือ
ยศและเกียรติในกาลกอน คือในคราวเปนสมณะ กลายเปนความเสื่อมยศ
และเสื่อมเกียรติของภิกษุผูบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา
แลวเวียนมาเปนคฤหัสถในภายหลัง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เห็นความ
เสื่อมแมนั้นแลว.
คําวา พึงศึกษา ไดแก สิกขา ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑
อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญ
 ญาสิกขา ๑.
อธิศีลสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล สํารวมดวย
ความสํารวมในปาติโมกขถึงพรอมดวยอาจาระและโคจระ เห็นภัยในโทษ
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ทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ
นอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนที่ตั้ง เปนเบื้องตน เปนเครื่องประพฤติ เปน
ความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอม
แหงกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา อธิศีลสิกขา.
อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
อยู เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตใน
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตสมาธิอยู เพราะปติสิ้นไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไ ดฌานนี้เปน
ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัส
กอน ๆ ได บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา อธิจิตตสิกขา.
อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีปญญาประ
กอบดวยปญญาอันใหถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส
ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุนั้นยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ
นี้เรียกวา อธิปญญาสิกขา.
คําวา เมถุนธรรม มีความวา ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแก ธรรม
ของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม.
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คําวา ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนนั้ แลว พึงศึกษาเพื่อละ
เมถุนธรรมเสีย มีความวา ภิกษุพึงศึกษาแมอธิศีล พึงศึกษาแมอธิจิต
พึงศึกษาแมอธิปญญา เพื่อละ เพื่อสงบ เพื่อสละคืน เพื่อระงับเมถุนธรรม
คือภิกษุเมื่อนึก เมื่อรู เมื่อเห็น เมือ่ พิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อ
นอมจิตไปดวยศรัทธา เมื่อประคองความเพียร เมื่อเขาไปตั้งสติ เมื่อตั้งจิต
ใหมั่น เมื่อรูช ัดดวยปญญา เมื่อรูยิ่งธรรมที่พึงรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่
พึงกําหนดรู เมื่อละธรรมที่พึงละ เมื่อเจริญธรรมทีพ่ ึงเจริญ เมือ่ ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่พึงทําใหแจง พึงศึกษา พึงประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติดวยดี
สมาทานประพฤติซึ่งสิกขา ๓ เหลานี้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภิกษุเห็น
ความเสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมเสีย เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษุนั้นยอมเสื่อมไป
ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรม
เสีย.
[๒๔๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ภิกษุนั้นถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือน
คนกําพรา ไดยินเสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอม
เปนผูเกอเขินเปนผูเชนนั้น.

วาดวยขอเสียของภิกษุ
[๒๔๔] คําวา ภิกษุนั้นถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา
เหมือนคนกําพรา มีความวาภิกษุนั้น อันความดําริในกาม ดําริใน
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พยาบาท ดําริในควานเบียดเบียน ดําริดวยทิฏฐิ ถูกตอง ครอบงํา กลุมรุม
ประกอบ ยอมซบเซา. ซึมเซา เซื่อมซึม หงอยเหงา เหมือนคนกําพรา
คนโง คนหลงใหล นกเคาคอยดักจับหนูอยูที่กิ่งไม ยอมซบเซา ซึมเซา
เซื่อมซึม หงอยเหงา ฉันใด สุนัขจิ้งจอก ดักจับปลาอยูที่ริมฝงแมน้ํา
ยอมซบเซา ซึมเซา เซือ่ มซึม หงอยเหงา ฉันใด แมวคอยดักจับหนู.
อยูในที่ตอ ที่ทอน้ํา ที่ฝงน้ํามีเปอกตม ยอมซบเซา ซึมเซา เซื่อมซึม
หงอยเหงา ฉันใด ลามีแผลที่หลัง ยอมซบเซา ซึมเซา เซื่อมซึม
หงอยเหงาอยูในที่โขดหิน ที่ทาน้ํา และฝงมีเปอกตม ฉันใด ภิกษุนั้น
ผูหมุนไปผิด อันความดําริในกาม ดําริในพยาบาท ดําริในความเบียดเบียน
ดําริดวยทิฏฐิ ถูกตอง ครอบงํา กลุมรุม ประกอบ ยอมซบเซา ซึมเซา
เซื่อมซึม หงอยเหงา ฉันนั้น เหมือนคนกําพรา คนโง คนหลงใหล
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภิกษุนั้นถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา
เหมือนคนกําพรา.
[๒๔๕] คําวา ไดยินเสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอม
เปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนั้น มีความวา คําวา ชนเหลาอื่น คือ
อุปชฌายบาง อาจารยบาง ชนชั้นอุปชฌายบาง ชนชั้นอาจารยบาง มิตร
บาง คนที่เคยเห็นกันบาง คนที่เคยคบกันบาง สหายบาง ยอมตักเตือนวา
ดูกอนอาวุโส ไมใชลาภของทานแล ทานเอาดีไมไดแลว คือขอที่ทาน
ไดพระศาสดาผูยิ่งใหญเห็นปานนี้ บวชในธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสดี
แลวอยางนี้ ไดคณะพระอริยะเห็นปานนี้แลว บอกคืนพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ สิกขา แลวเวียนมาเพื่อความเปนคฤหัสถ เพราะเหตุแหงเมถุน
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ธรรมอันเลว ทานชื่อวาเปนผูไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายบาง เปน
ผูไมมีหิริในกุศลธรรมทัง้ หลายบาง เปนผูไมมีโอตตปปะในกุศลธรรม
ทั้งหลายบาง เปนผูไมมีสติในกุศลธรรมทั้งหลายบาง เปนผูไมมีปญญา
ในกุศลธรรมทั้งหลายบาง ดังนี้ ภิกษุนั้นไดยิน ไดฟง กําหนด พิจารณา
ตรวจตราแลว ซึ่งถอยคํา คําเปนคลอง คําแสดง คําสั่งสอน ของ
อุปชฌายเปนตนเหลานั้น ยอมเปนผูเกอเขิน คือ ขวยเขิน อึดอัด กระดากอาย เสียใจ.
คําวา ผูเปนเชนนั้น ไดแก ภิกษุผูหมุนไปผิดนั้น ยอมเปนผู
เชนนั้น คือ เปนผูเหมือนกันเชนนั้น เปนผูดํารงอยูอยางนั้น เปนผูมี
ประการอยางนั้น เปนผูมีสวนเปรียบอยางนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ได
ยินเสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผู
เชนนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ภิกษุนั้น ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา
เหมือนคนกําพรา ไดยินเสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว
ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนั้น.
[๒๔๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ลําดับนั้น ภิกษุนั้นถูกวาทะของชนเหลาอื่นตัก
เตือน ยอมกระทําศัสตรา การกลาวเท็จทั้งรูอยูนั้นเปน
เครื่องผูกพันภิกษุนั้น ภิกษุนั้นยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูด
เท็จ.
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[๒๔๗] คําวา ลําดับนั้น ภิกษุนั้นถูกวาทะของชนเหลาอื่น
ตักเตือน ยอมกระทําศัสตรา มีความวา ศัพทวา อถ เปนบทสนธิ
เชื่อมบท เปนปทปูรณะควบอักษร เปนศัพทมีพยัญชนะสละสลวย เปน
ลําดับบท.
คําวา ศัสตรา ไดแก ศัสตรา ๓ อยาง คือ ศัสตราทางกาย ๑
ศัสตราทางวาจา ๑ ศัสตราทางใจ ๑. กายทุจริต ๓ อยาง เปนศัสตรา
ทางกาย วจีทุจริต ๔ อยาง เปนศัสตราทางวาจา มโนทุจริต ๓ อยาง
เปนศัสตราทางใจ.
คําวา ถูกวาทะของชนเหลาอื่นตักเตือน ความวา ภิกษุนั้น
อันอุปชฌายบาง อาจารยบาง ชนชัน้ อุปชฌายบาง ชนชั้นอาจารยบาง
มิตรบาง คนที่เคยเห็นกันบาง คนที่เคยคบกันบาง สหายบาง ตักเตือน
แลว ยอมกลาวเท็จทั้งรู คือยอมกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจายินดี
ยิ่งในบรรพชา แตขาพเจาตองเลี้ยงมารดา ฉะนั้นจึงตองลาสิกขา ขาพเจา
ตองเลี้ยงบิดาตองเลี้ยงพี่ชายนองชาย ตองเลี้ยงพี่สาวนองสาวตองเลี้ยงบุตร
ตองเลี้ยงธิดา ตองเลี้ยงมิตรตองเลี้ยงอํามาตยตองเลี้ยงญาติ ตองเลี้ยงคน
ที่สืบเชื้อสาย ฉะนั้นจึงตองลาสิกขา ดังนี้ชื่อวายอมทําศัสตราทางวาจา คือ
ยอมใหศัสตราทางวาจาเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้นพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ลําดับนั้น ภิกษุนั้น ถูกวาทะของชนเหลาอื่น
ตักเตือน ยอมกระทําศัสตรา.
[๒๔๘] คําวา การกลาวเท็จทั้งรูอยูนั้น เปนเครื่องผูกพัน
ภิกษุนั้น มีความวา การกลาวเท็จทั้งรูอยูนั้น เปนเครื่องผูกพัน คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 681

เปนปาใหญ เปนปาชัฎใหญ เปนทางกันดารให เปนทางไมเสมอมาก.
เปนทางคดมาก เปนหลมมาก เปนเปอกตมมาก เปนเครื่องกังวลมาก เปน
เครื่องผูกรัดมาก ของภิกษุนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา การกลาวเท็จทั้ง
รูอยูนั้นเปนเครื่องผูกพันภิกษุนั้น.
[๒๔๙] คําวา ภิกษุนั้นหยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ มีความ
วา มุสาวาท เรียกวา ความเปนผูพูดเท็จ บุคคลบางตนในโลกนี้ อยูใน
สภาก็ดี อยูในที่ประชุมก็ดี อยูทามกลางญาติก็ดี อยูทามกลางสมาคมก็ดี
อยูทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขานําไปถามเปนพยานวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ
ทานรูสิ่งใด ก็จงบอกสิ่งนั้น บุคคลนั้น เมื่อไมรูก็บอกวารูบาง เมื่อรูก็
บอกวาไมรูบาง เมื่อไมเห็นก็บอกวาเห็นบาง เมื่อเห็นก็บอกวาไมเห็น
บาง ยอมกลาวเท็จทั้งเพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง
เพราะเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ นี้เรียกวาความเปนผูพูด
เท็จ อีกอยางหนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยาง คือในเบื้องตน
บุคคลนั้นมีความรูวา เราจักพูดเท็จ เมื่อพูดอยูก็รูวาเรากําลังพูดเท็จ เมื่อ
พูดแลวก็รูวาเราพูดเท็จแลว มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยางเหลานี้ อีก
อยางหนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ อยาง ยอมมีดวยอาการ ๕ อยาง
ยอมมีดวยอาการ ๖ อยาง ยอมมีดวยอาการ ๗ อยาง ยอมมีดวยอาการ ๘ อยาง
คือในเบื้องตนบุคคลนั้นมีความรูวา เราจักพูดเท็จ เมื่อพูดอยูก็รูวาเรา
กําลังพูดเท็จ เมื่อพูดแลวก็รูวาเราพูดเท็จแลว ปดบังซึ่งทิฏฐิ ความควร
ความชอบใจ ความสําคัญ ความจริง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ อยาง
เหลานี้. คําวา ยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ ความวา ยอมหยั่ง
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ลง กาวลงยึดถือเขาไปสูความเปนผูพูดเท็จ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอม
หยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา :ลําดับนั้น ภิกษุนั้นถูกวาทะของชนเหลาอื่นตัก
เตือน ยอมกระทําศัสตรา การกลาวเท็จทั้งรูอยูนั้น เปน
เครื่องผูกพันภิกษุนั้น ภิกษุนนั้ ยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูด
เท็จ.
[๒๕๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ภิกษุเปนที่เลื่องลือวาเปนบัณฑิต อธิษฐานความ
ประพฤติผูเดียว แมภายหลังประกอบเมถุนธรรม จักเศรา
หมอง เหมือนคนโงฉะนั้น.

วาดวยตนตรงปลายคด
[๒๕๑] คําวา ภิกษุเปนที่เลื่องลือวาเปนบัณฑิต มีความวา
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูอันชนทั้งหลายสรรเสริญเกียรติคุณวา
เปนบัณฑิต เปนผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูตร มีถอยคําไพเราะ มี
ปฏิภาณดี ทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินัยบาง เปนพระธรรมกถึก
บาง ฯลฯ เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง ในกาลกอน คือ
ในคราวเปนสมณะ เปนผูอันประชุมชนรู หมายรู เลื่องลือกันอยางนี้
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภิกษุเปนที่เลื่องลือวาเปนบัณฑิต.
[๒๕๒] คําวา อธิษฐานความประพฤติผูเดียว มีความวา
อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑
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ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑ อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยสวน
บรรพชาอยางไร ? ภิกษุตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ฯลฯ อธิษฐานความ
ประพฤติผูเดียวดวยสวนบรรพชาอยางนี้ อธิษฐานความประพฤติผูเดียว
ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู อยางไร ? ภิกษุนั้นบวชแลวอยางนั้น
เปนผูเดียวซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบ อันสงัด ฯลฯ
อธิษฐานความประพฤติผูเดียว ดวยการละความคลุกคลีดวยหมูอยางนี้
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อธิษฐานความประพฤติผูเดียว.
[๒๕๓] คําวา แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม มีความวา
ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้นจึงเรียก
วา เมถุนธรรม. คําวา แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม ความ
วาสมัยตอมา ภิกษุนั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และสิกขา
แลวเวียนมาเปนคฤหัสถ ประกอบ ประกอบทั่ว ประกอบดวยความเอื้อเฟอ
ประกอบดวยดี ในเมถุนธรรม เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา แมภายหลัง
ประกอบเมถุนธรรม.

วาดวยการลงโทษ
[๒๕๔] คําวา จักเศราหมอง เหมือนคนโงฉะนั้น มีความวา
บุคคลนั้นจักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมอง เหมือนคนกําพรา เหมือน
คนหลงใหล ฉะนั้น. คือ ยอมฆาสัตวบาง ลักทรัพยบาง ตัดที่ตอบาง
ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเรือนหลังเดียวบาง ดักปลนที่หนทางเปลี่ยวบาง
คบหาภรรยาของผูอื่นบาง กลาวเท็จบาง จักลําบาก จักเศราหมอง
มัวหมอง แมอยางนี้ พระราชารับสั่งใหจับกุมบุคคลนั้นแลว ใหทํา
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กรรมกรณตาง ๆ คือ ใหเฆี่ยนดวยแสบาง ใหเฆี่ยนดวยหวายบาง ใหตีดวย
ไมพลองบาง ใหตัดมือบาง ใหตัดเทาบาง ใหตัดมือและเทาบาง ใหตัด
ใบหูบาง ใหตัดจมูกบาง ใหตัดใบหูและจมูกบาง วางกอนเหล็กแดงบน
ศีรษะบาง ถลกหนังศีรษะออกแลวขัดใหขาวเหมือนสังขบาง ใสไฟลุก
โพลงเขาไปในปากจนโลหิตไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบาง พันตัว
ดวยผาชุบน้ํามันแลวเผาทั้งเปนบาง พนมือดวยผาจุดไฟใหลุกเหมือนประทีป
บาง ถลกหนังตั้งแตคอลงมาถึงขอเทา ลุกเดินเหยียบหนังนั้นจนลมลงบาง
ถลกหนังตั้งแตคอลงมาถึงบันเอว ทําใหเปนดังนุงผาคากรองบาง สวม
ปลอกเหล็กที่ขอศอกและเขาทั้งหมดแลวเสียบหลาวเหล็ก ๕ ทิศ ตั้งไวเผา
ไฟบาง เอาเบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบาง เอามีดเฉือนเนื้อออกเปน
แวน ๆ ดังเหรียญกษาปณบาง เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือแตกระดูกบาง
เอาหลาวเหล็กแทงที่ชองหูจนทะลุถึงกัน เสียบติดดินแลวจับขาหมุนไปโดย
รอบบาง ทุบใหกระดูกละเอียดแลวถลกหนังออกเหลือแตกองเนื้อดังตั่งใบ
ไมบาง เอาน้ํามันเดือดพลานรดตัวบาง ใหสุนขั กัดกินจนเหลือแตกระดูก
บาง เสียบหลาวยกขึ้นนอนหงายทั้งเปนบาง เอาดาบตัดศีรษะบาง บุคคล
นั้นจักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคล
นั้นถูกกามตัณหาครอบงําแลว มีจิตอันกามตัณหาตรึงไวแลว เมื่อแสวงหา
โภคทรัพย ยอมแลนไปสูมหาสมุทรดวยเรือ ฝาหนาว ฝารอน ถูกสัมผัส
แหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานเบียดเบียน ถูกความหิว
กระหายเบียดเบียนอยู ไปคุมพรัฐ ไปตักโกลรัฐ ไปตักกสิลรัฐ ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ ไปเวสุงครัฐ ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปกมลิรัฐ
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ไปวังกรัฐ ไปเอฬวัททนรัฐ ไปสุวัณณกูฏรัฐ ไปสุวัณณภูมิรัฐ ไปตัมพปณณิรัฐ ไปสุปปารรัฐ ไปภรุกรัฐ ไปสุรัทธรัฐ ไปอังคเณกรัฐ ไป
คังคณรัฐ ไปปรมคังคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปนรัฐ ไปอัลลสันทรัฐ ไป
มรุกันดารรัฐ เดินทางที่ตองไปดวยเขา เดินทางที่ตองไปดวยแกะ เดินทาง
ที่ตองไปดวยแพะ เดินทางที่ตองโหนไปดวยเชือกและหลัก เดินทางที่
ตองโดดลงดวยรมหนังแลวจึงเดินไปได เดินทางที่ตองไปดวยพะองไมไผ
เดินทางตามทางนก เดินทางตามทางหนู เดินทางตามทางซอกภูเขา เดิน
ทางตามลําธารที่ทองไตไปตามเสนหวาย จักลําบาก จักเศราหมอง
มัวหมองแมอยางนี้ เมือ่ แสวงหาไมได ยอมเสวยทุกขและโทมนัสแมมี
ความไมไดเปนมูล จักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้ เมื่อ
แสวงหาได ครั้นไดแลวก็เสวยทุกขและโทมนัสแมมีความรักษาเปนมูล
ดวยวิตกอยูวา ดวยอุบายอะไรหนอ พระราชาจึงจะไมริบโภคทรัพยของเรา
พวกโจรจะไมลักไป ไฟจะไมไหม น้ําจะไมพัดไป พวกทายาทอัปรียจะ
ไมขนเอาไป เมื่อรักษาปกครองอยางนี้ โภคทรัพยยอมสลายไป บุคคล
นั้นก็เสวยทุกขและโทมนัส แมมีความสลายไปแหงทรัพยเปนมูล จักลําบาก
จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาจักเศราหมอง
เหมือนคนโงฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ภิกษุเปนที่เลื่องลือวาเปนบัณฑิต อธิษฐานความ
ประพฤติผูเดียว แมภายหลังประกอบเมถุนธรรม จักเศรา
หมองเหมือนคนโง ฉะนั้น.
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[๒๕๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :มุนีทราบโทษนั้น ในความเปนฆราวาสอื่นแตความ
เปนสมณะกอนในธรรมวินัยนี้ พึงทําความประพฤติผูเดียว
ใหมั่น ไมพึงเสพเมถุนธรรม.

วาดวยปฏิปทาของมุนี
[๒๕๖] คําวา มุนที ราบโทษนั้น ในความเปนฆราวาสอื่น
แตความเปนสมณะกอน ในธรรมวินยั นี้ มีความวา คําวา นัน้
ไดแก มุนี ทราบ รู เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซึ่ง
สมบัติและวิบัตินั้น คือ ยศและเกียรติในกาลกอน คือ ในคราวเปน
สมณะ ยอมกลายเปนความเสื่อมยศและเสื่อมเกียรติ ของภิกษุผูบอกคืน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และสิกขาแลวเวียนมาเปนคฤหัสถใน
ภายหลัง.
คําวา มุนี ความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา
ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย ดํารง
อยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวา มุนี.
คําวา ในธรรมวินัยนี้ ไดแก ในทิฏฐิ ในความควร ในความ
ชอบใจ ในเขตแดน ในธรรม ในวินัย ในธรรมวินัย ในปาพจน ใน
พรหมจรรย ในสัตถุศาสน ในอัตภาพ ในมนุษยโลกนี้ เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา มุนีทราบโทษนั้น ในความเปนฆราวาสอื่นแตความเปน
สมณะกอน ในธรรมวินัยนี้.
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[๒๕๗] คําวา พึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง มีความ
วาพึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวน
บรรพชา ๑, ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑.
พึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง ดวยสวนบรรพชาอยางไร ?
มุนีตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลใน
ญาติ ตัดกังวลในมิตรและอมาตย ตัดกังวลในความสั่งสมแลว ปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสาวพัตร ออกบวชเปนบรรพชิตแลว เขาถึง
ความเปนผูไมมีกังวล พึงเปนผูเดียวประพฤติ คือ อยู เปลี่ยนอิริยาบถ
ประพฤติ รักษา เปนไป ยิ่งอัตภาพใหเปนไป มุนีพึงทําความประพฤติ
ผูเดียวใหมั่นคง ดวยสวนบรรพชาอยางนี้.
พึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู
อยางไร ? มุนีนั้นบวชแลวอยางนั้น พึงเปนผูเดียวซองเสพเสนาสนะอัน
เปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง
ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก
การหลีกเรน มุนีนั้นพึงเดินผูเดียว พึงยืนผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดียว
เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งในที่ลับผูเดียว อธิษฐาน
จงกรมผูเดียว เปนผูเดียวประพฤติ คือ อยู เปลีย่ นอิริยาบถ ประพฤติ
รักษา เปนไป มุนีพึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง ดวยการละความ
คลุกคลีดวยหมูอยางนี้ มุนีพึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคงถาวร มี
การสมาทานมั่นคง มีการสมาทานตั้งลงในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา พึงกระทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง.
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[๒๕๘] คําวา ไมพึงเสพเมถุนธรรม มีความวา ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาเมถุนธรรม
มุนีไมพึงเสพ ไมพึงซองเสพ ไมพึงรวม ไมพึงเสพเฉพาะ ซึ่งเมฤนธรรม
เพาะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมพึงเสพเมถุนธรรม เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา :มุนีทราบโทษนั้น ในความเปนฆราวาสอื่นแตความ
เปนสมณะกอน ในธรรมวินัยนี้ พึงทําความประพฤติ
ผูเดียวใหมั่น ไมพงึ เสพเมถุนธรรม.
[๒๕๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว เพราะความประพฤติ
วิเวกนั้น เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย บุคคล
ไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐดวยความประพฤติวิเวก
นั้น บุคคลนั้นแลยอมเขาไปใกลพระนิพพาน.
[๒๖๐] คําวา บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั้นเทียว มีความวา คําวา
วิเวก ไดแก วิเวก ๓ อยางคือ กายวิเวก ๑ จิตตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑
กายวิเวกเปนไฉน ? ฯลฯ นี้ชื่อวาอุปธิวิเวก ก็กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผู
มีกายหลีกออกแลว ยินดียิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีจิต
บริสุทธิ์ถึงซึ่งความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวกยอมมีแกบุคคล
ผูหมดอุปธิ ถึงซึ่งพระนิพพานอันเปนวิสังขาร.
คําวา ศึกษา ไดแก สิกขา ๓ อยาง คืออธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ฯลฯ นีช้ ื่อวาอธิปญญาสิกขา.
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คําวา บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว ความวาพึงศึกษา พึง
ประพฤติเอื้อเฟอ พึงประพฤติดวยดี พึงสมาทานประพฤติวิเวกนั่นเทียว
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว.
[๒๖๑] คําวา ความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอันสูงสุด
ของพระอริยะทั้งหลาย มีความวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา เรียกวา พระอริยะ ความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจ
อันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร ของพระอริยะทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอันสูงสุดของ
พระอริยะทั้งหลาย.
[๒๖๒] คําวา บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐดวย
ความประพฤติวิเวกนั้น มีความวาบุคคลไมพึงทําความกําเริบขึ้น ไมพึง
ทําความยกตน ไมพึงทําความถือตัว ไมพึงทําความกระดางดวยความ
ประพฤติวิเวกนั้น คือ ไมพึงยังความถือตัวใหเกิด ไมพึงทําความผูกพัน
ดวยความประพฤติวิเวกนั้น ไมพึงเปนผูกระดาง เยอหยิ่ง หัวสูง ดวย
ความประพฤติวิเวกนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลไมพึงสําคัญวา เรา
เปนผูประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกนั้น.
[๒๖๓] คําวา บุคคลนั้นแลยอมเขาไปใกลพระนิพพาน มี
ความวา บุคคลนั้นยอมเขาไปในที่ใกล ในที่ใกลรอบ ในที่ใกลเคียง ไม
หางไกล ใกลชิดตอพระนิพพาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลนั้นแล
ยอมเขาไปใกลพระนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา :-
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บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว เพราะความประพฤติ
วิเวกนั้น เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย บุคคล
ไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐดวยความประพฤติวิเวก
นั้น บุคคลนั้นแลยอมเขาไปใกลพระนิพพาน.
[๒๖๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :หมูสัตวผูยินดีในถามทั้งหลาย ยอมรักใครตอมุนี
ผูประพฤติวาง ไมมีอาลัยในกามทั้งหลาย ผูขามโอฆะ
ไดแลว.
[๒๖๕] คําวา ตอมุนีผูประพฤติวาง มีความวา คําวา วาง
คือ ผูวาง ผูเปลา ผูสงัด จากกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ
โทสะ โนหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ
ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความ
แขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่นทาน ความเมา ความประมาท กิเลส
ทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง
ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง.
คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวาโมนะ ไดแกปญญา ความรู
ทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องตองและตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยู
และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลวบุคคลนั้นชื่อวามุนี คําวา ผูประพฤติ
ความวา ผูเที่ยวไป อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป
ยังอัตภาพใหเปนไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ตอมุนีผูประพฤติวาง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 691

[๒๖๖] คําวา ไมมอี าลัยในกามทั้งหลาย มีความวา คําวา
กาม ไดแก กาม ๒ อยางโดยหัวขอ คือ วัตถุกาม ๑. กิเลสกาม ฯลฯ
นี้เรียกวาวัตถุกาม ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม มุนีกาํ หนดรูวัตถุกาม ละเวน
บรรเทา ทําใหสิ้นใหถึงความไมมีซึ่งกิเลสกาม ชื่อวาไมมีอาลัยในกาม
ทั้งหลาย คือ สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนกามเสียแลว ปราศจาก
ราคะ คือ สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนราคะเสียแลว เปนผูหมด
ตัณหา ดับแลว เย็นแลว เสวยความสุข มีตนเปนผูประเสริฐอยู เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ไมมีอาลัยในกามทั้งหลาย.
[๒๖๗] คําวา หมูส ัตวผูยินดีในกามทั้งหลายยอมรักใคร....
ผูขามโอฆะไดแลว มีความวา คําวา ปชา เปนชื่อของสัตว หมูสัตว
ผูกําหนัด ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุม หลง ของ เกี่ยว พัวพัน ในกาม
ทั้งหลาย หมูสัตวเหลานั้นยอมอยากได ยินดี ปรารถนา รักใคร ชอบใจ
ตอมุนีผูขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวงซึ่ง
กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ และทางแหงสงสารทั้งปวง
ผูไปสูฝงถึงฝงแลว ไปสูสวนสุดถึงสวนสุดแลว ไปสูที่สุดถึงที่สุดแลว ไปสู
สวนสุดรอบถึงสวนสุดรอบแลว ไปสูที่จบถึงที่จบแลว ไปสูที่ตานทานถึง
ที่ตานทานแลว ไปสูทลี่ ลี้ ับถึงที่ลลี้ ับแลว ไปสูทพี่ ึ่งถึงที่พึ่งแลว ไปสูที่ไมมี
ภัยถึงที่ไมมีภัยแลว ไปสูที่ไมเคลื่อนถึงที่ไมเคลื่อนแลว ไปสูอมตะถึงอมตะ
แลว ไปสูนพิ พานถึงนิพพานแลว พวกลูกหนี้ยอ มปรารถนารักใครความ
เปนผูหมดหนี้ ฉันใด พวกปวยไขยอมปรารถนารักใครความเปนผูหายโรค
ฉันใด พวกติดอยูในเรือนจํายอมปรารถนารักใครความพนจากเรือนจํา
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ฉันใด พวกเปนทาสยอมปรารถนารักใครความเปนไท ฉันใด พวกเดิน
ทางกันดารยอมปรารถนารักใครภาคพื้นที่เกษม ฉันใด หมูสัตวผูกําหนัด
ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว พัวพันในกามทั้งหลาย
หมูสัตวเหลานั้นยอมอยากได ยินดี ปรารถนา รักใคร ชอบใจ ตอมุนี
ผูขามคือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ
ภวโอฆะ ฯลฯ ไปสูนพิ พานถึงนิพพานแลว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา หมูสตั วผูยินดีในกามทั้งหลาย ยอมรักใคร....
ผูขามโอฆะไดแลว เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :หมูสัตว ผูยินดีในกามทั้งหลาย ยอมรักใครตอมุนี
ผูประพฤติวาง ไมมีอาลัยในกามทั้งหลาย ผูขามโอฆะ
ไดแลว ดังนี้.
จบ ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๗
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อรรถกถาติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส
ในติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เมถุนมนุยุตฺตสฺส ความวา ผูประกอบเนือง ๆ ในเมถุนธรรม.
บทวา อิติ ความวา ทานพระติสสเมตเตยยะกราบทูลอยางนี้.
บทวา อายสฺมา เปนคําแสดงความรัก.
บทวา ติสฺโส เปนชื่อของพระเถระนั้น พระเถระแมนั้นก็ปรากฏ
โดยชื่อวา ติสสะ พระเถระนี้ไดปรากฏดวยสามารถแหงโคตรนั่นแลวา
เมตเตยยะ เพราะฉะนั้น ในอัตถุปปตติกถาทานจึงกลาววา มีสหาย ๒ คน
ชื่อติสสเมตเตยะ.
บทวา วิฆาต ไดแก ความเขาไปกระทบ.
บทวา พฺรูหิ แปลวา โปรดบอก.
บทวา มาริส เปนคําแสดงความรัก ทานอธิบายวา ทานผูนิรทุกข.
บทวา สุตฺวาน ตว สาสน ความวา ฟงพระดํารัสของพระองค
แลว. ทานพระติสสเมตเตยยะกราบทูลอาราธนาใหทรงแสดงธรรมปรารภ
สหาย ก็พระเถระนั้นเปนผูมีการศึกษาดีทีเดียว.
บทวา เมถุนธมฺโม นาม นี้เปนบทอุทเทสเมถุนธรรมที่พงึ ชี้แจง.
บทวา อสทฺธมฺโม ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษคือชนชั้นต่ํา.
บทวา คามธมฺโม ไดแก ธรรมที่พวกชาวบานประพฤติ.
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บทวา วสลธมฺโม ไดแก ธรรมของคนถอย อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
วสลธรรม เพราะอรรถวา เปนธรรมชั่ว ดุจฝน เพราะกิเลสรั่วรด.
บทวา ทุฏุลฺโล ความวา ชื่อวา ชั่วหยาบ เพราะอรรถวา ชื่อ
วาชั่ว เพราะกิเลสประทุษราย ชื่อวาหยาบเพราะไมละเอียด ก็เพราะความ
เห็นก็ดี ความยึดถือก็ดี ความลูบคลําก็ดี ความถูกตองก็ดี ความกระทบ
ก็ดี ที่เปนบริวารของธรรมนั้น ชั่วหยาบ ฉะนั้น ธรรมทีช่ ั่วหยาบนั้น
จึงเปนเมถุนธรรม.
บทวา โอทกนฺติโก ความวา ชื่อวา มีน้ําเปนที่สุด เพราะอรรถ
วา ถือเอาน้ํา เพื่อความบริสุทธิ์ในที่สดุ แหงธรรมนั้น อุทกันตะนั่นแหละ
เปนโอทกันติกะ ชื่อวา เปนธรรมอันพึงทําในที่ลับ เพราะเปนธรรมที่
พึงทําในที่ลับ คือในโอกาสที่ปกปด ปาฐะวา วินเย ปน ทุฏุลฺล
โอทกนฺติก รหสฺส ดังนี้ก็มี.
ในบท ๓ บทเหลานั้น พึงเปลี่ยนบท โย โส ประกอบเปน ย ต
ความวา อันใดชั่วหยาบ อันนั้นเปนเมถุนธรรม, อันใดมีน้ําเปนที่สุด
อันนั้นเปนเมถุนธรรม, อันใดพึงทําในที่ลับ อันนั้นเปนเมถุนธรรม. แต
ในที่นี้ พึงทราบการประกอบบท อยางนี้วา ธรรมใดเปนธรรมของ
อสัตบุรุษ ธรรมนั้นเปนเมถุนธรรม ฯลฯ ธรรมใดเปนธรรมอันพึงทํา
ในที่ลับ ธรรมนั้นเปนเมถุนธรรม ชือ่ วาธรรมคือความถึงพรอมดวยธรรม
ของคนคูกัน เพราะเปนธรรมอันคนคู ๆ กันพึงถึงพรอม ประกอบความ
ในบทนั้นวา ความถึงพรอมดวยธรรมของคนคูกันนั้น ชื่อวาเมถุนธรรม.
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บทวา กึการณา วุจฺจติ เมถุนธมฺโม ความวา ชื่อวาเมถุนธรรม
ดวยเหตุอะไร ดวยปริยายอะไร พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงเหตุนั้น
ซึ่งทานกลาวดวยประการฉะนี้ จึงกลาววา อุภินนฺ  รตฺตาน เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภนิ ฺน รตฺตาน ความวา แหงหญิง
และชาย ๒ คน อันราคะยอมแลว.
บทวา อวสฺสุตาน ความวา ชุมแลวดวยกิเลส.
บทวา ปริยุฏิตาน ความวา กําจัดและย่ํายีอาจาระที่เปนกุศลตั้ง
อยู ดุจในประโยควา โจรปลนในหนทาง เปนตน.
บทวา ปริยาทินฺนจิตฺตาน ความวา ผูมีจิตกําจัดกุศลจิต คือทําให
สิ้นไปตั้งอยู.
บทวา อุภินฺน สทิสาน ความวา ทั้ง ๒ คนมีกิเลสพอกัน.
บทวา ธมฺโม ไดแก สภาวะ.
บทวา ต การณา ความวา เพราะเหตุนั้น.
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะยังความขอนั้นใหสําเร็จดวยอุปมา จึงกลาววา
อุโภ กลหการกา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภ กลหการกา ความวา ในกาล
อันเปนสวนเบื้องตน คน ๒ คนทําความทะเลาะกัน.
บทวา เมถุนกาติ วุจฺจนฺติ ความวา เรียกวา คนเปนเชนเดียวกัน.
บทวา ภณฺฑนการกา ความวา ไปการทําความมุงรายกันในที่นั้น ๆ.
บทวา ภสฺสการกา ความวา ทําความทะเลาะกันดวยวาจา.
บทวา วิวาทการกา ความวา กระทําคําพูดตาง ๆ.
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บทวา อธิกรณการกา ความวา กระทําเหตุพิเศษที่ถึงการวินิจฉัย.
บทวา วาทิโน ความวา กลาวและกลาวตอบกัน.
บทวา สลฺลาปกา ความวา กลาวเจรจา.
บทวา เอวเมว เปนคําเปรียบเทียบดวยอุปมา.
บทวา ยุตฺตสฺส ความวา ประกอบพรอม.
บทวา ปยุตฺตสฺส ความวา ประกอบโดยเอื้อเฟอ.
บทวา อายุตฺตสฺส ความวา ประกอบเปนพิเศษ.
บทวา มายุตฺตสฺส ความวา ประกอบโดยความเปนอันเดียวกัน.
บทวา ตฺจริตสฺส ความวา กระทําเมถุนธรรมนั้น.
บทวา ตพฺพหุลสฺส ความวา กระทําเมถุนธรรมนั้นใหมาก.
บทวา ตคฺครุกสฺส ความวา กระทําเมถุนธรรมนั้นใหหนัก.
บทวา ตนฺนินฺนสฺส ความวา มีจิตนอมไปในเมถุนธรรมนัน้ .
บทวา ตปฺโปณสฺส ความวา มีกายนอมไปในเมถุนธรรมนั้น.
บทวา ตปฺปพฺภารสฺส ความวา มีกายมุงหนาไปในเมถุนธรรมนั้น.
บทวา ตทธิมุตฺตสฺส ความวา มีใจเที่ยวไปในเมถุนธรรมนั้น.
บทวา ตทาธิปเตยฺยสฺส ความวา กระทําเมถุนธรรมนั้นใหเปน
ใหญเปนหัวหนาเปนไป.
บทวา วิฆาต เปนบทอุทเทสแหงบทที่จะพึงชี้แจง.
บทวา วิฆาต ความวา ความเบียดเบียน.
บทวา อุปฆาต ความวา ความเบียดเบียนทําใกล ๆ.
บทวา ปฬน ความวา ความกระทบกระทั่ง.
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บทวา ฆฏฏน ความวา ความบีบคั้น บททุกบทเปนไวพจนกัน
และกันทั้งนั้น.
บทวา อุปทฺทว ความวา ความเบียดเบียน.
บทวา อุปสคฺค ความวา อาการที่เขาไปเบียดเบียนในที่นั้น ๆ.
บทวา พฺรูหิ แปลวา โปรดตรัสบอก.
บทวา อาจิกฺขุ แปลวา โปรดวิสชั นา.
บทวา เทเสหิ แปลวา โปรดแสดง.
บทวา ปฺาเปหิ แปลวา โปรดใหทราบ.
บทวา ปฏเปหิ แปลวา โปรดตั้งไว.
บทวา วิวร แปลวา โปรดทําใหปรากฏ.
บทวา วิภช แปลวา โปรดจําแนก.
บทวา อุตฺตานีกโรหิ แปลวา โปรดใหถึง.
บทวา ปกาเสหิ แปลวา โปรดทําใหปรากฏ.
บทวา ตุยฺห วจน แปลวา พระดํารัสของพระองค.
บทวา พฺยปถ แปลวา พระดํารัส.
บทวา เทสน แปลวา พระดํารัสบอก.
บทวา อนุสาสน แปลวา พระโอวาท.
บทวา อนุสิฏึ แปลวา พระดํารัสพร่ําสอน.
บทวา สุตฺวา ความวา ฟงแลวดวย โสตวิญญาณ
บทวา สุณิตฺวา เปนไวพจนของบทวา สุตฺวา นั่นแหละ.
บทวา อุคฺคเหตฺวา ความวา ถือเอาโดยชอบ.
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บทวา อุปธารยิตฺวา ความวา ไมใหลืม.
บทวา อุปลกฺขยิตฺวา ความวา กําหนดไว.
บทวา มุสฺสเต วาป สาสน ความวา คําสั่งสอนทั้งสองอยาง
คือปริยัติและปฏิบัติ ยอมเสียหาย.
บทวา วาป สักวาเปนปทปูรณะ.
บทวา เอต ตสฺมึ อนาริย ความวา นี้คือมิจฉาปฏิปทา เปน
ธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น.
บทวา คารวาธิวจน เปนคํากลาวถึงความเคารพตอครูผูสูงสุดของ
สัตวผูประเสริฐดวยคุณ เพราะเหตุนั้น โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา :คําวา ภควา เปนคําประเสริฐสุด คําวา ภควา
เปนคําสูงสุด เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรง
ควรแกความเคารพโดยฐานเปนครู ฉะนั้นจึงทรงพระนาม
วา ภควา.
จริงอยู นามมี ๔ อยาง คือ อาวัตถิกนาม ๑ ลิงคิกนาม ๑
เนมิตตกนาม ๑ อธิจจสมุปปนนนาม ๑.
มีคําอธิบายวา นามที่ตั้งขึ้นตามความปรารถนา ตามโวหารของ
ชาวโลก ชื่อวา อธิจจสมุปปนนนาม.
บรรดานามเหลานั้น นามเปนตนวา ลูกโค โคถึก โคงาน อยาง
นี้ชื่อวา อาวัติถิกนาม.
นามเปนตนวา คนมีไมเทา คนมีรม สัตวมีหงอน สัตวมีงวง
อยางนี้ชื่อวา ลิงคิกนาม.
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นามเปนตนวา ผูไดวิชา ๓ ผูไดอภิญญา ๖ อยางนี้ชื่อวา
เนมิตตกนาม.
นามเปนตนวา เจริญศรี เจริญทรัพย ซึง่ ตั้งขึ้นโดยมิไดเพงเนื้อ
ความของถอยคํา อยางนี้ชื่อวา อธิจจสมุปปนนนาม.
ก็พระนามวา ภควา นี้เปน เนมิตตกนาม พระนางสิริมหามายา
ก็มิไดทรงขนาน พระเจาสุทโธทนมหาราชก็มิไดทรงขนาน พระญาติแปด
หมื่นก็มิไดทรงขนาน เทวดาวิเศษทั้งหลายมีทาวสักกเทวราชและทาวสัน
ดุสิตเทวราชเปนตน ก็มิไดทรงขนาน จริงอยู พระสารีบตุ รเถระกลาว
ไววา พระนามวา ภควา นี้ พระมารดาก็มิไดทรงขนาน ฯลฯ พระ
นามวา ภควา นี้เกิดขึ้นที่สุดแหงวิโมกข เปนสัจฉิกาบัญญัติ แกพระ
ผูมีพระภาคผูพุทธเจาทั้งหลาย พรอมกับการไดเฉพาะซึ่งพระสัพพัญุตญาณ
ณ ควงไมโพธิ อีกนัยหนึ่งวา :พระผูมีพระภาคเจาทรงมีโชค ทรงหักกิเลส ทรงประ
ประกอบดวยภคธรรม ทรงจําแนกแจกธรรม ทรงคบธรรม
และทรงคายกิเลสเปนเครื่องไปในภพทั้งหลายไดแลว เหตุ
นั้นจึงทรงพระนามวา ภควา.
ในคาถานั้น ทานกลาวนิรุตติศาสตรไว ๕ อยาง คือ การลงอักษร
ใหม ๑ การเปลี่ยนอักษร ๑ การแปลงอักษร ๑ การลบอักษร ๑ และการ
ประกอบดวยความสมบูรณแหงเนื้อความของธาตุทั้งหลาย บัณฑิตพึงถือ
เอาลักษณะแหงนิรุตติศาสตรที่ทานกลาวไวอยางนี้ ทราบความสําเร็จแหง
บทดวยประการฉะนี้.
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บรรดานิรุตติศาสตร ๕ อยางนั้น ก็ลงอักษรซึ่งไมมีอยู ดุจการ
ลง ร อักษรในประโยคนี้วา นกฺขตฺตราชาริว ตารกาน ดังนี้ ชื่อวา
การลงอักษรใหม.
การเปลี่ยนอักษรทีม่ ีอยู โดยเอาขางหนาไวขางหลังดุจเมื่อควรจะ
กลาววา หึสนา หึโส ก็กลาวเสียวา สีโห ดังนี้ ชื่อวา การเปลี่ยน
อักษร.
การแปลงอักษรใหเปนอักษรอื่น ดุจการแปลง อ อักษรเปน เอ
อักษร ในประโยคนี้วา นวิจฺฉนฺทเก ทาเน ทิยติ ดังนี้ ชือ่ วาการ
แปลงอักษร.
การลบอักษรที่มีอยู ดุจเมื่อควรจะกลาววา ชีวนสฺส มุโต
ชีวนมุโต ก็ลบ ว อักษร และ น อักษรเสีย เปน ชีมุโต ดังนี้ ชื่อ
วาการลบอักษร.
การประกอบเนื้อความเปนพิเศษตามที่ประกอบในที่นั้น ๆ ดุจการทํา
บทวา ปกฺรพุ ฺพมาโน ในประโยคนี้ วา ผรุสาหิ วาจาหิ ปกฺรุพฺพ
มาโน อาสชฺช ม ตฺว วทสิ กุมาร ใหสําเร็จเนื้อความวา อติภวมาโน
ดังนี้ ชื่อวาการประกอบดวยความสมบูรณแหงเนื้อความของธาตุทั้งหลาย.
เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงมีภาคยะที่ถงึ ฝงมีทานและศีลเปน
ตน ซึ่งใหบงั เกิดโลกิยสุขและโสกุตตรสุข ฉะนั้น เมื่อควรจะถวายพระ
นามวา ภาคฺยวา พึงทราบวา ทานถือเอาลักษณะแหงนิรุตติศาสตร
อยางนี้หรือถือเอาลักษณะคือการเพิ่มศัพทมีปโสทร ศัพทเปนตน โดยนัย
แหงศัพทศาสตร ถวายพระนามวา ภควา.
๑

