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๗. ลักขณสูตร
เรือ่ ง มหาปุรสิ พยากรณ
[๑๓๐] ขาพเจา (พระอานนทเถระเจา) ไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญดังนี้ พระผูม ี
พระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษผูประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เหลานี้ ยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปน
อยางอื่น คือ ถาครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปน
ธรรมราชามีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีอาณาจักรมั่นคง
ประกอบดวย รัตนะ ๗ ประการ. คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกเเกว เปนที่ ๗. พระราชบุตรของพระองคมี
กวาหนึ่งพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงเปนวีรกษัตริย สามารถย่าํ ยีเสนา
ของขาศึกได. พระองคทรงชนะโดยธรรม โดยเสมอ มิตองใชอาชญา
มิตองใชศัสตรา ครอบครองแผนดิน มีสาครเปนขอบเขต มิไดมีเสา.
เขื่อน ไมมีนิมิต ไมมีเสี้ยนหนาม มั่งคั่งแพรหลาย มีความเกษมสําราญ
ไมมีเสนียด ถาเสด็จออกบวชเปนพรรพชิตจะไดเปนพระอรหันตสัมมาไมมีพุทธเจา มีหลังคา คือกิเลสอันเปดแลวในโลก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนั้นเปนไฉน ซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแลว
ยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือถาครองเรือนจะไดเปน
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พระเจาจักรพรรดิ. อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษนั้นเสด็จออกผนวช จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือกิเลสอันเปดแลวในโลก. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มหาบุรุษในโลกนี้
๑. มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี การทีพ่ ระมหาบุรษุ มี
พระบาทประดิษฐานเปนอันดีนี้ เปนมหาปุริสลักษณะ
ของมหาบุรษุ
๒. พื้นภายใตฝาพระบาทของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้นมี
ซี่กําขางละพัน มีกง มีดมุ บริบูรณดวยอาการทั้งปวง
แมการที่พื้นภายใตฝาพระบาท ของพระมหาบุรษุ มีจักร
เกิดขึ้นมีซี่กาํ ขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการ
ทั้งปวงนี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ
๓. มีสนพระบาทยาว
๔ . มีพระองคุลียาว
๕. มีฝาพระหัตถและฝายพระบาทออน นุม
๖. มีฝาพระหัตถฝาพระบาทมีลายประหนึ่งตาขาย
๗. มีขอพระบาทลอยอยูเบื้องบน
๘. มีพระชงฆเรียวดุจแข็งเนื้อทราย
๙. เสด็จยืนมิไดนอมพระวรกายลงเอาฝาพระหัตถทั้งสอง
ลูบคลําไดถึงพระชานุทั้งสอง
๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก
๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจทองคํา คือมีพระตจะประดุจหุม
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ดวยทอง
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียดธุลีละอองจึง
มิไดติดอยูในพระวรกาย
๑๓. มีพระโลมาขุมละเสน ฯ เสมอไปทุกขุมขน
๑๔. มีพระโลมามีปลายชอยขึ้นขางบน มีสีเขียวเหมือนสี
ดอกอัญชัญ ขดเปนกุณฑลทักษิณาวัฏ
๑๕. มีพระวรกายตรงเหมือนกายพรหม
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน คือหลังพระหัตถทั้งสอง
หลังพระบาททั้งสอง จงอยพระอังสาทั้งสอง และ
พระศอ
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ
๑๘. มีระหวางพระอังสาเต็ม
๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระ
วรกายของพระองค พระวรกายของพระองคเทากับ
วาของพระองค
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่
๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน
๒๕. มีพระทนตไมหาง
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๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม
๒๗. มีพระชิวหาใหญ
๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีนําเนียงดัง
นกการะเวก
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาโค
๓๑. มีพระอุณาโลมบังเกิด ณ ระหวางพระโขนง มีสขี าว
ออนควรเปรียบดวยนุน
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการนี้แล ที่พระ
มหาบุรุษประกอบแลว ยอมเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยาง
อื่น คือถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ . . . อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษเสด็จออกผนวชจะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือ
กิเลสอันเปดแลวในโลก. ภิกษุทั้งหลาย พวกฤษีแมเปนภายนอก ยอม
ทรงจํามหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ เหลานี้ได แตฤษีเหลานั้นยอม
ไมทราบวาเบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะกรรมที่ตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลยไว สัตวที่บําเพ็ญกุศลกรรมนั้น
ยอมครอบงําเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรคโดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย
วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรค
นั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้.