๑. ปโสทร - ที่ทองมีรอยจุด.
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อนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดทรงหักกิเลส เครื่องกระวนกระวาย เครื่องเรารอนทุกอยางนับแสน มีประเภทคือ โลภะ โทสะ โมหะ
มนสิการวิปริต อหิริกะ อโนตตัปปะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ
อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถย ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ
ปมาทะ ตัณหา อวิชชา อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ สังกิเลส ๓ วิสมสัญญา
๓ วิตก ๓ ปปญจะ ๓ วิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๘ โอฆะ ๔
โยคะ ๔ อคติ ๔ ตัณหา ๔ อุปาทาน ๔ เจโตขีละ ๕ วินพิ ันธะ ๕
นิวรณ ๕ อภินันทนะ ๕ วิวาทมูล ๖ กองตัณหา ๖ อนุสยั ๗ มิจฉัตตะ ๘ ตัณหามูล ๙ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทิฏฐิ ๖๒ ตัณหาวิปริต ๑๐๘
หรือโดยยอ ซึ่งมาร ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร
และเทวบุตรมาร ฉะนั้น เมื่อควรจะถวายพระนามวา ภคฺควา เพราะทรง
หักอันตรายเหลานี้ไดแลว แตถวายพระนามวา ภควา อนึ่ง ทานกลาว
ไวในที่นี้วา :พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงหักราคะ โทสะ โมหะ
ไดแลว ทรงหาอาสวะมิได ธรรมอันลามกทัง้ หลาย พระองคก็ทรงหักเสียแลว เหตุนั้นจึงทรงพระนามวา ภควา.
อนึ่ง สมบัติแหงรูปกายของพระองคผูทรงบุญลักษณะตั้งรอย เปน
อันทานแสดงแลวดวยความที่พระองคทรงมีภาคยะ สมบัติแหงธรรมกาย
ของพระองค เปนอันทานแสดงแลวดวยความที่พระองคทรงหักโทสะเสียได
อนึ่ง ความที่พระองคเปนผูอันโลกิยชนและอริยบุคคลทั้งหลายนับถือแลว
มาก ความเปนผูอันคฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลายพึงเขาเฝา ความเปนผู
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สามารถกําจัดทุกขกายทุกขใจ ของคนผูเขาเฝาเหลานั้น ความเปนผูมี
อุปการะดวยอามิสทานและธรรมทาน ความเปนผูสามารถประกอบคนเหลา
นั้นไวดวยโลกิยสุขและโลกุตตรสุข เปนตนทานแสดงแลว.
อนึ่ง เพราะ ภค ศัพท เปนไปในธรรม ๖ ประการในโลก คือ
อิสสริยะ ธรรม ยศ สิริ กาม และความขวนขวาย ก็พระผูมีพระภาค
เจาพระองคนั้น ทรงมีอิสสริยะในพระทัยของพระองคอยางยิ่ง หรือทรงมี
อิสสริยะบริบูรณดวยอาการทั้งปวง ที่ชาวโลกรูก นั แลว มีหายตัวและลอง
หนเปนตน.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงมีโลกุตตรธรรม ทรงมี
พระยศบริสุทธิ์ยิ่งนัก ทีท่ รงบรรลุดวยพระคุณตามที่เปนจริง อันระบือไป
ในโลกทั้ง ๓ มีพระสิริแหงอังคาพยพนอยใหญทุกสวน บริบรู ณดวยอาการ
ทั้งปวง สามารถยังความเลื่อมใสใหเกิดแกตาและใจของชนผูขวนขวายใน
การชมพระรูปกาย ทรงมีความปรารถนาที่รูกันแลววา ความสําเร็จประโยชนที่ทรงปรารถนา เพราะไมวาประโยชนใด ๆ ที่พระองคทรงมุงหมาย
ปรารถนา จะเปนประโยชนคนหรือประโยชนผูอนื่ ก็ตาม ประโยชนนั้น ๆ
สําเร็จไดดังนั้นทีเดียว อนึ่ง พระองคทรงมีความขวนขวาย กลาวคือความ
พยายามชอบ อันเปนตัวเหตุใหเกิดความเปนครูของโลกทั้งปวง เพราะ
ฉะนั้น บัณฑิตจึงถวายพระนามวา ภควา ดวยอรรถนี้วา เพราะพระองค
ทรงมีภคธรรม แมเพราะทรงประกอบดวยภคธรรมเหลานี้.
อนึ่ง เพราะเหตุที่พระองคทรงแจก คือจําแนก เปดเผย มีอธิบาย
วา แสดง ซึง่ ธรรมทั้งปวง โดยประโยคเภทมีกุศลเปนตน. หรือซึ่งธรรมมี
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กุศลเปนตน โดนประเภทเปนตนวา ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย
และปฏิจจสมุปบาท. หรือซึ่ง ทุกขอริยสัจ ดวยอรรถวาบีบคั้น อันปจจัย
ปรุงแตง ทําใหเรารอนและแปรปรวน. ซึ่ง สมุทัยอริยสัจ ดวยอรรถวา
เหตุประมวลมา เปนเหตุมอบใหซึ่งผล เปนเหตุประกอบและเปนเหตุกังวล.
ซึ่ง นิโรธอริยสัจ ดวยอรรถวาเปนเครื่องสลัดออก เปนความสงัด ไมมี
ปจจัยปรุงแตง และเปนธรรมไมตาย. ซึ่ง มรรคอริยสัจ ดวยอรรถวา
เปนเครื่องนําออกเปนเหตุ เปนทัศนะ และเปนใหญ. ฉะนั้น เมื่อควร
ถวายพระนามวา วิภตฺตวา แตถวายพระนามวา ภควา.
อนึ่ง พระองคทรงคบ คือทรงเสพ ทรงกระทําใหมาก ซึ่งทิพยวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร ซึง่ กายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก
ซึ่งสุญญตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข และอนิมิตตวิโมกข และซึ่งอุตตริมนุษยธรรมเหลาอื่น ทั้งที่เปนโลกิยะทั้งที่เปนโลกุตตระ ฉะนั้น เมื่อควร
ถวายพระนามวา ภตฺตวา แตถวายพระนามวา ภควา.
อนึ่ง เพราะพระองคทรงคายการไป กลาวคือ ตัณหาในภพ ๓
เสียแลว ฉะนั้น เมื่อควรถวายพระนามวา ภเวสุ วนฺตคมโน ทรงคาย
การไปในภพทั้งหลาย. ทานถือเอา ภ อักษร จาก ภว ศัพท, ค อักษร
จาก คมน ศัพท. ว อักษร จาก วนฺต ศัพท ทําใหเปนทีฆะแลวถวาย
พระนามวา ภควา เหมือนในทางโลก เมื่อควรจะกลาววา เมหนสฺส
ขสฺส มาลา เครื่องประดับของลับ ก็กลาววา เมขลา เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง พระสารีบุตรเถระเมื่อจะชี้แจงปริยายแมอื่นอีก จึง
กลาววา ภคฺคราโคติ ภควา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น พระผูมี
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พระภาคเจาทรงพระนามวา ภัคคราคะ เพราะพระองคทรงทําลายราคะได
แลว แมในบท ภคฺคโทโส เปนตน ก็นัยนี้นั่นเอง.
บทวา กณฺฏโก ไดแก กิเลสนัน้ แล ดวยอรรถวาแทงตลอด.
บทวา ภชิ ความวา ทรงจําแนกเปนสวนดวยสามารถแหงอุทเทส.
บทวา วิภชิ ความวา ทรงจําแนกเปนอยาง ๆ ดวยสามารถแหง
นิทเทส.
บทวา ปฏิภชิ ความวา ทรงจําแนกวิเศษโดยประการดวยสามารถ
แหงปฏินิทเทส. ทรงจําแนกดวยสามารถแหงบุคคลผูเปนอุคฆติตัญู,
ทรงจําแนกวิเศษดวย สามารถแหงบุคคลผูเปนวิปจิตัญู. ทรงจําแนกวิเศษ
เฉพาะดวยสามารถแหงบุคคลผูเปนเนยยะ.
บทวา ธมฺมรตน ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกเปน ๓
อยาง ซึ่งธรรมรัตนะที่ทรงสรรเสริญไวอยางนี้วา :เครื่องใชสอยของสัตวอยางเยี่ยม ทําไวงดงามและ
มีคามาก ไมมีที่เปรียบ หาดูไดยาก เรียกวา รัตนะ นั่นแล.
บทวา ภวาน อนฺตกโร ความวา ทรงกระทํา กําหนด คือ ที่สุด
รอบ ทางรอบ แหงภพ ๙ มีกามภพ เปนตน.
บทวา ภาวิตกาโย ความวา มีพระกายอันเจริญแลว แมในบท
นอกนี้ก็เหมือนกัน.
บทวา ภชิ ไดแก ทรงเสพแลว.
บทวา อรฺวนปตฺถานิ ความวา นอกเสาเขื่อนของบานก็ตาม
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ของเมืองก็ตาม ชื่อวา ปาละเมาะ ไพรสณฑที่เลยบริเวณรอบ ๆ ถิ่นมนุษย
ชื่อวาปาทึบ.
บทวา ปนฺตานิ ความวา เสนาสนะไกล ไมเปนที่ไถหวานของ
พวกมนุษย แตอาจารยบางทานกลาววา :บทวา วนปตฺถานิ ความวา เพราะเสือโครงเปนตน มีอยูในปาใด
เสือโครงเปนตนเหลานั้นยอมคุมครองรักษาปานั้น ฉะนั้น เสนาสนะเหลา
นั้นชื่อวา วนปตถะ เพราะเสือโครงเปนตนเหลานั้นรักษา.
บทวา เสนาสนานิ ความวา ชื่อวา เสนาสนะ เพราะอรรถวา
เปนที่นอนและที่นั่ง.
บทวา อปฺปสทฺทานิ ความวา มีเสียงนอย ดวยเสียงของคําพูด.
บทวา อปฺปนิคโฆสานิ ความวา ปราศจากเสียงกึกกอง ดวยเสียง
กึกกองในบานและเมืองเปนตน.
บทวา วิชนวาตานิ ความวา เวนจากลมสรีระของชนผูสัญจรภาย
ใน ปาฐะวา วิชนวาทานิ ก็มี ความวา เวนจากวาทะของชนภายใน
ปาฐะวา วีชนวาตานิ ก็มี ความวา เวนจากคนสัญจร.
บทวา มนุสฺสราหเสยฺยกานิ ความวา เปนที่กระทํากรรมลับของ
พวกมนุษย.
บทวา ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ความวา เหมาะแกวิเวก.
บทวา ภาคี วา ความวา ชื่อวาทรงมีสวน เพราะอรรถวา
พระองคทรงมีสวน คือสวนมีจีวรเปนตน ชื่อวาทรงมีสวน เพราะอรรถ
วา พระองคทรงมีสวนแหงอรรถรสเปนตน ดวยสามารถแหงการไดเฉพาะ.
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บทวา อตฺถรสสฺส ไดแก อรรถรสกลาวคือความถึงพรอมแหงผล
ของเหตุ.
บทวา ธมฺมรสสฺส ไดแก ธรรมรสกลาวคือความถึงพรอมแหงเหตุ
สมจริงดังที่ตรัสไววา ญาณในผลของเหตุ ชื่อวาอรรถปฏิสัมภิทา ญาณ
ในเหตุ ชื่อวาธรรมปฏิสมั ภิทา.
บทวา วิมุตฺติรสสฺส ไดแก วิมุตติรสกลาวคือความถึงพรอมแหง
ผล สมจริงดังที่ตรัสไวรา เรียกวา รส ดวยอรรถวาความถึงพรอมแหง
กิจ.
บทวา จตุนฺน ฌานาน ไดแก ฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน.
บทวา จตุนฺน อปฺปมฺาน ไดแก พรหมวิหาร ๔ มีเมตตา
เปนตน ที่เวนจากประมาณในการแผ คือ แผไปโดยไมมีประมาณ.
บทวา จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีน ไดแก อรูปฌาน มีอากาสานัญจายตนฌานเปนตน.
บทวา อฏนฺน วิโมกฺขาน ไดแก วิโมกข ๘ ที่พนจากอารมณ
ซึ่งทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลายดังนี้.
ฌานทั้งหลายชื่อวา อภิภายตนะ ในบทวา อภิภายตนาน นี้
เพราะอรรถวา ฌานเหลานั้นมีอายตนะเปนยิ่ง.
บทวา อายตนานิ ไดแก ฌานมีกสิณเปนอารมณ กลาวคือ
อายตนะ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งอารมณอยางมั่นคง จริงอยูบุคคลผูยิ่งดวย
ญาณ มีญาณบริสุทธิ์ ยอมเขาสมบัติครอบงําอารมณเหลานั้นวา เราจะพึง
เขาสมาบัติในอารมณนี้ทําไม ภาระในการการทําเอกัคคตาจิตไมมีในเรา
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อธิบายวา ทําอัปปนาใหบังเกิดในอารมณนี้พรอมกับความเกิดขึ้นแหงนิมิต
นั้นเอง ฌานที่ใหเกิดขึ้นอยางนี้ เรียกวา อภิภายตนะ แหงอภิภายตนะ
๘ เหลานั้น.
บทวา นวนฺน อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีน ความวา ชื่อวา
อนุปุพพวิหารสมาบัติ เพราะพึงอยู คือพึงเขาถึง ตามกอน ๆ คือตามลําดับ
อธิบายวา พึงเขาถึงตามลําดับ แหงอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เหลานั้น.
บทวา ทสนฺน สฺาภาวนาน ไดแก สัญญาภาวนา ๑๐ มี
อนิจจสัญญาเปนตน ที่นาในคิริมานนทสูตร.
บทวา ทสนฺน กสิณสหาปตฺตีน ไดแก ฌาน ๑๐ มีปถวีกสิณฌานเปนตน กลาวคือกสิณ ดวยอรรถวาทั่วไป.
บทวา อานาปานสฺสติสมาปตฺติยา ไดแก สมาธิที่สัมปยุตดวย
อานาปานสติ.
บทวา อสุภสมาปตฺติยา ไดแก การเขาฌานมีอสุภะเปนอารมณ.
บทวา ทสนฺน ตถาคตพลาน ไดแก ญาณอันเปนกําลังของ
พระทศพล ๑๐ ประการ.
บทวา จตุนฺน เวสารชฺชาน ไดแก เวสารัชชธรรม ๔ ซึ่งเปน
ความแกลวกลา.
บทวา จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน ไดแก ปฏิสัมภิทาญาณ ๔.
บทวา ฉนฺน อภิ
ฺ าน ไดแก อภิญญา ๖ มีอิทธิวิธเปนตน.
บทวา ฉนฺน พุทฺธธมฺมาน ไดแก พุทธธรรม ๖ ที่มาในเบื้อง
บนโดยนัยเปนตนวา กายกรรมทุกอยางเปนไปตามญาณ. จีวรเปนตน ใน
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บทนั้นทานกลาวดวยสามารถแหงภาคยสมบัติ. อรรถรสตุกะ ทานกลาว
ดวยสามารถแหงปฏิเวธ. อธิสีลติกะ ทานกลาวดวยสามารถแหงปฏิบัติ.
ฌานติกะ ทานกลาวดวยสามารถแหงรูปฌานและอรูปฌาน. วิโมกขติกะ
ทานกลาวดวยสามารถแหงสมาบัติ สัญญาพาจตุกกะ ทานกลาวดวยสามารถ
แหงอุปจาระและอัปปนา. สติปฏฐาน เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหง
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ.
บทวา ตถาคตพลาน เปนตน พึงทราบวา ทานกลาวดวยสามารถ
แหงธรรมพิเศษ.
บทวา ภควาติ เนต นาม เปนตน ตอจากนี้ ทานกลาวเพื่อให
ทราบวา บัญญัตินี้ไปตามเนื้อความ.
ในบทวา สมณพฺราหฺมเณหิ นัน้ ไดแก พวกสมณะ พวก
พราหมณที่เขาบรรพชา มีวาทะวาเจริญ สงบบาปหรือลอยบาปแลว เทวดา
มีทาวสักกะเปนตน และพรหมทั้งหลาย.
บทวา วิโมกฺขนฺติก ไดแก วิโมกข คือ อรหัตตมรรค ที่สุด
แหงวิโมกข คืออรหัตตผล มีในที่สุดแหงวิโมกขนั้น ชื่อวา วิโมกขันติกะ
ดวยวา ความเปนพระสัพพัญูยอมสําเร็จดวยอรหัตตมรรค คือเปนอัน
สําเร็จแลวดวยการบรรลุอรหัตตผล ฉะนั้น ความเปนสัพพัญูจึงมีในที่สุด
แหงวิโมกข แมเนมิตตกนามนั้น ก็เปนนามที่มีในที่สุดแหงวิโมกข เหตุ
นั้นทานจึงกลาววา วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน ดังนี้.
บทวา โพธิยา มูเล สห สพฺพฺุตญาณสฺส ปฏิลาภา ความ
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วา กับการไดเฉพาะพระสัพพัญุตญาณ ในขณะตามที่กลาวแลว ณ โคน
ตนมหาโพธิ.
บทวา สจฺฉิกา ปฺตฺติ ความวา เปนบัญญัติที่เกิดดวยการทําให
แจงพระอรหัตตผล หรือดวยการทําใหแจงธรรมทั้งปวง.
บทวา ยทิท ภควา ความวา บัญญัติวา ภควา นี.้
บทวา ทฺวีหิ การเณหิ ไดแก ดวยสวน ๒.
บทวา ปริยตฺติสาสน ไดแก พุทธพจน คือพระไตรปฎก.
บทวา ปฏิปตฺติ ความวา ชื่อวา ปฏิบัติ เพราะอรรถวา เปน
เครื่องถึงเฉพาะ.
บทวา ย ตสฺส ปริยาปุต ความวา คําสั่งสอนใดอันบุคคลนั้น
ศึกษาแลว คือ สาธยายแลว. คําวา ตสฺส นั้นเปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงใน
อรรถแหงตติยาวิภัตติ ปาฐะวา ปริยาปุฏ ก็ม.ี
บทวา สุตฺต ความวา คัมภีรอุภโตวิภังค นิทเทส ขันธกะ ปริวาร
มงคลสูตร รตนสูตร ตุวฏกสูตรในสุตตนิบาต และพระดํารัสของพระ
ตถาคตที่ไดนามวาสูตรแมอื่น พึงทราบวา สุตตะ พระสูตรที่มีคาถาแม
ทั้งหมด.
พึงทราบบทวา เคยยะ สคาถวรรคแมทั้งสิ้นในสังยุต. พึงทราบวา
เคยยะ เปนพิเศษ.
บทวา เวยฺยากรณ ความวา พระอภิธรรมปฎก ทั้งสิ้น พระสูตร
ที่ไมมีคาถา และพระพุทธพจนที่มิไดสงเคราะหดวยองค ๘ นั้นพึงทราบวา
เวยยากรณะ.
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บทวา คาถา ความวาคาถาธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถาและคาถา
ลวน ๆ ที่มิไดชื่อวาพระสูตร ในสุตตนิบาต พึงทราบวาคาถา.
บทวา อุทาน ความวา พระสูตร ๘๒ สูตร ที่ปฏิสังยุตดวยคาถา
เจือดวยโสมนัสญาณ พึงทราบวา อุทาน.
บทวา อิติวุตฺตก ความวา พระสูตร ๑๑๐ สูตร ที่เปนไปโดย
นัยเปนตนวา วุตฺต เหต ภควตา ดังนี้ พึงทราบวา อิติวุตตกะ.
บทวา ชาตก ความวา ชาดก ๕๕๐ เรื่อง มีอปณณกชาดกเปนตน
พึงทราบวา ชาดก.
บทวา อพฺภูตธมฺม ความวา พระสูตรที่ปฏิสังยุตดวยอัพภูตธรรม
นาอัศจรรยทั้งปวงที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา จตฺตาโรเม ภิกขฺ เว อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมา อานนฺเท ภิกษุทั้งหลาย ขออัศจรรยไมเคยมี ๔ อยางนี้
หาไดในอานนท ดังนี้ พึงทราบวา อัพภูตธรรม.
บทวา เวทลฺล ความวา พระสูตรแบบถามตอบซึ่งผูถามไดทั้ง
ความรูและความพอใจ ถามตอไป แมทั้งหมด มีจูฬเวทัลลสูตร มหา
เวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร และ
มหาปณณมสูตรเปนตน พึงทราบวา เวทัลละ.
บทวา อิท ปริยตฺติสาสน ความวา พระพุทธวจนะคือพระไตร
ปฎก ซึ่งมีประการดังกลาวแลวนี้ ชือ่ วาคําสั่งสอนทางปริยัติ เพราะทํา
วิเคราะหวา ชื่อวาปริยัติ เพราะอรรถวาพึงเลาเรียน ซึ่งวาคําสั่งสอน
เพราะอรรถวาพร่ําสอน.
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บทวา ตมฺป มุสฺสติ ความวา คําสั่งสอนทางปริยัติแมนั้น ยอม
สูญหาย.
บทวา ปริมุสฺสติ ความวา ยอมสูญหายแตตน.
บทวา ปริพาหิโร โหติ ความวา ตอหนา.
บทวา กตม ปฏิปตฺติสาสน ความวา สวนเบื้องตนแตโลกุตตร
ธรรม ชื่อวาปฏิบัติ เพราะอรรถวาอันบุคคลปฏิบัติอรรถนั้น ชื่อวาคํา
สั่งสอน เพราะอรรถวา อันศาสดาสั่งสอนเหลาเวไนยทั้งหลายในอรรถนี.้
บทวา สมฺมาปฏิปทา เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา ปาณมฺป หนติ ความวา ฆาอินทรียคือชีวิตบาง.
บทวา อทินฺนมฺป อาทิยติ ความวา ถือเอาสิ่งของที่เจาของ
หวงแหนบาง.
บทวา สนฺธิมป ฉินทฺ ติ ความวา ตัดที่ตอของเรือนบาง.
บทวา นิลฺโลปมฺป หรติ ความวา ประหารชาวบานทั้งหลายทํา
การปลนใหญบาง.
บทวา เอกาคาริกมฺป กโรติ ความวา ลอมจับเปนเรียกคาไถ
ดวยทรัพยประมาณ ๕๐ บาง ๖๐ บาง.
บทวา ปริปนฺเถป ติฏติ ความวา ทําการรีดเงินที่หนทาง
เปลี่ยว.
บทวา ปรทารมฺป คจฺฉติ ความวา ถึงความประพฤติในภรรยา
ของผูอื่น.
บทวา มุสาป ภณติ ความวา กลาวเท็จหักประโยชน.
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บทวา อนริยธมฺโม ความวา มิใชสภาวะที่ประเสริฐ.
บทวา เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน ความวา เทียวไปในเบื้องตน คือ
ในโลก ดวยสวนบรรพชาก็ตาม ดวยการละความคลุกคลีดวยหมูก็ตาม.
บทวา ยาน ภนฺตว ต โลเก หีนมาหุ ปุถุชฺชน ความวา
บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้น คือผูหมุนไปผิด วาเปนปุถุชนคนเลว
เหมือนยวดยานที่หมุนไปฉะนั้น ดวยการขึ้นสูทางที่ไมเรียบมีกายทุจริตเปน
ตน ดวยการทําลายตนในนรกเปนตน และดวยการตกลงในเหวคือชาติ
เปนตน เหมือนยวดยานมียานชางเปนตน ที่ไมไดฝกยอมขึ้นสูทางที่ไม
เรียบบาง ทําลายคนขี่เสียบาง ตกลงในเหวบาง ฉะนั้น.
บทวา ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน ความวา ดวยสวนบรรพชาก็ตาม
คือดวยการขึ้นสูการนับวาเปนบรรพชิต วาเปนสมณะ ก็ตาม.
บทวา คณาววสฺสคฺคฏเน วา ความวา ดวยการสละความยินดี
ในความคลุกคลีดวยหมูเทียวไปก็ตาม.
บทวา เอโก ปฏิกกฺ มติ ความวา ผูเดียวเทานั้นกลับจากบาน.
บทวา โย นิเสวติ เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง
บทวา อเปเรน สมเยน ความวา ในกาลอื่น คือ ในกาลอัน
เปนสวนอื่นอีก.
บทวา พุทฺธ ไดแก พระพุทธเจาผูสัพพัญู.
บทวา ธมฺม ไดแก พระธรรมซึ่งประกอบดวยคุณมีความเปน
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวเปนตน.
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บทวา สงฺฆ ไดแก พระสงฆผูประกอบดวยคุณมีความเปนผู
ปฏิบัติดีเปนตน.
บทวา สิกฺข ไดแก สิกขาที่ตองศึกษา มีอธิสีลสิกขาเปนตน.
บทวา ปจฺจกฺขาย ความวา หามพระพุทธเจาเปนตน.
บทวา หีนาย ความวา เพื่อความเปนคนเลว คือเพื่อความเปน
คฤหัสถ.
บทวา อาวตฺติตฺวา ความวา กลับ.
บทวา เสวติ ความวา เสพครั้งเดียว.
บทวา นิเสวติ ความวา เสพหลายวิธี.
บทวา สเสวติ ความวา เสพชุม .
บทวา ปฏิเสวติ ความวา เสพบอย ๆ.
บทวา ภนฺต ความวา หมุนไปผิด.
บทวา อทนฺต ความวา มิไดนาํ เขาไปสูความเปนสัตวอันเขาฝก
แลว.
บทวา อการิต ความวา ไมไดรับการศึกษากิริยาที่ศึกษาดีแลว.
บทวา อวินิต ความวา ไมไดศึกษาดวยอาจารสมบัติ.
บทวา อุปฺปถ คณฺหาติ ความวา ยานมีประการดังกลาวแลว
ประกอบดวยความเปนสัตวอันเขามิไดฝกเปนตนหมุนไป ยอมเขาถึงทางที่
ไมเรียบ.
บทวา วิสม ขาณุมปฺ  ปาสาณมฺป อภิรูหติ ความวา ยอม
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ขึ้นบนตอไมตะเคียนเปนตนตั้งอยูไมเรียบบาง กองหินบนภูเขาที่ตั้งอยูไม
เรียบอยางนั้นบาง.
บทวา ยานมฺป อาโรหกมฺป ภฺชติ ความวา ยอมทําลาย
ยานมีวอเปนตนบาง ทําลายมือเทาเปนตนของผูที่ขึ้นขี่ขับไปบาง.
บทวา ปปาเตป ปปตติ ความวา ยอมตกไปในเหวแหงเงื้อมผา
ที่ขาดดานเดียวบาง.
บทวา โส วิพฺภนฺตโก ความวา บุคคลนั้นเปนผูถอยกลับ.
บทวา ภนฺตยานปาฏิภาโค ความวา เชนกับยานที่ไมตั้งมั่น.
บทวา อุปฺปถ คณฺหาติ ความวา ถอยกลับจากกุศลกรรมบถเขา
ไปนอกทาง คือทางผิด ซึ่งเปนทางแหงอบาย.
บทวา วิสม กายกมฺม อภิรูหติ ความวา ยอมขึ้นสูกายกรรม
อันไมเสมอ กลาวคือกายทุจริต อันเปนปฏิปกษตอความเสมอ แมใน
บทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้แหละ.
บทวา นิรเย อตฺตาน ภฺชติ ความวา กระทําอัตภาพให
แหลกละเอียด ในนรก กลาวคือที่หาความยินดีมิได.
บทวา มนุสฺสโลเก อตฺตาน ภฺชติ ความวา ยอมทําลาย
ดวยสามารถแหงการกระทํากรรมมีอยางตาง ๆ.
บทวา เทวโลเก อตฺตาน ภฺชติ ความวา ดวยสามารถแหง
ทุกข มีทุกขเกิดแตความพลัดพรากจากของรักเปนตน.
บทวา ชาติปปาตมฺป ปปตติ ความวา ตกไปในเหวคือชาติ
บาง แมในบทวา ชราปปาต เปนตน ก็นยั นี้แหละ. พระสารีบุตร
เถระแสดงโลกที่ประสงคในที่นี้นั่นแล ดวยบทวา มนุสฺสโลเก.
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บทวา ปุถุชฺชนา เปนบทอุทเทสแหงบทที่จะตองชี้แจง บรรดา
บทที่จะตองชี้แจง บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุถุชฺชนา ความวา :ชือ่ วาปุถุชน ดวยเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสหนา
ใหเกิดเปนตน อีกอยางหนึ่ง ชนนี้ชื่อวามีกิเลสหนา
เพราะหยั่งลงภายในชนที่มีกิเลสหนา ดังนีแ้ ล.
ก็ชนนัน้ ชื่อวาปุถุชน ดวยเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสเปนตนที่หนา
คือมีประการตาง ๆ ใหเกิดเปนตน เพื่อจะแสดงปุถุชนนั้นโดยวิภาค พระ
สารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตนวา ปุถู กิเลเส ชเนนฺติ ดังนี้ ชื่อวา
ปุถุชนในนิทเทสนั้นเพราะอรรถวา ยังสักกายทิฏฐิเหลานั้นใหเกิด หรือ
อันสักกายทิฏฐิเหลานั้นใหเกิด เพราะยังกําจัดสักกายทิฏฐิมีประการตาง ๆ
เปนอันมากไมได อีกอยางหนึ่ง ชนศัพท ยอมกลาวถึงวายังกําจัดไมได
นั่นเอง.
ในบทวา ปุถุ สตฺถาราน มุขุลโฺ ลกิกา นี้มีเนื้อความของคําวา
ชื่อวาปุถุชน เพราะอรรถวา มีปฏิญญาตอศาสดาทั้งหลายมากคือตาง ๆ.
ในบทวา ปุถุ สพฺพคตีหิ อวุฏิตา นี้ชื่อวา เกิดคติ เพราะ
อรรถวาพึงใหเกิด หรือเปนที่เกิด ชือ่ วา ปุถุชน เพราะอรรถวา มีกิเลส
เกิดมาก ชื่อวา เกิดอภิสังขารเปนตน เพราะอรรถวาเปนเครื่องเกิดกิเลส
นอกนี้ ชื่อวา ปุถชุ น เพราะอรรถวา มีอภิสังขารเหลานี้ พึงเห็นวาชนศัพทมีเนื้อความวาปรุงแตงเปนตนนั่นเอง.
บทวา นานาสนฺตาเปหิ สนฺตปฺปนฺติ ความวา ความเดือด
รอนทั้งหลายมีไฟคือราคะเปนตน เหลานั้นแหละ หรือแมทงั้ หมด ชื่อวา
กิเลสเครื่องเรารอน.
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ในบทวา ปุถุ ปฺจสุ กามคุเณสุ นีช้ ื่อวา ชน เพราะอรรถ
วาเกิด ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา มีการเกิด มีอาทิอยางนี้วา ความ
กําหนัด ความตองการมาก อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นวาชนศัพทลงในอรรถ
วา กําหนัดเปนตนนั่นเอง อยางนี้วา เกิดแลว กําหนัดแลว มาก.
บทวา ปลิพุทฺธา ความวา พัวพัน.
บทวา อาวุฏา ความวา รอยรัด.
บทวา นิวุฏา ความวา กั้น.
บทวา โอผุฏา ความวา ปดเบื้องบน.
บทวา ปหิตา ความวา ปดเบื้องลาง.
บทวา ปฏิจฺฉนฺนา ความวา ไมปรากฏ.
บทวา ปฏิกุชฺชิตา ความวา ครอบไว.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปุถชุ น แมเพราะหยั่งลงภายในของพวกกิเลส
หนา หรือของเหลาชนผูหันหลังใหอริยธรรม ประพฤติเอื้อเฟอธรรมต่ํา
ทราม ซึ่งเหลือที่จะนับได. ชื่อวา ปุถุชน แมเพราะอรรถวา บุคคลนี้
มีกิเลสหนาบาง เปนชนผูถึงการนับ คือคลุกคลีดวยอริยชนผูประกอบดวย
คุณมีศีลและสุตะเปนตนบาง ปุถชุ นอยางนี้ ไดแกปุถุชน ๒ พวกที่ทาน
กลาววา :พระพุทธเจาผูเผาพันธุพระอาทิตย ตรัสปุถุชน ๒
จําพวก คืออันธพาลปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑.
ใน ๒ จําพวกนั้น อันธพาลปุถุชนพึงทราบวา เปนผูที่ทานกลาวถึง.
บทวา ยโส กิตฺตี จ ไดแกลาภสักการะและความสรรเสริญ.
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บทวา ปุพฺเพ ไดแก ในความเปนบรรพชิต.
บทวา หายเต วาป ตสฺส สา ความวา ยศนั้นดวย เกียรติ
นั้นดวย ของภิกษุนั้นคือผูหมุนไปผิด ยอมเสื่อมไป.
บทวา เอตมฺป ทิสวฺ า ความวา เห็นการไดยศและเกียรติในกาล
กอน และความเสื่อมในภายหลังแมนั้น.
บทวา สิกฺเขถ เมถุน วิปฺปหาตเว ความวา พึงศึกษาสิกขา ๓
เพื่อเหตุอะไร เพื่อละเมถุนธรรม มีอธิบายวา เพื่อตองการละเมถุนธรรม.
บทวา กิตฺติวณฺณภโต ความวา ภิกษุผูไดรับสรรเสริญเกียรติคุณ
ยอมเปนผูยกเสียงสรรเสริญ และคุณที่พรรณนาขึ้นกลาว ชื่อวา มีถอยคํา
ไพเราะ เพราะอรรถวา มีการกลาวโดยนัยตาง ๆ ไพเราะ.
บทวา กลฺยาณปฏิภาโณ ความวา มีปญญาดี.
บทวา หายติ เปนบท อุทเทส แหงบทที่ตองชี้แจง.
บทวา ปริหายติ ความวา ยอมเสื่อมไปโดยรอบ.
บทวา ปริธสติ ความวา ยอมตกไปเบื้องต่ํา.
บทวา ปริปตฺติ ความวา ยอมไปปราศโดยรอบ.
บทวา อนฺตรธายติ ความวา ยอมถึงการเห็นไมได.
บทวา วิปฺปลุชฺชติ ความวา ยอมทําลาย.
บทวา ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ ไดแก ถุลลัจจัยเปนตน.
บทวา มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ ไดแก ปาราชิกและสังฆาทิเสส.
บทวา เมถุนธมฺมสฺส ปหานาย ความวา เพื่อตองการละดวย
ตทังคปหานเปนตน.
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บทวา วูปสมาย ความวา เพื่อตองการเขาไปสงบมลทินทั้งหลาย.
บทวา ปฏินิสฺสคฺคาย ความวา เพื่อตองการแลนไป สละขาด
และสละคืน.
บทวา ปฏิปสฺสทฺธิยา ความวา เพื่อตองการผล กลาวคือความ
สงบระงับ.
ก็ภิกษุใดไมละเมถุนธรรม ภิกษุนั้นถึงพรอมดวยความดําริ ยอม
ซบเซา เหมือนคนกําพราไดยินเสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอมเปน
ผูเกอเขิน เปนผูเชนนั้นแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเรโต ความวา ประกอบ.
บทวา ปเรส นิคฺโฆส ความวา คําติเตียนของอุปชฌายเปนตน.
บทวา มงฺกุ โหติ ความวา เปนผูเสียใจ.
บทวา กามสงฺกปฺเปน ความวา อันวิตกที่ปฏิสังยุตดวยกามแม
ในบทที่ตั้งอยูเหนือ ๆ ขึน้ ไป ก็นัยนีแ้ หละ.
บทวา ผุฏโ ความวา อันวิตกทั้งหลายถูกตองแลว.
บทวา ปเรโต ความวา ไมเสื่อมรอบ.
บทวา สโมหิโต ความวา ปลง คือเขาไปในภายในโดยชอบ.
บทวา กปโณ วิย ความวา เหมือนคนตกยาก.
บทวา มนฺโท วิย ความวา เหมือนคนไมมีความรู.
บทวา โมมูโห วิย ความวา เหมือนคนลุมหลง.
บทวา ฌายติ ความวา ยอมคิด.
บทวา ปชฺฌายติ ความวา ยอมคิดหนัก.
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บทวา นิชฺฌายติ ความวา ยอมคิดหลายอยาง.
บทวา อวชฺฌายติ ความวา ยอมคิดนอกไปจากนั้น.
บทวา อุลูโก ไดแก นกเคาแมว.
บทวา รุกฺขสาขาย ความวา ที่กิ่ง ซึ่งตั้งขึ้นบนตนไม หรือที่
คาคบ.
บทวา มูสิก คมยมาโน ความวา แสวงหาหนู, อาจารยบาง
ทานกลาววา มคฺคยมาโน ดังนี้ก็มี.
บทวา โกตฺถุ ไดแก สุนัขจิ้งจอก.
บทวา วิลาโร ไดแก แมว.
บทวา สนฺธิสมลสปงฺกตีเร ความวา ในระหวางเรือน ๒ หลังที่
ทอน้ํา เปอกตม ที่ทิ้งหยากเยื่อ และที่เนินคาย.
บทวา วหจฺฉินฺโน ความวา มีเนื้อหลังและคอขาดไป คาถาตอ
จากนี้ปรากฏความเกี่ยวเนื่องกันแลวทั้งนั้น.
บทวา สตฺถานิ ในคาถานั้น ไดแก กายทุจริตเปนตน ก็กาย
ทุจริตเปนตนเหลานั้น ทานเรียกวา ศัสตรา เพราะอรรถวา ตัดทั้งตน
และผูอื่น ก็ภิกษุนี้ เมื่อกลาววา ขาพเจาสึกเพราะเหตุนี้ ชื่อวายอมกระทํา
ศัสตรา คือกลาวเท็จแตตนกอนโดยวิเสส ในบรรดาศัสตราเหลานั้น
เพราะเหตุนั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เอส ขฺวสฺส มหา
เคโธ โมสวชฺช ปคาหติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอส ขฺวสฺส ตัดบทเปน เอโส โข
อสฺส.
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บทวา มหาเคโธ ไดแก เครื่องผูกพันใหญหากจะถามวา เปน
ไฉน ? ก็ไดแก การหยัง่ ลงสูมุสาวาท พึงทราบวา เปนเครื่องผูกพันของ
ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ.
บทวา ตีณิ สตฺถามิ ไดแก เครือ่ งตัด ๓ อยาง กายทุจริตทั้ง
หลายชื่อวาศัสตราทางกาย แมในศัสตราทางวาจาเปนตน ก็นัยนี้เหมือน
กันเพื่อจะแสดงศัสตรานั้นเปนสวน ๆ พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา ติวิธ
กายทุจฺจริต กายสตฺถ ดังนี้.
บทวา สมฺปชานมุสา ภาสติ ความวา รูอ ยูกลาววาจาไร
ประโยชน.
บทวา อภิรโต อห ภนฺเต อโหสึ ปพฺพชฺชาย ความวา
ขาพเจาเปนผูมิไดเวนจากความยินดียิ่งตอการบรรพชาในพระศาสนา.
บทวา มาตา เม โปเสตพฺพา ความวา ขาพเจาเลี้ยงดูมารดา.
บทวา เตนฺมหิ วิพภฺ นฺโตติ ภณติ ความวา เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงเปนผูกาวกลับคือลาสิกขา.
แมในบทวา ปตา มยา โปเสตพฺโพ ขาพเจาตองเลี้ยงบิดา
เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน.
บทวา เอโส ตสฺส มหาเคโธ ความวา การกลาวเท็จทั้งรูอยู
นั้นเปนเครื่องผูกพันใหญของบุคคลนั้น.
บทวา มหาวน ไดแก ปาใหญ.
บทวา คหณ ไดแก กาวลวงไดยาก.
บทวา กนฺตาโร ความวา เชนกับกันดารเพราะโจรเปนตน.
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บทวา วิสโม ความวา ไมเสมอเพราะหนาม.
บทวา กุฏิโล ความวา เชนกับโคง.
บทวา ปงฺโก ความวา เชนกับสระนอย.
บทวา ปลิโป ความวา เชนกับเปอกตม.
บทวา ปลิโพโธ ความวา เขาถึงไดยากมาก.
บทวา มหาพนฺธน ความวา เครื่องผูกรัดใหญเปลื้องไดยาก.
บทวา ยทิท สมฺปชานมุสาวาโท ความวา การกลาวเท็จทั้งรู
อยูนี้ใด.
บทวา สภคฺคโต วา ความวา อยูในสภาก็ดี.
บทวา ปริสคฺคโต วา ความวา อยูในที่ประชุมชาวบานก็ดี.
บทวา าติมชฺฌคโต วา ความวา อยูทามกลางทายาททั้งหลาย
ก็ดี.
บทวา ปูคมชฺฌคโต วา ความวา อยูทามกลางกองทหารก็ดี.
บทวา ราชกุลมชฺฌคโต วา ความวา อยูในที่วินิจฉัยใหญทาม
กลางราชสกุลก็ดี.
บทวา อภินีโต ความวา ถูกนําไปเพื่อตองการถาม.
บทวา สกฺขิปุฏโ ความวา ถูกถามเปนพยาน.
บทวา เอหิ โภ ปุริส นี้เปนคํารองเรียก.
บทวา อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา ความวา เพราะเหตุแหง
อวัยวะมีมือและเทาเปนตนบาง เพราะเหตุแหงทรัพยบาง ของตนบางของ
ผูอื่นบาง.
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บทวา อามิส ในบทวา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา นี้ ทาน
ประสงคเอาลาภ.
บทวา กิฺจิกฺข ความวา อามิสอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีประมาณ
นอยโดยที่สุดเพียงนกกระทา นกกระจาบ กอนเนยใสและกอนเนยขนเปน
ตน อธิบายวา เพราะเหตุแหงลาภบางอยาง.
บทวา สมฺปชานมุสา ภาสติ ความวา รูอยูนั่นแลทํามุสาวาท.
อนึ่ง พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงปริยายอื่นอีก จึงกลาวคําเปน
ตนวา ตีหากาเรหิ มุสาวาโท โหติ ปุพฺเพวสฺส โหติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตีหากาเรหิ ความวา ดวยเหตุ ๓
อยาง ซึ่งเปนองคของสัมปชานมุสาวาท.
บทวา ปุพฺเพวสฺส โหติ ความวา ในกาลอันเปนสวนเบื้องตน
นั่นแล บุคคลนั้นมีความรูอยางนี้วา เราจักพูดเท็จ.
บทวา ภณนฺตสฺส โหติ ความวาเมื่อกําลังพูดก็รู.
บทวา ภณิตสฺส โหติ ความวา เมื่อพูดแลวบุคคลนั้นก็รู อธิบาย
วา เมื่อกลาวคําที่พึงกลาวนั้นแลว ก็รู.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ภณิตสฺส ความวาเมื่อกลาวออกไปแลว คือ
พูดจบแลว ก็รู ในขอนีท้ านแสดงเนื้อความดังนี้วา บุคคลใดยอมรูแม
ในกาลอันเปนสวนเบื้องตน คือแมกาํ ลังกลาวอยูก็รู แมภายหลังก็รู วาเรา
กลาวเท็จแลว บุคคลนั้นเมื่อกลาวอยูอยางนี้ ยอมถูกมัดดวยกรรมคือกลาว
เท็จ.
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ในขอนี้ทานแสดงเนื้อความไวแลวก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ยังมีเนื้อ
ความพิเศษ ดังตอไปนี้ :- ถามกอนวา กาลอันเปนสวนเบื้องตนวาเราจัก
กลาวเท็จ มีอยู, กาลอันเปนสวนภายหลังวา เรากลาวเท็จแลว ไมมี. เพียง
คําที่กลาวเทานั้น ใครๆ ก็ลืมได จะเปนมุสาวาทแกบุคคลนั้นหรือไม ?
คําถามนั้นทานวิสัชนาไวแลวในอรรถกถาทั้งหลายอยางนี้ ในตอนแรก
รูวาเราจักกลาวเท็จ และเมื่อกลาวอยู ก็รูวาเรากําลังกลาวเท็จ. ในตอนหลัง
รูวาเรากลาวเท็จแลว ใคร ๆ ไมอาจที่จะไมเปน แมหากจะไมเปนก็คงเปน
มุสาวาทอยูนั่นเอง ดวยวา ๒ องคแรกนั่นแลเปนประมาณ. แมผูใดใน
ตอนแรกไมตั้งใจวาเราจักกลาวเท็จ แตเมื่อกลาว รูวาเรากําลังกลาวเท็จ
แมเมื่อกลาวแลว ก็รูวา เรากลาวเท็จแลว ไมพึงปรับผูนั้นดวยมุสาวาท
เพราะตอนแรกเปนประมาณกวา เมื่อไมเปนมุสาวาท ยอมเปนการกลาว
เลนหรือกลาวเสียงรองเทานั้น.
อนึ่ง พึงสละภาวะคือญาณในมุสาวาทนั้น และการประชุมแหงญาณ
ในขอนี้เสีย.
บทวา ตฺาณตา ปริจฺจิตพฺพา ความวา บุคคลยอมรูวา
เราจักกลาวเท็จ ดวยจิตดวงใด ยอมรูวาเรากลาวเท็จ และวาเรากลาวเท็จ
แลว ดวยจิตดวงนั้นนั่นเอง ยอมรูในขณะ ๓ ดวยจิตดวงเดียวนั่นแหละ
อยางนี้ดวยประการฉะนี้ ฉะนั้นจึงควรสละภาวะคือญาณในมุสาวาทนั้นอัน
นี้เสีย ดวยวาบุคคลไมอาจจะรูจิตดวงนั้นดวยจิตดวงนั้นนั่นเองไดเหมือน
ไมอาจจะใชดาบเลมนั้นนั่นเองฟนดาบเลมนั้นได ก็จิตดวงแรก ๆ เปน
ปจจัยตามที่เกิดขึ้นของจิตดวงหลัง ๆ แลวดับไป เพราะเหตุนั้นทานจึง
กลาววา :-
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กาลอันเปนสวนเบื้องตนแลเปนประมาณ เมือ่ กาล
อันเปนสวนเบื้องตนนั้นมีอยู กาลทั้ง ๒ นั้นจึงไมมี วาจา
ประกอบดวยองค ๓ ดวยประการฉะนี้.
บทวา าณสโมธาน ปริจฺจชิตพฺพ ความวาจิต ๓ ดวงเหลา
นี้ไมพึงถือเอาวา ยอมเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ก็ชอื่ วาจิตนี้ :เมือ่ ดวงแรกยังไมดับ ดวงหลังยอมไมเกิดขึ้น เพราะ
เกิดขึ้นติด ๆ กัน จึงปรากฏเหมือนดวงเดียว.
ตอแตนี้ บุคคลนี้ใดไมรูอยูเลย กลาวเท็จทั้งรูโดยนัยเปนตนวา เรา
รูเพราะบุคคลนั้นมีทิฏฐิอยางนี้วา นี้ไมจริง บุคคลนั้นก็มีลัทธิอยูดังนี้เทา
นั้น. อนึ่งบุคคลนั้นเห็นดวยและชอบใจอยางนี้วา นี้ไมจริง บุคคลนั้นมี
ความสําคัญอยางนี้ มีสภาวะอยางนี้เทานั้น และมีจิตวา นี้ไมจริง. แต
เมื่อใดประสงคจะกลาวเท็จ เมื่อนั้นเขาปดบัง คือทอดทิ้ง ปกปด ซึ่ง
ทิฏฐินั้นบาง, ซึ่งความควรกับทิฏฐิบา ง, ซึ่งความชอบใจกับทิฏฐิและ
ความควรบาง, ซึ่งความสําคัญกับทิฏฐิความควรและความชอบใจบาง,
ซึ่งความจริงกับทิฏฐิความควรความชอบใจและความสําคัญบาง ยอมกลาว
ไมเดนชัด ฉะนั้นเพื่อจะแสดงประเภทขององคดวยสามารถแหงทิฏฐิเปน
ตนแมเหลานั้น พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา อปจ จตูหากาเรหิ
เปนตน.
บทวา วินิธาย ทิฏึ ในที่นี้ ทานกลาวดวยสามารถแหงการ
ปดบังธรรมที่มีกําลัง.
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บทวา วินิธาย ขนฺตึ เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงการ
ปดบังธรรมที่ทุรพลกวานั้น.
แตบทวา วินิธาย สฺ นี้ ทานกลาวดวยสามารถแหงการปด
บังธรรมที่ทุรพลทั้งหมดในที่นี้. ขอวาบุคคลไมปดบังชื่อแมเพียงความ
สําคัญ จักกลาวเท็จทั้งรู นั่นไมเปนฐานะที่จะมีไดแล.
บทวา มนฺโทว ปริกิสฺสติ ความวา กระทําการฆาสัตวเปนตน
เสวยทุกขซึ่งมีเหตุเกิดแตการฆาสัตวเปนตนนั้น กระทําการแสวงหาและ
การรักษาโภคสมบัติ ยอมเศราหมองเหมือนคนหลงใหล.
บทวา ตเมน ราชาโน คเหตฺวา วิวิธา กมฺมกรณา กาเรนฺติ
ความวา พระราชาทั้งหลายมิไดทรงกระทําเอง พวกบุรุษผูจัดแจงของ
พระราชากระทํากรรมกรณมีอยางตาง ๆ.
บทวา กสาหิป ตาเฬนฺติ ความวา คุกคามดวยทอนแสบาง.
บทวา เวตฺเตหิ ไดแก เสนหวาย.
บทวา อฑฺฒทณฺฑเกหิ ไดแก ไมคอนหรือไมพลองที่ตัดทอน
ละ ๔ ศอก ๒ ทอน ถือเอาเพื่อใหสําเร็จการประหาร.
บทวา พิลงฺคถาลิก ไดแก กรรมกรณแบบหมอขาวตม เมื่อ
กระทํากรรมกรณนั้น เปดกระโหลกศีรษะ เอาคีมจับกอนเหล็กแดงที่รอน
ใสเขาในกระโหลกศีรษะนั้น มันสมองเดือดลนออกเพราะเหตุนั้น.
บทวา สงฺขมุณฺฑิก ไดแก กรรมกรณแบบทําใหเกลี้ยงเหมือน
สังขเมื่อการทํากรรมกรณนั้น เฉือนหนัง กําหนดเหนือริมฝปากถึงจอนหู
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สองขางวงไปรอบคอ แลวรวบเสนผมทั้งหมดเปนขมวดพันทอนไมเพิก
ขึ้นหนังกับผมทั้งหลายจะตั้งขึ้น ตอนั้นเอากอนกรวดหยาบ ๆ ขัดกระโหลก
ศีรษะ ลางทําใหมีสีเหมือนสังข.
บทวา ราหุมขุ  ไดแก กรรมกรณแบบหนาราหู เมื่อกระทํา
กรรมกรณนั้น เปดปากดวยหอกแลวเอาไฟลุกโพลงใสภายในปาก หรือ
เอาสิ่วเจาะตั้งแตจอนหูทั้งสองขางจนถึงปาก เลือดไหลออกเต็มปาก.
บทวา โชติมาลิก ความวา เอาผาชุบน้ํามันพันสรีระทั้งสิ้นแลว
เอาไฟเผา.
บทวา หตฺถปชฺโชติก ความวา เอาผาชุบน้ํามันพันมือทั้งสอง
แลวจุดไฟใหลุกโพลงตางประทีป.
บทวา เอรกวตฺติก ไดแก กรรมกรณแบบเปนไปบนตะใครน้ํา
เมื่อการทํากรรมกรณนั้น ถลกหนังหุมตัวตั้งแตใตคอลงไปถึงขอเทา ลําดับ
นั้นเอาเชือกผูกเขาแลวฉุดไป เขาเหยียบ ๆ หนังหุมตัวของตนลมลง.
บทวา จิรกวาสิก ไดแก กรรมกรณแบบนุงผาคากรอง เมื่อ
กระทํากรรมกรณนั้น ถลกหนังหุมตัวเหมือนอยางนั้นแลลงไปแคสะเอว
แลวถลกหนังตั้งแตสะเอวลงไปถึงขอเทา หนังตอนบนหุมหอสรีระตอน
ลางเหมือนนุงผาคากรอง.
บทวา เอเณยฺยก ไดแก กรรมกรณแนบเนื้อทราย เมื่อกระทํา
กรรมกรณนั้น สวมปลอกเหล็กทีข่ อศอกสองขาง และเขาสองขางแลว
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เสียบหลาวเหล็ก เขาอยูบนพื้นดินดวยหลาวเหล็ก ๔ เลม ลําดับนั้น คน
ทั้งหลายใสไฟรอบตัวเขา เขาเหมือนเนื้อทรายที่ไฟติดโชติชวง แมใน
อาคตสถานทานก็กลาวดังนี้แหละ ดวยประการฉะนี้ คนทั้งหลายถอน
หลาวออกจากที่เสียบแลววางเขาไวดวยปลายกระดูก ๔ ทอนเทานั้น นอก
จากเหตุเห็นปานนี้ไมมีอะไรเหลือ.
บทวา พฬิสมสิก ความวา เอาเบ็ดสองหนาเกี่ยวหนังเนื้อเอ็น
ออกมา.
บทวา กหาปณก ความวา เอามีดคม ๆ เฉือนสรีระทั้งสิ้น ตั้งแต
ศีรษะออกเปนแวน ๆ เทาเหรียญกษาปณ.
บทวา ขาราปตจฺฉิก ความวา ใชอาวุธตาง ๆ ทิ่มแทงสรีระตาม
ที่นั้น ๆ แลวเอาขี้เถาขัดถูดวยแปรงหวายจนหนังเนื้อเอ็นหลุดไหลออก
เหลือตั้งอยูแตโครงกระดูกเทานั้น.
บทวา ปลิฆปริวตฺติก ความวา ใหนอนตะแคงขางหนึ่งแลวเสียบ
หลาวเหล็กในชองหูทะลุลงติดแผนดิน ตอนั้นก็จับเทาเขาหมุนไปรอบ ๆ.
บทวา ปลาลปก ความวา ผูรเู หตุการณที่ฉลาดถลกหนังออก
แลวใชที่รองหินลับมีดทุบกระดูกทั้งหลาย จับที่ผมยกขึ้นเปนกองเนื้อที่
เดียว ตอนั้นก็หุมหอเขาดวยผมทั้งหลายนั่นแหละจับไว พันทําเปนเหมือน
ดั่งใบไม.
บทวา สุนเขหิป ความวา ใหสุนัขที่หิวเพราะไมใหอาหารมา
๒ - ๓ วันกัดกิน ครูเดียวพวกสุนัขเหลานั้นก็กัดกินเหลือแตโครงกระดูกเทา
นั้น.
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บทวา เอวมฺป กิสสฺ ติ ความวา ยอมถึงความพิฆาตแมดวย
ประการฉะนี้.
บทวา ปริกิสฺสติ ความวา ยอมถึงความพิฆาตโดยสวนทั้งปวง.
บทวา ปริกิลิสฺสติ ความวา ยอมถึงความหวาดเสียว.
พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงเหตุการณอยางอื่นอีก จึงกลาวคําเปน
ตนวา อถวา กามตณฺหาย อภิภูโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามตณฺหาย ไดแก ความโลภที่
ประกอบดวยกามคุณ ๕.
บทวา อภิภูโต ความวา ย่ํายีแลว.
บทวา ปริยาทินฺนจิตฺโต ความวา มีจิตถูกกามตัณหายึดไวยัง
อาจาระที่เปนกุศลใหสิ้นไป.
บทวา โภเคปริเยสนฺโต ความวา แสวงหาทรัพย.
บทวา นาวาย มหาสมุทฺท ปกฺขนฺทติ ความวา เขาไปสูสาคร
ที่มีเกลือดวยเรือกลาวคือเรือกําปน.
บทวา สีตสฺส ปุรกฺขโต ความวา ผจญหนาว.
บทวา อุณฺหสฺส ปุรกฺขโต ความวา ผจญรอน.
บทวา ฑสา ไดแก แมลงวันเหลืองออน.
บทวา มกสา ไดแก ยุงนั่นเอง.
บทวา ริสฺสมาโน ความวา ถูกสัมผัสแหงเหลือบเปนตนเบียดเบียน.
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บทวา ขุปฺปปาสาย ปฬิยมาโน ความวา ถูกความหิวความ
กระหายย่ํายี.
บท ๒๔ บท มีบทวา คุมฺพ คจฺฉติ เปนตน มีบทวา มรุกนฺตาร
คจฺฉติ เปนที่สุด ทานกลาวโดยนามของรัฐ.
บทวา มรุกนฺตาร คจฺฉาติ ความวา เดินทางทะเลทรายโดยใช
ดาวเปนสําคัญ.
บทวา ชณฺณุปถ ไดแก ทางที่ตองไปดวยเขา.
บทวา อชปถ ไดแก ทางที่ตองไปดวยแพะ แมในทางที่ตองไป
ดวยแกะ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สงฺกุปถ ไดแก ทางที่ตองไปดวยหลัก ซึ่งตองดอกหลัก
ทั้งหลายแลวกาวลงไปตามหลักเหลานั้น เมื่อจะไปทางนั้น ยืนที่เชิงเขาเอา
เชือกผูกกระจับเหล็กโยนขึ้นไปใหคลองภูเขาแลวโหนเชือกขึ้นไป แลวเอา
เหล็กสกัดซึ่งมีปลายแข็งเหมือนเพชรเจาะภูเขาตอกหลัก ยืนบนหลักนัน้
แขวนเชือกหนังไว ถือเชือกหนังนั้นลงไปผูกที่หลักอันลาง มือซายจับ
เชือก มือขวาถือคอน แกเชือกถอนหลักออกแลวขึ้นสูงขึ้นไปอีก คือตอก
ทอย โดยอุบายนี้ เขาขึ้นถึงยอดเขาขามลงไปเบื้องหนา ตอกหลักบนยอด
เขากอนโดยนัยแรกนั่นแหละ ผูกเชือกที่กระเชาหนัง พันหลักไว ตัวเอง
นั่งภายในกระเชา โรยเชือกลงโดยอาการแมลงมุมชักใย เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ทางที่ตองตอกหลักทั้งหลายแลวกาวลงไปตามหลักเหลานั้น.
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บทวา ฉตฺตปถ ไดแก ทางที่ตองถือรมหนังอุมลมรอนไปเหมือน
นกทั้งหลาย.
บทวา วสปถ ความวา บทวา วสปถ คจฺฉติ พึงทราบวา
ทานกลาวหมายเอาทางที่บุคคลเมื่อทําทางใชมีดสําหรับตัดตัดกอไผ ใชขวาน
ผาตนไม ทําบันไดในปาไผ ขึ้นบนกอไผ ตัดไมไผใหลมทับไผกออื่น
แลวเดินไปตามยอดกอไผนั่นแหละ.
บทวา คเวสนฺโต น วินฺทติ อลาภมูลกมฺป ทุกขฺ  โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ความวา ยอมไดรับทุกขกายทุกขใจแมมีความไมไดเปนมูล.
บทวา ลทฺธา แปลวา ครั้นไดแลว.
บทวา อารกฺขมูลก ความวา แมมีการรักษาเปนมูล.
บทวา กินฺติ เม โภเค ความวา ดวยวิตกอยูวา ดวยอุบายอะไร
พระราชาจึงจะไมริบโภคทรัพยของเรา พวกโจรจะไมลักไป ไฟจะไมไหม
น้ําจะไมพัดไป พวกทายาทผูไมเปนที่รักจะไมขนเอาไป.
บทวา โคปยโต ความวา คุมครองดวยหีบเปนตน.
บทวา วิปฺปลุชฺชนฺติ ความวา พินาศ.
บทวา เอตมาทีนว ตฺวา มุนิ ปพฺพาปเร อิธ ความวา มุนี
ทราบโทษนั้น คือความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอน ทีก่ ลาว
ไวจําเดิมแตนี้วา ยศและเกียรติที่เสื่อมไปในกาลกอนนั้นของภิกษุนั้น ใน
ความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอน คือในความเปนผูสึกจาก
ความเปนสมณะในศาสนานี้.
บทวา ทฬฺห กเรยฺย เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 731

บทวา ถิร กเรยฺย ความวา พึงกระทําใหไมยอหยอน.
บทวา ทฬฺหสมาทาโน อสฺส ความวา พึงเปนผูมีปฏิญญามั่นคง.
บทวา อวฏิตสมาทาโน ความวา มีปฏิญญาตั้งลงพรอม.
บทวา เอตทริยานมุตฺตม ความวา ความประพฤติวิเวกนั้น เปน
กิจอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน อธิบายวา เพราะ
ฉะนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาวิเวกทีเดียว.
บทวา น เตน เสฏโ มฺเถ ความวา ไมพึงสําคัญตนวา
เราเปนผูประเสริฐสุด ดวยความสงัดนั้น ทานอธิบายวา ไมพึงเปนผูกระ
ดางเพราะมานะดวยความสงัดนั้น.
บทวา อุณฺณตึ ไดแก การยกขึ้น.
บทวา อุณฺณม ไดแก การตั้งตนขึ้นไวสูง.
บทวา มาน ไดแก ความกาวราวดวยความถือดี.
บทวา ถมฺภ ไดแก ทําตามอําเภอใจ.
บทวา พนฺติ ไดแก เหตุผูกพัน.
บทวา ถทฺโธ ไดแก ไมออนโยน.
บทวา ปตฺถทฺโธ ไดแก ไมออนโยนโดยพิเศษ.
บทวา ปคฺคหิตสิโร ไดแก หัวสูง.
บทวา สมนฺตา ไดแก ไมหาง.
บทวา อาสนฺเน ไดแก ไมไกล.
บทวา อวิทูเร ไดแก ใกล.
บทวา อุปกฏเ ไดแก ในสํานัก.
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บทวา ริตฺตสฺส ความวา วาง คือเวนจากกายทุจริตเปนตน.
บทวา โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ กาเมสุ คธิตา ปชา ความวา
สัตวทั้งหลายผูของอยูในวัตถุกามยอมรักใครตอมุนีนั้น ผูขามโอฆะ ๔ ได
แลว เหมือนคนเปนหนี้รักใครตอคนไมเปนหนี้ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงจบเทศนาดวยยอดคือพระอรหัตตดวยประการฉะนี้.
บทวา ริตฺตสฺส ไดแก วางจากกิเลสทุกอยาง.
บทวา วิวิตฺตสฺส ไดแก เปลา.
บทวา ปวิวิตฺตสฺส ไดแก ผูเดียว.
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงกิเลสทั้งหลายที่มุนีวางเวน จึง
กลาวคําเปนตนวา กายทุจฺจริเตน ริตฺตสฺส ดังนี้.
ในบทเหลานั้น พึงทราบความวาง ๒ อยางคือ ตามลําดับกิเลส
อยาง ๑ ตามลําดับมรรคอยาง ๑ พึงทราบตามลําดับกิเลสกอน มุนีเปน
ผูวางจากกิเลส ๖ อยางเหลานี้ คือ ราคะ โมหะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ
มทะ ดวยอรหัตตมรรค. เปนผูวางจากกิเลส ๔ อยางเหลานี้ คือ โทสะ
โกธะ อุปนาหะ ปมาทะ ดวยอนาคามิมรรค. เปนผูวางจากกิเลส ๗ อยาง
เหลานี้ คือ อติมานะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถย
ดวยโสดาปตติมรรค.
สวนตามลําดับมรรค พึงทราบดังตอไปนี้ มุนีเปนผูวางจากกิเลส
๗ อยางเหลานี้ คือ อติมานะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา
สาไถย ดวยโสดาปตติมรรค. เปนผูว างจากกิเลส ๔ อยางเหลานี้ คือ
โทสะ โกธะ อุปนาหะ ปมาทะ ดวยอนาคามิมรรค. เปนผูวางจากกิเลส
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๖ อยางเหลานี้ คือ ราคะ โมหะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ มทะ ดวย
อรหัตตมรรค. แมกิเลสที่เหลือลงทั้งหลาย ก็พึงประกอบตามที่ประกอบไว
โดยนัยเปนตนวา ตีณิ ทุจฺจริตานิ สพฺพกิเลเสหิ ดังนี้.
บทวา วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา ความวา รูวัตถุกามทั้งหลายที่
เปนไปในภูมิ ๓ ดวยสามารถเขาถึงแลวดวยญาณปริญญาและตีรณปริญญา.
บทวา กิเลสกาเม ปหาย ความวา กิเลสกามทั้งหลายมีฉันทะ
เปนตน ดวยปหานปริญญา.
บทวา พฺยนฺตีกริตฺวา ความวา กระทําใหมีที่สุดไปปราศแลว คือ
ใหปราศจากที่สุด.
บทวา กาโมฆ ติณณ
ฺ สฺส ความวา ขามกาโมฆะกลาวคือ การ
วนเวียนตั้งอยู ดวยอนาคามิมรรค.
บทวา ภโวฆ ความวา ขามภโวฆะ ดวยอรหัตตมรรค.
บทวา ทิฏโฆ ความวา ขามทิฏโฐฆะ ดวยโสดาปตติมรรค.
บทวา อวิชฺโชฆ ความวา ขามอวิชโชฆะ ดวยอรหัตตมรรค.
บทวา สพฺพสงฺขารปถ ความวา ขามทางกลาวคือ ลําดับแหง
ขันธ ธาตุ และอายตนะทั้งปวงตั้งอยู ดวยอรหัตตมรรคนั่นแหละ.
ขามขึ้นโดยโสดาปตติมรรค, ขามพนดวยสกทาคามิมรรค, กาวลวง
กามธาตุดวยอนาคามิมรรค, ลวงเลยภพทั้งปวงดวยอรหัตตมรรค, เปนไป
ลวงดวยสามารถแหงผลสมาบัติ.
บทวา ปาร คตสฺส เปนตน ทานกลาวดวยสามารถแหงพระนิพพาน.
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บทวา ยถา อิณายิถา อานณฺย ความวา พวกกูหนี้ที่มีดอกเบี้ย
ยอมปรารถนาความหมดหนี้.
บทวา ปฏเนฺติ ความวา ยังความปรารถนาใหเกิดขึ้น.
บทวา อาพาธิกา อาโรคฺย ความวา ผูกระสับกระสายเพราะโรค
ดีพิการเปนตน ยอมปรารถนาความสงบโรค คือความไมมีโรค ดวย
ประกอบเภสัช.
บทวา ยถา พนฺธนฺพนฺธา ความวา ในวันนักขัตฤกษ พวกที่ติด
อยูในเรือนจํา ยอมปรารถนาความพนจากเรือนจํา.
บทวา ยถา ทาสา ภุชิสฺส ความวา เพราะคนที่เปนไทยอมทํา
อะไร ๆ ไดตามปรารถนา ไมมีใครจะใหเขากลับจากการกระทํานั้นไดดวย
พลการ ฉะนั้น ทาสทั้งหลายจึงปรารถนาความเปนไท.
บทวา ยถา กนฺตารทฺธาน ปกฺขนฺนา ความวา เพราะพวกคน
ที่มีกําลัง จับชางสาร ตระเตรียมอาวุธ พรอมดวยบริวาร เดินทางกันดาร
พวกโจรเห็นเขาแลวยอมหนีไปแตไกลทีเดียว พวกเขาพนทางกันดาร ถึง
แดนเกษมดวยความสวัสดี ยอมราเริงยินดี ฉะนั้น พวกเดินทางกันดาร
จึงปรารถนาภาคพื้นที่เกษม.
เวลาจบเทศนา พระติสสเถระบรรลุโสดาปตติผล ภายหลังบวชได
กระทําใหแจงซึ่งพระอรหัตตดังนี้แล.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส
อรรถกถาติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส
จบ สูตรที่ ๗
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ปสูรสุตตนิทเทสที่ ๘
[๒๖๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :สมณพราหมณทั้งหลายยอมกลาววา ความหมดจด
ในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลา
อื่น อาศัยสิ่งใดแลว กลาวสิ่งนัน้ วางาม ในเพราะทิฏฐิ
ของตนนั้น สมณพราหมณเปนอันมากเปนผูตั้งมั่นในสัจจะ
เฉพาะอยาง.

วาดวยความหมดจด
[๒๖๙] คําวา สมณพราหมณ ยอมกลาววา ความหมดจด
ในธรรมนี้เทานั้น มีความวา สมณพราหมณทั้งหลายยอมกลาว บอก พูด
แสดง แถลง ซึ่งความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ในธรรมนี้เทานั้น คือ ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซึ่งความหมดจด ความหมดจดวิเศษ
ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ วา
โลกเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ยอมกลาว บอก พูด แสดง
แถลง ซึ่งความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน
ความพนวิเศษ ความพนรอบ วา โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางอื่น สรีระอยางอื่น สัตวเบื้องหนา
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แตตายแลวยอมเปนอีก. สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตว
เบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี. สัตวเบื้องหนา
แตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได. สิ่งนี้ เทานั้น
จริง สิ่งอื่นเปลา. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สมณพราหมณทั้งหลาย ยอม
กลาววา ความหมดจดในธรรมนี้เทานั้น.
[๒๗๐] คําวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่น
มีความวา สมณพราหมณทั้งหลายยอมทิ้ง ทอดทิ้ง ละทิ้งวาทะอื่นทั้งหมด
เวนศาสดา ธรรมที่ศาสดากลาว คณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคของตน
ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสดานั้นไมใชสัพพัญู
ธรรมไมเปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวดีแลว คณะสงฆไมเปนผูปฏิบัติดี
ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิเจริญ ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรค
ไมเปนธรรมนําออกจากทุกข ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ
หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือความพนรอบ ยอมไมมีใน
ธรรมนั้น สัตวทั้งหลายยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ
ไมพน ไมพน วิเศษ หรือไมพนรอบ ในเพราะธรรมทั้งหลายนั้นคือยอม
เปนผูเลว เลวทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย เพราะฉะนั้นจึงชื่อ
วา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่น.
[๒๗๑] อาศัยสิ่งใดแลว กลาวสิ่งนั้นวางาม ในเพราะทิฏฐิ
ของตนนั้น มีความวา อาศัยสิ่งใด คือ อาศัย อาศัยดวยดี พัวพัน
เขาถึง ติดใจ นอมใจถึง, สิ่งใด คือ ศาสดา ธรรมที่ศาสดากลาว
คณะสงฆ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด.
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คําวา ในเพราะทิฏฐิของตนนั้น คือ ในเพราะทิฏฐิ ความควร
ความชอบใจ ลัทธิของตน.
คําวา กลาวสิ่งนั้นวางาม คือ กลาวสิ่งนั้นวาดี กลาววาเปน
บัณฑิต กลาววาเปนนักปราชญ กลาววาเปนญาณ กลาววาเปนเหตุ กลาว
วาเปนลักษณะ กลาววาเปนการณะ กลาววาเปนฐานะ โดยลัทธิของตน
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อาศัยสิ่งใดแลว กลาวสิ่งนั้น วางาม ในเพราะ
ลัทธิของตนนั้น.
[๒๓๒] คําวา สมณพราหมณเปนอันมากเปนผูตั้งมั่นใน
สัจจะเฉพาะอยาง มีความวา สมณพราหมณเปนอันมาก ตัง้ มั่น
ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไปวา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้น
จริงสิ่งอื่นเปลา ตั้งมั่น ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไปวา
โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไม
เปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
สมณพราหมณเปนอันมากเปนผูตั้งมั่นในสัจจะเฉพาะอยาง เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :สมณพราหมณทั้งหลายยอมกลาววา ความหมดจด
ในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรม
เหลาอืน่ อาศัยสิ่งใดแลว กลาวสิ่งนั้นวางาม ในเพราะ
ทิฏฐิของตนนั้น สมณพราหมณเปนอันมากเปนผูตั้งมั่นใน
สัจจะเฉพาะอยาง.
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[๒๗๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท
เปนคูปรับ ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล สมณพราหมณ
เหลานัน้ อาศัยสิ่งอืน่ แลวยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน เปน
ผูใครความสรรเสริญ กลาววาคนเปนคนฉลาด.

วาดวยการยกวาทะ
[๒๗๔] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไป
สูบริษัท มีความวา คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ
ไดแก สมณพราหมณเหลานั้นใครวาทะ ตองการวาทะ ประสงควาทะ
มุงหมายวาทะ เที่ยวแสวงหาวาทะ คําวา เขาไปสูบริษัท ไดแกเขาไป
หยั่งลง เขาถึง เขาหา ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท
สมณบริษัท เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ
เขาไปสูบริษทั .
[๒๗๕] คําวา เปนคูปรับ ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล
มีความวา คําวา เปนคูปรับ ไดแก เปนคนสองฝาย เปนผูท ําความ
ทะเลาะกันทั้งสองฝาย ทําความหมายมั่นกันทั้งสองฝาย ทําความอื้อฉาวกัน
ทั้งสองฝาย ทําความวิวาทกันทั้งสองฝาย กออธิกรณกันทั้งสองฝาย มี
วาทะกนทั้งสองฝาย โตเถียงกันทั้งสองฝาย สมณพราหมณเหลานั้นยอมมุง
กันและกัน คือ ดู เห็น แลดู เพงดู พิจารณาดู กันและกัน โดย
ความเปนคนพาล เปนคนเลว เปนคนเลวทราม เปนคนต่ําชา เปนคน
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ลามก เปนคนสกปรก เปนคนต่ําตอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนคูปรับ
ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล.
[๒๗๖] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยสิ่งอื่นแลว
ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน มีความวา สมณพราหมณเหลานั้นอาศัย
อาศัยดวยดี พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงสิ่งอื่น คือ ศาสดา ธรรม
ที่ศาสดากลาว สมณะสงฆ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค.
ความทะเลาะกัน ความหมายมั่น ความแกงแยง ความวิวาท ความ
มุงราย เรียกวา ถอยคําคัดคานกัน อีกอยางหนึ่ง ถอยคําที่ไมมีน้ํามีนวล
เรียกวา คําคัดคานกัน สมณพราหมณเหลานั้นยอมกลาว คือ พูด
แสดง แถลง ซึ่งคําคัดคานกัน คําหมายมั่นกัน คําแกงแยงกัน คําวิวาท
กัน คํามุงรายกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้น
อาศัยสิ่งอื่นแลว ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน.
[๒๗๗] คําวา เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตนเปน
คนฉลาด มีความวา คําวา เปนผูใครความสรรเสริญ ไดแก เปน
ผูใครความสรรเสริญ ตองการความสรรเสริญ ประสงคความสรรเสริญ
มุงหมายความสรรเสริญ เที่ยวแสวงหาความสรรเสริญ. คําวา กลาววาตน
เปนคนฉลาด ไดแก พูดวาตนเปนคนฉลาด พูดวาตนเปนบัณฑิต
พูดวาตนเปนนักปราชญ พูดวาตนเปนผูมีญาณ พูดวาคนเปนผูมีเหตุ
พูดวาตนเปนผูมีลักษณะ พูดวาตนเปนผูมีการณะ ดวยลัทธิของตน เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตนเปนผูฉลาด
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :-
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สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท
เปนคูปรับ ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล สมณพราหมณ
เหลานัน้ อาศัยสิ่งอื่นแลว ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน
เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตนเปนคนฉลาด.
[๒๗๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษทั เมื่ออยาก
ไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลังเลใจ ยอมเปนผูเกอเขิน
ในเมื่อถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป ยอมขัดเคืองเพราะ
ความติเตียนยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว.