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วาดวยบุรพาธิการของพระตถาคต
[ ๑๓๐ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ภพกอน กําเนิดกอนเปนผูยึดมั่นในกุศลธรรม ยึดมั่นไมถอยหลัง ในกาย
สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต การบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการ
รักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา บิดา สมณพราหมณ ในความเปน
ผูเคารพตอผูใหญในตระกูล และในธรรม เปนอธิกุศลอื่น ๆ ตถาคตยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรคเบือ้ งหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น
อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ตถาคตยอมครอบงํา เทวดาทั้งหลาย
ในโลกสวรรคโดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย
ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย. กลิ่นทิพย รสทิพย
และโผฏฐัพพทิพย. ครัน้ จุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาถึงความเปนอยางนี้
ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้.
ทรงเหยียบพระบาทเสมอกัน
[ ๑๓๒ ] พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอยูเปนอันดี คือ ทรง
เหยียบพระบาทเสมอกันบนฟน ทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกัน ทรงจรดพื้น
ดวยฝาพระบาททุกสวนเสมอกัน พระมหาบุรุษทรงถึงพรอมดวยลักษณะ
นั้น หากอยูครองเรือน จะเปนพระราชาจักรพรรดิ เปนผูทรงธรรมเปน
ธรรมราชา มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีอาณาจักรมั่นคง
ถึงพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี
นางแกว คฤหดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗. และมีพระราชโอรสมาก
กวาพัน ลวนเปนผูแกลวกลา พระรูปสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนา.
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ของขาศึกได. และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมเสมอ มิตองใช
อาชญามิตองใชศัสตราทรงครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขตมิไดมีเสาเขื่อน
มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยนหนาม มั่งคั่งแพรหลาย มีความเกษมสําราญ ไมมี
หมูโจร เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้คือ
ไมมีใคร ๆ ที่เปนมนุษยที่เปนขาศึกศัตรู จะขมได. อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษ
ออกทรงผนวชจะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือกิเลสอัน
เปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
ผลขอนี้ คือ ไมมีเหลาขาศึกศัตรูภายใน หรือภายนอกคือราคะ โทสะ
หรือโมหะ หรือสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม ใคร ๆ ในโลกนี้จะ
ขมได. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลาย
จึงกลาว คาถาประพันธในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๓๓ ] พระมหาบุรุษยินดีแลวในสัจจะ ในธรรม
ในการฝกตน ในความสํารวม ในความสะอาด
ในศีลในอุโบสถกรรม ในความไมเบียดเบียน
สัตวทั้งหลาย ทรงยึดถือมั่นคง ทรงประพฤติ
อยางรอบคอบ.
เพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู
เพลินยินดี จุติจากไตรทิพยแลวเวียนมาใน
โลกนี้ เหยียบปฐพีดวยพระบาทอันเรียบ
พวกพราหมณผูทํานายพระลักษณะมา
ประชุมกัน แลวทํานายวา พระราชกุมารนี้
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มีฝาพระบาทตั่งประดิษฐานเรียบ เปนคฤหัสถ
หรือบรรพชิตก็ไมมีใครขมได พระลักษณะ
นั้นยอมเปนนิมิตสองความนั้น
พระราชกุมารนี้เมื่ออยูครองเรือนไมมีใคร
ขมได มีแตครอบงําพวกปรปกษ เหลาศัตรู
มิอาจย่ํายีได ใคร ๆ ที่เปนมนุษยในโลกนี้
หากพระราชกุมารนีอ้ อกทรงผนวช ทรง
ยินดีในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจง
เปนอัครบุคคลไมถึงความเปนผูอันใครๆ ขม
ได ยอมเปนผูสูงสุดกวานรชน อันนี้เปน
ธรรมดาของพระกุมารนัน้ .