วาดวยแพวาทะแลวขัดเคือง
[๒๗๙] คําวา ชนผูประกอบถอยคําในทานกลางบริษัท มี
ความวา ชนผูประกอบ คือ ประกอบทั่ว ประกอบเอื้อเฟอ ประกอบ
ดวยดี ประกอบพรอม ในถอยคําของตน เพื่อกลาวในทามกลางขัตติย
บริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษทั เพราะฉะนั้น จึงชื่อ
วา ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท.
[๒๘๐] คําวา เมื่ออยากไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลงั เล
ใจ มีความวา คําวา เมื่ออยากไดความสรรเสริญ ไดแก เมื่ออยากได
ยินดี ปรารถนา ชอบใจ รักใคร. คําวา ความสรรเสริญ คือ ความชมเชย
ความมีเกียรติ ความยกยองคุณ. คําวา ยอมเปนผูล ังเลใจ ความวา กอน
แตโตตอบ ยอมเปนผูสงสัย ลังเลใจ คือ กอนแตโตตอบ ยอมเปนผูสงสัย
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ลังเลใจอยางนี้วา เราจักมีชัยหรือปราชัยหนอ เราจักขมเขาอยางไร จักทํา
ลัทธิของเราใหเชิดชูอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษอยางไร จักทํา
ลัทธิของเราใหวิเศษเฉพาะอยางไร จักทําความผูกมัดเขาอยางไร จักทํา
ความปลดเปลื้องอยางไร จักทําความตัดรอนวาทะเขาอยางไร จักขนาบ
วาทะเขาอยางไร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมือ่ อยากไดความสรรเสริญ
ยอมเปนผูลังเลใจ.
[๒๘๑] คําวา ยอมเปนผูเกอเขิน ในเมื่อถอยคําของตนถูก
เขาคานตกไป มีความวา ชนผูพิจารณาปญหา ผูเปนสมาชิกของที่ประชุม
ผูมีความกรุณา ยอมคัดคานใหตกไป คือยอมคัดคานโดยอรรถะ วาคําที่
ทานกลาว ปราศจากอรรถะ, ยอมคัดคานโดยพยัญชนะวา คําที่ทานกลาว
ปราศจากพยัญชนะ, ยอมคัดคานโดยอรรถะ และพยัญชนะวา คําที่ทานกลาว
ปราศจากทั้งอรรถะและพยัญชน, ยอมคัดคานวา เนื้อความทานชักมาไมดี
พยัญชนะทานยกขึ้นไมดี อรรถะและพยัญชนะทานชักมาไมดี ยกขึ้นไมด,ี
ความขมผูอื่นทานไมกระทํา, ความเชิดชูลัทธิ ทานทําไมดี. วาทะอันวิเศษ
ทานไมกระทํา, วาทะอันพิเศษเฉพาะ ทานทําไมดี, ความผูกมัดผูอื่น
ทานไมกระทํา, ความปลดเปลื้อง ทานทําไมดี. ความตัดรอนวาทะผูอื่น
ทานไมกระทํา, ความขนาบวาทะผูอื่น ทานทําไมดี, ทานพูดชั่ว กลาวชัว่
เจรจาชั่ว เปลงวาจาชั่ว ภาษิตชั่ว. คําวา ยอมเปนผูเกอเขิน ในเมื่อ
ถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป ความวา เมื่อถอยคําของตนถูกเขาคาน
ตกไปยอมเปนผูเกอเขิน คือ อับอาย กระวนกระวาย ลําบากกาย ทุกข
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ใจ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมเปนผูเกอเขิน ในเมือ่ ถอยคําของตน
ถูกเขาคานตกไป
[๒๘๒] คําวา ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน ยอมเปนผู
แสวงหาชองทางแกตัว มีความวา คําวา เพราะความติเตียน ไดแก
เพราะความนินทา ครหา ไมชมเชย ไมสรรเสริญคุณ. คําวา ยอมขัด
เคือง ไดแก ขัดเคือง ขัดใจ หมายแกแคน ยอมทําความโกรธ ความ
เคือง ความไมยินดี ใหปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมขัดเคือง
เพราะความติเตียน คําวา ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว ไดแก
ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว แสวงหาความผิด ความพลั้ง ความ
พลาด ความเผลอ และชองทาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมขัดเคือง
เพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษทั เมื่ออยาก
ไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลงั เลใจ ยอมเปนผูเกอเขิน
ในเมื่อถอยคําของตนถูกเขาคัดคานตกไป ยอมขัดเคือง
เพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว.
[๒๘๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชนผูพิจารณาปญหา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว
คัดคานใหตกไป ชนนั้นมีวาทะเสื่อมไปแลว ยอมรําพัน
เศราโศก ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเรา.
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วาดวยถูกขมดวยวาทะแลวเสียใจ
[๒๘๔] คําวา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว มีความวา ชนผู
พิจารณาปญหายอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซึ่งวาทะของชนนั้น
วา เลว เลวทราม เสื่อมเสีย เสียหาย ไมบริบรู ณ อยางนี้ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว.
[๒๘๕] คําวา ชนผูพิจารณาปญหา......คัดคานใหตกไป มี
ความวา ชนผูพิจารณาปญหา ผูเปนสมาชิกของที่ประชุม ผูมีความกรุณา
ยอมคัดคานใหตกไป คือยอมคัดคานโดยอรรถะวา คําที่ทานกลาว ปราศจาก
อรรถะ, ยอมคัดคานโดยพยัญชนะวา คําที่ทานกลาว ปราศจากพยัญชนะ,
ยอมคัดคานโดยอรรถะและพยัญชนะวา คําที่ทานกลาว ปราศจากทั้งอรรถะ
ทั้งพยัญชนะ, ยอมคัดคานวา เนื้อความทานชักมาไมดี, พยัญชนะทานยก
ขึ้นไมดี, อรรถะและพยัญชนะทานชักมาไมดี, ยกขึ้นไมดี, ความขมผูอื่นทาน
ไมกระทํา, ความเชิดชูลัทธิทานทําไมดี, วาทะอันวิเศษทานไมกระทํา,
วาทะอันวิเศษเฉพาะทานทําไมดี, ความผูกมัดผูอื่น ทานไมการทํา, ความ
ปลดเปลื้อง ทานทําไมดี ความตัดรอนวาทะผูอื่น ทานไมกระทํา, ความ
ขนาบวาทะผูอื่น ทานทําไมดี, ทานพูดชั่ว กลาวชั่ว เจรจาชั่ว เปลง
วาจาชั่ว ภาษิตชั่ว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชนผูพิจารณาปญหา....คัด
คานใหตกไป.
[๒๘๖] คําวา ชนนั้นมีวาทะเสื่อมไปแลว ยอมรําพัน เศรา
โศก มีความวาคําวา ยอมรําพัน ไดแก เปนผูมีการพูดเพอ บนเพอ
พร่ําเพอ อาการพร่ําเพอ ความเปนแหงอาการพร่ําเพอ เห็นปานนี้วา
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เหตุการณอื่นเรานึก คิด พิจารณา ใครครวญแลว เขามีพวกมาก มี
บริษัทมาก มีบริวารมาก ก็บริษัทนี้เปนพวกแตไมพรอมเพรียงกัน การ
เจรจาปราศรัยจงมีเพื่อความพรอมเพรียงกัน เราจักทําลายเขาอีก เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมรําพัน. คําวา ยอมเศราโศก ไดแก ยอมเศราโศก
ลําบากใจ รําพัน ทุบอก คร่ําครวญ ถึงความหลงใหลวา เขามีชัย เรา
ปราชัย เขามีลาภ เราเสื่อมลาภ เขามียศ เราเสื่อมยศ เขาไดความสรรเสริญ เราไดความนินทา เขามีสุข เรามีทุกข เขาไดรับสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เราไมไดรบั สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไมได
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ยอมรําพัน เศราโศก. คําวา มีวาทะเสือ่ มไปแลว ไดแก
มีวาทะเสื่อมไปแลว มีวาทะเลวทราม มีวาทะเสื่อมรอบ มีวาทะอันเขาให
เสื่อมรอบ มีวาทะไมบริบูรณแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชนนั้นมีวาทะ
เสื่อมไปแลว ยอมรําพัน เศราโศก.
[๒๘๗] คําวา ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเรา มีความวา
ทอดถอน อยูวา เขา ลวง ล้ํา เกิน เลย ลวงเลย ซึ่งวาทะเราดวยวาทะ
เขา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เขาลวงเลยเรา แมดวยประการอยางนี้ อีก
อยางหนึ่ง ทอดถอนใจอยูวา เขากดขี่ ครอบงํา ย่ํายีวาทะเราดวยวาทะ
เขาแลว ยอมประพฤติอยู เปลี่ยนอิรยิ าบถ หมุนไป รักษาเปนไป ยิ่ง
อัตภาพใหเปนไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เขาลวงเลยเรา แมดว ยประการ
อยางนี้ การพูดเพอ การบนเพอ การพร่ําเพอ อาการพร่ําเพอ ความ
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เปนแหงอาการพร่ําเพอ เรียกวา ทอดถอนใจอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเราเพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา :ชนผูพิจารณาปญหา กลาววาทะของตนนั้นวาเลว
คัดคานใหตกไป ชนนั้นมีวาทะเสื่อมไปแลว ยอมรําพัน
เศราโศกทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเรา.
[๒๘๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะทั้งหลาย
ความยินดีและความยินราย ยอมมีในเพราะความวิวาท
เหลานัน้ บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึงงดเวนการคัดคาน
กัน เพราะประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญ ยอม
ไมม.ี

วาดวยโทษของการวิวาท
[๒๘๙] คําวา ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะ
ทั้งหลาย มีความวา คําวา สมณะ ไดแก ชนบางเหลาผูเปนปริพาชก
ภายนอกพระศาสนานี้ ความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะ
ทิฏฐิ ความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความมุง
รายกันเพราะทิฏฐิ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ
ปรากฏแลว ในสมณะทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความวิวาทกัน
เหลานี้เกิดแลวในสมณะทั้งหลาย.
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[๒๙๐] คําวา ความยินดีและความยินราย ยอมมีในเพราะ
ความวิวาทเหลานั้น มีความวา ยอมมีความชนะและความแพ, ลาภ
และความเสื่อมลาภ, ยศและความเสื่อมยศ, นินทาและสรรเสริญ, โสมนัส
และโทมนัส, อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ, ความปลอดโปรงและความ
กระทบกระทั่ง, ความยินดีและความยินราย, ความดีใจและความเสียใจ
คือ จิตยินดีเพราะความชนะ จิตยินรายเพราะความแพ, จิตยินดีเพราะ
ลาภ จิตยินรายเพราะความเสื่อมลาภ, จิตยินดีเพราะยศ จิตยินรายเพราะ
ความเสื่อมยศ, จิตยินดีเพราะสรรเสริญ จิตยินรายเพราะนินทา, จิตยินดี
เพราะสุข จิตยินรายเพราะทุกข, จิตยินดีเพราะโทมนัส, จิตยินดีเพราะ
เฟองฟูขึ้น จิตยินรายเพราะตกอับ, เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ความยินดีและ
ความยินราย ยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น.
[๒๙๑] คําวา บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึงงดเวนการคัด
คานกัน มีความวา คําวา เห็นโทษแมนี้แลว ไดแก เห็น พบ
เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซึ่งโทษนั้น ในเพราะ
ความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยง
กันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทิฏฐิ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เห็นโทษแมนี้แลว. คําวา พึงงดเวนการคัด
คานกัน ไดแก ความทะเลาะกัน ความหมายมั่นกัน ความแกงแยงกัน
ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน เรียกวา การคัดคานกัน, อีกอยางหนึ่ง
ถอยคําที่ไมมีน้ํามีนวล เรียกวา ถอยคําคัดคานกัน บุคคลไมพึงทําถอยคํา
คัดคานกัน คือ ไมพึงทําความทะเลาะกัน ความหมายมั่นกัน ความ
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แกงแยงกัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้น
ไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซึ่งความทะเลาะกัน ความหมายมั่นกัน
ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน คือ พึงเปนผูงด เวน
เวนขาดออกไป สละ พน พนขาด พรากออกจากความทะเลาะกัน
ความหมายมั่นกัน ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน และความมุงรายกัน
พึงเปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคล
เห็นโทษแมนี้แลวพึงงดเวนการคัดคานกัน.
[๒๙๒] คําวา เพราะประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญ
ยอมไมมี มีความวา ไมมีประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญ คือ
ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสอง ประโยชนมีในชาตินี้
ประโยชนมใี นชาติหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชนลลี้ ับ
ประโยชนปด บัง ประโยชนที่ควรนําไป ประโยชนที่นําไปแลว ประโยชน
ไมมีโทษ ประโยชนปราศจากกิเลส ประโยชนผอ งแผว ประโยชนอยาง
ยิ่ง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เพราะ
ประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญ ยอมไมม.ี เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะทั้งหลาย
ความยินดีและความยินรายยอมมีในเพราะความวิวาทเหลา
นั้น บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึงงดเวนการคัดคานกัน
เพราะประโยชน อืน่ จากการไดความสรรเสริญ ยอมไมมี.
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[๒๙๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ก็หรือวา บุคคลกลาววาทะในทามกลางบริษัท
ยอมไดรับสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น บุคคลนั้นยอม
หัวเราะ และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชนในความชนะนั้น
เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนั้นแลว ไดเปนผูสมใจ
นึก.
[๒๙๔] คําวา ก็หรือวา....ยอมไดรับสรรเสริฐในเพราะทิฏฐิ
นั้น มีความวา คําวา ในเพราะทิฏฐินั้น ไดแก บุคคลยอมเปนผู
อันชนหมูมากสรรเสริญ ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณ ในเพราะทิฏฐิ
ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ก็หรือวา....
ยอมไดรับสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น.
[๒๙๕] คําวา กลาววาทะในทามกลางบริษทั มีความวา
กลาวบอก พูด แสดง แถลง ใหรุงเรือง บัญญัติ กําหนด ซึ่งวาทะ
ของตนและวาทะอนุโลมแกวาทะของตน ในทามกลางขัตติยบริษัท
พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา กลาว
วาทะในทามกลางบริษัท.
[๒๙๖] คําวา บุคคลนั้นยอมหัวเราะและเฟองฟูขึ้นดวย
ประโยชนในความชนะนั้น มีความวา บุคคลนั้นเปนผูยินดี หัวเราะ
ราเริง ชอบใจ มีความดําริ บริบูรณ ดวยประโยชนในความชนะนั้น
อีกอยางหนึ่งบุคคลนั้นหัวเราะจนเห็นฟน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลนั้น
ยอมหัวเราะ. คําวา และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชนในความชนะนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 749

ความวา บุคคลนั้นเปนผูเฟองฟูขึ้น คือ เหอเหิมเปนดุจธงชัยยกยองตนขึ้น
ความที่จิตใครยกไวดังธงยอด ดวยประโยชนในความชนะนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลนัน้ ยอมหัวเราะและเฟองฟูขึ้นดวยประโยชน
ในความชนะนั้น.
[๒๙๗] คําวา เพราะบุคคลนั้นบรรลุประโยชนนั้นแลว ได
เปนผูสมใจนึก มีความวา บรรลุ คือ ถึง ได ประสบ ไดเฉพาะ
ซึ่งประโยชนในความชนะนั้นแลว. คําวา ไดเปนผูสมใจนึก ความวา
ไดเปนผูสมใจนึก คือ สมเจตนา สมควรดําริ สมดังวิญญาณ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนั้นแลวไดเปนผูสม
ใจนึก เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ก็หรือวา บุคคลกลาววาทะในทามกลางบริษัท
ยอมไดรับสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น บุคคลนั้นยอม
หัวเราะและเฟองฟูขึ้นดวยประโยชนในความชนะนั้น
เพราะบุคคลนั้นบรรลุประโยชนนั้นแลว ไดเปนผูสมใจนึก.
[๒๙๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ความเฟองฟูเปนพื้นย่ํายีแหงบุคคลนั้น บุคคลนั้น
ยอมกลาวความถือตัวและความดูหมิ่น บุคคลเห็นโทษแม
นั้นแลวไมควรวิวาทกัน ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจด
เพราะวิวาทนั้น.
[๒๙๙] คําวา ความเฟองฟูเปนพื้นย่ํายีแหงบุคคลนั้น มีความ
วา ความเฟองฟู คือความเหอเหิม ความเปนดุจธงชัย ความยกยองตนขึ้น
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ความที่จิตใครยกไวดังธงยอดใด ความเฟองฟูนั้นเปนพื้น ย่ํายี คือเปน
พื้นตัดรอน เปนพื้นเบียดเบียน เปนพื้นบีบคั้น เปนพื้นอันตราย เปนพื้น
อุปสรรคแหงบุคคลนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความเฟองฟูเปนพื้น
ย่ํายีแหงบุคคลนั้น.
[๓๐๐] คําวา บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัวและความดู
หมิ่น มีความวา บุคคลนั้นยอมกลาวความถือดวย และยอมกลาวความ
ดูหมิ่น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัวและ
ความหมิ่น.
[๓๐๑] คําวา เห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรวิวาทกัน มีความ
วา เห็น พบ เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว
ซึ่งโทษนั้นในเพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายมั่นกัน เพราะ
ทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุง
รายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว. คําวา ไม
ควรวิวาทกัน ความวา ไมพึงทําความทะเลาะ ความหมายมั่น ความ
แกงแยงกัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน คือ พึงละบรรเทา ทําให
สิ้นไป ใหถงึ ความไมมีในภายหลัง ซึ่งความทะเลาะกัน ความหมายมั่นกัน
ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน และความมุงรายกัน คือพึงเปนผูงด
เวน เวนขาด ออกไป สละ พนขาด พรากออกไป จากความทะเลาะกัน
ความหมายมั่นกัน ความแกงแยงกัน ความวิวาทกันและความมุงรายกัน
พึงเปน ผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เห็นโทษ
แมนั้นแลว ไมควรวิวาทกัน.
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[๓๐๒] คําวา ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจดเพราะวิวาท
นั้น มีความวา คําวา ผูฉลาด ไดแก ผูฉลาดในขันธ ฉลาดในธาตุ
ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดใด
สัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย ฉลาดในพละ ฉลาด
ในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผูฉลาด
เหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลงถึงความ
หมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพนความพนวิเศษ
ความพนรอบ เพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายมั่นกันเพราะ
ทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกัน เพราะละทิฏฐิ ความมุง
รายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูฉลาดยอมไมกลาวความ
หมดจดเพราะวิวาทนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ความเฟองฟูเปนพื้นย่ํายีแหงบุคคลนั้น บุคคลนั้น
ยอมกลาวถือตัว และความดูหมิ่น บุคคลนั้นเห็นโทษแม
นั้นแลวไมควรวิวาทกัน ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจด
เพราะวิวาทนั้น.
[๓๐๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเคี้ยว
คะนองปรารถนาคนกลาที่เปนศัตรู ยอมพบคนกลาที่
เปนศัตรูฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ ฉันนั้น ดูกอน
ทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูที่ใด ทานจงไปเสียจากที่นั้น กิเลส
ทั้งหลายของตถาคตมิไดมีในเบือ้ งตนเพื่อจะรบ.
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[๓๐๔] คําวา คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควร
เคี้ยว มีความวา คําวา คนกลา ไดแก คนกลา คนมีความเพียร คนตอสู
คนไมขลาด คนไมหวาดเสียว คนไมครั่นคราม คนไมหนี. คําวา ที่
พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเคี้ยว ความวา ผูอันพระราชาทรง
ชุบเลี้ยง คือพวกเลี้ยง บํารุง เพิ่มพูน ใหเจริญ ดวยของควรเคี้ยวของ
พระราชา ดวยของควรบริโภคของพระราชา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา คน
กลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเคี้ยว.
[๓๐๕] คําวา ผูคะนองปรารถนาคนกลาที่เปนศัตรู ยอม
พบคนกลาที่เปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ ฉันนัน้
วา คนกลานั้น ผูคะนอง รองทาทาย บันลือลั่น ปรารถนา ยินดี
มุงหวัง ประสงค พอใจ ซึ่งคนกลาผูเปนศัตรู คือบุรุษที่เปนปฏิปกษ
ศัตรูที่เปนปฏิปกษ นักรบที่เปนปฏิปกษ ยอมพบ คือ ถึง เขาถึง ซึ่ง
คนกลาที่เปนศัตรู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูคะนองปรารถนาคนกลาที่
เปนศัตรู ยอมพบคนกลาที่เปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจา
ทิฏฐิฉันนั้น.
[๓๐๖] คําวา ดูกอนทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูท ี่ใด ทานจงไป
เสียจากที่นั้น มีความวา เจาทิฏฐินั้นอยูที่ใด ทานจงไป คือ จงดําเนิน
เดินกาวไปเสียจากที่นั้นนั่นแหละ เพราะเจาทิฏฐินั้น เปนคนกลาที่เปนศัตรู
คือเปนบุรุษที่เปนปฏิปกษ ศัตรูที่เปนปฏิปกษ นักรบที่เปนปฏิปกษ ตอ
ทาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ดูกอนทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูที่ใด ทาน
จงไปเสียจากที่นั้น.
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[๓๐๗] คําวา กิเลสทั้งหลายของตถาคตมิไดมีในเบื้องตน
เพื่อจะรบ มีความวา กิเลสเหลาใด อันทําความขัดขวาง ทําความเปน
ขาศึก ทําความเปนเสี้ยนหนาม ทําความเปนปฏิปกษ กิเลสเหลานั้น
มิไดมี คือ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนบาปธรรมอัน
ตถาคตละตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลว
ดวยไฟคือญาณ ในเบื้องตนนั่นแหละ คือ ที่โคนโพธิพฤกษ. คําวา
เพื่อจะรบ ไดแก. เพื่อตองการรบ เพื่อความทะเลาะ เพื่อความหมายมั่น
เพื่อความแกงแยง เพื่อความวิวาท เพื่อความมุงราย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
กิเลสทั้งหลายของตถาคต มิไดมีในเบื้องตนเพื่อจะรบ เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเคี้ยว
ผูคะนองปรารถนาคนกลาที่เปนศัตรู ยอมคบคนกลาที่เปน
ศัตรูฉนั ใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ ฉันนัน้ ดูกอนทาน
ผูกลา เจาทิฏฐิอยูท ี่ใดทานจงไปเสียจากที่นั้น กิเลส
ทั้งหลายของตถาคตมิไดมีในเบือ้ งหนาเพื่อจะรบ.
[๓๐๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน และยอม
กลาววา สิ่งนี้เทานั้นจริง ดังนี้ ทานจงกลาวกะชนเหลานั้น
เพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกัน ในเมื่อวาทะเกิดแลว
ยอมไมมีในที่นี้.
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วาดวยวิวาทกันเพราะทิฏฐิ
[๓๐๙] คําวา ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน มี
ความวา ชนเหลาใด ถือ คือ จับถือ ถือเอา ถือมัน่ ยึดมั่น ซึง่
ทิฏฐิ ๖๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมวิวาทกัน คือ ทําความ
ทะเลาะ ความหมายมั่น ความแกงแยง ความวิวาท ความมุงรายกันวา
ทานไมรูธรรมวินัยนี้ เรารูธรรมวินัยนี้, ทานจักรูธรรมวินัยนีไ้ ดอยางไร,
ทานปฏิบัติผิดเราปฏิบัติชอบ, คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมี
ประโยชน, คําที่ควรกลาวกอน ทานกลาวทีหลัง, คําที่ควรกลาวทีหลัง
ทานกลาวกอน คําที่คลองแคลวของทานกลับขัดของไป, เราใสโทษทาน
แลว ทานถูกเราปราบแลว ทานจงเที่ยวไป หรือจงแกไขเพื่อเปลื้องวาทะ
ถาทานสามารถเพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลวยอม
วิวาทกัน.
[๓๑๐] คําวา และยอมกลาววา สิ่งนี้เทานั้นจริง ดังนี้ มี
ความยอมกลาว คือ ยอมบอก พูด แสดง แถลงวา โลกเที่ยง สิ่งนี้
เทานั้นจริงสิ่งอื่นเปลา ยอมกลาว คือ ยอมบอก พูดแสดง แถลงวา
โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไม
เปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะนั้นจึงซึ่งวา และ
ยอมกลาววาสิ่งนี้เทานั้นจริง ดังนี้.
[๓๑๑] คําวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกิเลสที่
ทําความขัดขวางกัน ในเมื่อวาทะเกิดแลว ยอมไมมีในที่นี้ มี
ความวา ทานจงกลาวกะชนเหลานั้น คือผูเปนเจาทิฏฐิ คือ ทาน
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จงทําความขมดวยความขมทํากรรมตอบดวยกรรมตอบ ทํากรรมแปลกดวย
กรรมแปลกทํากรรมแปลกเฉพาะดวยกรรมแปลกเฉพาะ ทําความผูกมัด
ดวยความผูกมัดทําความปลดเปลื้องดวยความปลดเปลื้อง ทําความตัดดวย
ความตัด ทําความขนาบดวยความขนาบ ชนเหลานั้นเปนคนกลาที่เปนศัตรู
เปนบุรุษที่เปนปฏิปกษ เปนศัตรูที่เปนปฏิปกษ เปนนักรบที่เปนปฏิปกษ
ตอทานเพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทานกลาวกะชนเหลานั้น.
คําวา เพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกัน ในเมื่อวาทะเกิด
แลวยอมไมมีในที่นี้ มีความวา เมื่อวาทะเกิดแลว เกิดพรอม บังเกิด
บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลว กิเลสเหลาใดที่ทําความขัดขวางกัน ความขัด
แยงกัน ความเปนเสี้ยนหนามกัน ความเปนปฏิปกษกัน พึงทําความ
ทะเลาะ หมายมั่น แกงแยง วิวาท มุงรายกัน กิเลสเหลานั้นยอมไมมี
คือ ยอมไมมีพรอม ไมปรากฏ ไมเขาไปได ยอมเปนบาปธรรมอันตถาคต
ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวย
ไฟคือญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทานจงกลาวกะชนเหลานั้น เพราะ
กิเลสที่ทําความขัดขวางกัน ในเมื่อวาทะเกิดแลว ยอมไมมใี น
ที่นี่ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ก็ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน และยอม
กลาววา สิ่งนี้เทานั้นจริง ดังนี้ ทานจงกลาวกะชนเหลานั้น
เพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกัน ในเมื่อวาทะเกิดแลว
ยอมไมมีในที่นี้.
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[๓๑๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนาแลว ไม
กระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิยอมเที่ยวไป ดูกอนปสูระ ทานพึงได
อะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ผูไมมีความถือวาสิ่ง
นี้ประเสริฐ.
วาดวยมารเสนา
[๓๑๓] คําวา ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนา
แลว....ยอมเที่ยวไป มีอธิบายดังตอไปนี้ มารเสนา เรียกวา เสนา กาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความ
ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง
ความโออวด ความกระดาง ความแข็งดี ความถือตัว ความดูหมิ่น
ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทัง้ ปวง ความกระวน
กระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนมารเสนา สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
กิเลสกามเรากลาววาเปนกองทัพที่ ๑ ของทาน ความไมยินดีเปนกองทัพ
ที่ ๒ ฯลฯ สวนคนกลายอมชนะได ครั้นชนะแลว ยอมไดสุข ดังนี้.
เพราะมารเสนาทั้งหมด และกิเลสอันทําความเปนปฏิปกษทั้งหมด อันบุคคล
นั้นชนะแลว ไมแพแลว ทําลายแลว กําจัดแลว ทําใหไมสูหนาแลว
ดวยอริยมรรค ๔ ฉะนั้นจึงเรียกบุคคลนั้นวา เปนผูกําจัดเสนาแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 757

คําวา เหลาใด ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. คําวา ยอมเที่ยวไป
ไดแก ยอมเที่ยวไปอยู ผลัดเปลี่ยนกิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป
ยังอัตภาพใหเปนไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ก็พระอรหันตขีณาสพเหลา
ใดกําจัดเสนาแลวยอมเที่ยวไป.
[๓๑๔] คําวา ไมกระทบทิฏฐิดว ยทิฏฐิ มีความวา ทิฏฐิ ๖๒
อันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นละแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําให
ไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น
ไมกระทบ คือ ไมกระทั่ง ไมบั่นรอน ไมทําลายซึ่งทิฏฐิดวยทิฏฐิ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ.
[๓๑๕] คําวา ดูกอนปสูระ ทานพึงไดอะไรในพระอรหันต
ขีณาสพเหลานั้น มีความวา ดูกอนทานผูกลาเปนปฏิปกษ คือ เปน
บุรุษปฏิปกษ เปนศัตรูปฏิปกษ เปนนักรบปฏิปกษ ทานพึงไดอะไรใน
พระอรหัน ขีณาสพเหลานั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ดูกอน ปสูระ ทาน
พึงไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น.
[๓๑๖] คําวา ผูไมมีความถือวาสิ่งนี้ประเสริฐ มีความวา ความ
ถือ ความยึดมั่น ความติดใจ ความนอมใจไปวา สิ่งนี้ประเสริฐ คือ
เลิศ เปนใหญ วิเศษ เปนประธาน สูงสุด บวร ยอมไมมี คือยอมไม
ปรากฏ ไมเขาไปได แกพระอรหันตขีณาสพเหลาใด คือเปนกิเลสอัน
พระอรหันตขีณาสพนั้นละตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูไมมีความถือวาสิ่งนี้
ประเสริฐ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :-
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ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนาแลว ไม
กระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ ยอมเที่ยวไป ดูกอนปสูระ ทานพึง
ไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ผูไมมีความถือวา
สิ่งนี้ประเสริฐ.
[๓๑๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ก็ทานตรึกคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจมาแลว
ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาชื่อวาโธนา ทาน
ไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย.

วาดวยพระปญญาของพระพุทธเจา
[๓๑๘] บทวา อถ ในคําวา ก็ทานตรึก....มาแลว เปนบทสนธิ
เชื่อมบท เปนบทบริบูรณ เปนศัพทประชุมอักษร เปนศัพททําพยัญชนะ
ใหสละสลวย.
บทวา อถ นี้เปนลําดับบท คําวา ทานตรึก....มาแลว มีความ
วา ทานตรึกตรอง ดําริ คือ ตรึก ตรอง ดําริอยางนี้วา เราจักมีชัย
หรือจักปราชัยหนอ เราจักขมเขาอยางไร จักทําลัทธิของเราใหเชิดชูอยาง
ไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษเฉพาะ
อยางไร จักทําความผูกพันเขาอยางไร จักทําความปลดเปลื้องอยางไร จัก
ทําความตัดรอนวาทะเขาอยางไร จักขนาบวาทะเขาไวอยางไร ดังนี้ เปน
ผูมาแลว คือ เขามา มาถึง มาประจวบแลวกับเรา เพราะฉะนั้นจึงชื่อ
วา ก็ทานตรึก....มาแลว.
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[๓๑๙] คําวา คิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจ มีความวา คําวา ใจ
ไดแก จิต ใจ มานัส หทัย บัณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่เกิดแตผัสสะเปนตนนั้น ทาน
คิดนึกถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยจิตวา โลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง ฯลฯ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ก็หามิได ยอมไมเปนอีก ก็หามิได
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา คิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจ.
[๓๒๐] ในคําวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจา ผูมีปญญา
ชื่อวาโธนา ทานไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย มีอธิบายดังตอไปนี้
ปญญา เรียกวา โธนา ไดแก ความรู ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง
ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุไร ปญญาจึงเรียกวาโธนา
เพราะปญญานั้น เปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอก ซึ่งกายทุจริต
ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเปนเครื่องกําจัด
ลาง ชําระ ซักฟอก ซึ่งมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ. สัมมาวิมุตติเปนเครื่องกําจัด
ลาง ชําระ ชักฟอก ซึ่งมิจฉาวิมุตติ อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘
เปนเครื่องกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอก ซึ่งอกุศลทัง้ ปวง ทุจริตทั้งปวง
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง
อกุสสาภิสังขารทั้งปวง. พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาถึง เขาถึงพรอม เขาไป
เขาไปพรอม เขาชิด เขาชิดพรอม ประกอบแลวดวยธรรมทั้งหลายอันเปน
เครื่องกําจัดเหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา ปญญา
เปนเครื่องกําจัด. พระผูมีภาคเจาพระองคนั้น ทรงกําจัดราคะ บาป
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กิเลส ความเรารอนเสียแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีปญญาเปนเครื่อง
กําจัด.
คําวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาถือวาโธนา
ทานไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย มีความวา ปสูรปริพาชกไมอาจมาแข็ง
คู คือมาเพื่อจับคู เพื่อสนทนา ปราศรัย โตตอบ กับพระผูมพี ระภาคผูเปน
พระพุทธเจา ผูมีปญญาชื่อวาโธนา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะปสูรปริพาชกเปนคนเลว ทราม ต่ําชา ลามก สกปรก ต่ําตอย สวนพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น เปนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน บวร.
ปสูรปริพาชกไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อจับคู เพื่อสนทนา ปราศรัย
โตตอบ กับพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา ผูมีปญญาชือ่ วาโธนา.
เปรียบเหมือนกระตายไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อจับคูกับชางใหญซับมัน.
เหมือนสุนัขจิ้งจอกแกไมอาจมาแขงคูกับสีหะเปนมฤคราช. เหมือนลูกโค
ตัวเล็กยังไมอดนม ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อจับคูกับโคที่มีกําลังมาก
เหมือนกาไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อจับคูกับครุฑเวนไตย. เหมือนคนจัณฑาลไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อจับคูกับพระเจาจักรพรรดิ. และเหมือน
ปศาจเลนฝุนไมอาจมาแขงคู คือ มาเพื่อจับคูกับพระอินทรผูเปนเทวราช.
ฉะนั้น. ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะปสูรปริพาชกเปนผูมีปญญาเลว มีปญ
 ญา
ทราม มีปญ
 ญาต่ําชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญ
 ญาต่ําตอย.
เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีปญญามาก มีปญญากวางขวาง
มีปญญารื่นเริง มีปญ
 ญาแลน มีปญญาเฉียบแหลม มีปญญาชําแรกกิเลส
ฉลาดในประเภทปญญา มีปญญาแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงถึง
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เวสารัชชญาณ ๔ ทรงทศพลญาณ เปนบุรุษองอาจ เปนบุรุษสีหะ เปน
บุรุษนาค เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษนําธุระไป มีญาณหาที่สุดมิได
มีเดชหาที่สุดมิได มียศหาที่สุดมิได เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีปญญา
เปนทรัพย เปนผูนํา เปนผูแนะนํา เปนผูนําไปเนือง ๆ ใหรจู ักประโยชน
ใหเพงพินิจ เปนผูเห็นประโยชน เปนผูใหแลนไป.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงทํามรรคที่ยังไมเกิดขึ้น
ใหเกิดขึ้น ทรงทํามรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ตรัสบอกมรรคที่
ไมมีใครบอก ทรงรูมรรค ทรงรูแจงมรรค ทรงฉลาดในมรรค ก็และ
ในบัดนี้ พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ดําเนิน
ตามมรรคอยู เปนผูประกอบดวยสีลาที่คุณในภายหลัง พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น เปนผูมีพระ
จักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนพรหม เปนผูตรัสบอก เปนผูแนะนํา
เปนผูนําออกซึ่งอรรถ เปนผูใหอมตธรรม เปนธรรมสามี เปนพระตถาคต
สิ่งที่ไมรู สิ่งที่ไมเห็น สิ่งที่ไมทราบชัด สิ่งที่ไมทําใหแจง สิ่งที่มิไดถูก
ตองดวยปญญา ยอมไมมีแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ธรรมทั้งปวง
รวมทั้งอดีต อนาคต ปจจุบัน ยอมมาสูคลองในมุข คือพระญาณของ
พระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา โดยอาการทั้งปวง ชื่อวาประโยชนที่
ควรแนะนําทุก ๆ อยาง อันชนควรรู มีอยู ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น
ประโยชนทงั้ สองอยาง ประโยชนในชาตินี้ ประโยชนในชาติหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชนลลี้ ับ ประโยชนปกปด ประโยชนที่
ควรแนะนํา ประโยชนทบี่ ัณฑิตแนะนําแลว ประโยชนที่ไมมีโทษ ประ-
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โยชนที่ปราศจากกิเลส ประโยชนผอ งแผว ประโยชนอยางยิ่ง ประโยชน
ทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมทัง้ หมด ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาคผูเปนพระ
พุทธเจา. พระญาณของพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา มิไดขัดของใน
อดีต อนาคต ปจจุบัน บทธรรมที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น
พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระญาณมีสวนสุดรอบ
แหงบทธรรมที่ควรแนะนํา บทธรรมที่ควรแนะนํา ก็มีสวนสุดรอบแหง
พระญาณ พระญาณยอมไมเปนไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหง
บทธรรมที่ควรแนะนําก็มิไดเกินพระญาณไป ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในสวน
สุดรอบของกันและกัน เมื่อชั้นผอบ ๒ ชั้น ปดสนิทพอดีกัน ชั้นผอบ
ขางลางก็ไมเกินชั้นผอบขางบน ชัน้ ผอบขางบนก็ไมเกินชั้นผอบขาง
ลาง ชั้นผอบทั้ง ๒ ตั้งอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน ฉันใด บท
ธรรมที่ควรแนะนําก็ดี พระญาณก็ดี ของพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา
ตั้งอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน บทธรรมทีค่ วรแนะนําเทาใด พระ
ญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระญาณ
มีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา ก็มีสว นสุดรอบแหงพระญาณ.
พระญาณยอมไมเปนไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่
ควรแนะนําก็มิไดเกินพระญาณไป ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในสวนสุดรอบของ
กันและกัน ฉันนั้น พระญาณของพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจายอม
เปนไปในธรรมทั้งปวง ธรรมทั้งปวง เนื่องดวยความนึก เนื่องดวยความ
หวัง เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจิตตุปบาท แหงพระผูมีพระภาคผูเปน
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พระพุทธเจา พระญาณของพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา ยอมเปน
ไปในสัตวทั้งปวง พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบอัธยาศัย อนุสัย จริต
อธิมุตติ แหงสัตวทั้งปวง ยอมทรงทราบซึ่งเหลาสัตวผูมีธุลีคือกิเลสนอย
ในจักษุ มีธลุ ีคือกิเลสมากในจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน
มีอาการดี มีอาการทราม ใหรูแจงไดโดยงาย ใหรูแจงไดโดยยาก เปน
อภัพพสัตว โลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธ
ญาณ ปลาและเตาเหลาใดเหลาหนึ่ง รวมทั้งปลาติมิ ปลาติมิงคละ และ
ปลาติมิติมิงคละ เปนที่สุดยอมเปนไปในภายในมหาสมุทร ฉันใด โลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน.
นกเหลาใดเหลาหนึ่ง รวมทั้งครุฑเวนไตย เปนที่สุด ยอมเปนไปใน
ประเทศอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวกทั้งหลายผูเสมอกับพระสารีบุตร
เถระดวยปญญาแมเหลานั้น ก็เปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉัน
นั้นเหมือนกัน. พระพุทธญาณยอมแผคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลายตั้งอยู พวกบัณฑิตผูเปนกษัตริย พราหมณ คหบดี สมณะ มีปญญา
ละเอียด รูวาทะของผูอื่น เหมือนนายขมังธนูยิงขนหางสัตวแมน เที่ยวไป
ดุจทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวยปญญาของตน บัณฑิตเหลานั้นปรุงแตงปญหา
แลวเขาไปเฝาพระตถาคตทูลถามปญหา ปญหาเหลานั้นอันพระผูมีพระภาค
เจาตรัสยอนถามและตรัสแกแลว เปนปญหามีเหตุที่ทรงแสดงไขและทรง
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ใสเขาแลว บัณฑิตเหลานั้นยอมเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจายอมทรงไพโรจนยิ่งดวยพระปญญาในที่นั้นโดยแทแล เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาชื่อวาโธนา ทาน
ไมอาจเพื่อเทียมทันไดเลย เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ทานตรึกคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจมาแลว ทาน
มาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาชื่อวา โธนา ทานไม
อาจเพื่อเทียมทันไดเลย.
จบ ปสูรสุตตนิทเทสที่ ๘
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อรรถกถาปสูรสุตตนิทเทส
ในปสูรสุตตนิทเทส พึงทราบความยอของคาถาแรกกอน.
เจาทิฏฐิเหลานั้นยอมกลาววา ความหมดจดในธรรมนี้เทานั้น หมายเอา
ทิฏฐิของตน แตมิไดกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่นเลย สมณพราหมณเปนอันมากอาศัยศาสดาของตนเปนตนใด เปนผูกลาววางามใน
เพราะศาสดาของตนเปนตนนั้นนั่นแหละอยางนี้วา วาทะนี้งาม ตั้งมั่นใน
สัจจะเฉพาะอยางวา โลกเที่ยง เปนตน.
บทวา สพฺเพ ปรวาเท ขิปนฺติ ความวายอมทิ้งลัทธิอื่นทั้งหมด.
บทวา อุกฺขิปนฺติ ความวา ทิ้งไปไกล.
บทวา ปริกฺขิปนฺติ ความวา ทิ้งไปโดยรอบ.
บทวา สุภวาทา เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง.
บทวา โสภณวาทา ความวา กลาววา งาม อยางนี้.
บทวา ปณฺฑิตวาทา ความวา กลาวอยางนี้วา พวกเราเปน
บัณฑิต.
บทวา ธีรวาทา ความวา กลาววาพวกเรากลาววาทะที่ปราศจากโทษ.
บทวา ายวาทา ความวา กลาววา พวกเรากลาววาทะที่ควร.
บทวา เหตุวาทา ความวา กลาววา พวกเรากลาววาทะที่ประกอบ
ดวยเหตุ.
๑

๑. บาลีเปนาณวาทา.
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บทวา ลกฺขณวาทา ความวา กลาววา พวกเรากลาววาทะที่
ควรกําหนด.
บทวา การณวาทา ความวา กลาววา พวกเรากลาววาทะที่
ประกอบดวยอุทาหรณ.
บทวา านวาทา ความวา กลาววา พวกเรากลาววาทะที่ไมอาจ
จะหลีกเลี่ยงได.
บทวา นิวิฏา ความวา เขาไปในภายใน.
บทวา ปติฏิตา ความวา ตั้งอยูในสัจจะเฉพาะอยางนั้นนั่นแหละ
ชื่อวาตั้งมั่นอยูดวยประการฉะนี้แล.
คาถาที่ ๒ วา เต วาทกามา เปนตน พึงทราบดังตอไปนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาล ทหนฺติ มิถู อฺมฺ
ความวา ชนทั้งสองพวกยอมมุงกันและกันวาเปนพาล คือยอมเห็นโดย
ความเปนพาล ยอมกลาวอยางนี้วา ผูนี้เปนพาล ผูนี้เปนพาล.
บทวา เต อฺสิตา กโถชฺช ความวา สมณพราหมณ
เหลานั้นอาศัยศาสดาเปนตน กลาวทะเลาะกันและกัน.
บทวา ปสสกามา กุสลาวทานา ความวา ทั้งสองพวก เปน
ผูมีความตองการความสรรเสริญ มีความสําคัญอยางนี้วา พวกเรากลาววา
ตนเปนคนฉลาด คือกลาววาเปนบัณฑิต.
บทวา วาทตฺถิกา ความวา มีความตองการดวยวาทะ.
บทวา วาทาธิปฺปายา ความวา มีความมุงหมายวาทะ.
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บทวา วาทปุเรกฺขารา ความวา ทําวาทะนั่นแลไวเบื้องหนา
เที่ยวไป.
บทวา วาทปริเยสน จรนฺตา ความวา เที่ยวแสวงหาวาทะ
นั่นแล.
บทวา วิคฺคยฺห ความวา เขาไปแลว.
บทวา โอคฺคยฺห ความวา หยั่งลงแลว.
บทวา อชฺโฌคเหตฺวา ความวา จมแลว.
บทวา ปวิสิตฺวา ความวา ไปในภายใน.
บทวา อโนชวนฺตี ความวา ไมมีน้ํามีนวล อธิบายวา เวนจาก
เดช.
บทวา สา กถา ไดแก วาจานี้.
บทวา กโถชฺช วทนฺติ ความวา กลาวคําที่ไรเดช ก็บรรดา
พวกเขาที่กลาวอยางนี้ กําหนดไดคนเดียวเทานั้น.
คาถาวา ยุตฺโย กถาย เปนตน พึงทราบดังตอไปนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยุตฺโต กถาย ความวา ผูขวนขวาย
ในการกลาววาทะ.
บทวา ปสสมิจฺฉ วินิฆาติ โหติ ความวา เมื่อปรารถนาความ
สรรเสริญเพือ่ ตน เปนผูมีถอยคําอยางไรที่จะกลาวกอน โดยนัยเปนตนวา
เราจักขมเขาอยางไรหนอ ชื่อวายอมเปนผูลังเลใจ.
บทวา อปาหตสฺมึ ความวา ในเมื่อวาทะของตนถูกผูพิจารณา
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ปญหา คานโดยนัยเปนตนวา ทานกลาวคําปราศจากอรรถะ ทานกลาวคํา
ปราศจากพยัญชนะ.
บทวา นินฺทาย โส กุปฺปติ ความวา นรชนนั้นยอมขัดเคือง
ในเมื่อวาทะถูกเขาคัดคาน และเพราะความติเตียนที่เกิดขึ้น.
บทวา รนฺธเมสิ ความวา แสวงหาความผิดของผูอื่นนั่นแล.
บทวา โถมน ไดแก กลาวสรรเสริญ.
บทวา กิตฺตึ ไดแก กระทําใหปรากฏ.
บทวา วณฺณหาริย ไดแก ยกยองคุณความดี.
บทวา ปุพฺเพว สลฺลาปา ความวา กอนที่จะโตตอบกันนั่นแหละ
ชื่อวา กถังกถา เพราะอรรถวา คํานี้อยางไร คํานี้อยางไร ชื่อวา
กถังกถี เพราะอรรถวา มีกถังกถา ถอยคําวาอยางไร.
บทวา ชโย นุโข เม ความวา เราชนะ.
บทวา กถ นิคฺคห ความวา ขมดวยประการไร.
บทวา ปฏิกมฺม กริสฺสามิ ความวา เราจักกระทําลัทธิของเรา
ใหบริสุทธิ์.
บทวา วิเสส ความวา ยิ่งเกิน.
บทวา ปฏิวิเสส ความวา วิเศษบอย ๆ.
บทวา อาเวธิย กริสฺสามิ ความวา จักกระทําความผูกพัน.
บทวา นิพฺเพธิย ความวา ความปลดเปลื้อง คือ ความพน
ความออกไปของเรา.
บทวา เฉทน ความวา การตัดวาทะ.
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บทวา มณฺฑล ความรา การขนาบวาทะ.
บทวา ปาริสชฺชา ความวา ผูเขาที่ประชุม.
บทวา ปาสาทนิยา ความวา ผูมีความกรุณา.
บทวา อปหรนฺติ ความวา ยอมหาม.
บทวา อตฺถาปคต ความวา ปราศจากอรรถะ อธิบายวา ไมมี
อรรถะ
บทวา อตฺถโต อปหรนฺติ ความวา ยอมหามจากอรรถะ.
บทวา อตฺโถ เต ทุนฺนีโต ความวา ทานมิไดนําอรรถะเขา
ไปโดยชอบ.
บทวา พฺยฺชนนฺเต ทุโรปต ความวา ทานตั้งพยัญชนะไมดี.
บทวา นิคฺคโห เต อกโต ความวา ทานไมกระทําความขม.
บทวา ปฏิกมฺมนฺเต ทุกฺกฏ ความวา การตั้งลัทธิของตน ทาน
ทําไมดี คือทําไมเรียบรอย.
บทวา ทุกฺกถิต ความวา ทานพูดไมชอบ.
บทวา ทุพฺภณิต ความวา แมเมื่อกลาว ก็กลาวไมดี.
บทวา ทุลฺลปต ความวา ชี้แจงไมชอบ.
บทวา ทุรุตฺต ความวา กลาวโดยประการอื่น.
บทวา ทุพฺภาสิต ความวา กลาวผิดรูป.
บทวา นินฺทาย ความวา ความติเตียน.
บทวา ครหาย ความวา กลาวโทษ.
บทวา อกิตฺติยา ความวา กลาวสิ่งที่ไมเปนคุณ.
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บทวา อวณฺณหาริกาย ความวา เพิ่มสิ่งที่ไมเปนคุณ.
บทวา กุปฺปติ ความวา ละปกติภาพแลวหวั่นไหว.
บทวา พฺยาปชฺชติ ความวา ถึงภาวะเสียดวยสามารถแหงโทสะ.
บทวา ปติตฺถียติ ความวา ถึงความแคนใจดวยสามารถแหงความ
โกรธ.
บทวา โกปฺจ ความวา ความโกรธ.
บทวา โทสฺจ ความวา ความประทุษราย.
บทวา อปฺปจฺจยฺจ ความวา อาการไมยินดี.
บทวา ปาตุกโรติ ความวา กระทําใหปรากฏ.
บทวา รนฺธเมสี ความวา แสวงหาระหวาง.
บทวา วิรนฺธเมสี ความวา แสวงหาชอง.
บทวา อปรนฺธเมสี ความวา นําคุณออก แลวแสวงหาโทษเทา
นั้น.
บทวา ขลิตเมสี ความวา แสวงหาความพลั้งพลาด.
บทวา คลิตเมสี ความวา แสวงหาความตกไป ปาฐะวา
ฆฏฏิตเมสี ก็มี ความแหงปาฐะนั้นวา แสวงหาความบีบคั้น.
บทวา วิวรเมสี ความวา แสวงหาโทษ.
อนึ่ง มิใชโกรธอยางเดียว แตพึงทราบคาถาวา ยมสฺส วาท เปน
ตน โดยแทแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริหีนมาหุ อปาหต ความวา ยอม
กลาววาเลว คัดคานใหตกไป โดยอรรถสละพยัญชนะเปนตน.
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บทวา ปริเทวติ ความวา ตอนั้นเขาบนเพอถึงนิมิตโดยนัยวาเรา
คิดถึงสิ่งอื่นเปนตน.
บทวา โสจติ ความวา ยอมเศราโศกปรารภวาเขาชนะเปนตน.
บทวา อุปจฺจคา มนฺติ อนุตฺถุนาติ ความวา บนเพอยิ่งขึ้นไป
อีกโดยนัยเปนตนวา เขากลาวกาวลวงเราดวยวาทะ.
บทวา ปริหาปต ความวา ใหเจริญไมได.
บทวา อฺ มยา อาวชฺชิต ความวา เรารําพึงถึงเหตุอื่น.
บทวา จินฺติต ความวา พิจารณา.
บทวา มหาปกฺโข ความวา ชื่อวา มีพวกมาก เพราะอรรถวา
มีพวกญาติมาก.
บทวา มหาปริโส ความวา มีบริษัทโดยความเปนบริวารมาก.
บทวา มหาปริวาโร ความวา มีทาสและทาสีเปนบริวารมาก.
บทวา ปริสา จาย วคฺคา ความวา ก็บริษัทนี้เปนพวก ๆ ไมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
บทวา ปุน ภฺชิสสฺ ามิ ความวา จักทําลายอีก.
ก็ในบทวา เอเต วิวาทา สมเณสุ นี้ เหลาปริพาชกภายนอก
เรียกวา สมณะ.
บทวา เอเตสุ อุคฺฆาติ นิคฺฆาติ โหติ ความวา เมื่อถึงความ
ที่จิตยินดีหรือยินรายดวยสามารถแหงความแพและความชนะเปนตน ชื่อ
วาความยินดีและความยินรายยอมมีในเพราะวาทะเหลานี้.
บทวา วิรเม กโถชฺช ความวา พึงละความทะเลาะกันเสีย.
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บทวา น หฺทตฺถตฺถิ ปสสลาภา ความวา เพราะประโยชน
อื่นจากการไดความสรรเสริญ ยอมไมมีในเพราะความวิวาทนี้.
บทวา อุตฺตาโน วา ความวา ไมลึกเหมือนในประโยควา กาม
คุณ ๕ เหลานี้ เปนตน.
บทวา คมฺภีโร ความวา เขาไปไดยาก ตั้งอยูไมไดเหมือนธรรม
ที่อาศัยกันเกิดขึ้น.
บทวา คุฬฺโห ความวา ปกปดตั้งอยู เหมือนในประโยควา
จงรื่นรมยเถิด นันทะ เราเปนผูรับรองของเธอ เปนตน.
บทวา ปฏิจฺฉนฺโน ความวา ไมปรากฏ เหมือนในประโยควา
ฆามารดาบิดา เปนตน.
บทวา เนยฺโย วา ความวา ควรนําออกกลาว เหมือนในประโยค
วา เปนผูไมมีศรัทธาและเปนคนอกตัญู เปนตน.
บทวา นีโต วา ความวา พึงกลาวโดยทํานองที่ตั้งไวในบาลี
เหมือนในประโยควา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ ๔ เหลานี้ เปนตน.
บทวา อนวชฺโช วา ความวา ประโยชนที่ปราศจากโทษ เหมือน
ในประโยควา กุศลธรรม เปนตน.
บทวา นิกฺกิเลโส วา ความวา เวนจากกิเลส เหมือนวิปสสนา.
บทวา โวทาโน วา ความวา บริสุทธิ์ เหมือนโลกุตตระ.
บทวา ปรมตฺโถ วา ความวา ประโยชนสูงสุด คือ ประโยชนที่
เปนประโยชนสูงสุด เหมือนขันธ ธาตุ อายตนะ และพระนิพพาน
คาถาที่ ๖ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :-
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เพราะประโยชนอนื่ จากการไดความสรรเสริญ ยอมไมมี ฉะนั้นแม
เมื่อไดลาภอยางยิ่ง ก็ยอ มไดรับสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้นวา คนนี้ก็
แสดงวาทะนั้นในทามกลางบริษัท ตอนั้นเขาถึงความยินดี หรือความยิ้ม
แยม ยอมหัวเราะและเฟองฟูขึ้นดวยมานะ เพราะอรรถวาชนะนั้น เพราะ
เหตุอะไร เพราะบรรลุประโยชนคอื ความชนะนั้น เปนผูสมใจนึก.
บทวา ถมฺภยิตฺวา ความวา ใหเต็ม.
บทวา พฺรูหยิตฺวา ความวา ใหเจริญ นิทเทสของคาถานี้
มีเนื้อความงาย.
อนึ่ง เมื่อเฟองฟูขึ้นอยางนี้ พึงทราบคาถาวา ยา อุณฺณตี เปนตน
ดังตอไปนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา มานาติมาน วทเต ปเนโส ความวา
ก็บุคคลนั้นไมรูอยูวาความเฟองฟูนั้นเปนพื้นย่ํายี จึงกลาวความถือตัวและ
ความดูหมิ่น นิทเทสแหงคาถาแมนี้ก็มีเนื้อความงาย.
ครั้นแสดงโทษในวาทะอยางนี้แลว บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ไมทรงรับวาทะของปริพาชกนั้น จึงตรัสพระคาถาวา สูโร เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชขทาย มีอธิบายวา ดวยของควร
เคี้ยวซึ่งเปนของพระราชทาน คือภัตตาหาร. ดวยบทวา อภิคชฺชเมติ
ปฏิสูรมิจฺฉ ทรงแสดงวา ผูคะนองอยูนั้น เมื่อปรารถนาคนกลาที่เปน
ศัตรู ยอมพบ ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ ฉันนั้น.
บทวา เยเนว โส เตน ปเลหิ ความวา คนกลาที่เปนศัตรูตอ
ทานนั้นมีอยูที่ใด ทานจงไปเสียจากที่นั้น. ดวยบทวา ปุพฺเพว นตฺถี
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ยทิท ยุทฺธาย ทรงแสดงวา ก็ความลําบากนี้ใดพึงมีเพื่อการรบ ความ
ลําบากนั้นมิไดมีในเบื้องตนเลยในที่นี้ ตถาคตละเสียแลวที่โคนไมโพธิ
นั้นแล.
บทวา สูโร เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง ชีวิตดวยดี ชื่อ
สูระ ความวา ละชีวิต ถวายชีวิต.
บทวา วีโร ความวา มีความบากบั่น.
บทวา วิกฺกนฺโต ความวา เขาสูสงคราม.
บทวา อภิรุ เปนตนมีนัยดังกลาวนั้นแล.
บทวา ปุฏโ เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง.
บทวา โปสิโต ความวา ทําใหมีกําลัง.
บทวา อาปาทิโต ความวา เขาไปเลี้ยงดู.
บทวา ปฏิปาทิโต วฑฺฒิโต ความวา ใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น.
บทวา คชฺชนฺโต ความวา คะนองดวยบทของคนโง.
บทวา อุคฺคชฺชนฺโต ความวา กระทําการโหรอง.
บทวา อภิคชฺชนฺโต ความวา กระทําสีหนาท.
บทวา เอติ ความวา ยอมมา.
บทวา อุเปติ ความวา ไปใกลจากนั้น.
บทวา อุปุคจฺฉติ ความวา ไปใกลจากนั้นแลวไมกลับ.
บทวา ปฏิสูร ความวา ปลอดภัย.
บทวา ปฏิปุริส ความวา บุรุษผูเปนศัตรู.
บทวา ปฏิสตฺตุ ความวา ผูเปนศัตรูยืนอยูเฉพาะหนา.
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บทวา ปฏิมลฺล ความวา เปนผูขัดขวางตอสูอยู.
บทวา อิจฺฉนฺโต ความวา หวังอยู.
บทวา ปเลหิ ความวา จงไป.
บทวา วชฺช ความวา จงอยายืนอยู.
บทวา คจฺฉ ความวา เขาไปหาใกล ๆ
บทวา อภิกฺกม ความวา จงกระทําความบากบั่น.
บทวา โพธิยา มูเล ความวา ที่ใกลมหาโพธิพฤกษ.
บทวา เย ปฏิเสนิกรา กิเลสา ความวา กิเลสเหลาใดอัน
กระทําความเปนปฏิปกษ.
บทวา ปฏิโลมกรา ความวา กระทําความเสื่อม.
บทวา ปฏิกณฺฏกกรา ความวา กระทําความทิ่มแทง.
บทวา ปฏิปกฺขกรา ความวา กระทําเปนศัตรู คาถาที่เหลือตอ
จากนี้ มีความเกี่ยวเนื่องปรากฏแลวทั้งนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวาทิยนฺติ ความวา ยอมวิวาทกัน.
บทวา ปฏิเสนิกตฺตา ความวา กิเลสที่ทําความขัดขวางกัน คําที่
ขัดแยงกันโดยนัยวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ เปนตน ชื่อวิวาท.
บทวา สหิตมฺเม ความวา คําของเราประกอบดวยประโยชน.
บทวา อสหิตนฺเต ความวา คําของทานไมประกอบดวยประโยชน.
บทวา อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต ความวา คําที่สั่งสมนั้นใด
เปนคําคลองแคลวดวยสามารถเสวนะตลอดกาลนาน คํานั้นเปลี่ยนไปแลว
เพราะอาศัยวาทะของเรา.
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บทวา อาโรปโต เต วาโท ความวา เรายกโทษไวเบื้องบน
ทาน.
บทวา จร วาทปฺปโมกฺขาย ความวา ทานจงถือหอขาวเขาไป
หาทานนั้น ๆ เที่ยวแสวงหายิ่งขึ้น หรือจงแกไขเพื่อตองการเปลื้องวาทะ
อีกอยางหนึ่ง ทานจงเปลื้องตนใหพนจากโทษที่เรายกขึ้น.
บทวา สเจ ปโหสิ ความวา ถาทานสามารถ.
บทวา อาเวธิกาย อาเวธิก ความวา การกลับดวยการกลับผูก
มัด.
บทวา นิพฺเพธิกาย นิพฺเพธิก ความวา ความปลดเปลื้องดวย
ความปลดเปลื้องจากโทษ คํามีอาทิอยางนี้วา เฉเทน เฉท พึงประกอบ
ตามที่ควรประกอบ เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.
บทวา วิเสนิกตฺวา ความวา ยังกองทัพกิเลสใหพินาศ. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกปริพาชกนั้นวา ปสูระ คาถาแมนี้วา เยสีธ นตฺถิ
ก็มีนิทเทสมีเนื้อความงายเหมือนกัน.
บทวา ปวิตกฺก ความวา วิตกวา เราจักมีชัยหรือหนอ เปนตน.
บทวา โธเนน ยุค สมาคมา ความวา ถึงการจับคูกับพระ
พุทธเจาผูกําจัดกิเลสแลว.
บทวา น หิ ตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเว ความวา ทานจักไมอาจ
เพื่อจะจับคูกับพระพุทธเจาผูมีปญญาชื่อวาโธนา เทียมทันเสมอเปนหนึ่ง
กับเรา คือจักไมอาจจับคูเพื่อเทียมทันเรานั้นไดเลย เหมือนหมาไนเปนตน
ไมอาจจับคูเทียมทันกับราชสีหเปนตนได.
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บทวา มโน เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง.
บทวา ย จิตฺต ความวา ชื่อวาจิต เพราะวิจิตรดวยจิต. ชื่อวา
มนะ เพราะอรรถวา รู คือทราบอารมณ.
บทวา มานส ไดแก ใจนั่นเอง ก็ธรรมที่สัมปยุตดวยใจ เรียก
วามนัส ในประโยคนี้วา บวงที่ลอยเที่ยวไปในอากาศ ชื่อมานัส.
พระอรหัตตเรียกวามานัส ในคาถานี้วา :ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูทรงขวนขวายประโยชน
เพื่อประชาชน สาวกของพระองคยินดีในศาสนา ยังไม
บรรลุพระอรหันต ยังเปนเสขะอยู จะพึงทํากาละเสีย
อยางไรเลา.
แตในที่นี้ มานัสคือใจ.
บทวา มานส ทานขยายดวยสามารถแหงพยัญชนะ.
บทวา หทย ไดแก จิต อก เรียกวา หทัย ในประโยคนี้วาเรา
จักซัดจิตของทานเสีย หรือจักผาอกของทาน จิต เรียกวา หทัย ใน
ประโยคนี้วา เขาใจวาถากจิตดวยจิตเพื่อพระอรหัตตผล หัวใจ เรียกวา
หทัย ในประโยคนี้วา ไต หัวใจ แตในที่นี้จิตนั่นแล เรียกวา หทัย
ดวยอรรถวาภายใน จิตนั้นแลชื่อวาปณฑระ ดวยอรรถวาบริสทุ ธิ์ จิตนี้
ทานกลาวเอาภวังคจิตเหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุด
ผอง ก็จิตนั้นแลถูกอุปกิเลสที่จะมาทําใหเศราหมองดังนี้ แมอกุศลที่ออก
จากจิตนั้น ก็เรียกวา ปณฑระเหมือนกัน เหมือนแมน้ําคงคาไหลออกจาก
แมน้ําคงคา และเหมือนแมน้ําโคธาวรีไหลออกจากแมน้ําโคธาวรี.
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ก็ มโน ศัพทในที่นวี้ า มนะ มนายตนะ ทานกลาวเพื่อแสดง
ความเปนอายตนะแหงใจ เพราะเหตุนั้น ทานจึงแสดงวา อายตนะแหงใจ
ชื่อมนายตนะ ดุจเทวายตนะนี้หามิได ที่แทอายตนะ คือใจ ชื่อมนายตนะ
พึงทราบอายตนะ ในบทวา ดวยอรรถวาที่อยูอาศัย ดวยอรรถวาบอเกิด
ดวยอรรถวาที่ประชุม ดวยอรรถวาประเทศที่เกิด และดวยอรรถวาเหตุ
จริงอยางนั้น. ที่อยูอาศัย เรียกวา อายตนะ ในประโยคเปนตนวา ที่
อยูของอิสรชน ที่อยูของวาสุเทพ ในโลก. บอเกิด เรียกวา อายตนะ
ในประโยคเปนตนวา บอเกิดทอง บอเกิดรัตนะ. ที่ประชุมเรียกวา
อายตนะ ในประโยคเปนตนวา ผูไปในอากาศทั้งหลายยอมคบเขาในที่
ประชุมที่นารื่นรมยในศาสนา. ประเทศที่เกิด เรียกวา อายตนะ ใน
ประโยคเปนตนวา ทักษิณาบถเปนประเทศที่เกิดของโคทั้งหลาย. เหตุ
เรียกวา อายตนะ ในประโยคเปนตนวา เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น พยานยอมถึง
ความเปนผูควร ในที่นั้น ๆ ทีเดียว. ก็ในที่นี้เปนไปทั้ง ๓ อยาง คือดวย
อรรถวาประเทศที่เกิด ๑ ดวยอรรถวาที่ประชุม ๑ ดวยอรรถวาเหตุ ๑ มนะ
นี้พึงทราบวาอายตนะ แมดวยอรรถวาประเทศที่เกิดวา ก็ธรรมทั้งหลาย
ผัสสะเปนตน ยอมเกิดในมนะนี้. พึงทราบวา อายตนะ แมดวยอรรถวา
ประชุมวา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และอารมณภายนอก
ยอมประชุมลงในมนะนี้ตามสภาพ. พึงทราบวา อายตนะ แมดวยอรรถวา
เหตุ เพราะความเปนเหตุแหงผัสสะเปนตน ดวยอรรถวาเปนปจจัยแหง.
สหชาตธรรมเปนตน.
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มนินทรียมีเนื้อความดังกลาวแลวนั่นแล ชื่อวา วิญญาณ เพราะ
อรรถวา รูแจง. ขันธุ คือ วิญญาณ ชื่อวิญญาณขันธ พึงทราบเนื้อ
ความแหงขันธนั้น ดวยสามารถแหงกองเปนตน. ก็ทานกลาวขันธดวย
อรรถวากอง ในประโยคนี้วา. ยอมถึงการนับวากองน้ําใหญทีเดียว ทาน
กลาวดวยอรรถวาคุณ ในประโยคเปนตนวา สีลขันธ สมาธิขันธ ทาน
กลาวดวยอรรถวาเปนเพียงบัญญัติ ในประโยคนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
ไดทอดพระเนตรเห็นแลวแลซึ่งกองไมใหญ แตในที่นี้ทานกลาวขันธโดย
รุฬหีศัพท ก็เอกเทศแหงวิญญาณขันธ เปนวิญญาณดวงหนึ่ง ดวยอรรถวา
เปนกอง เพราะเหตุนั้นวิญญาณแมดวงเดียว ซึ่งเปนเอกเทศแหงวิญญาณ
ขันธทานกลาววา วิญญาณขันธ โดยรุฬหีศัพท เหมือนเมื่อตัดสวนหนึ่ง
ของตนไม ก็เรียกวา ตัดตนไม ฉะนั้น.
บทวา ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ ความวา มโนวิญญาณธาตุ
อันสมควรแกธรรมมีผัสสะเปนตนเหลานั้น ก็ในบทนี้จิตดวงเดียวนั่นแหละ
เรียกเปน ๓ ชื่อ คือมนะ ดวยอรรถวา รู, วิญญาณ ดวยอรรถวา รูแจง,
ธาตุ ดวยอรรถวา สภาวะบาง ดวยอรรถวา ไมเปนสัตวไมเปนบุคคล
บาง.
บทวา สทฺธึ ยุคสมาคมา ความวา รวมตอสูดวยกัน.
บทวา สมาคนฺตฺวา ความวา ถึงแลว.
บทวา ยุคคฺคาห คณฺหิตฺวา ความวา จับคูแขงขันกัน.
บทวา สากจฺเฉตุ ความวา เพื่อกลาวดวยกัน.
บทวา สลฺลปตุ ความวา เพื่อทําการสนทนาปราศรัยกัน.
๑

๑. บาลีเปน คณหิต.ุ
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บทวา สากจฺฉ สมาปชฺชิตุ ความวา เพื่อดําเนินการกลาว
รวมกัน.
อนึ่ง เพื่อจะแสดงเหตุในความที่ปสูรปริพาชก เปนผูไมสามารถ
พระสารีบุตรเถระจึงกลาวคําเปนตนวา ต กิสฺส เหตุ ปสูโร ปริพฺพาชโก หีโน ดังนี้.
บทวา โส หิ ภควา อคฺโค จ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ชื่อวาเปนผูเลิศ เพราะไมมีใครเหมือน คือเพราะไมมีใครมี
ปญญาเสมอ.
บทวา เสฏโ จ ความวา ชื่อวาเปนผูประเสริฐ ดวยอรรถวา
ไมมีใครเปรียบเทียบดวยคุณทั้งปวง.
บทวา โมกฺโข จ ความวา ชื่อวาเปนผูพน เพราะพนจากกิเลส
พรอมทั้งวาสนา.
บทวา อุตฺตโม จ ความวา ชื่อวาเปนผูสูงสุด เพราะไมอวด
อุตตริมนุษยธรรมของพระองค.
บทวา ปวโร จ ความวา ชื่อวาบวร เพราะเปนผูที่ชาวโลกทั้ง
ปวงปรารถนายิ่ง.
บทวา มตฺเตน มาตงฺเคน ไดแก ชางซับมัน.
บทวา โกตฺถุโก ไดแก สุนัขจิ้งจอกแก.
บทวา สีเหน มิครฺา สทฺธึ ความวา กับพญาไกรสรสีหะผู
เปนมฤคราช.
บทวา ตรุณโก ความวา ลูกนก.
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บทวา เธนูปโก ความวา ยังดื่มนม.
บทวา อุสเภน ความวา วัวผูที่ยอมรับตกลงกันวาเปนมงคล.
บทวา วลกกุนา สทฺธึ ความวา กับโคที่มีหนอกไหวอยู.
บทวา ธงฺโก ไดแก กา.
บทวา ครุเฬน ในบทวา ครุเฬน เวนเตยฺเยน สทฺธึ เปน
ชื่อดวยสามารถแหงชาติ.
บทวา เวนเตยฺเยน เปนชื่อดวยสามารถแหงโคตร.
บทวา จณฺฑาโล ไดแก คนจัณฑาลโดยกําเนิด.
บทวา รฺา จกฺกวตฺตินา ไดแก พระเจาจักรพรรดิผูครอง
ทวีปทั้ง ๔.
บทวา ปสุปสาจโก ไดแก ยักษ ที่บังเกิดในที่ทั้งหยากเยื่อ.
บทวา อินฺเทน เทวรฺา สทฺธึ ความวา กับทาวสักกเทวราช.
บท ๖ บทวา โส หิ ภควา มหาปฺโ เปนตน ใหพสิ ดาร
แลวในหนหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺปเภทกุสโล ความวา เปนผู
ฉลาดในประเภทแหงปญญาซึ่งมีวิกัปไมมีที่สุดของตน.
บทวา ปภินฺนาโณ ความวา ไดญาณชนิดไมมีที่สุด แมเมื่อมี
ความเปนผูฉลาดในประเภทแหงปญญา ทานก็แสดงความที่ปญญาเหลานั้น
มีประเภทไมมีที่สุด ดวยบทวา ปภินฺนาโณ นี้.
บทวา อธิคตปฏิสมฺภิโท ความวา ไดเฉพาะปฏิสัมภิทาอันเลิศ ๔
อยาง.
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บทวา จตุเวสารชฺชปฺปตฺโต ความวา บรรลุญาณกลาวคือความ
เปนผูแกลวกลา ๔ อยาง. เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรา
ไมพิจารณาเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใคร ๆ ก็ตามในโลก จักทักทวงเราดวยธรรมในขอนั้นเลยวา ธรรมเหลา
นี้อันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงปฏิญาณธรรมเหลานั้นมิไดตรัสรู. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราไมพิจารณาเห็นนิมิตนี้ ยอมเปนผูถึงความเกษม
ถึงความปลอดภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ไมพิจารณาเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใคร ๆ ก็ตามในโลกนี้ จักทุกทวงเราดวยธรรมในขอนั้นไดเลยวา อาสวะ
เหลานั้นของพระขีณาสพผูปฏิญาณธรรมเหลานั้น ยังไมหมดสิ้นวา ก็ธรรม
เหลานั้นเหลาใดที่ตรัสวาเปนธรรมกระทําอันตราย เมื่อเสพเฉพาะธรรม
เหลานั้น ไมเปนไปเพื่ออันตราย วา ก็พระองคทรงแสดงธรรมเพื่อ
ประโยชนแกผูใด ผูนั้นเมื่อกระทําตามนั้น ยอมไมออกไปจากความสิ้นทุกข
โดยชอบ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราไมพิจารณาเห็นนิมิตนี้ ยอมเปน
ผูถึงความเกษม ถึงความปลอดภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู.
บทวา ทสพลพลธารี ความวา ชื่อวา พระทศพล เพราะอรรถ
วา มีกําลัง ๑๐ กําลังทั้งหลายของพระทศพล ชือ่ วากําลังพระทศพล
ชื่อวาทรงกําลังพระทศพล เพราะอรรถวา ทรงกําลังเหลานั้น ทานแสดง
เพียงหัวขอประเภทธรรมที่ควรแนะนําซึ่งมีประเภทมากมาย. ดวยคํา ๓ คํา
เหลานี้ บุคคลผูนั้นแล ชื่อวา บุรุษองอาจ ดวยอรรถวา ยอมรับตกลง
กันวาเปนมงคลยิ่ง ดวยสามารถประกอบดวยปญญา. ชื่อวา บุรุษสีหะ
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ดวยอรรถวา ไมหวาดสะดุง. ชื่อวา บุรุษนาค ดวยอรรถวา ใหญ. ชื่อวา
บุรุษอาชาไนย ดวยอรรถวา รูพรอม. ชื่อวา บุรุษนําธุระไป ดวยอรรถวา
นํากิจธุระของโลกไป.
ลําดับนั้น พระสารีบุตรเถระประสงคจะแสดงคุณวิเศษที่ไดแตญาณ
อันหาที่สุดมิได มีเดชเปนตน เมื่อแสดงความที่เดชเปนตนเหลานั้นมีญาณ
อันหาที่สุดมิไดเปนมูล จึงกลาววา อนนฺตาโณ แลวกลาววา อนนฺตเตโช เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนนฺตาโณ ความวา มีญาณเวนจาก
ที่สุด ดวยสามารถแหงคุณ และดวยสามารถแหงสภาวะ.
บทวา อนนฺตเตโช ความวา มีเดชเกิดแตญาณอันหาที่สุดมิได
ดวยการกําจัดมืด คือโมหะในสันดานของเวไนยสัตว.
บทวา อนนฺตยโส ความวา เสียงสรรเสริญอันหาที่สุดมิไดที่แผ
ไปในโลก ๓ ดวยปญญาคุณนั่นแล.
บทวา อทฺโฒ ความวา เปนผูสําเร็จดวยความสําเร็จแหงทรัพยคือ
ปญญา.
บทวา มหทฺธโน ความวา ชื่อวา มีทรัพยมาก เพราะอรรถวา
มีทรัพยคือปญญา เปนไปมากดวยความมากตามสภาวะ แมดวยความมาก
แหงทรัพยคือปญญา ปาฐะวา มหาธโน ก็มี.
บทวา ธนวา ความวา ผูเปนไปดวยทรัพยคือปญญาที่พึงสรรเสริญ
ผูเปนไปดวยทรัพยคือปญญาที่ประกอบไวเปนนิจ ผูเปนไปดวยทรัพยคือ
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ปญญา โดยเปนความดียิ่ง ชื่อวา ผูมีทรัพย. ผูรูศพั ท ยอมปรารถนา
คํานี้ในอรรถ ๓ แมเหลานี้.
พระสารีบุตรเถระครั้นแสดงความสําเร็จอัตตสมบัติของพระผูมีพระ
ภาคเจา ดวยปญญาคุณอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงความสําเร็จโลกหิตสมบัติ
ดวยปญญาคุณนั้นแลอีก จึงกลาวคําวา เนตา เปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูนําเหลาเวไนยสัตวในที่นั้น จากที่มีภัย
กลาวคือสังสารวัฏ สูทปี่ ลอดภัยกลาวคือพระนิพพาน. ทรงเปนผูแนะนํา
เหลาเวไนยสัตว ดวยสามารถแหงสังขารวินัยและปหานวินัยในกาลเปนที่
แนะนําในที่นั้นนั่นแล. ทรงเปนผูนําเนือง ๆ ดวยการตัดความสงสัยใน
เวลาทรงแสดงพระธรรมนั้นแล. เมื่อทรงตัดความสงสัยแลวใหรูประโยชน
ที่ควรใหรู ชือ่ วาใหรูจักประโยชนทรงใหเพงพินิจ ดวยเหตุแหงการตั้งใจ
แนวแนถึงประโยชนที่ใหรูจักอยางนั้น. ทรงเปนผูเห็นประโยชนที่ใหเพง
พินิจแลวอยางนั้น ดวยสามารถแหงการประกอบการปฏิบัติ ทรงใหยินดี
ดวยผลแหงการปฏิบัติในประโยชนที่ดําเนินไปแลวอยางนั้น หิ ศัพทใน
บทวา โส หิ ภควา เปนนิบาตที่ยืนยันถึงเหตุแหงประโยชนที่กลาว
ไวติดตอกัน.
บทวา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา ความวา ทรง
ทําอริยมรรคซึ่งเปนเหตุแหงอสาธารณญาณ ๖ ที่ไมเคยเกิดขึ้นในสันดาน
ของพระองค ใหเกิดขึ้นในสันดานของพระองค ณ โคนไมโพธิ เพื่อ
เกื้อกูลแกสัตวโลก.
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บทวา อสฺชาตสฺส มคฺคสฺส สฺชเนตา ความวา ทรงทํา
มรรคอันเลิศ ซึ่งเปนเหตุแหงสาวกบารมีญาณ ที่ไมเคยเกิดพรอมใน
สันดานของเวไนยสัตว ใหเกิดพรอมในสันดานของเวไนยสัตว. จําเดิมแต
ทรงยังธรรมจักรใหเปนไป จนถึงกาลทุกวันนี้. ก็พระผูมีพระภาคเจา
ชื่อวา ทรงใหเกิดพรอม เพราะทรงทําอริยมรรคใหเกิดพรอมในสันดาน
แมของเหลาพระสาวกผูเวไนย ตามพระดํารัสที่พระผูมพี ระภาคเจาตรัสไว
นั้นแล.
บทวา อนกฺขาตสฺส มคฺคสฺส อกฺขาตา ความวา ตรัสบอก
อริยมรรคที่เกิดขึ้น ณ โคนไมโพธิ เพื่อความเปนพระพุทธเจาของเหลา
โพธิสัตวผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ สรางอภินิหารเพื่อความเปน
พระพุทธเจาไวแลว. หรือดวยเหตุเพียงพยากรณมรรคคือความเปนบารมี
ซึ่งไมเคยประทานพยากรณตรัสบอกวา จักเปนพระพุทธเจานัยนี้ ยอม
ไดแมในการพยากรณพระปจเจกโพธิสัตว.
บทวา มคฺคฺ ความวา ทรงรูอริยมรรคที่เกิดขึ้นแกพระองค
ดวยสามารถแหงการพิจารณา.
บทวา มคฺควิทู ความวา ฉลาดในอริยมรรคที่พึงใหเกิดในสันดาน
ของเวไนยสัตว.
บทวา มคฺคโกวิโท ความวา เห็นแจงในมรรคที่ควรบอกแก
เหลาโพธิสัตว. อีกอยางหนึ่ง ทรงรูม รรคเครื่องบรรลุอภิสัมโพธิญาณ.
ทรงรูแจงมรรคเครื่องบรรลุปจเจกโพธิญาณ. ทรงฉลาดในมรรคเครื่อง
บรรลุสาวกโพธิญาณ. อีกอยางหนึ่งเหลาสัตวยอมกระทําการประกอบในที่
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นี้ตามลําดับ ดวยสามารถแหงมรรคของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และพระสาวกในอดีตในอนาคตและปจจุบันตามที่ประกอบ มีความตาม
พระบาลีวา.
สัตวทั้งหลายขามโอฆะแลวในอดีต จักขามใน
อนาคตและกําลังขานอยูในปจจุบัน ดวยมรรคนี้.
ดวยสามารถแหงสุญญตมรรค อนิมิตตมรรคและอัปปณิหิตมรรคและดวย
สามารถแหงมรรคของอุคฆติตัญูบุคคล วิปจิตัญูบุคคล และเนยยบุคคล.
บทวา มคฺคานุคา จ ปน ความวา เปนผูดําเนินตามมรรคที่พระ
ผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินแลว จ ศัพท ในที่นี้ เปนนิบาตลงในอรรถวา
เหตุ. ดวย จ ศัพทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสเหตุแลวเพื่อ
บรรลุคุณมีความเกิดขึ้นแหงมรรคเปนตน. ปน ศัพทเปนนิบาตลงในอรรถ
วากระทําแลว ยอมเปนอันตรัสการกระทํามรรคที่พระผูมีพระภาคเจานั้น
ทรงกระทําแลว.
บทวา ปจฺฉา สมนฺนาคตา ความวา ประกอบดวยคุณมีศีลเปน
ตน ภายหลังพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จไปกอนแลว.
เพราะคุณทั้งหลายมีศีลเปนตนของพระผูมีพระภาคเจาแมทั้งหมด
อาศัยอรหัตตมรรคเทานั้นมาแลว ฉะนั้น พระเถระจึงกลาวคุณอาศัยอรหัต
มรรคเทานั้น ดวยบทวา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา เปน
ตน ดวยประการฉะนี้.
บทวา ชาน ชานาติ ความวา ทรงรูธรรมที่ควรรู อธิบายวา
ทรงรูธรรมทีค่ วรรูดวยปญญาอยางใดอยางหนึ่ง และที่เปนทางที่ควรแนะ
นําทุกอยางดวยปญญา เพราะความเปนพระสัพพัญู.
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บทวา ปสฺส ปสฺสติ ความวา ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น อธิบาย
วา ทรงเห็นทางที่ควรแนะนํานั้นนั่นแหละ ดวยปญญาจักษุทรงทําใหเปน
เหมือนเห็นดวยจักษุ เพราะความเปนผูเห็นทุกอยาง.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลบางคนเมื่อถือวิปริต ถึงรูอยูก็ไมเปนอันรู ถึง
เห็นอยูก็ไมเปนอันเห็นฉันใด พระผูม ีพระภาคเจาไมทรงเปนฉันนั้น แต
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือตามสภาวะ เมื่อทรงรูก ็เปนอันรูทีเดียว เมื่อ
ทรงเห็นก็เปนอันเห็นทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจานี้นั่น ทรงมีพระจักษุ
ดวยอรรถวาเปนปริณายกแหงการเห็น. ทรงมีพระญาณ ดวยอรรถวาเปน
ผูกระทําใหรูแจง. ทรงมีธรรม ดวยอรรถวา มีสภาวะไมวิปริต หรือ
เพราะอรรถวาสําเร็จดวยธรรมทรงดําริดวยพระหฤทัยแลว ทรงเปลงดวย
พระวาจา โดยทรงแนะนําปริยัตติธรรม ทรงเปนพรหม ดวยอรรถวา
ประเสริฐ.
อีกอยางหนึ่ง ทรงมีพระภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเหมือนจักษุ.
ทรงมีพระญาณ เพราะอรรถวา เปนเหมือนพระญาณ. ทรงมีธรรม เพราะ
อรรถวา เปนเหมือนธรรม. ทรงเปนพรหม เพราะอรรถวา เปนเหมือน
พรหม. พระผูมีพระภาคเจานี้นั้นเปนผูตรัสบอก เพราะตรัสบอกธรรม
หรือตรัสสอนธรรม เปนผูแนะนํา เพราะตรัสบอกหรือตรัสสอนโดยประการ
ตาง ๆ. เปนผูนําออกซึ่งประโยชน เพราะทรงนําประโยชนออกแสดง
เปนผูใหอมตธรรม เพราะทรงแสดงขอปฏิบัติเพื่อบรรลุอมตธรรม หรือ
ใหสัตวบรรลุอมตธรรม ดวยพระธรรมเทศนาที่ประกาศอมตธรรม. เปน
ธรรมสามี เพราะอรรถวา เปนใหญในธรรมทัง้ หลาย เพราะเปนผูยัง
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โลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้น. และเพราะประทานโลกุตตรธรรมตามสบาย
โดยอนุรูปแกเวไนยสัตว. บทวา ตถาคโต มีเนื้อความดังกลาวแลวในหน
หลัง.
บัดนี้พระเถระประสงคจะแสดงคุณที่กลาวไวดวยบทวา ชาน ชานาติ เปนตน ใหวิเศษ ดวยความเปนพระสัพพัญู เมื่อยังความเปน
พระสัพพัญูใหสําเร็จ จึงกลาววา นตฺถิ เปนตน.
ก็ชื่อวาสิ่งที่ไมรู. ยอมไมมีแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นผูเปน
อยางนั้น เพราะทรงปราศจากความลุมหลงพรอมทั้งวาสนา ในธรรมทั้ง
ปวงดวย อรหัตตมรรคญาณที่สําเร็จแตอํานาจผลบุญบารมี เพราะรูธรรมทั้ง
ปวงโดยไมลุมหลง และชื่อวาสิ่งที่ไมเห็นก็ยอมไมมีเหมือนอยางนั้นเทียว
เพราะทรงเห็นธรรมทั้งปวงดวยญาณจักษุเหมือนดวยจักษุ ชื่อวาสิ่งที่ไม
ทราบชัดยอมไมมี เพราะทรงบรรลุแลวดวยพระญาณ ชื่อวาสิ่งที่ไมทําให
แจงยอมไมมีเพราะทรงการทําใหแจงแลว ดวยการการทําใหแจงซึ่งไม
ลุมหลง ชื่อวาสิ่งที่มิไดถูกตองดวยปญญายอมไมมี เพราะทรงถูกตองแลว
ดวยปญญาที่ไมลุมหลง.
บทวา ปจฺจุปฺปนฺน ไดแก กาลหรือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา.
บทวา อุปาทาย ไดแกถือเอา ความวา กระทําไวภายใน แม
พระนิพพานที่พนกาลเวลา ก็เปนอันถือเอาแลวทีเทียว ดวยคําวา อุปาทาย
นั้นเอง.
ก็คําวา อตีต เปนตน ยอมตอเนื่องดวยคําวา นตฺถิ เปนตนบาง.
ดวยคําวา สพฺเพ ธมฺมา เปนตนบาง.
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บทวา สพฺเพ ธมฺมา ไดแก ความควบคุมสังขตธรรมและ
อสังขตธรรมทั้งหมด.
บทวา สพฺพากาเรน ไดแก ความควบคุมอาการทุกอยางมีอาการ
ไมเที่ยงเปนตน แหงธรรมแตละอยางทีเดียว ในธรรมทั้งปวง.
บทวา าณมุเข ไดแก ตรงหนาพระญาณ.
บทวา อาปาถ อาคจฺฉนฺติ ความวา เขาถึงการประชุม.
บทวา ชานิตพฺพ ทานกลาวเพื่อไขความของบทวา เนยฺย.
วา ศัพท ในบทวา อตฺตตฺโถ วา เปนตน เปนสมุจจยัตถะมีอรรถ
วารวบรวม.
บทวา อตฺตตฺโถ ไดแก ประโยชนของตน.
บทวา ปรตฺโถ ไดแก ประโยชนของผูอื่นคือของโลก ๓.
บทวา อุภยตฺโถ ไดแก ประโยชนของทั้งสองฝาย คราวเดียวกัน
ทีเดียว คือทั้งของตนและของผูอื่น.
บทวา ทิฏธมฺมิโก ไดแก ประโยชนที่ประกอบในปจจุบันชื่อวา
ทิฏฐธรรมประโยชน. ประโยชนชื่อวา สัมปรายิก เพราะอรรถวา ประกอบ
ในภายหนา ชื่อวา สัมปรายประโยชน. ประโยชนที่พึงกลาวดวยสามารถ
แหงโวหาร ในบทวา อุตฺตาโน เปนตน ชื่อวาประโยชนตื้น เพราะดํารง
ไวสะดวก. ประโยชนทพี่ ึงกลาวลวงเลยโวหารเสีย เปนประโยชนที่ปฏิสังยุต
ดวยสุญญตาชื่อวาประโยชนลึก เพราะดํารงไวไดยาก ไดแกโลกุตตร
ประโยชน. ชื่อวาประโยชนลลี้ ับ เพราะเห็นไดแตภายนอกลวงสวน. ชื่อวา
ประโยชนปกปด เพราะปกปดไวดวยความไมเที่ยงเปนตน และดวยเมฆ
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คือโมหะเปนตน. ประโยชนที่พงึ กลาวดวยโวหารวาไมเจริญ ชื่อวา
ประโยชนทคี่ วรแนะนํา เพราะไมถือเอาประโยชนตามที่กลาวแลวแนะนําถึง
ความประสงค. ประโยชนที่พึงกลาวดวยโวหารวาเจริญ ชื่อวาประโยชนที่
บัณฑิตแนะนําแลว เพราะแนะนําถึงความประสงค ดวยสักวาคําเทานั้น
ประโยชนของศีลสมาธิและวิปสสนาที่บริสุทธิ์ดี ชื่อวาประโยชนที่ไมมีโทษ
เพราะเวนจากโทษ ดวยสามารถแหงตทังคปหานและวิกขัมภนปหาน.
ประโยชนของอริยมรรค ชื่อวาประโยชนที่ปราศจากกิเลส เพราะตัดกิเลส
ไดเด็ดขาด. ประโยชนของอริยผล ชือ่ วาประโยชนผองแผวเพราะกิเลสสงบ
ระงับแลว. พระนิพพานชื่อวาประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปนธรรมเลิศใน
บรรดาสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหลาย.
บทวา ปริวตฺตติ ความวา ยอมเปนไปซึมซาบ หรือประดับ
โคตรอบหรือโดยพิเศษ ในภายในพระพุทธญาณ เพราะมิไดอยูภายนอก
แตภาวะวิสัยแหงพระพุทธญาณ พระเถระแสดงความเปนวิสัยแหงญาณของ
พระผูมีพระภาคเจา ดวยบทวา สพฺพ กายกมฺม เปนตน.
บทวา าณานุปริวตฺตติ ความวา ยอมเปนไปตามพระญาณ
อธิบายวา ยอมไมเวนจากพระญาณ พระเถระแสดงความปราศจากความ
ขัดของ ดวยบทวา อปฺปฏิหต.
พระเถระประสงคจะยังความเปนพระสัพพัญูใหสําเร็จดวยอุปมาอีก
จึงกลาวคําวา ยาวตก เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ชื่อวาบทธรรมที่ควรแนะนํา เพราะอรรถวา
ควรรู. ชื่อวาพระญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา เพราะ
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อรรถวา พระญาณนั้นมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนําคือที่สุด
แหงบทธรรมที่ควรแนะนํา ก็ที่สุดแหงบทธรรมที่ควรแนะนํานั่นแล ยอม
ไมมีแกผูที่มิใชสัพพัญู. แมในบทธรรมที่ควรแนะนําที่มีสวนสุดรอบแหง
พระญาณก็นัยนี้เหมือนกัน. ในคูแรกมีเนื้อความดังกลาวแลวนั่นแล พระ
เถระแสดงใหวิเศษดวยคูนี้ แสดงกําหนดดวยสามารถปฏิเสธ ดวยคูที่ ๓
ก็ในที่นี้บทธรรมที่ควรแนะนํา ชื่อวาทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา.
บทวา อฺมฺปริยนฺตฏายิโน ความวา มีปกติตั้งอยูใน
สวนสุดรอบของกันและกัน โดยตัง้ ซึมซาบทั้งบทธรรมที่ควรแนะนําและ
ญาณ.
บทวา อาวชฺชนปฏิพทฺธา ความวา อาศัยความนึกทางมโนทวาร
อธิบายวา ยอมรูในลําดับความนึกนั้นนั่นเอง.
บทวา อากงฺขปฏิพทฺธา ความวา อาศัยความชอบใจ อธิบาย
วายอมรูดวยชวนะญาณในลําดับความนึก บท ๒ บทนอกนี.้ ทานกลาว
เพื่อประกาศเนื้อความตามลําดับ ของบท ๒ บทเหลานี้.
ชื่อวา อาสยะ ในบทวา อาสย ชานาติ นี้ เพราะอรรถวาเปน
ที่พักพิงคืออาศัยของเหลาสัตว. บทนี้เปนชื่อของสันดานที่ไดรับอบรมดวย
มิจฉาทิฏฐิบาง ดวยสัมมาทิฏฐิบาง ดวยกามเปนตนบาง ดวยเนกขัมมเปน
ตนบาง.
ชื่อวาอนุสัย เพราะอรรถวา นอนเนื่อง คือเปนไปตามสันดาน
ของสัตว คํานี้เปนชื่อของกามราคะเปนตนที่มีกําลัง กถาวาดวยอนุสัยวา
อนุสย ชานาติ ดังนี้ กลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
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บทวา จริต ไดแกกศุ ลกรรมที่ทาํ ไวในกอน.
บทวา อธิมุตฺตึ ไดแก การสละจิตในกุศลก็ตาม ในอกุศลก็ตาม
บทวา อปฺปรชกฺเข ความวา ชือ่ วาผูมีธุลีคือกิเลสนอยในจักษุ
เพราะอรรถวามีธุลีคือกิเลสมีราคะเปนตน ในจักษุที่สําเร็จดวยปญญานอย
อีกอยางหนึ่งชื่อวาผูมีธุลีคือกิเลสนอยในจักษุเพราะอรรถวา มีธุลีคือกิเลส
มีราคะเปนตนนอย.
บทวา มหารชกฺเข ความวา ชื่อวาผูมีธุลีคือกิเลสมากในญาณจักษุ
เพราะอรรถวา มีธุลีคือกิเลสมีราคะเปนตน ในจักษุที่สําเร็จดวยญาณมาก
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ผูมีธุลีคือกิเลสมากในจักษุ เพราะอรรถวา มีธลุ ีคือ
กิเลสมีราคะเปนตนมาก.
บทวา ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย ความวาชื่อวา มีอินทรียแก
กลา เพราะอรรถวา มีอินทรียมีศรัทธาเปนตนแกกลา. ชือ่ วามีอินทรีย
ออนเพราะอรรถวา มีอินทรียมีศรัทธาเปนตนออน.
บทวา สฺวากาเร ทฺวากาเร ความวา ชื่อวามีอาการดี เพราะ
อรรถวา มีอาการคือโกฏฐาส มีศรัทธาเปนตน อันเปนธรรมดี. ชื่อวา
มีอาการเลว เพราะอรรถวา มีอาการคือโกฏฐาส มีอศรัทธาเปนตน
อันเปนธรรมนาเกลียด นาติเตียน.
บทวา สุวิฺาปเย ทุพฺพิฺาปเย ความวา สัตวเหลาใด
กําหนดเหตุการณที่กลาวแลว อาจใหรูแจงไดโดยงาย สัตวเหลานั้นชื่อวา
ใหรูแจงไดโดยงาย. สัตวทั้งหลายที่ตรงกันขามกับสัตวเหลานั้น ชื่อวาให
รูแจงไดโดยยาก.
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บทวา ภพฺพาภพฺเพ ไดแก เปนภัพพสัตว และเปนอภัพพสัตว.
ชื่อวาเปนภัพพสัตวเพราะอรรถวา เปน คือเกิดในอริยชาติ เปนคํา
ปจจุบันกาล ลงในอรรถวา ใกลที่กําลังเปนไปอยู. ชื่อวาเปนภัพพสัตว
เพราะอรรถวา จักเปน หรือจักเกิด ความวา เปนภาชนะ สัตวเหลาใด
เปนผูสมควร คือถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงการแทงตลอดอริยมรรค สัตว
เหลานั้นเปนภัพพสัตว. เหลาสัตวที่เปนคนละฝายกับสัตวที่กลาวแลว เปน
อภัพพสัตว.
บทวา สตฺเต ปชานาติ ความวา ยอมทรงทราบซึ่งเหลาสัตว
ผูของคือติดอยูในอารมณมีรูปเปนตน.
บทวา สเทวโก โลโก เปนตนความวาพรอมกับเทวดาทั้งหลาย
ชื่อ สเทวกะ. พรอมกับมาร ชื่อ สมารกะ. พรอมกับพรหม ชื่อ
สพรหมกะ. พรอมกับสมณพราหมณทั้งหลาย ชื่อ สัสสมณพราหมณี.
ชื่อ ปชา เพราะความเปนหมูสัตว. พรอมกับเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ชื่อ สเทวมนุสสา.
บทวา ปชา นี้เปนคําเรียกสัตวโลกโดยปริยาย บรรดาคําเหลานั้น
ดวยคําวา สเทวกะ หมายเอาเทวดาชั้นกามาพจร ๕ ชั้น
ดวยคําวา สมารกะ หมายเอาเทวดาชั้นกามาพจรที่ ๖
ดวยคําวา สพรหมกะ หมายเอาพรหม มีพรหมกายิกะเปนตน.
ดวยคําวา สัสสมณพราหมณี หมายเอาสมณพราหมณที่เปนขาศึก
เปนปจจามิตรตอพระศาสนา และหมายเอาสมณพราหมณผูสงบบาปผูลอย
บาปแลว.
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ดวยคําวา ปชา หมายเอาสัตวโลก.
ดวยคําวา สเทวมนุสสา หมายเอาสมมติเทพและพวกมนุษยที่
เหลือลงในที่นี้พึงทราบวาโอกาสโลก ถือเอาดวยบท ๓ บท สัตวโลกดวย
สามารถเปนหมูสัตว ถือเอาดวยบท ๒ บทดวยประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง อรูปาวจรโลก ถือเอาดวยศัพทวา สเทว. ฉกามาวจร
โลกถือเอาดวยศัพทวา สมาร. รูปาวจรพรหมโลก ถือเอาดวยศัพทวา
สพฺรหฺม. มนุษยโลกพรอมกับสมมติเทพดวยสามารถแหงบริษัท ๔ หรือ
สัตวโลกที่เหลือลง ถือเอาดวยศัพทวา สัสสมณพราหมณี เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง การกําหนดอยางเลิศลอยดวยคําวา สเทวกะ ในที่นี้ยอม
ยังความเปนไปในภายในพระพุทธญาณใหสําเร็จแกโลกแมทั้งปวง จากนั้น
ชนเหลาใดพึงมีความสงสัยวา มารมีอานุภาพมาก เปนใหญฝนสวรรคชั้น
กามาพจร ๖ ชั้นเปนผูยังอํานาจใหเปนไป มารแมนั้นจะเปนไปในภายใน
พระพุทธญาณไดอยางไร พระเถระเมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนเหลานั้น
จึงกลาววา สมารโก ดังนี้.
อนึ่ง ชนเหลาใดพึงมีความสงสัยวา พรหมมีอานุภาพมาก แผแสง
สวางไปในพันจักรวาล ๑ ดวยนิ้วมือ ๑ นิ้ว ในพันจักรวาล ๒ ดวยนิ้ว
มือ ๒ นิ้ว ฯลฯ ในพันจักรวาล ๑๐ ดวยนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว และเสวยสุขเกิดแต
ฌานสมาบัติ ที่ไมมีสุขอื่นยิ่งกวา พรหมแมนั้นจะเปนไปในภายในพระพุทธ
ญาณไดอยางไร พระเถระเมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนเหลานั้น จึงกลาว
วา สพฺรหฺมโก ดังนี้ จากนั้น ชนเหลาใดพึงมีความสงสัยวาสมณพราหมณ
เปนอันมากที่เปนขาศึกตอพระศาสนา สมณพราหมณ แมเหลานั้นจะเปน
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ไปในภายในพระพุทธญาณไดอยางไร พระเถระเมือ่ จะกําจัดความสงสัยของ
ชนเหลานั้น จึงกลาววา สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา ดังนี้. พระเถระ
ครั้นประกาศความเปนไปในภายในพระพุทธญาณของเหลาผูเลิศลอยอยางนี้
แลวตอนั้นเมื่อจะประกาศความเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ของสัตวโลก
ที่เหลือ ดวยสามารถแหงการกําหนดอยางเลิศลอย รวมทั้งสมมติเทพและ
มนุษยที่เหลือลง จึงกลาววา สเทวมนุสฺสา ดังนี้ ในขอนี้มีลาํ ดับอนุสนธิ
ดังนี้ แตโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา บทวา สเทวโก ไดแก สัตวโลก
ที่เหลือลงกับเทวดาทั้งหลาย.
บทวา สมารโก ไดแกสัตวโลกที่เหลือลงกับมาร.
บทวา สพฺรหฺมโก ไดแก สัตวโลกที่เหลือลงกับพรหมทั้งหลาย
พระเถระใสเหลาสัตวผูเขาถึงภพ ๓ แมทั้งหมดเขาในบท ๓ บท ดวย
อาการ ๓ แลวจึงกลาววา สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา
เพื่อถือเอาดวยอาการ ๒ อีก ธาตุ ๓ นัน่ แลยอมเปนอันทานถือเอาแลวดวย
อาการนั้น ๆ ดวยบททั้งหลาย ๕ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อนฺตมโส ความวา โดยที่สุดเบื้องบน.
ในบทวา ติมิติมิงฺคล นี้ มัจฉาชาติชนิดหนึ่งชื่อติมิ. มัจฉาชาติ
ชนิดหนึ่งชื่อติมิงคละ ตัวใหญกวาปลาติมินั้น สามารถกลืนกินปลาติมิได.
มัจฉาชาติชนิดหนึ่งชื่อติมิติมิงคละ ตัวยาวประมาณ ๕๐๐ โยชน สามารถ
กลืนกินแมปลาติมิงคละได. ในที่นี้พึงทราบวาทานทําเอกวจนะดวยศัพทวา
ชาติ.
ในบทวา ครุฬ เวนเตยฺย นี้ :-
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บทวา ครุโฬ เปนชื่อโดยชาติ.
บทวา เวนเตยฺโย เปนชื่อโดยโคตร.
บทวา ปเทเส ไดแก เอกเทส.
บทวา สารีปุตฺตสฺมา พึงทราบวาทานกลาวถือเอาพระธรรมเสนาบดีเถระทั้งหลายของพระพุทธเจาทั้งปวง ดวยวา พระสาวกที่เหลือทั้งหลาย
ที่มีปญญาเสมอดวยพระธรรมเสนาบดีเถระ ไมมี เหมือนอยางที่ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก สารีบุตรเปน
เลิศ และในอรรถกถาทานกลาววา :ก็เหลาสัตวอื่น ๆ บรรดามี เวนพระโลกนาถเสีย
ยอมมีปญญาไมถึงเสี้ยวที่ ๖ ของพระสารีบุตร.
บทวา ผริตฺวา ความวา พระพุทธญาณถึงปญญาแมของเทวดา
และมนุษยทั้งปวง คือแผคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยทั้งปวงเหลานั้น
ตั้งอยูตามฐาน.
บทวา อภิภวิตฺวา ความวา กาวลวงปญญาแมของเทวดาและ
มนุษยทั้งปวง ครอบงําบทธรรมที่ควรแนะนําทั้งหมดวา แมเปนวิสัยของ
เทวดา และมนุษยเหลานั้นตั้งอยู แตปาฐะในปฏิสัมภิทามรรควา อติฆสิตฺวา
ความวา บด ขัดสี พระเถระแสดงเหตุที่ประจักษของการแผคลุมตั้งอยู
อยางนี้ ดวยบทวา เยป เต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิตา ความวา ผูประกอบดวย
ความเปนบัณฑิต.
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บทวา นิปุณา ความวา ละเอียดออน. คือสามารถแทงตลอดใน
ระหวางอรรถที่สุขุมของผูมีปญญาสุขุม.
บทวา กตกรปฺปวาทา ความวา รูวาทะของผูอื่น และรวมกับ
ผูอื่นสนทนากัน.
บทวา วาลเวธิรูปา ความวา เชนกับนายขมังธนูผูยิงขนหางสัตว.
บทวา โวภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ
ความวา เที่ยวไปดุจทําลายทิฏฐิของตนเหลาอื่น แมละเอียดดังขนหางสัตว
ดวยปญญาของตน.
อีกอยางหนึ่ง ปญญาคตะ คือปญญานั่นแหละ ทิฏฐิคตะ คือทิฏฐิ
นั่นแหละ ดุจในประโยควา คูถมูตร เปนตน.
บทวา ปฺเห อภิสงฺขริตฺวา อภิสงฺขริตฺวา ความวา แตงคํา
ถาม ๒ บทบาง ๓ บทบาง ๔ บทบาง กลาว ๒ ครัง้ เพื่อรวบรวมปญหา
ทั้งหมด เพราะปญหาเหลานั้นมากเหลือเกิน ปาฐะที่เหลือวา ขอความที่
ลี้ลับและปกปดบาง.
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวินัยของบัณฑิตเหลานั้น อยางนั้น
แลวมีพระพุทธพระสงคอยางนี้วาจงถามปญหาที่ตนปรุงแตงเถิด. บัณฑิต
เหลานั้นจึงทูลถามปญหา แตพระผูมีพระภาคเจามิไดประทานโอกาสเพื่อ
ถามแกคนเหลาอื่นเลย ทรงแสดงธรรมแกพวกที่เขาเฝาอยู เหมือนอยางที่
กลาววาบัณฑิตเหลานั้นปรุงแตงปญหาดวยคิดวา พวกเราจักเขาเฝาพระ
สมณโคดมทูลถามปญหานี้ ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว จัก
พยากรณอยางนี้แกพวกเราไซร พวกเราจักยกวาทะของพระองคเสียอยางนี้
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แมถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้แกพวกเราไซร
พวกเราก็จักยกวาทะของพระองคเสียแมอยางนี้ บัณฑิตเหลานั้น เขาไปเฝา
พระสมณโคดมถึงที่ประทับ พระสมณโคดมทรงชี้ชวน ปลุก ปลอบ
บัณฑิตเหลานั้นดวยธรรมมีกถา บัณฑิตเหลานั้นที่พระสมณโคดมทรงชี้ชวน
ปลุกปลอบดวยธรรมมีกถา ยอมไมทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเลย
จักยกวาทะของพระองคแคไหน ยอมเปนสาวกเลื่อมใสตอพระสมณโคดม
โดยแททีเดียว หากจะถามวาเพราะเหตุไรจึงไมทูลถามปญหา ไดยินวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแสดงธรรมในทามกลาง
บริษัท ลําดับนั้นทรงทรามวา บัณฑิตเหลานี้มาทําปญหามีรหัสลี้ลับเปน
เครื่องผูกมัด บัณฑิตเหลานั้นยังไมทันถามเลย พระองคทรงทราบวา
ในการถามปญหามีโทษเทานี้ ในการวิสัชนามีโทษเทานี้ ในอรรถ บท
อักษรมีโทษเทานี้ และทรงทราบวา เมื่อจะถามปญหานี้ พึงถามอยางนี้
เมื่อจะวิสัชนา พึงวิสัชชนาอยางนี้ จึงทรงใสปญหาทั้งหลายที่พวกบัณฑิต
นํามาทําเปนเครื่องผูกมัดพระสงค เขาไปในระหวางธรรมกถา แสดงดวย
ประการฉะนี้. บัณฑิตเหลานั้นคิดวา เปนความประเสริฐของพวกเราหนอ
ที่พวกเราไมทูลถามปญหาเหลานี้ แมถาพวกเราทูลถาม พระสมณโคดม
พึงทําใหพวกเราตั้งตัวไมติดซัดทิ้งไป ดังนี้ ยอมพากันดีใจ. อนึ่ง ธรรมดา
พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อทรงแสดงธรรม ยอมทรงแผพระเมตตาไปยัง
บริษัทมหาชน ยอมมีจิตเลื่อมใสในพระทศพล ดวยทรงแผพระเมตตา
ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวยรูป สมบูรณ
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ดวยทัศนะ มีพระสุรเสียงไพเราะ พระชิวหาออน ริมฝพระโอษฐสนิทดี
ตรัสพระธรรมเหมือนรดหทัยดวยน้ําอมฤต. ในการนั้น พวกบัณฑิตผูมีจิต
เลื่อมใสดวยการแผพระเมตตาเหลานั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา พวกเราจัก
ไมอาจจับคูเปนขาศึกกับพระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสกถาไมเปนที่นาสงสัย
กถาไมเปนโมฆะ กถาเปนเครื่องนําออกจากทุกข เห็นปานนี้ จึงไมทูลถาม
ปญหาดวยความเลื่อมใสของตน ดังนี้แล.
บทวา กถิตา จ วิสชฺชิตา จ ความวา ปญหาเหลานั้นยอมเปน
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวทีเดียว ดวยการเปลงพระสุรเสียงถึงปญหาที่
พวกบัณฑิตไมทูลถาม วา พวกทานจงถามอยางนี้ และปญหาเหลานั้น
ยอมเปนอันทรงวิสัชนาแลวทีเดียวโดยประการที่ควรจะวิสัชนา.
บทวา นิทฺทิฏการณา ความวา ปญหาเหลานั้นยอมมีเหตุที่พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไขและทรงใสเขาแลว ดวยทรงวิสัชนากระทําให
มีเหตุอยางนี้วา ดวยการณนี้ ดวยเหตุนี้ จึงเปนอยางนี้.
บทวา เต ภควโต สมฺปชฺชนฺติ ความวา พวกบัณฑิตผูเปน
กษัตริยเปนตน ทีถ่ ูกชักชวนเขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจายอมเปนสาวก
เลื่อมใสบาง เปนอุบาสกเลื่อมใสบาง ดวยการวิสชั นาของพระผูมีพระภาค
เจานั้นแล มีอธิบายวา ยอมถึงสมบัติของสาวกบาง สมบัติของอุบาสกบาง.
บทวา อถ ลงในอรรถวา ไมมีระหวาง. ความวา ใกลที่สุดตอ
สมบัติที่ทรงใสเขาแกบัณฑิตเหลานั้นทีเดียว.
บทวา ตตฺถ ความวา ในที่นั้นหรือในอธิการนั้น.
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บทวา อติโรจติ ความวา ยอมทรงรุงเรืองสวางไสวเหลือเกิน.
บทวา ยทิท ปฺาย ความวา พระปญญาของพระผูมีพระภาคเจา
นี้ใด ดวยพระปญญานั้น. อธิบายวา และพระผูม ีพระภาคเจายอมทรง
รุงเรืองยิ่ง. อิติ ศัพท ลงในอรรถวา เหตุ ความวา เพราะเหตุนั้นคํา
ที่เหลือปรากฏแลวในที่ทงั้ ปวงนั่นเทียวแล.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส
อรรถกถาปสูรสุตตนิทเทส
จบ สูตรที่ ๘
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มาคันทิยสุตตนิทเทสที่ ๙
วาดวยเมถุนธรรม
[๓๒๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :แมความพอใจในเมถุนธรรมก็มิไดนี้ เพราะเห็น
นางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย ความพอใจใน
เมถุนธรรม ไฉนจักมีเพราะเห็นสรีระอันเต็มไปดวยมูตร
และกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนั้นแมดวย
เทา.
[๓๒๒] คําวา แมความพอใจในเมถุนธรรมก็มิไดมี เพราะ
เห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย มีความวา ความพอใจก็
ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักก็ดี ในเมถุนธรรม มิไดมีเพราะเห็น คือ
ประสบ มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี และนางราคา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา แมความพอใจในเมถุนธรรมก็มิไดมี เพราะเห็นนาง
ตัณหา นางอรดีและนางราคาเลย.
[๓๒๓] คําวา ความพอใจในเมถุนธรรมไฉนจักมีเพราะเห็น
สรีระอันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตอง
สรีระนั้นแมดวยเทา มีความวา ความพอใจในเมถุนธรรมไฉนจักมี
เพราะเห็นสรีระนี้ อันเต็มดวยมูตร เต็มดวยกรีส เต็มดวยเสมหะ เต็มดวย
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เลือด มีกระดูกเปนโครง มีเสนเอ็นเปนเครื่องผูกพันไว มีเลือดและเนื้อ
เปนเครื่องฉาบทา อันหนังหุมหอไว อันผิวหนังปดบังไว มีชอ งนอยและ
ชองใหญ ไหลเขาไหลออกเปนปกติ อันหมูหนอนอยูอาศัย บริบูรณดวย
มลทินโทษตาง ๆ เราไมปรารถนาจะเหยียบดวยเทา การสังวาสหรือ
สมาคมจักมีแตไหน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความพอใจในเมถุนธรรม
ไฉนจักมีเพราะเห็นสรีระอันเต็มไปดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไม
ปรารถนาจะแตะตองสรีระนั้นแมดวยเทา เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา :แมความพอใจในเมถุนธรรมก็มิไดมีเพราะเห็นนาง
ตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรมไฉนจักมีเพราะเห็นสรีระอันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้
เลา เราไมปรารถนาจะแตะตองสรีระนั้นแมดวยเทา.
[๓๒๔] มาคันทิยพราหมณทูลถามวา :ถาทานไมปรารถนานารีผูเปนอิตถีรัตนเชนนี้ ที่
พระราชาเปนอันมาก ผูเปนใหญกวานรชนปรารถนากัน
แลวไซร ทานยอมกลาวทิฏฐิ ศีล พรต ชีวิต และอุบัติ
ภพวาเปนเชนไร.
[๓๒๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอ นมาคันทิยะ
การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่นวา
เรากลาวสิ่งนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น และเราเห็นโทษใน
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ทิฏฐิทงั้ หลาย ไมยดึ ถือ เมื่อเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลวซึ่ง
ความสงบภายใน.
[๓๒๖] คําวา เรากลาวสิ่งนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น มี
ความวา คําวา เรากลาวสิ่งนี้ ความวา เรายอมกลาวสิ่งนี้ คือ ยอม
กลาวสิ่งนั้น กลาวเทานั้น กลาวโดยเหตุเทานั้น กลาวทิฏฐิวา โลก
เที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก ก็หามิได ยอมไมเปนอีก
ก็หามิได.
คําวา ยอมไมมแี ตเรานั้น ความวา มิไดมีแกเรา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เรากลาวสิ่งนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกพราหมณนั้น โดยชื่อวา มาคันทิยะ.
คําวา ภควา เปนชือ่ ที่กลาวโดยเคารพ ฯลฯ
คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา:- ดูกอนมาคันทิยะ

วาดวยทิฏฐิ ๖๒
[๓๒๗] คําวา การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือ
มั่น มีความวา คําวา ในธรรมทั้งหลาย ไดแก ในทิฏฐิ ๖๒ คําวา
ถึงความตกลง ความวา ตัดสินแลว คือ ชี้ขาด คนหา แสวงหา เทียบ
เคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลวจึงจับมั่น ยึดมัน่ ถือมั่น
รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดมั่น
ความถือมั่น ความนอมใจเชื่อวา สิ่งนี้จริง แท แนนอน เปนตามสภาพ
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มิไดวิปริต ดังนี้ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอัน
พระตถาคตละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสีย
แลวติดไฟคือญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา การถึงความตกลงในธรรม
ทั้งหลายแลวถือมั่น.
[๓๒๘] คําวา เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ไมยืดถือ มี
ความวา เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ยอมไมถอื คือ ไมยึดมั่น ไมถือ
มั่นซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น
ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา และเราเห็นโทษในทิฏฐิ
ทั้งหลาย ไมยึดถือ.
อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐินี้วา โลกเที่ยง
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เปนทิฏฐิรกเรี้ยว เปนทิฏฐิเสี้ยนหนาม
เปนทิฏฐิขาศึก เปนทิฏฐิดิ้นรน เปนทิฏฐิเครื่องประกอบไว มีทุกข มี
ความลําบาก มีความคับแคน มีความเรารอน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อ
หนาย ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความดับ ไมเปน
ไปเพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ไมเปนไปเพื่อความตรัสรู
ไมเปนไปเพื่อนิพพาน จึงไมถือ ไมลูบคลํา ไมยึดมั่นซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย
อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา และเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย
ไมยึดถือ.
อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐินี้วา โดยไม
เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอัน
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สรีระก็เปนอื่น สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอม
ไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไม
เปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เปนทิฏฐิรกเรี้ยว
เปนทิฏฐิเสี้ยนหนาม เปนทิฏฐิขาศึก เปนทิฏฐิดนิ้ รน เปนทิฏฐิเครื่อง
ประกอบไว มีทุกข มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเรารอน
ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด ไมเปนไป
เพื่อความดับ ไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ไมเปน
ไปเพื่อความตรัสรู. ไมเปนไปเพื่อนิพพาน จึงไมถือ ไมลูบคลํา ไมยึดมั่น
ซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น
ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา และเราเห็นโทษในทิฏฐิ
ทั้งหลาย ไมยึดถือ.
อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ อันบุคคลถืออยางนี้ ลูบคลําอยางนี้ ยอมมีคติอยางนี้ มีภพหนาอยางนี้ จึง
ไมถือ ไมลบู คลํา ไมยึดมั่น ซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้ง
หลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้
จึงชื่อวา และเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ไมยึดถือ.
อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ เปนไป
เพื่อใหเกิดในนรก เปนไปเพื่อใหเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อ
ใหเกิดในเปรตวิสัย จึงไมถือ ไมลบู คลํา ไมยดึ มั่น ซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย
อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น แม
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ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา และเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ไม
ยึดถือ.
อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความ
เสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปน
ธรรมดา จึงไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมัน่ อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายเรา
ไมพึงถือ ไมพึงลูบคลํา ไมพึงยึดมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา
และเราเห็นโทษในทิฏฐิทงั้ หลาย ไมยดึ ถือ.
[๓๒๙] คําวา เมื่อเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลว ซึ่งความสงบ
ภายใน มีความวา ซึ่งความสงบ ความเขาไปสงบ ความดับ ความระงับ
ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู ตีเสมอ ริษยา
ตระหนี่ ลวง โออวด หัวดื้อ แข็งดี ถือตัว ดูหมิ่น มัวเมา ประมาท
กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอน
ทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง คําวา เมื่อเลือก
เฟนอยู ความวา เมื่อเลือกเฟนอยู คือ คนหา แสวงหา เทียบเคียง
ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้ง
ปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ สิง่ ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปน
ธรรมดา สิง่ นั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา คําวา ไดเห็นแลว
ความวา ไดเห็นแลว คือ ไดประสบ พบเห็น แทงตลอด เพราะฉะนั้น
จึงซึ่งวา เมื่อเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลวซึ่งความสงบภายใน เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- ดูกอนมาคันทิยะ
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การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลว ถือมั่นวา
เรากลาวสงนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น และเราเห็นโทษ
ในทิฏฐิทั้งหลาย ไมยืดถือ เมื่อเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลว
ซึ่งความสงบภายใน.
[๓๓๐] มาคันทิยะพราหมณทูลถามวา :ทิฏฐิเหลาใดทีต่ กลงใจดําริแลว ทานมุนีไมถือมั่น
ทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา ความสงบภายในอรรถนัน้
ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ ?
[๓๓๑] คําวา ทิฏฐิเหลาใดที่ตกลงใจดําริแลว มีความวา ทิฏฐิ
๖๒ ประการ เรียกวา ทิฏฐิที่ตกลงใจ.
คําวา ดําริแลว ไดแก กําหนดแลว ปรุงแตงแลว ตั้งไวดวยดี
แลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดําริแลว. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทงั้ หลาย ไม
เที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มี
ความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปน
ธรรมดา มีความเปรปรวนเปนธรรมดา แมเพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ดําริ
แลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทิฏฐิเหลาใดที่ตกลงใจดําริแลว.
ศัพทวา อิติ ในบทวา อิติ มาคนฺทิโย เปนบทสนธิ ฯลฯ ศัพท
วาอิติ นี้เปนลําดับบท.
บทวา มาคนฺทิโย เปนนาม เปนเครื่องนับ เปนที่หมายรูเปน
เครื่องเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อิติ มาคนฺทิโย.
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[๓๓๒] คําวา ทานเปนมุนีไมถือมั่นทิฏฐิเหลานั้น กลาว
อรรถใดวา ความสงบภายใน มีความวา คําวา ทิฏฐิเหลานัน้
ไดแกทิฏฐิ ๖๒.
คําวา มุนี ความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแกปญญา ความ
รูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องของ และตัณหาเพียงดังขาย บุคคล
นั้นชื่อวา มุนี
คําวา ไมถือมั่น ความวา ทานรับรองวา เราเห็นโทษในทิฏฐิ
ทั้งหลาย จึงไมถือ ไมลบู คลํา ไมยึดมั่น ซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย และกลาววา
ความสงบภายใน.
คําวา อรรถนั้นใด ไดแกอรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ทานเปนมุนีไมถือมั่นในทิฏฐิเหลานัน้ กลาวอรรถใดวา ความ
สงบภายใน.
[๓๓๓] คําวา อรรถนั้น ธีรชนทั้งหลาย ประกาศไวอยาง
ไรหนอ มีความวา คําวา อยางไรหนอ เปนคําถามโดยสงสัย เปน
คําถามโดยแคลงใจ เปนคําถาม ๒ ทาง เปนคําถามโดยสวนเปนอเนก
วาอยางนั้น หรือหนอ วามิใชหรือหนอ วาเปนอยางไรหรือหนอ วาอยาง
ไรเลาหนอ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อยางไรหนอ.
คําวา ธีรชนทั้งหลาย ไดแก บัณฑิต บุคคลผูมีปญญา ผูมี
ความรู ผูมีญาณ ผูมีปญ
 ญาเปนเครื่องทรงจํา.
คําวา ประกาศไว ไดแก กลาว ประกาศ บอก แสดง บัญญัติ
แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อ
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วาอรรถนั้น ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ เพราะเหตุนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มาคันทิยพราหมณทูลถามวา :ทิฏฐิเหลาใดทีต่ กลงใจดําริแลว ทานเปนมุนีไมถือ
มั่นทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา ความสงบภายในอรรถ
นั้น ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ ?
[๓๓๔] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- ดูกอนมาคันทิยพราหมณ
บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิไมกลาว
ความหมดจดแมดว ยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดว ย
ญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคล
ยอมถึงความสงบภายในดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมี
สุตะดวยความไมมญ
ี าณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมี
พรตก็หามิได บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมัน่
เปนผูสงบ ไมอาศัยแลว ไมพึงหวังภพ.
[๓๓๕] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ
ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวย
ญาณมีความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไม
แถลงซึ่งความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความ
พน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยทิฏฐิ....แมดวยสุตะ....แมดวย
ทิฏฐิและสุตะ....แมดวยญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บัณฑิตไมกลาว
ความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ
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ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
พราหมณนั้นโดยชื่อวา มาคันทิยะ.
คําวา ภควา เปนชือ่ ที่กลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้เปน
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา....พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอน
มาคันทิยะ.
[๓๓๖] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจด แมดวยศีล
และพรต มีความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง
ไมแถลง ซึ่งความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยศีล....แมดวยพรต
.....แมดวยศีลและพรต เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บัณฑิตไมกลาวความ
หมดจดแมดว ยศีลและพรต.
[๓๓๗] คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความ
ไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมสี ุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไม
มีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได มีอธิบายดังตอไปนี้ แมทฏิ ฐิพึง
ประสงคเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ ทานที่ใหแลวยอมมีผล การบูชายอม
มีผล การเชนสรวงยอมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีและกรรมที่ทําชั่วมีอยู
โลกนี้มีอยู โลกหนามีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู เหลาสัตวที่เปนโอปปาติกะ
มีอยู สมณพราหมณที่ดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําใหแจงซึ่งโลกนี้และ
โลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศมีอยูในโลก. แมสตุ ะพึงประสงค
เอาเสียงแตบุคคลอื่น คือ สุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวลัลละ แมญาณพึงประสงคเอากัมมัสส-
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กตาญาณ สัจจานุโลมิกญาณ อภิญญาญาณ สมาปตติญาณ แมศีลพึงประสงค
เอาปาติโมกขสังวรศีล แมวัตรพึงประสงคเอาธุดงค ๘ คือ อารัญญิกังคธุดงค
ปณฑปาติกังคธุดงค ปงสุกูลิกังคธุดงค เตจีวริกังคธุดงค สปทานจาริกังคธุดงค ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เนสัชชิกังคธุดงค ยถาสันถติกังคธุดงค.
คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมที ิฏฐิ
ดวยความไมมีสุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวย
ความไมมีพรต ก็หามิได ความวา บุคคลเปนผูบรรลุถึงความสงบ
ภายใน ดวยธรรมสักวาสัมมาทิฏฐิ ก็หามิได. ดวยธรรมสักวาการฟง ก็
หามิได. ดวยธรรมสักวาญาณ ก็หามิได. ดวยธรรมสักวาศีล ก็หามิได
ดวยธรรมสักวาพรต ก็หามิได. ยอมบรรลุถึงความสงบภายใน เวนจาก
ธรรมเหลานี้ ก็หามิได. ก็เพราะธรรมเหลานี้เปนเครื่องอุดหนุน เพื่อถึง
บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจงซึ่งความสงบภายใน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
บุคคลยอมถึงความสงบภายในดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไม
มีสุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมี
พรต ก็หามิได.
[๓๓๘] คําวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมั่น มี
ความวา การละโดยความกําจัดธรรมฝายดํา ดวยธรรมเหลานี้ จําตอง
ปรารถนา ความหมดตัณหาในธรรมทั้งหลายฝายกุศลอันมีในไตรธาตุ จํา
ตองปรารถนา ธรรมฝายดําเปนธรรมอันบุคคลละไดแลว ดวยการละโดย
ความจํากัด มีรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึง
ความไมมีภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา และความหมด
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ตัณหาในธรรมทั้งหลาย ฝายกุศลอันมีในไตรธาตุ ยอมมีไดโดยเหตุใด
บุคคลยอมไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมัน่ แมโดยเหตุเทานั้น อีกอยางหนึ่ง
ธรรมฝายคําเหลานั้น บุคคลไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่นแมดวย
เหตุอยางนี้จึงชื่อวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมั่น.
ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ เปนกิเลสชาติอันบุคคลละไดแลว มีราก
อันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง
มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา โดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไมยึด
มั่น ไมถือมัน่ แมโดยเหตุเทานั้น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา
บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมัน่ .
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร เปนสภาพอัน
บุคคลละไดแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน
ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา โดยเหตุใด
บุคคลยอมไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น แมโดยเหตุเทานั้น แมดวยเหตุ
อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมัน่ .
[๓๓๙] คําวา เปนผูสงบ ไมอาศัยแลว ไมพึงหวังภพ มี
ความวา คําวา เปนผูสงบ ไดแก ชื่อวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ
ดับระงับแลว เพราะราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ
ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความ
โออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา
ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทัง้ ปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง
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ความเรารอนทั้งปวง ความเดือนรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง
สงบ ถึงความสงบ เขาไปสงบ ไหมแลว ระงับแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
เปนผูสงบ.
นิสัย ในคําวา ไมอาศัยแลว มี ๒ อยางคือ ตัณหานิสัย ๑
ทิฏฐินิสัย ฯลฯ นี้ชื่อวา ตัณหานิสัย ฯลฯ นีช้ ื่อวาทิฏฐินิสัย บุคคล
ละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัยเสียแลว ไมอาศัย คือไมถือ ไมยึดมั่น
ไมถือมั่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อันธาตุ ปจจุบัน ธรรมที่ไดเห็น
ที่ไดยิน ที่ทราบ ที่รูแจง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูสงบไมอาศัย
แลว. คําวา ไมพึงหวังภพ ความวา ไมพึงหวัง ไมพึงประสงคไม
พึงปรารถนา ซึ่งกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาเปนผู
สงบ ไมอาศัยแลว ไมพึงหวังภพ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
เจาตรัสวา :- ดูกอนมาคันทิยพราหมณ
บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาว
ความหมดจดแมดว ยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดว ย
ญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคล
ยอมถึงความสงบภายในดวยความไมมีสุตะ ดวยความไม
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มีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได
บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมั่น เปนผูสงบ ไม
อาศัยแลว ไมพึงหวังภพ.
[๓๔๐] มาคันทิยพราหมณทูลวา :ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวย
ทิฏฐิไมกลาวความหมดจดแมดว ยสุตะ ไมกลาวความหมด
จดแมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดว ยศีลและพรต
บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวย
ความไมมีสุตะ ดวยความไมมญ
ี าณดวยความไมมีศีล ดวย
ความไมมีพรต ก็หามิไดไซร ขาพเจายอมสําคัญธรรมของ
ทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ.
[๓๔๑] คําวา ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแม
ดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมด
จดแมดวยญาณ มีความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง
ไมแถลง ซึง่ ความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยทิฏฐิ....แมดว ยสุตะ....
แมดวยทิฏฐิและสุตะ....แมดวยญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไดยินวา ถา
บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจด
แมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ.
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ศัพทวา อิติ ในบทวา อิติ มาคนฺทิโย เปนบทสนธิ ฯลฯ
ศัพทวา อิติ นี้เปนลําดับบท.
บทวา มาคนฺทิโย เปนชื่อของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
อิติ มาคนฺทิโย.
[๓๔๒] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและ
พรต มีความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง
ซึ่งความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ แมดว ยศีล ซึ่ง
ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ แมดวยวัตร ซึ่ง
ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพน
วิเศษ ความพนรอบ แมดวยศีลและพรต เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บัณฑิต
ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต.
[๓๔๓] คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายในดวยความไม
มีทิฏฐิ ดวยความไมมีสตุ ะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมี
ศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิไดไซร มีความวา ทานกลาวอยางนี้วา
แมทิฏฐิก็พึงประสงค แมสุตะก็พึงประสงค แมญาณก็พึงประสงค แมศีลก็
พึงประสงค แมพรตก็พึงประสงค ทานไมอาจอนุญาตโดยสวนเดียว ทาน
ไมอาจหามโดยสวนเดียว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลยอมถึงความสงบ
ภายใน ดวยความไมมที ิฏฐิ ดวยความไมมีสตุ ะ ดวยความไมมี
ญาณ ดวยความไมมีศลี ดวยความไมมีพรต ก็หามิไดไซร.
[๓๔๔] คําวา ขาพเจายอมสําคัญธรรมของทานวาเปนธรรม
ของคนโงเขลาโดยแท มีความวา ขาพเจายอมสําคัญ คือ ยอมรูทั่ว
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ยอมแทงตลอดอยางนี้วา ธรรมของทานนี้เปนธรรมของตนโงเขลา คือ
เปนธรรมของคนพาล เปนธรรมของคนหลง เปนธรรมของตนไมมีความรู
เปนธรรมกวัดแกวงไมตายตัว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาพเจายอมสําคัญ
ธรรมของทานวาเปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท.
[๓๔๕] คําวา เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความ
หมดจดดวยทิฏฐิ มีความวา สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมด
จด คือความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ
ความพนรอบ ดวยทิฏฐิ คือสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจด
คือความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ
ความพนรอบ ดวยทิฏฐิวา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา
สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจด คือความหมดจดวิเศษ
ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยทิฏฐิวา
โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ก็หามิได
ยอมไมเปนอีก ก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวย
ทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น มาคันทิยพราหมณนั้นจึงทูลวา :ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวย
ทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความ
หมดจดแมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและ
พรต บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทฏิ ฐิ
ดวยความไมมีสุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศลี
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ดวยความไมมีพรต ก็หามิไดไซร ขาพเจายอมสําคัญธรรม
ของทานวา เปนธรรมของตนโงเขลาโดยแท เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ.
[๓๔๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- ดูกอนมาคันทิยะ
ทานอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยูเนื่อง ๆ ไดถึงความ
หลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายที่ทานยึดถือแลว และทานไมได
เห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี้ เพราะฉะนั้นทานจึงประสบ
แตความหลง.
[๓๔๗] คําวา ทานอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยูเนือง ๆ มี
ความวา มาคันทิยพราหมณอาศัยทิฏฐิถามทิฏฐิ อาศัยความเกี่ยวของถาม
ความเกี่ยวของ อาศัยความผูกพันถามความผูกพัน อาศัยความกังวลถาม
ความกังวล.
คําวา ถามอยูเนือง ๆ ไดแก ถามอยูบอย ๆ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ทานอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยูเนือง ๆ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพราหมณ
นั้นโดยชื่อวา มาคันทิยะ.
คําวา ภควา เปนชือ่ ที่กลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้
เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ดูกอนมาคันทิยพราหมณ
[๓๔๘] คําวา ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิทงั้ หลายที่ทาน
ยึดถือแลว มีความวา ทิฏฐิใดอันทานถือ คือ ยึดมั่น ถือมัน่ ติดใจ
นอมใจ เชื่อแลว ทานเปนผูหลง หลงใหล ลุมหลง ถึงความหลง ถึง
ความหลงใหล ถึงความลุมหลง เปนผูแลนไปสูที่มืดดวยทิฏฐินั้นนั่นแหละ
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เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายที่ทานยึด
ถือแลว.
[๓๔๙] คําวา และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี้
มีความวา ทานยอมไมไดพบสัญญาอันควร สัญญาอันถึงแลว สัญญาใน
ลักษณะ สัญญาในการณะ หรือสัญญาในฐานะ จากธรรมนี้ คือจากความ
สงบภายใน จากความปฏิบัติ หรือจากธรรมเทศนา ทานจักไดญาณแตที่
ไหน แมดว ยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงชื่อวา และทานไมไดเห็นสัญญาแม
นอยจากธรรมนี้.
อีกอยางหนึ่ง ทานไมไดพบเบญจขันธอันไมเที่ยงบาง ญาณอัน
อนุโลมแกอนิจจสัญญาบาง เบญจขันธอันเปนทุกขบาง ญาณอันอนุโลม
แกทุกขสัญญาบาง เบญจขันธอันเปนอนัตตาบาง ญาณอันอนุโลมแก
อนัตตสัญญาบาง ธรรมสักวาความเกิดขึ้นแหงสัญญาบาง ธรรมเปนนิมิต
แหงสัญญาบาง ทานจักไดญาณแตที่ไหน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา
และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี.้
[๓๕๐] คําวา เพราะฉะนั้นทานจึงประสบแตความหลง
มีความวา คําวา เพราะฉะนั้น ไดแก เพราะฉะนั้น คือ เพราะ
การณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น ทาน
จึงประสบคือ พบ เห็น แลเห็น เพงเห็น พิจารณาเห็นแตธรรม
ของคนหลงคือ ธรรมของคนพาล ธรรมของคนหลงใหล ธรรม
ของคนไมมีความรู ธรรมอันกวัดแกวงไมตายตัว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
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เพราะฉะนั้นทานจึงประสบแตความหลง เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา :- ดูกอนมาคันทิยะ
ทานอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยูเนือง ๆ ไดถึงความ
หลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายที่ทานยึดถือแลว และทานไมได
เห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงประสบ
แตความหลง.
[๓๕๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือ
วาเราเลวกวาเขา ผูน ั้นพึงวิวาทดวยความถือตัวนั้น บุคคล
ไมหวัน่ ไหวในความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา เรา
เสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา ยอมไมมี
แกบุคคลนั้น.
[๓๕๒] คําวา ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา
หรือวาเราเลวกวาเขา ผูน ั้น พึงวิวาทดวยความถือตัวนั้น มีความ
วาผูใดยอมสําคัญวา เราเปนผูเสมอเขาก็ดี เราเปนผูดีกวาเขาก็ดี เราเปน
ผูเลวกวาเขาก็ดี ผูนั้นพึงทําความทะเลาะ ทําความหมายมั่น ทําความแกง
แยง ทําความวิวาท ทําความมุงรายกัน ดวยความถือตัวนั้นบาง ดวยทิฏฐิ
นั้นบาง ดวยบุคคลนั้นบางวาทานไมรูธรรมวินัยนี้ เรารูธรรมวินัยนี้ ทาน
จักรูธรรมวินยั นี้ไดอยางไร ทานปฏิบตั ิผิด เราปฏิบัติชอบ คําของเรามี
ประโยชน คําของทานไมมีประโยชน คําที่ควรกลาวกอน ทานกลาวที
หลัง คําที่ควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน คําที่คลองแคลวของทานกลับ
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ขัดของไป เราใสโทษทานแลว ทานถูกเราปรามแลว ทานจงเที่ยวไป
หรือแกไขเพื่อเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถเพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูใดยอม
สําคัญวา เราเสนอเขาเราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา ผูนั้น
พึงวิวาทดวยความถือตัวนั้น.
[๓๕๓] คําวา บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓
อยางความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลว
วาเขายอมไมมีแกบุคคลนั้น มีความวา ความถือตัว ๓ อยางนั้น
บุคคลใดละไดแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผา
เสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นยอมไมหวั่นไหว ไมเอนเอียงไปใน
เพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา เราเปนผูเสมอเขาก็ดี เราเปน
ผูดีกวาเขาก็ดี เราเปนผูเลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมแี กบุคคลผูไมหวั่นไหว.
คําวา ยอมไมมีแตบุคคลนั้น ความวา ยอมไมมแี กเรา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความ
สําคัญวา เราเสนอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลว วาเขา ยอม
ไมมีแกบุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือ
วาเราเลวกวาเขาผูนั้นพึงวิวาทดวยความถือตัวนั้น บุคคล
ไมหวัน่ ไหวในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา
เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา ยอมไม
มีแกบคุ คลนั้น.
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[๓๕๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริง
เลา หรือบุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวา สิ่งนั้น
เท็จ ดวยความถือตัวอะไรเลา. ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี
ความสําคัญวาเลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมใี นพระอรหันตขีณาสพใด พระอรหันตขีณาสพนั้นจะพึงโตตอบวาทะดวย
ความถือตัวอะไรเลา.
[๓๕๕] คําวา บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไร
วาจริงเลา มีความวา คําวา บุคคลผูเปนพราหมณ ความวา ชื่อวา
เปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลวซึ่งธรรม ๗ ประการ ฯลฯ บุคคลนั้นอัน
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงที่ เรียกวา เปนพราหมณ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริง
เลา. คําวา พึงกลาวสิ่งอะไร ความวา บุคคลผูเปนพราหมณพึงกลาว
คือพึงบอก พูด แสดง สิ่งอะไรเลา วาโลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่ง
อื่นเปลา บุคคลผูเปนพราหมณพึงกลาว คือ พึงบอก พูด แสดง แถลง
สิ่งอะไรเลาวา โลกไมเทีย่ ง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก
ก็หามิได ยอมไมเปนอีก ก็หามิได สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริง
เลา.
[๓๕๖] คําวา หรือบุคคลผูเปนพราหมณนนั้ พึงโตเถียงวา
สิ่งนั้นเท็จ ดวยความถือตัวอะไรเลา มีความวา พราหมณพึงทําความ
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ทะเลาะ ทําความหมายมั่น ทําความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความ
มุงราย ดวยความถือตัวอะไรเลา ดวยทิฏฐิอะไรเลา หรือดวยบุคคลอะไร
เลา วาคําของเราเทานั้นจริง คําของทานเท็จ ทานไมรูธรรมวินยั นี้ ฯลฯ
หรือปลดเปลื้องวาทะถาทานสามารถ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา หรือบุคคลผู
เปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวา สิ่งนั้นเท็จดวยความถือตัวอะไร
เลา.
[๓๕๗] คําวา ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดี
กวาเขาก็ดี ความสําคัญวาเลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด มีความวา ความถือตัววาเราเปนผูเสมอเขา ความถือตัวจัด
วาเราเปนผูดีกวาเขา ความถือตัวต่ําวาเราเปนผูเลวกวาเขา ยอมไมมี คือ
ยอมไมปรากฏ ยอมไมเขาไปได ในพระอรหันตขีณาสพใดคือ ยอมเปน
กิเลส อันพระอรหันตขีณาสพละแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําให
ไมควรเกิดขึ้นเผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ความ
สําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคัญวา
เลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมใี นพระอรหันตขีณาสพใด.
[๓๕๘] คําวา พระอรหันตขีณาสพนั้น จะพึงโตตอบวาทะ
ดวยความถือตัวอะไรเลา มีความวา พระอรหันตขีณาสพนั้น พึงโตตอบ
คือพึงโตเถียงวาทะ ทําความทะเลาะ ทําความหมายมั่น ทําความแกงแยง
ทําความวิวาท ทําความมุงรายกัน ดวยความถือตัวอะไรเลา ดวยทิฏฐิ
อะไรเลา หรือดวยบุคคลไรเลา วาทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ เพื่อปลด
เปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตขีณา-
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สพนั้นจะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริง
เลา หรือบุคคลผูเปนพราหมณ พึงโตเถียงวา สิ่งนั้นเท็จ
ดวยความถือตัวอะไรเลา ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความ
สําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคัญวาเลววาเขาก็ดี ยอมไม
มีในพระอรหันตขีณาสพใด พระอรหันตขีณาสพนั้นจะพึง
โตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา.
[๓๕๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลที่อยูแลว ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู มุนีไมทํา
ความเยื่อใยในกาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมาย
อัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน.
[๓๖๐] ครั้งนั้นแล คหบดีชื่อหาลินทกานิ เขาไปหาทานพระมหา
กัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาว
กะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ขาแตพระมหากัจจานะผูเจริญ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ไวในมาคันทิยปญหา อันมีมาในอัฏฐกวรรควา :บุคคลที่อยูแลว ไมทองเทีย่ วไปสูที่อยู มุนีไมทํา
ความเยื่อใยในกาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมาย
อัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน ดังนี้.
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ขาแตพระมหากัจจานะผูเจริญ เนือ้ ความแหงพระพุทธภาษิตที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวโดยยอนี้ จะพึงเห็นโดยพิสดารไดอยางไร ?
ทานพระมหากัจจานะตอบวา ดูกอนคหบดี รูปธาตุเปนที่อาศัยแหง
วิญญาณ ก็แหละวิญญาณที่ผูกพันไวดวยราคะในรูปธาตุ เรียกวา ทอง
เที่ยวไปสูที่อยู ดูกอนคหบดี เวทนาธาตุ....สัญญาธาตุ....สังขารธาตุเปนที่
อาศัยแหงวิญญาณ ก็แหละวิญญาณที่ผูกพันไวดวยราคะในสังขารธาตุเรียกวา
ทองเที่ยวไปสูที่อยู ดูกอนคหบดี บุคคลเปนผูทองเที่ยวไปสูที่อยูอยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน ความปรารถนา
อุบายและอุปาทานอันเปนเหตุยึดมั่นถือมั่น และนอนเนื่องแหงจิตใดในรูป
ธาตุ ความพอใจเปนตนเหลานั้น อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีราก
อันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง
มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเรียกพระตถาคตวา ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู. ดูกอ นคหบดี ความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิน ความปรารถนา อุบายและอุปาทานอันเปนเหตุยึดมั่นถือมั่น
และนอนเนื่องแหงจิตใดในเวทนาธาตุ....ในสัญญาธาตุ.....ในสังขารธาตุ.....
ในวิญญาณธาตุความพอใจเปนตนเหลานั้น อันพระตถาคตทรงละเสียแลว
มีรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีใน
ภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเรียก
พระตถาคตวา ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู. ดูกอนคหบดีบุคคล เปนผูไมทอง
เที่ยวไปสูที่อยู อยางนี้แล.
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ดูกอนคหบดี ก็บุคคลเปนผูทองเที่ยวไปสูที่อยูอยางไร ? ดูกอนคหบดี
ความทองเที่ยวไปและความผูกพันในที่อยูคือรูปนิมิต สัททนิมิต คันธนิมิต
รสนิมิต โผฏฐัพพนิมิต ธรรมนิมิต เรียกวา ความทองเที่ยวไปในที่อยู.
ดูกอนคหบดี บุคคลเปนผูทองเที่ยวไปในที่อยูอยางนี้แล ดูกอ นคหบดี ก็
บุคคลเปนผูไมทองเที่ยวไปในที่อยูอยางไร ? ดูกอ นคหบดี ความทองเที่ยว
ไปและความผูกพันในที่อยูคือรูปนิมิต อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มี
รากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภาย
หลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรม เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเรียกพระ
ตถาคตวา ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู ดูกอนคหบดี ความทองเที่ยวไปและ
ความผูกพันในที่อยูคือสัททนิมิต คันธนิมิต รสนิมิต โผฏฐัพพนิมิต และ
ธรรมนิมิต อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําให
ไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอ
ไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเรียกพระถตาคตวา ไมทองเที่ยว
ไปสูที่อยู. ดูกอนคหบดี บุคคลเปนผูไมทองเที่ยวไปสูที่อยู อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็บุคคลเปนผูเกิดความเยื่อใยในกาม อยางไร ? ดูกอน
คหบดี ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเกี่ยวของกับคฤหัสถทั้งหลาย
เพลินรวมกัน โศกรวมกัน เมื่อพวกคฤหัสถถึงความสุข ก็สุขดวย ถึง
ความทุกข ก็ทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมีกิจที่ควรทําเกิดขึ้น ก็ชวยเหลือ
ดวยตนเอง. ดูกอนคหบดี ภิกษุเปนผูเกิดความเยื่อใยในกาม อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็บุคคลเปนผูไมเกิดความเยื่อใยในกาม อยางไร ? ดูกอน
กอนคหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเกี่ยวของกับพวกคฤหัสถ ไม
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เพลินรวมกัน ไมโศกรวมกัน เมื่อพวกคฤหัสถถึงความสุข ก็ไมสุขดวย
ถึงความทุกข ก็ไมทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมีกจิ ที่ควรทําเกิดขึ้น ก็ไม
ชวยเหลือดวยตนเอง. ดูกอนคหบดี ภิกษุเปนผูไมเกิดความเยื่อใยในกาม
อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็ภิกษุเปนผูไมเปลาจากกามทั้งหลายอยางไร ? ดูกอน
คหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมปราศจากความกําหนัด ความ
พอใจ ความรักใคร ความหวัง ความเรารอน ความปรารถนาในกาม
ทั้งหลาย. ดูกอนคหบดี ภิกษุเปนผูไมเปลาจากกามทั้งหลาย อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็ภกิ ษุเปนผูเปลาจากกามทั้งหลายอยางไร ? ดูกอน
คหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด ความพอใจ
ความรักใคร ความหวัง ความเรารอน ความปรารถนา ในกามทั้งหลาย
ดูกอนคหบดี ภิกษุเปนผูเปลาจากกามทั้งหลาย อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็ภิกษุเปนผูมุงหมายอัตภาพตอไป อยางไร ? ดูกอน
คหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มีความปรารถนาอยางนี้วา ในอนาคต
กาลขอเราพึงมีรูปอยางนี้ ถึงความเพลินในรูปนั้น มีความปรารถนาอยาง
นี้วา ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีเวทนาอยางนี้....ขอเราพึงมีสัญญาอยางนี้....
ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้....ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้ ถึงความเพลินใน
วิญญาณนั้น. ดูกอนคหบดี ภิกษุเปนผูมุงหมายอัตภาพตอไป อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็ภิกษุเปนผูไมมุงหมายอัตภาพตอไป อยางไร ? ดู
กอนคหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไมมีความปรารถนาอยางนี้วา ในอนาคต
กาล ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ ไมถึงความเพลินในรูปนั้น ไมมีความปรารถนา
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อยางนี้วา ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีเวทนาอยางนี้....ขอเราพึงมีสัญญา
อยางนี้....ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้....ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้ ไมถึงความ
เพลินในวิญญาณนั้น. ดูกอนคหบดี ภิกษุเปนผูไมมุงหมายอัตภาพตอไป
อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี ก็ภกิ ษุเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน อยางไร ?
ดูกอนคหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําถอยคําเห็นปานนี้วา
ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพื่อปลดเปลื้องวาทะ ถาทาน
สามารถ ดูกอ นคหบดี ภิกษุเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน อยางนี้
แล.
ดูกอนคหบดี ก็ภิกษุไมเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน อยางไร
ดูกอนคหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูทําถอยคําเห็นปานนี้วา ทาน
ไมรูธรรมวินยั นี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพื่อปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ
ดูกอนคหบดี ภิกษุไมเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน อยางนี้แล.
ดูกอนคหบดี พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธภาษิตใด ในมาคันทิยปญหาอันมีมาในอัฏฐกวรรควา :บุคคลที่อยูแลว ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู มุนีไมทํา
ความเยื่อใยในกาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมาย
อัตภาพตอไปไมพึงทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน ดังนี้.
ดูกอนคหบดี เนือ้ ความแหงพระพุทธภาษิตที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวโดยยอนี้แล พึ่งเห็นโดยพิสดารอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา :-
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บุคคลละที่อยูแลว ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู มุนีไม
ทําความเยื่อใยในกาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมาย
อัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน.
[๓๖๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลชื่อวานาค สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึง
เที่ยวไปในโลก บุคคลถือวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลา
นั้นกลาว ดอกบัวมีกานขรุขระ เกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้าํ
และเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด มุนีผูกลาวความสงบ
ไมติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนั้น.
[๓๖๒] คําวา สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเที่ยวไป
ในโลก มีความวา คําวา เหลาใด ไดแก ทิฏฐิทั้งหลาย. คําวา สงัด
แลว ความวา สงัด วาง เปลา จากกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ราคะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. คําวา พึงเที่ยวไป ความวา พึง
เที่ยวไปอยูผลัดเปลี่ยนอิรยิ าบถ ประพฤติ รักษา บํารุง ยังชีวิตใหเปน
ไป. คําวา ในโลก ไดแก ในมนุษยโลก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเที่ยวไปในโลก.
[๓๖๓] คําวา บุคคลชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานัน้
กลาว มีความวา คําวา นาค ความวา ชื่อวา นาค เพราะอรรถ
วา ไมทําความชั่ว. ชื่อวา นาค เพราะอรรถวา ไมถึง. ชื่อวา นาค
เพราะอรรถวา ไมมา.
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บุคคลชื่อวานาค เพราะอรรถวา ไมทําความชั่ว อยางไร ? ธรรม
ทั้งหลายที่เปนบาปเปนอกุศล ทําความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มี
ความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนปจจัยแหงชาติ ชรา และ
มรณะตอไป เรียกวา ความชั่ว สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :ดูกอนสภิยะ
บุคคลไมทําความชั่วใด ๆ ในโลก สลัดกิเลสเปน
เครื่องผูกในความประกอบทั้งปวง ไมเกี่ยวของในธรรม
ทั้งปวง เปนผูหลุดพนแลว เปนผูคงที่ บัณฑิตกลาววา
นาค เพราะเปนผูเที่ยงตรง.
บุคคลชื่อวานาค เพราะอรรถวา ไมทําความชั่ว อยางนี้.
บุคคลชื่อวานาค เพราะอรรถวา ไมถึง อยางไร ? บุคคลชื่อวา
นาคยอมไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไม
ถึงดวยสามารถแหงราคะ ไมถึงดวยสามารถแหงโทสะ ไมถงึ ดวยสามารถ
แหงโมหะ ไมถึงดวยสามารถแหงมานะ ไมถึงดวยสามารถแหงทิฏฐิ ไม
ถึงดวยสามารถแหงอุทธัจจะ ไมถึงดวยสามารถแหงวิจิกิจฉา ไมถึงดวย
สามารถแหงอนุสัย ยอมไมไป ดําเนินไป แลนไป เพราะธรรมทั้งหลาย
อันทําความเปนพวกบุคคลชื่อวานาค เพราะอรรถวา ไมถึง อยางนี้.
บุคคลชื่อวานาค เพราะอรรถวา ไมมา อยางไร ? กิเลสเหลาใด
อันบุคคลนั้นละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค บุคคลนั้นยอมไมมา ไมยอ น
มาไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอีก กิเลสเหลาใดอันบุคคลนั้นละไดแลวดวย
สกทาคามิมรรค....ดวยอนาคามิมรรค....ดวยอรหัตตมรรค บุคคลนั้นยอม
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ไมมา ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอีก บุคคลชื่อวานาค เพราะ
อรรถวา ไมมา อยางนี้.
คําวา บุคคลถือวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว
ความวา บุคคลชื่อวานาค ไมถือ คือ ไมพึงจับถือเอา ไมยึดมัน่ ไม
ถือมั่นทิฏฐิเหลานั้น กลาวคือ บอก พูด แสดง แถลงวา โลกเที่ยง
โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก ก็หามิได ยอม
ไมเปนอีก ก็หามิได สิ่งนี้ เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
บุคคลชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว.
[๓๖๔] คําวา ดอกบัวมีกานขรุขระ เกิดแตอัมพุคือน้ํา
อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด มีความวา นาเรียกวาเอละ
น้ําเรียกวาอัมพุ ดอกบัวเรียกวาอัมพุชะ กานขรุขระเรียกวากานมีหนาม
น้ําเรียกวาวารี ดอกบัวที่เกิดแตน้ําเปนอยูในน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมติด
ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือเปนของอันน้ําและเปอกตมไมติด ไมติด
พรอมไมเขาไปติด ฉันใด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดอกบัวมีกานขรุขระ
เกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้าํ และเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด.
[๓๖๕] คําวา มุนีผกู ลาวความสงบ ไมติดพัน ไมเขาไปติด
ในกามและในโลก ฉันนัน้ มีความวา ศัพทวา เอว เปนอุปไมย
เครื่องยังอุปมาใหถึงพรอม. คําวา มุนี ความวา ญาณ เรียกวา โมนะ
ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้นชื่อวา
มุนี คําวา ผูกลาวความสงบ ความวา มุนี ผูกลาวธรรมสงบ กลาว
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ธรรมตานทาน กลาวธรรมที่หลีกเรน กลาวธรรมเปนที่พึ่ง กลาวธรรม
ที่ไมมีภัย กลาวธรรมที่ไมเคลื่อน กลาวธรรมที่ไมตาย กลาวนิพพาน
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีผูกลาวความสงบ....ฉันนัน้ . คําวา ไมติดพัน
ความวาตัณหาเรียกวา ความติดพัน ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัด
กลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ความติดพันนั้น อันมุนีใดละ ตัด
ขาดสงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลว ดวยไฟคือญาณ
มุนี นั้นเรียกวา ผูไมติดพัน มุนีนั้น ไมติดพัน ไมพัวพัน ไมหมกมุน
ไมลุมหลง ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ
ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน ในธรรมที่ไดเห็น ที่ไดยิน ที่
ทราบ ที่รูแจง คือ เปนผูม ีความติดพันอันปราศจาก สละ คาย พน
ละ สละคืนแลว เปนผูมีความกําหนัดอันปราศจาก สละ คาย พน ละ
สละคืนแลว เปนผูไมหิว เปนผูดับ เปนผูเย็น เปนผูมีตนอันประเสริฐ
เสวยสุขอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีผูกลาวความสงบ ไมติดพัน......
ฉันนั้น.
คําวา ไมเขาไปติดในกามและในโลก ความวา กาม โดยหัว
ขอมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ นี้เรียกวาวัตถุกาม
ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม. คําวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก มนุษย
โลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก คําวา ความติด ไดแก
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ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ
นี้ชื่อวาความติดดวยตัณหา ฯลฯ นีช้ ื่อวาความติดดวยทิฏฐิ มุนลี ะความ
ติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิแลว ยอมไมติด ไมติดพรอม
ไมเขาไปติด คือ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไป
ติด ในกามและในโลก เปนผูออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของ
มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีผูกลาวความสงบ
ไมติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :บุคคลชื่อวานาค สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึง
เที่ยวไปในโลก บุคคลชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานัน้
กลาว ดอกบัวมีกานขรุขระ เกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้ําและ
เปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด มุนีผูกลาวความสงบ ไม
ติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลกฉันนัน้ .
[๓๖๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความ
ถือตัวดวยอารมณที่ทราบ มุนนี ั้นเปนผูไมมีตัณหา อัน
ธรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได เปนผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัยทั้งหลาย.
[๓๖๗] คําวา มุนีผถู ึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึง
ความถือตัวดวยอารมณที่ทราบ มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ.
คําวา ผูถึงเวท ความวา ญาณในมรรค ๔ ปญญา ปญญินทรีย ปญญา
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พละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเครื่องพิจารณา วิปสสนา สัมมา
ทิฏฐิ เรียกวา เวท. มุนีนั้นเปนผูถึงที่สุด บรรลุที่สุด ถึงสวนสุด
บรรลุสวนสุด ถึงที่สุดรอบ บรรลุทสี่ ุดรอบ ถึงที่สิ้นสุด บรรลุที่สิ้นสุด
ถึงที่ปองกัน บรรลุที่ปองกัน ถึงที่หลีกเรน บรรลุที่หลีกเรน ถึงที่พึ่ง
บรรลุที่พึ่ง ถึงที่ไมมีภัย บรรลุที่ไมมภี ัย ถึงที่ไมเคลื่อน บรรลุที่ไมเคลื่อน
ถึงที่ไมตาย บรรลุที่ไมตาย ถึงนิพพาน บรรลุนพิ พาน แหงชาติ ชรา
และมรณะ ดวยเวทเหลานั้น.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูชื่อวาเวท เพราะอรรถวา ถึงที่สุดดวยเวท
ทั้งหลายบาง หรือเพราะเปนผูรูแจงธรรม ๗ ประการ คือ รูแจงสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ เปนผูรู
แจงซึ่งอกุศลธรรมอันลามก อันทําความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม
มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนปจจัยแหงชาติ ชรา และ
มรณะตอไป สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- ดูกอ นสภิยะ
บุคคลเลือกเฟนเวททั้งสิ้นของสมณพราหมณทั้ง
หลายที่มีอยู เปนผูปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง ลวง
เวททั้งปวงแลวชื่อวา เวทคู.
คําวา ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันมุนีนั้นละ
ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ
มุนีนั้น ยอมไมไป ไมดําเนินไป ไมเลื่อนลอยไป ไมแลนไป ดวยทิฏฐิ
ทั้งไมยอน ไมกลับมาสูทิฏฐินั้นโดยความเปนสาระ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ.
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คําวา ไมถึงความถือตัวดวยอารมณที่ทราบ ความวา มุนีนั้น
ไมถึง ไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น ซึ่งความถือ
ตัว ดวยรูปที่ทราบก็ดี ดวยเสียงแหงผูอื่นก็ดี ดวยสมบัติแหงมหาชนก็ดี
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึง
ความถือตัวดวยอารมณที่ทราบ.
คําวา มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา ความวา มุนี ยอมเปนผูไมมี
ตัณหา คือ ไมเปนผูมีตัณหาเปนอยางยิ่ง ไมเปนผูมีตัณหาเปนเบื้องหนา
ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ ตัณหา ทิฏฐิและมานะ
เปนสภาพอันมุนีละแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน
ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุ
เทาใด มุนีนั้น ชื่อวาเปนผูไมมีตัณหา ไมมีตัณหาเปนอยางยิ่ง ไมมีตัณหา
เปนเบื้องหนา ดวยเหตุเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีนั้นเปนผูไมมี
ตัณหา.
[๓๖๘] คําวา เปนผูอันธรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไป
ได มีความวา คําวา อันธรรม....ไม ความวา มุนีนั้น ยอมไมไป
ไมดําเนินไป ไมเลื่อนลอยไป ไมแลนไป ดวยปุญญาภิสังขารบาง อปุญญา
ภิสังขารบาง อาเนญชาภิสังขารบาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันกรรม....ไม,
คําวา เปนผูอันเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได ความวา มุนียอมไมไป
ไมดําเนินไป ไมเลื่อนลอยไป ไมแลนไป ดวยความหมดจดแหงเสียงที่ได
ยินก็ดี ดวยเสียงแหงผูอื่นก็ดี ดวยสมบัติแหงมหาชนก็ดี เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา เปนผูอันกรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได.
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[๓๖๙] คําวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนาํ เขาไปในที่
อาศัยทั้งหลาย มีความวา คําวา ความนําเขาไป ไดแก ความนําเขา
ไป ๒ อยาง คือ ความนําเขาไปดวยตัณหา ๑ ความนําเขาไปดวยทิฏฐิ ๑
ฯลฯ นี้ชื่อวาความนําเขาไปดวยตัณหา ฯลฯ นีช้ ื่อวาความนําเขาไปดวย
ทิฏฐิ มุนีนั้นละความนําเขาไปดวยตัณหา สละคืนความนําเขาไปดวยทิฏฐิ
แลว เพราะเปนผูละความนําเขาไปดวยตัณหา สละคืนความนําเขาไปดวย
ทิฏฐิ มุนีนนั้ จึงชื่อวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไป ไมเขาไปติด
ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจ ออกไป สละแลว พนขาด ไมเกี่ยวของ
แลว มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูอันตัณหา
และทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัยทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา :มุนีผูถึงเวรนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความ
ถือตัวดวยอารมณที่ทราบ มุนนี ั้นเปนผูไมมีตัณหา อัน
ธรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได เปนผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัยทั้งหลาย.
[๓๗๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :กิเลสเปนเครื่องรอยรัด ยอมไมมีแกมุนผี ูเวนแลว
จากสัญญา โมหะยอมไมมแี กมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา
ชนเหลาใดยังถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลานั้นกระทบ
กระทั่งกันอยู ยอมเที่ยวไปในโลก.
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[๓๗๑] คําวา กิเลสเปนเครื่องรอยรัด ยอมไมมีแกมุนีผูเวน
แลวจากสัญญา มีความวา มุนใี ดเจริญอริยมรรคมีสมถะเปนเบื้องตน
กิเลสเปนเครื่องรอยรัด เปนสภาพอันมุนีนั้นขมเสียแลว ตั้งแตกาลเบื้อง
ตนเมื่อมุนีนั้นถึงความเปนพระอรหันตแลว กิเลสเปนเครื่องรอยรัด โมหะ
นิวรณ กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา และทิฏฐิสัญญา เปน
สภาพอันพระอรหันตละเสียแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึง
ความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา กิเลสเปนเครื่องรอยรัด ยอมไมมแี กมุนีผูเวนแลวจาก
สัญญา.
[๓๗๒] คําวา โมหะยอมไมมแี กมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา
มีความวา มุนีใดเจริญอริยมรรคมีวิปสสนาเปนเบื้องตน โมหะเปนสภาพ
อันมุนีนั้นขมเสียแลวตั้งแตกาลเบื้องตน เมื่อมุนีนั้นถึงความเปนพระ
อรหันตแลว โมหะ กิเลสเปนเครื่องรอยรัด นิวรณ กามสัญญา
พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา ทิฏฐิสญ
ั ญา เปนสภาพอันพระอรหันตละเสีย
แลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความ
ไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา โมหะยอมไมมแี กมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา.
[๓๗๓] คําวา ชนเหลาใดยังถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลา
นั้นกระทบกระทั่งกันอยู ยอมเที่ยวไปในโลก มีความวา ชนเหลา
ใดยังถือสัญญา คือกามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหญิงสาสัญญา ชนเหลานั้น
ยอมกระทบกระทั่งกัน คือเบียดเบียนกัน ดวยสามารถแหงสัญญา แมเปน
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พระราชา ก็ยอมวิวาทกับพวกพระราชา แมเปนกษัตริย ก็ยอ มวิวาทกับ
พวกกษัตริย แมเปนพราหมณ ก็ยอมวิวาทกับพวกพราหมณ แมเปน
คหบดี ก็ยอมวิวาทกับพวกคหบดี แมมารดาก็ยอมวิวาทกับบุตร แมบุตร
ก็ยอมวิวาทกับมารดา แมบิดาก็ยอมวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยอมวิวาทกับ
บิดา แมพี่ชายนองชายก็ยอมวิวาทกับพี่ชายนองชาย แมพี่สาวนองสาวก็
ยอมวิวาทกับ พี่สาวนองสาว แมพี่ชายนองชายก็ยอมวิวาทกับพี่สาวนองสาว
แมพี่สาวนองสาวก็ยอมวิวาทกับพี่ชายนองชาย แมสหายก็ยอมวิวาทกับ
สหาย ชนเหลานั้นถึงความทะเลาะแกงแยงวิวาทกัน ยอมทํารายกันและ
กันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศัสตราบาง ใน
เพราะวิวาทกันนั้น ชนเหลานั้น ยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตาย
บาง ในเพราะการทํารายกันนั้น ชนเหลาใดยังถึงทิฏฐิวา โลกเที่ยง ฯลฯ
หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หา
มิได ชนเหลานั้น ยอมกระทบกระทั่งกัน คือเบียดเบียนกันดวยสามารถ
แหงทิฏฐิ กลาวคือ ยอมกระทบกระทั่งศาสดาแตศาสดา ยอมกระทบ
กระทั่งการบอกธรรมแกการบอกธรรม ยอมกระทบกระทั่งคณะแตคณะ
ยอมกระทบกระทั่งทิฏฐิแตทิฏฐิ ยอมกระทบกระทั่งปฏิปทาแตปฏิปทา
ยอมกระทบกระทั่งมรรคแตมรรค.
อีกอยางหนึ่ง ชนเหลานั้นยอมวิวาทกัน คือทําความทะเลาะกัน
ทําความหมายมั่นกัน ทําความแกงแยงกัน ทําความวิวาทกัน ทําความ
มุงรายกัน วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพื่อปลดเปลื้อง
วาทะ ถาทานสามารถ ชนเหลานั้นยังละอภิสังขารไมได เพราะยังละ
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อภิสังขารไมได จึงกระทบกระทั่งกันในคติ คือยอมกระทบกระทั่งกันใน
นรกยอมกระทบกระทั่งกันในกําเนิดดิรัจฉาน ยอมกระทบกระทั่งกันใน
เปรตวิสัย ยอมกระทบกระทั่งกันในมนุษยโลก ยอมกระทบกระทั่งกันใน
เทวโลกยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนคติดวยคติ ยอมกระทบกระทั่งเบียด
เบียนอุปบัติดวยอุปบัติ ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนปฏิสนธิดวยปฏิสนธิ
ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนภพดวยภพ ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียน
สงสารดวยสงสาร ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนวัฏฏะดวยวัฏฏะ กระทบ
กระทั่งกันอยูยอมเที่ยวไป อยู เปลีย่ นอิริยาบถ ประพฤติ รักษาบํารุง
ยังชีวิตใหเปนไป. คําวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก มนุษยโลก
เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชน
เหลาใดยังถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลานั้นกระทบกระทั่งกันอยู
ยอมเที่ยวไปในโลก เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :กิเลสเปนเครื่องรอยรัด ยอมไมมแี กมนุ ีผูเวนแลว
จากสัญญา โมหะยอมไมมแี กมนุ ีผูหลุดพนแลวดวยปญญา
ชนเหลาใด ยังถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลานั้นกระทบ
กระทั่งกันอยูยอมเทีย่ วไปในโลก.
จบ มาคันทิยสุตตนิทเทสที่ ๙
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อรรถกถามาคันทิยสุตตนิทเทส
ในมาคันทิยสุตตนิทเทสที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ พึงทราบความใน
คาถาแรกกอนวา แมเพียงความพอใจในเมถุนก็มิไดมี เพราะเห็นธิดามาร
คือนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ผูเนรมิตรูปตาง ๆ มาอยางใครจัด
ที่โคนไมอชปาลนิโครธ แลวเหตุไรความพอใจในเมถุนจักมีเพราะเห็นรูปนี้ที่เต็มไปดวยมูตรและกรีสของทาริกานี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองรูป
นั้นดวยประการทั้งปวงแมดวยเทา การอยูรวมกับรูปนั้นจักมีแตไหน.
บทวา มุตฺตปุณฺณ ความวา เต็มดวยมูตรที่ตั้งอยูเต็มภายใน
กระเพาะปสสาวะ ดวยสามารถแหงอาหารและฤดู.
บทวา กรีสปุณฺณ ความวา เต็มดวยวัจจะที่ตั้งอยูปลายไสใหญ
สูงขึ้นไปประมา ๘ องคุลี ระหวางนาภีกับ กระดูกสันหลังสวนลาง กลาว
คือกระเพาะอาหารเกา.
บทวา เสมฺหปุณฺณ ความวา เต็มดวยเสมหะประมาณแลงหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยูที่พื้นหอง.
บทวา รุหิรปุณฺณ ความวา เต็มดวยเลือด ๒ อยาง กลาวคือ
เลือดที่สั่งสมไวประมาณเต็มบาตรใบ ๑ เต็มสวนลางของตับแลวคอย ๆ
ไหลไปในหัวใจมามและปอด ทํามามหัวใจตับและปอดใหชุมตั้งอยูอยาง
หนึ่งกลาวคือเลือดเครื่องแลนไป ซึง่ แผไปทั่วรางที่มีใจครอง โดยแลน
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ไปตามเสนเลือด เวนที่ผม ขน เล็บ ฟนพนจากเนื้อ และหนังดาน
หนังแหง ตั้งอยูอยางหนึ่ง
บทวา อฏิสงฺฆาต ความวาเบื้องต่ําในสรีระทั้งสิ้นมีกระดูกกวา
สามรอยทอนอยูเบื้องบนกระดูกทั้งหลาย กระดูกเหลานั้นติดตอกัน.
บทวา นหารุสมฺพนฺธ ความวา ในสรีระทั้งสิ้นมีเสนเอ็น ๙๐๐
ผูกพันกระดูกทั้งหลายไว ผูกพัน คือผูกรัดดวยเสนเอ็นเหลานั้น.
บทวา รุหิรมสเลปน ความวา สรีระที่ฉาบดวยเลือดเครื่องแลน
ไป และดวยชิ้นเนื้อเการอยชิ้นซึ่งตั้งฉานทาบกระดูกกวา ๓๐๐ ทอนไว.
บทวา จมฺมวินทฺธ ความวา หนึ่งซึ่งตั้งอยูใตผิว บนพังผืดที่
ปา ปกปดสรีระทั้งสิ้น อันหนังนั้นหุมหอไวคือปกปดไว บาลี
จมฺมาวนทธ ก็มี.
บทวา ฉวิยา ปฏิจฉฺ นฺน ความวา อันผิวหนังที่ละเอียดยิ่งปดบัง
คือปกปดไว.
บทวา ฉิทฺทาวฉิทฺท ความวา มีชองไมนอย.
บทวา อุคฺฆรึ ความวา ไหลเขาทางตาและปากเปนตน.
บทวา ปคฺฆรึ ความวา ไหลออกทางสวนเบื้องต่ํา.
บทวา กิมิสฆนิเสวิต ความวา อันหมูสัตวที่มีชาติเดียวกันตาง ๆ
มีพวกปากเข็มเปนตนอาศัยแลว.
บทวา นานากลิมลปริปูร ความวา เต็มไปดวยสวนที่ไมสะอาด
หลายอยาง.
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ลําดับนั้น มาคันทิยพราหมณกลาวคาถาที่ ๒ เพื่อจะทูลถามวา
ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายละกามที่เปนของมนุษยแลว ยอมบวชเพื่อตอง
การ กามอันเปนทิพย ก็สมณะนี้ไมปรารถนากามแมเปนทิพย แมนี้ก็เปน
อิตถีรัตน สมณะนี้มีทิฏฐิอยางไรหนอ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตาทิสฺจ รตน พราหมณมาคันทิยะ
กลาวหมายเอาอิตถีรัตนที่เปนทิพย.
บทวา นารึ หมายเอาธิดาของตน.
บทวา ทิฏิคต สีลพฺพต นุชีวติ  ความวาทิฏฐิ ศีล วัตร
และชีวิต.
บทวา ภวูปปตฺติฺจ วเทสิ กีทสิ  ความวา หรือทานกลาว
อุบัติภพของตนวาเปนเชนไร ?
คาถา ๒ คาถาตอจากนี้ มีความเกี่ยวเนื่องปรากฏแลวทีเดียว เพราะ
เปนไปโดยนัยแหงการวิสัชนาและปุจฉา บรรดาคาถา ๒ คาถาเหลานั้น
คาถาแรกมีเนื้อความยอวา ดูกอนมาคันทิยะการตกลงในธรรมคือทิฏฐิ
๖๒ แลวถือมั่นวา เรากลาวสิ่งนี้อยางนี้วา สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา
ดังนี้ มีอยูหามิได คือ ยอมไมมี ไมประสบแกเรานั้น เพราะเหตุไร
เพราะเมื่อเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ไมถือมัน่ ทิฏฐิอะไร ๆ เมื่อเลือก
เฟนสัจจะทั้งหลายอยู ไดเห็นนิพพานกลาวคือความสงบภายใน เพราะ
ความที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนในภายในสงบแลว.
บทวา อาทีนว ไดแก อันตราย.
บทวา สทุกฺข ความวา มีทุกข ดวยทุกขทางกาย.
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บทวา สิวฆาต ความวา มีทุกขดวยทุกขทางใจ.
บทวา สอุปายส ความวา ประกอบดวยความคับแคน.
บทวา สปริฬาห ความวา เปนไปดวยความกระวนกระวาย.
บทวา น นิพฺพิทาย ความวา ไมเปนไปเพื่อตองการความเบื่อ
หนายในวัฏฏะ.
บทวา น วิราคาย ความวา ไมเปนไปเพื่อตองการความคลาย
กําหนัดในวัฏฏะ.
บทวา น นิโรธาย ความวา ไมเปนไปเพื่อดับวัฏฏะ.
บทวา น อุปสมาย ความวา ไมเปนไปเพื่อเขาไปสงบวัฏฏะ.
บทวา น อภิฺาย ความวา ไมเปนไปเพื่อรูยิ่งพระนิพพาน.
บทวา น สมฺโพธาย ความวา ไมเปนไปเพื่อรูแจงวัฏฏะดวย.
บรรลุถึงความดับกิเลส.
บทวา น นิพฺพานาย ความวา ไมเปนไปเพื่อประโยชนคือ
อมตนิพพาน ก็บทวา นิพฺพิทาย ในที่นี้ไดแก วิปสสนา.
บทวา วิราคาย ไดแกมรรค.
บทวา นิโรธาย อุปสมาย ไดแกนิพพาน.
บทวา อภิฺาย สมฺโพธาย ไดแก มรรค.
บทวา นิพฺพานาย ไดแกนิพพานนั่นเอง. วิปสสนาทานกลาวใน
ฐานะเดียว มรรคทานกลาวในฐานะ ๓ นิพพานทานกลาวในฐานะ ๓
ดวยประการอยางนี้แล. พึงทราบกถาวาดวยการกําหนดดวยประการฉะนี้.
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ก็โดยปริยาย บทเหลานีแ้ มทั้งหมด ยอมเปนไวพจนของมรรคบาง เปน
ไวพจนของนิพพานบางนั่นแล.
บทวา อชฺฌตฺต ราคสฺส สนฺตึ ความวา ไดเห็นนิพพานกลาว
คือความสงบภายในเพราะความที่ราคะภายในสงบแลวดับแลว แมในบทวา
โทสสฺส สนฺตึ เปนตน ก็นัยนี้แหละ.
บทวา ปจิน เปนบทอุทเทสของบทที่จะตองชี้แจง.
บทวา วิจินนฺโต ความวา ยังสัจจะทั้งหลายใหเจริญคือใหเปน
แจง.
บทวา ปวิจินนฺโต ความวายังสัจจะเหลานั้นนั่นแลใหเปนแจง
เฉพาะอยาง อาจารยบางพวกพรรณนาวา แสวงหาอยู.
บทวา อทฺทส ความวา แลดูแลว.
บทวา อทฺทกฺขึ ความวา แทงตลอดแลว.
บทวา อผุสึ ความวา ถูกตองดวยปญญา.
บทวา ปฏิวิชฺฌึ ความวา ไดกระทําใหประจักษดวยญาณ.
คาถาที่ ๒ มีเนื้อความยอวา ทิฏฐิเหลานั้นใดที่มาคันทิยพราหมณ
กลาววา วินจิ ฺฉยา เพราะเหลาสัตวนั้น ๆ ตกลงใจถือเอาแลว. และวา
ปกปฺปตานิ โดยนัยมีภาวะอันปจจัยทั้งหลายของตนปรุงแตงเปนตน ทาน
เปนมุนีไมถือธรรมคือทิฏฐิเหลานั้นเลย กลาวคือบอกอรรถนั้นใดวา ความ
สงบภายใน มาคันทิยพราหมณกลาวแกเราวา ธีรชนทั้งหลายประกาศไว
อยางไรหนอ คืออรรถนัน้ ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไร นิทเทสแหง
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คาถานี้มีเนื้อความงาย นอกจากบทที่เปนปรมัตถ. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ย ปรมตฺถ ไดแก นิพพานอันสูงสุดใด.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงอุบายที่ธีรชนทั้งหลาย
ใชเปนเครื่องประกาศอรรถนั้นพรอมทัง้ ธรรมที่เปนฝายตรงกันขาม แก
พราหมณนั้น จึงตรัสพระคาถาวา น ทิฏิยา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธศีลและพรตภาย
นอกจากญาณที่ไดแตสมาบัติ ดวยพระดํารัสวา น ทิฏิยา เปนตน
บัณฑิตพึงนํา ๓ บทแรกไปประกอบ อาห ศัพท ที่ตรัสไวในบทนี้วา
สุทฺธิมาห กับ น อักษร ในที่ทุกแหงแลวพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา
ไมกลาว คือไมบอกความหมดจดดวยทิฏฐิ ก็ในบทนี้ฉันใด แมในบท
ตอ ๆ ไปก็ฉนั นั้น.
และในบทเหลานั้น.
บทวา อทิฏิยา นาห ความวา ไมกลาวเวนสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐.
บทวา อสฺสุติยา ก็เหมือนกัน ความวา ไมกลาวเวนการฟง.
บทวา อาณา ความวา เวนกัมมัสสกตาญาณและสัจจานุโลมิกญาณ.
บทวา อสีลตา ความวา เวนปาติโมกขสังวร.
บทวา อพฺพตา ความวา เวนธุดงควัตร.
บทวา โน ป เตน พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา เราไมกลาว
แมดวยธรรมสักวาทิฏฐิเปนตนแตละอยางในบรรดาธรรมเหลานั้น.
บทวา เอเต จ นิสสฺ ชฺช อนุคฺคหาย ความวา สละธรรมฝาย
ดําชนิดเปนทิฏฐิเกาเปนตนเหลานั้น ดวยกระทําการถอนขึ้น และไมถือมั่น
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แมธรรมฝายขาวชนิดทิฏฐิเปนตนที่มีภายหลัง ดวยการถึงความไมตองถอน
ขึ้น.
บทวา สนฺโต อนิสสฺ าย ภว น ชปฺเป ความวา เปนผูส งบ
ดวยความเขาไปสงบราคะเปนตน ดวยการปฏิบัตินี้ ไมอาศัยธรรมอะไร ๆ
ในจักษุเปนตน ไมพึงหวังแมภพเดียว คือพึงเปนผูไมเริ่มตั้งใกลเหตุ
อธิบายวา นี้เปนความสงบภายในของเขา.
บทวา สวนมฺป อิจฉฺ ิตพฺพ ความวา แมการฟงดวยสามารถแหง
สุตตะเปนตนก็พึงหวัง.
บทวา สมฺภารา อิเม ธมฺมา ความวา ธรรมเหลานี้มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน เปนสัมภาระ ดวยอรรถวาเปนอุปการะ.
บทวา กณฺหปกฺขิกาน ความวา ไปในฝายอกุศล.
บทวา สมุคฺฆาตโต ปหาน อิจฺฉติ พฺพ ความวา พึงหวังการ
ละโดยการกําจัดคือการถอนขึ้นโดยชอบ.
บทวา เตธาตุเกสุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ความวา ที่เกิดแตความ
ฉลาด เปนไปในภูมิ ๓ กลาวคือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ.
บทวา อตมฺมยตา ไดแก ความปราศจากตัณหา.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว มาคันทิยพราหมณมิได
กําหนดเนื้อความของพระดํารัสจึงกลาวคาถาวา โน เจ กิร เปนตน
อนึ่งพึงประกอบ อาห ศัพท กับ โน เจ กิร ศัพท.
เห็นเนื้อความอยางนี้วา ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาว คือ ไดยินวา
ถาบัณฑิตไมพูด ดังนี้.
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บทวา โมมุห ไดแก ความหลงยิ่ง หรือความหลง.
บทวา ปจฺเจนฺติ ความวา ยอมรู. นิทเทสของคาถาแมนี้งาย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงอาศัยทิฏฐินั้น ปฏิเสธคําถาม
ของพราหมณนั้น จึงตรัสคาถาวา ทิฏึ สุนิสสฺ าย เปนตน คาถานั้น
มีเนื้อความวา ดูกอนมาคันทิยะ ทานอาศัยทิฏฐิถามอยูบอย ๆ ทิฏฐิเหลาใด
ที่ทานถอนขึ้นแลว ทานมาสูความลุมหลงในทิฏฐิที่ทานถอนขึ้นเหลานั้น
นั่นแหละ ทานไมเห็นสัญญาที่ควรแมนอย แตธรรมนี้คือแตความสงบภาย
ในที่เรากลาวแลว หรือแตการปฏิบัติ หรือแตธรรมเทศนา เพราะเหตุนั้น
ทานจึงเห็นธรรมนี้แตความหลง.
บทวา ลคฺคน นิสฺสาย ลคฺคน ความวา ติดแนนความเกี่ยว
ของทิฏฐิ.
บทวา พนฺธน ไดแก ความผูกพันทิฏฐิ.
บทวา ปลิโพธ ไดแก ความกังวลทิฏฐิ.
บทวา อนุธการ ปกฺขนฺโตสิ ความวา ทานเปนผูเขาไปแลวสู
ความมืดตื้อ.
บทวา ยุตฺตสฺ ความวา สัญญาอันควรในสมณธรรม.
บทวา ปตฺตสฺ ความวา สัญญาที่ไดเฉพาะแลวในสมณธรรม.
บทวา ลกฺขณสฺ ความวา สัญญาที่ใหรูจัก.
บทวา การณสฺ ความวา สัญญาในเหตุ.
บทวา านสฺ ความวา สัญญาในการณ.
บทวา น ปฏิลภสิ ความวา ยอมไมประสบ.
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บทวา กุโต าณ ความวา ก็ทานจักไดมรรคญาณดวยเหตุอะไร.
บทวา อนิจฺจ วา ความวา เบญจขันธชื่อวาไมเที่ยง เพราะ
อรรถวา มีแลวไมมี.
บทวา อนิจฺจสฺานุโลม วา ความวา สัญญาที่เกิดขึ้นวา
เบญจขันธทั้งหลายไมเที่ยง ชื่อวา อนิจจสัญญา ญาณที่อนุโลม คือไม
ปฏิกูลแกสญ
ั ญานั้น ชื่อวา ญาณอันอนุโลมแกอนิจจสัญญา ญาณนั้น คือ
อะไร ? คือ วิปสสนาญาณ. แมญาณที่อนุโลมแกทุกขสัญญาและอนัตตสัญญา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็และครั้นทรงแสดงการถึงความวิวาทดวยความหลงใหลในทิฏฐิที่
ยึดถือไว แกมาคันทิยพราหมณอยางนี้แลว บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงความที่พระองคผูปราศจากความลุมหลงในธรรมเหลานั้น
และเหลาอื่น เปนผูไมมีความวิวาท จึงตรัสคาถาวา สโม วิเสสี เปนตน
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูใดยอมสําคัญดวยความถือตัวก็ตาม ดวยทิฏฐิก็
ตามดวยบุคคลก็ตาม โดยสวน ๓ อยางนั้น ผูนนั้ พึงวิวาทดวยความถือตัว
นั้นดวยทิฏฐินั้น หรือดวยบุคคลนั้น แตผูใด อยางตถาคต ไมหวั่นไหว
ในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา
หรือวาเลวกวาเขา ยอมไมมีแกผูนั้น ปาฐะที่เหลือวา น จ หีโน นิทเทส
ของคาถาแมนี้ ก็งายเหมือนกัน จะมีอะไรยิ่งขึ้นไป.
คาถาวา สจฺจนฺติ โส เปนตนนั้น มีเนื้อความวา บุคคลผูเปน
พราหมณโดยนัยมีความเปนผูลอยบาปแลวเปนตน นั้น คือ เห็นปานนั้น
คือ ละมานะและทิฏฐิไดแลว เชน ตถาคต จะพึงกลาวสิ่งอะไร คือ
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จะพึงพูดเรื่องอะไร หรือจะพึงพูดดวยเหตุอะไร วา สิ่งนี้เทานั้นจริง
หรือจะพึงวิวาท ดวยมานะ ดวยทิฏฐิ หรือดวยบุคคลอะไร วา ของเรา
จริง ของทานเท็จ ความสําคัญวาเสมอเขา โดยเปนไปวา เราเสมอเขา
หรือความสําคัญวาไมเสมอเขา โดยเปนไปดวยความเปน ๒ อยางคือดีกวา
เขาและเลวกวาเขา นอกนี้ยอมไมมีในพระขีณาสพใด คือเชนตถาคต
พระขีณาสพนั้นจะพึงโตตอบวาทะดวยเหตุมีความเปนผูถือตัวเปนตน
อะไรเลา นิทเทสของคาถาแมนี้ก็งาย.
บุคคลเห็นปานนี้ พึงทราบอยางแนชัดทีเดียวมิใชหรือ คาถาวา
โอกมฺปหาย เปนตน พึงทราบดังตอไปนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอกมฺปหาย ความวา รูปธาตุเปนตน
เปนที่อยูของวิญญาณ ละทิ้งดวยการละฉันทราคะในรูปธาตุเปนตนนั้น.
บทวา อนิเกตสารี ความวา ไมทองเที่ยวไปสูที่อยูคือรูปนิมิต
เปนตน ดวยสามารถแหงตัณหา.
บทวา กาเม อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานี ความวา ไมกระทําความ
เชยชิดอยางคฤหัสถในกาม.
บทวา กาเมหิ ริตฺโต ความวา เปนผูวางจากกามทั้งปวง เพราะ
ไมมีฉันทราคะในกามทั้งหลาย.
บทวา อปุเรกฺขราโน ความวา ไมยังอัตภาพใหบังเกิดยิ่งตอไป.
บทวา กถนฺนุ วิคฺคยฺห ชเนน กยิรา ความวา พึงกลาวคํา
แกงแยงกับดวยชน.
บทวา หลิทฺทกานิ ความวา คหบดีผูมีชื่ออยางนี้.
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บทวา เยน ในประโยควา เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนูปสงฺกมิ เปนตติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ เพราะฉะนั้น
พึงเห็นเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา พระมหากัจจานะอยูในที่ใด คหบดีเขาไป
หาในที่นั้น.
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายเขาไปหาพระมหากัจจานะดวยเหตุใด คหบดีก็เขาไปหาดวยเหตุนั้น
อีกอยางหนึ่ง คหบดีเขาไปหาพระมหากิจจานะดวยเหตุอะไร ดวย
ความประสงคบรรลุคุณวิเศษมีประการตาง ๆ เหมือนตนไมใหญที่ผลิตดอก
ผลเปนนิจ อันฝูงนกทั้งหลายเขาไปหาดวยความประสงคกินผลที่ดี.
บทวา อุปสงฺกมิ มีอธิบายวา เขาไปใกล.
บทวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนบทแสดงความสิ้นสุดแหงการเขาไปหา
อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา ไปอยางนั้น จากนั้นไปสูที่ระหวางอาสนะ
กลาวคือที่ใกลพระมหากัจจานะ.
บทวา อภิวาเทตฺวา ความวา ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ บัดนี้
คหบดีประสงคจะถามถึงประโยชนที่เปนเหตุใหตนมาสูที่บํารุงพระมหากัจจานะ จึงนั่งประคองอัญชลีที่รุงเรื่องดวยประชุมสิบนิ้วไวเหนือศีรษะ
อยู ณ ที่ควรแหงหนึ่ง.
บทวา เอกมนฺต เปนภาวนปุงสกนิทเทส เหมือนในประโยควา
พระจันทรพระอาทิตยเวียนไปไมพรอมกัน เปนตน เพราะฉะนั้น พึงเห็น
เนื้อความในที่นี้อยางนี้วา นั่งอยางไร ? นั่งที่แหงหนึ่ง คือนั่งอยางนี้ อีก
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อยางหนึ่ง บทวา เอกมนฺต นี้เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมี
วิภัตติ.
บทวา นิสีทิ ความวา สําเร็จการนั่ง จริงอยู เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายที่เปนบัณฑิต เขาไปหาผูที่เปนที่ตั้งแหงความเคารพ ยอมนั่ง ณ
ที่ควรแหงหนึ่ง ดวยความเปนผูฉลาดในอาสนะและคหบดีนี้ก็เปนคนหนึ่ง
ในบรรดาผูที่เปนบัณฑิตเหลานั้น ฉะนั้นจึงนั่ง ณ ที่ควรแหงหนึ่ง ก็นั่ง
อยางไร ชื่อวา นั่ง ณ ทีค่ วรแหงหนึ่ง เวนโทษแหงการนั่ง ๖ อยาง คือ
ไกลเกินไป ๑ ใกลเกินไป ๑ เหนือลม ๑ ที่สูง ๑ ตรงหนาเกินไป ๑
ขางหลังเกินไป ๑. นั่งไกลเกินไป ถาตองการจะถาม จะตองถามดวยเสียง
ดัง, นั่งใกลเกินไป จะทําการเสียดสี, นั่งเหนือลม จะเบียดเบียนหรือ
กลิ่นตัว, นั่งที่สูง ประกาศความไมเคารพ นั่งตรงหนาเกินไป ถาตอง
การจะดู ก็จะตองสวนตากัน, นั่งหลังเกินไป ถาตองการจะดูก็จะตองยื่น
คอดู, เพราะฉะนั้น คหบดีแมนี้จึงนั่งเวนโทษแหงการนั่ง ๖ อยาง เพราะ
เหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา เอกมนฺต นิสีทิ นั่ง ณ ที่ควรแหงหนึ่ง.
บทวา เอตทโวจ ความวา ไดกลาวคํานี้วา วุตฺตมิท ภนฺเต
กจฺจาน ภควตา อฏกวคฺคิเย มาคนฺทิยปฺเห ดังนี้ มาคันทิยปญหา
มีอยูในปญหานั้น อันมีมาในอัฏฐกวรรค.
บทวา รูปธาตุ ประสงคเอารูปขันธ.
บทวา รูปธาตุราควินิพนฺธ ความวา ผูกพันไวดวยราคะในรูป
ธาตุ.
บทวา วิฺาณ ไดแก กัมมวิญญาณ.
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บทวา โอกสารี ความวา ทองเที่ยวไปสูที่อยูมีเรือนเปนตน. ถาม
วา ก็เหตุไรพระมหากัจจานะจึงไมกลาวในที่นี้วา วิฺาณธาตุ โข
คหปติ ตอบวา เพื่อกําจัดความหลงใหล.
ก็บทวา โอโก โดยอรรถทานกลาวถึงปจจัย กัมมวิญญาณที่เกิด
กอน ยอมเปนปจจัยทั้งแกกรรมวิญญาณ ทั้งแกวิปากวิญญาณ ที่เกิดที่
หลัง และวิปากวิญญาณที่เกิดกอน ยอมเปนปจจัยทั้งแกวิปากวิญญาณ
ทั้งแกกัมมวิญญาณที่เกิดทีหลัง ฉะนั้น พึงมีความหลงใหลวา วิญญาณใน
ที่นี้ ดวงไหนหนอ เพื่อกําจัดความหลงใหลนั้น พระมหากัจจานะจึงไม
ถือเอาวิญญาณนั้นกระทําการแสดงไมใหปนกัน. อีกอยางหนึ่ง ทานกลาว
อภิสังขารและวิญญาณฐิติ ๔ ดวยสามารถเปนอารมณของวิบาก แมเพื่อ
แสดงอภิสังขารและวิญญาณฐิติเหลานั้น จึงไมเอาวิญญาณในที่นี้.
บทวา อุปายุปาทานา ความวา อุบาย ๒ ดวยสามารถแหงตัณหา
อุบายและทิฏฐิอุบาย อุปาทาน ๔ มีกามุปาทานเปนตน.
บทวา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา ความวา เปนเหตุยึด
มั่น เปนเหตุถือมั่น และเปนเหตุนอนเนื่อง แหงอกุศลจิต.
บทวา ตถาคตสฺส ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา จริงอยู ความ
พอใจเปนตนเหลานั้น อันพระขีณาสพทั้งหลายแมทั้งปวงละไดแลวทีเดียว
แตความเปนขีณาสพของพระศาสดาปรากฏยิ่งในโลก ฉะนั้น ทานจึงกลาว
คําวา ตถาคต นี้โดยที่สดุ เบื้องบน.
เพราะเหตุไร ? ทานจึงถือเอาวิญญาณ ในบทวา วิฺาณธาตุยา นี้
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เพื่อแสดงการละกิเลส เพราะในขันธ หรือขันธ ๕ ยังละกิเลสไมไดหมดที่
เดียว ฉะนั้น ทานจึงถือเอาเพื่อแสดงการละกิเลส.
บทวา เอว โข คหปติ อโนกสารี โหติ ความวา พระตถาคต
ไมทองเที่ยวไปสูที่อยูดวยกัมมวิญญาณ จึงชื่อวาเปนผูไมทองเที่ยวไปสูที่อยู
ดวยประการฉะนี้.
บทวา รูปนิมิตฺตนิเกตสารวินิพนฺธา ความวา รูปนั้นแลชื่อวา
นิมิต ดวยอรรถวา เปนปจจัยของกิเลสทั้งหลาย ชื่อวาที่อยู ดวยอรรถ
วา เปนที่อยู กลาวคือเปนกิริยาแหงอารมณ ฉะนั้นจึงชื่อวา ที่อยูคือรูป
นิมิต ความทองเที่ยวไปดวย ความผูกพันดวย ชื่อวาความทองเที่ยวไป
และความผูกพัน ทานกลาวความที่กิเลสทั้งหลายแผไป และความผูกพัน
ของกิเลสทั้งหลาย แมดวยบททั้งหลาย ความทองเที่ยวไปและความผูกพัน
ในที่อยูคือรูปนิมิต ชื่อวา ความทองเที่ยวไปและความผูกพันในที่อยูคือ
รูปนิมิต เพราะฉะนั้น จึงเปนความทองเที่ยวไปและความผูกพันในที่อยู
คือรูปนิมิต อธิบายวา ดวยความทองเที่ยวไปของกิเลส และดวยความ
ผูกพันของกิเลสที่เกิดขึ้นในที่อยูคือรูปนิมิต.
บทวา นิเกตสารีติ วุจฺจติ ความวา เรียกวา ความทองเที่ยวไป
ในที่อยู ดวยอรรถวา เปนที่อยูอาศัย ดวยสามารถแหงการการทําอารมณ.
บทวา ปหีนา ความวา ความทองเที่ยวไปและผูกพันของกิเลส
ในที่อยูคือรูปนิมิตเหลานั้น พระตถาคตละไดแลว.
ก็เหตุไรในที่นี้ ทานจึงเรียก เบญจขันธ วา โอก เรียกอารมณ
๖ วา นิเกต.
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ก็ในเพราะความวิเสสดวยอรรถวาอาลัย ของเบญจขันธและอารมณ
เหลานั้นแมที่มีอยูเพราะฉันทราคะมีกําลังและมีกําลังนอย ทานจึงเรียกเรือน
ลวน ๆ นั่นแหละวา โอก โดยตรง.
บทวา นิเกต ไดแก อุทยานเปนที่อยูอาศัยเปนตน ของผูที่
กําหนดหมายกันไววา วันนี้พวกเราจักเลนในที่โนน ในขอนัน้ ฉันทราคะ
ในเรือนที่ประกอบ ดวย บุตร ภรรยา และขาวเปลือก ยอมมีกําลัง
ฉันใด ในขันธทั้งหลายที่เปนไปในภายใน ก็ฉันนั้น เหมือนอยางวา
ฉันทราคะในที่อุทยานเปนตนมีกําลังนอยกวาฉันทราคะในเรือนนั้น ฉันใด
ในอารมณ ๖ ภายนอก ก็ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา ทานแสดง
เทศนาอยางนี้เพราะความที่ฉันทราคะมีกําลังและมีกําลังนอย.
บทวา สุขิเตสุ สุขโิ ต ความวา เมื่อพวกอุปฏฐากมีความสุข
ดวยสามารถแหงทรัพย ขาวเปลือก และลาภเปนตน ยอมเปนผูมีความ
สุขดวยความสุขอาศัยเรือนวา บัดนี้ เราจักไดจีวรที่ชอบใจ โภชนะที่
ชอบใจเที่ยวเสวยสมบัติที่ถึงแลวดวยตนกับดวยอุปฏฐากเหลานั้น.
บทวา ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต ความวา เมื่อความทุกขเกิดขึ้นแก
อุปฏฐากเหลานั้นดวยเหตุอะไร ๆ ก็ตาม ตนเองยอมมีความทุกขถึง ๒ เทา
บทวา กิจฺจกรณีเยสุ ไดแก กรณียะกลาวคือหนาที่การงาน.
บทวา โวโยค อาปชฺชติ ความวา ตนเองยอมถึงการบําเพ็ญ
ประโยชน คือความที่กิจเหลานั้นอันตนพึงทํา,
บทวา กาเมสุ ไดแก วัตถุกาม.
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บทวา เอว โข คหปติ กาเมหิ อริตฺโต โหติ ความวา
เปนผูไมเปลาจากกิเลสกามทั้งหลาย คือไมวาง เพราะมีกิเลสภายใน
อยางนี้. ในฝายขาว พึงทราบวา เปนผูเปลา คือวาง เพราะไมมีกิเลส
เหลานั้น.
บทวา ปุเรกฺขราโน ความวา กระทําวัฏฏะไวเบื้องหนา.
บทวา เอวรูโป สย เปนตน ความวา ยอมปรารถนาในรูปทั้ง
หลายมีรูป สูง ต่ํา ดํา ขาว เปนตน วาขอเราพึงมีรูปอยางนี้ ยอม
ปรารถนาในเวทนาทั้งหลายมีสุขเวทนาเปนตน วา ขอเราพึงมีเวทนา
อยางนี้ ยอมปรารถนาในสัญญาทั้งหลาย มีนลี สัญญาเปนตน วา ขอเรา
พึงมีสัญญาอยางนี้ ยอมปรารถนาในสังขารทั้งหลายมีปุญญาภิสังขารเปนตน
วา ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้ ยอมปรารถนาในวิญญาณทั้งหลายมีจักษุ
วิญญาณเปนตนวา ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้.
บทวา อปุเรกฺขราโน ความวา ไมการทําวัฏฏะไวเบื้องหนา.
บทวา สหิตมฺเม อสหิตนฺเต ความวา คําของทานไมมีประโยชน
ไมสละสลวย คําของขาพเจามีประโยชน สละสลวย หวานเหมือนน้ําผึ้ง.
บทวา อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต ความวา คําใดที่ทานสะสม
ฝกฝนเปนเวลานานคลองแคลวดี คํานั้นทั้งหมดเปลี่ยนแปลงกลับไปชั่วขณะ
เพราะอาศัยวาทะของเรา.
บทวา อาโรปโต เต วาโท ความวา เรายกโทษของทานขึ้น
แลว.
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บทวา จร วาทปฺปโมกฺขาย ความวา ทานจงเขาไปหาอาจารย
นั้น ๆ แสวงหาที่เกง ๆ เดินทางเที่ยวไปเพื่อเปลื้องวาทะนี้.
บทวา นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสิ ความวา ถาทานสามารถ
เองทีเดียว ก็จงแกไขเสียในที่นี้นั่นแหละ คนแบบนี้นั้นนาศึกษา.
คาถาวา เยหิ วิวิตโฺ ต เปนตน พึงทราบดังตอไปนี้ บรรดาบท
เหลานั้น.
บทวา เยหิ ความวา จากทิฏฐิเปนตนเหลาใด.
บทวา วิวิตฺโต วิจเรยฺย ความวา วางแลวพึงเที่ยวไป.
บทวา น ตานิ อคฺคยฺห วเทยฺย นาโค ความวา บุคคลชื่อ
วานาคไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาวโดยนัยวา ไมกระทําความชั่ว เปนตน.
บทวา เอลมฺพุช ความวา เกิดในน้ํากลาวคือเอละ.
บทวา กณฺฏกวาริช ความวา ดอกบัวมีกานเปนหนาม มีอธิบาย
วา ปทุม.
บทวา ยถา ชเลน ปงฺเกน จ นูปลิตฺต ความวา ดอกบัวนั้น
อันน้ําเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด.
บทวา เอว มุนิ สนฺติวโท อคิทฺโธ ความวา มุนีผูกลาวความ
สงบภายใน ไมติดพัน เพราะไมมีความติดพัน.
บทวา กาเม จ โลเก จ อนูปลิตฺโต ความวา เปนผูไมเขา
ไปติดในกามแม ๒ อยาง และในโลกมีอบายเปนตน ดวยกิเลสทั้งหลาย ๒.
บทวา อาคุ น กโรติ ความวา ไมการทําโทษมีอกุศลเปนตน.
บทวา น คจฺฉติ ความวา ยอมไมถึงโทษดวยอํานาจอคติ.
บทวา นาคจฺฉติ ความวา ไมเขาถึงกิเลสที่ละแลว.
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บทวา ปาปกา แปลดา ลามก.
บทวา อกุสลา ความวา เกิดแตความเปนผูไมฉลาด.
บทวา เต กิเลเส น ปุเนติ ความวา กิเลสเหลาใด อันบุคคล
นั้นละไดแลว บุคคลนั้นยอมไมมาสูกิเลสเหลานั้นอีก.
บทวา น ปจฺเจติ ความวา ไมกลับเขาถึง.
บทวา น ปจฺจาคจฺฉติ ความวา ไมกลับมาอีก.
บทวา ขรทณฺโฑ ความวา กานของใบขรุขระ คือกานหยาบ.
บทวา จตฺตเคโธ ความวา สละความติดพัน.
บทวา วนฺตเคโธ ความวา คายความติดพัน.
บทวา มุตฺตเคโธ ความวา ตัดความติดพันที่เปนเครื่องผูกพัน.
บทวา ปหีนเคโธ ความวา ละความติดพัน.
บทวา ปฏินิสฺสฏเคโธ ความวา สละคืนความติดพันดวยประการที่ไมงอกขึ้นสูจิตอีก แมในบทวาเปนผูมีความกําหนัดอันสละคืนแลว
เปนตน ตอไปก็นัยนี้เหมือนกัน บทเหลานั้นทั้งหมดนั่นแล เปนไวพจน
แสดงภาวะที่คุนเคยแหง คหิต ศัพท จะมีอะไรยิ่งขึ้นไป.
คาถาวา น เวทคู เปนตน พึงทราบดังตอไปนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เวทคู ทิฏิยา ความวา มุนีผูถึง
เวทคือมรรค ๔ เชนเรายอมเปนผูไมไปดวยทิฏฐิ คือยอมไมไปดวยทิฏฐิ
หรือไมยอมมาสูทิฏฐินั้นโดยสาระ ในคําเหลานั้นมีเนื้อความของคํา ดัง
ตอไปนี้ :ชื่อวา ทิฏิยายก เพราะอรรถวา ดวยทิฏฐิ เปนตติยาวิภัตติ.
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ชื่อวา ทิฏิยายก เพราะอรรถวา ไปสูทิฏฐิ เปนทุติยาวิภัตติ.
แมที่เปนฉัฏฐีวิภัตติ เปน ทิฏ ิยา เพราะอรรถวา การไปของ
ทิฏฐิ ก็ม.ี
บทวา น มุติยา ส มานเมติ ความวา มุนีนั้นยอมไมถึงความ
ถือตัวแมดวยอารมณที่ทราบ ชนิดมีรูปที่เขาทราบเปนตน.
บทวา น หิ ตมฺมโย โส ความวา เปนผูไมมีตัณหา คือเปนผู
ไมมีตัณหานั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา ดวยสามารถแหงตัณหาและทิฏฐิ แต
ผูนี้ไมเปนเชนนั้น.
บทวา น กมฺมุนา นาป สุเตน เนยฺโย ความวา มุนีนั้น
ยอมไมเปนผูอันกรรมมีปญ
ุ ญาภิสังขารเปนตน หรือเสียงที่ไดยินมีความ
หมดจดที่ไดยินเปนตน นําไปได.
บทวา อนูปนีโต ส นิเวสเนสุ ความวา มุนีนั้นเปนผูอัน
ตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปแลวในที่อาศัย คือตัณหาและทิฏฐิทั้งปวง เพราะ
ละความนําเขาไปทั้งสองไดแลว.
กลิ่น รส และโผฏฐัพพะชื่อวารูปที่เขาทราบแลว ในบทวา มุตรูเปน
วา นี้.
บทวา มาน เนติ ความวา ยอมไมถึงอัสมิมานะการถือเราถือเขา.
บทวา น อุเปติ ความวา ยอมไมมาสูที่ใกล.
บทวา น อุปคจฺฉติ ความวา ยอมไมเขาไปตั้งอยู.
บทวา ตมฺมโย ไดแก การทําความอิ่มใจ และแกมุนีนั้นผูเปน
อยางนี้.
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คาถาวา สฺาวิรตฺตสฺส เปนตน พึงทราบดังตอไปนี้ บรรดา
บทเหลานั้น.
บทวา สฺาวิรตฺตสฺส ความวา แกมุนีผูละกามสัญญาเปนตน
ดวยภาวนาซึ่งมีเนกขัมมสัญญาเปนสภาพถึงกอน ดวยบทนี้ ทานประสงค
เอาผูมีสมถะเปนยานซึ่งเปนอุภโตภาควิมุต.
บทวา ปฺาวิมุตฺตสฺส ความวา แกมุนีผูหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง
ดวยภาวนาซึ่งมีวิปสสนาเปนสภาพถึงกอน ดวยบทนี้ ทานประสงคเอา
ผูเปนสุกขวิปสสก.
บทวา สฺฺจ ทิฏิฺจ เย อคฺคเหสุ เต ฆฏฏมานา
วิวทนฺติ โลเก ความวา ก็ชนเหลาใดยังถือสัญญามีกามสัญญาเปนตน
ชนเหลานั้น โดยเฉพาะพวกคฤหัสถยังถือทิฏฐิซึ่งมีกามเปนเหตุนั่นแหละ
ชนเหลานั้นโดยเฉพาะพวกบรรพชิต ยอมกระทบกระทั่งวิวาทกันและกัน
มีธรรมเปนเหตุ.
บทวา โย สมถปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ ความวา บุคคล
ใดกระทําสมถะใหเปนสภาพถึงกอน คือใหเปนปุเรจาริก เจริญอริยมรรค
พรอมวิปสสนา ยังสมาธิใหเกิดขึ้นกอน ยังอริยมรรคพรอมวิปสสนาใหเกิด
ขึ้นภายหลัง.
บทวา ตสฺส อาทิโต ความวา อันบุคคลนั้นขมเสียแลวแตปฐมฌานเปนตน.
บทวา อุปาทาย ความวา อิงแลว อาศัยแลว.
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บทวา คนฺถา วิกฺขมฺภิตา โหนฺติ ความวา กิเลสเปนเครื่อง
รอยรัด ยอมเปนของอันบุคคลนั้นกระทําใหไกลแลว.
บทวา อรหตฺตปฺปตฺเต บรรลุอรหัตตผล.
บทวา อรหโต ความวา ผูตั้งอยูในอรหัตตผล กิเลสทัง้ ปวงมี
กิเลสเปนเครื่องรอยรัดและโมหะเปนตน ยอมเปนสภาพอันพระอรหันต
ละเสียแลว.
บทวา โย วิปสฺสนาปุพพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ ความวา
บุคคลใดกระทําวิปสสนาใหเปนสภาพถึงกอน คือใหเปนปุเรจาริก เจริญ
อริยมรรค ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้นกอน เจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอริยมรรค
ภายหลัง.
บทวา ตสฺส อาทิโต อุปาทาย ความวา อันบุคคลนั้นอาศัย
วิปสสนาจําเดิมแตเห็นแจง.
บทวา ภิกฺขมฺภิตา ในบทวา โมหา วิกฺขมฺภิตา โหนฺติ นี้
ความวา ใหถึงที่ไกล.
บทวา สฺาวเสน ฆฏเฏนฺติ ความวา ชนเหลาใดยังถือกาม
สัญญาเปนตน ชนเหลานั้นยอมเบียดเบียนกันดวยสามารถแหงสัญญา.
บทวา สงฺฆฏเฏนฺติ ความวา ยอมเบียดเบียนกันกวานั้น ๆ.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงเหลาชนที่เบียดเบียนกัน ทานจึงกลาวความ
พิสดาร โดยนัยวา ราชาโนป ราชูหิ วิวทนฺติ เปนตน.
ในบทวา อฺมฺ ปาณีหิป อุปกฺกมนฺติ ความวา ยอม
ประหารกันและกันดวยมือทั้งสอง.
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บทวา เลฑฺฑูหิ ไดแก ดวยกอนดิน.
บทวา ทณฺเฑหิ ไดแก ดวยไมพอง.
บทวา สตฺเถหิ ไดแก ดวยศัสตราสองคม.
บทวา อภิสงฺขาราน อปฺปหีนตฺตา ความวา เพราะความที่ยัง
ละปุญญาภิสังขารเปนตนไมได.
บทวา คติยา ฆฏเฏนฺติ ความวา ยอมเบียดเบียนกัน คือ ยอม
ถึงความกระทบกระทั่งกัน ในคติอันเปนที่พึ่งซึ่งจะตองไป แมในนรก
เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน คําที่เหลือในที่นี้งายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาว
แลว.
สัทธัมมปชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส
อรรถกถา มาคันทิยสุตตนิทเทส
จบ สูตรที่ ๙