วาดวยการบรรเทาความสะดุงกลัว
[ ๑๓๔ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในกาลกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน ไดนําความสุขมาใหแกชนเปนอันมาก บรรเทา
ความหวาดกลัวและความสะดุง จัดการรักษาปองกันคุมครองอยางเปนธรรม
ไดใหทานพรอมดวยวัตถุอันเปนบริวาร. ตถาคตนั้นเบื้องหนาแตตายเพราะ.
กายแตก ยอมเขาถึงโลกสวรรค เพราะธรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน
ไพบูลยไวแลว. ตถาคตไดครอบงําเทวดาทั้งหลายอื่นในเทวโลกโดยฐานะ
๑๐ คือ อายุทิพย ฯ ล ฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาถึงความเปน
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อยางนี้ ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้ คือ ใตฝาเทาทั้งสองมีจักรเกิด มีซี่
กําพันหนึ่ง มีกงมีดุมบริบูรณดวยอาการทั้งปวง มีระหวางอันกุศลกรรม
แบงเปนอันดี. พระมหาบุรุษถึงพรอมดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือน
จะเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯ ล ฯ เมือ่ เปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือมีบริวารเปนพราหมณ เปน
คฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย
เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปน
เศรษฐี เปนกุมาร. ถาพระมหาบุรุษนั้นออกทรงผนวช จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจา
จะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลคือ มีบริวารมาก มีบริวารเปนภิกษุ
เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร
เปนนาค เปนคนธรรพ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๓๕] พระมหาบุรุษเคยเปนมนุษยในชาติกอน ๆ
นําความสุขมาใหแกชนเปนอันมาก บรรเทาภัย
คือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุง ขวน
ขวายในการคุมครองรักษาปองกัน
เพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู
ไตรทิพย เสวยความสุขและสมบัติเปนที่
เพลิเพลินยินดี ครั้นจุติจากทิพยแลว เวียน
มาในโลกนี้ ยอมไดลายจักรทั้งหลาย มีซี่กํา
พันหนึ่ง มีกง มีดุมโดยรอบ ที่ฝาพระบาททั้ง
สอง
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พวกพราหมณผทู ํานายลักษณะมาประชุม
กันแลว เห็นพระราชกุมารมีบุญลักษณะเปน
รอย ๆ แลวทํานายวา พระราชกุมารนี้จักมี
บริวารย่ํายี ศัตรู เพราะจักรทั้งหลายมีกงโดย
รอบอยางนั้น
ถาพระราชกุมารนั้นไมออกทรงผนวชจะ
ยังจักรใหเปนไป และปกครองแผนดินมี
กษัตริยที่มียศมากติดตามแวดลอมพระองค
หากทรงผนวชทรงยินดีในเนกขัมมะ จะมี
พระปรีชาเห็นแจง พวกเทวดา มนุษย อสูร
ทาวสักกะ ยักษ คนธรรพ นาค นก และสัตว
๔ เทาที่มียศมาก จะแวดลอมพระองค ผูไม
มีใครยิง่ กวา อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว.
[๑๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน ละปาณาติบาตแลว เวนขาดจากปาณาติบาตแลว
วางอาชญา วางศัสตรา มีความละอาย มีความกรุณา หวังประโยชนแก
สัตวทั้งปวงอยู. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สัง่ สม พอกพูน ไพบูลย ตถาคตยอม
ครอบงํา เทวดาทั้งหลายอื่นในโลก โดยฐานะ ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย
ความสุขทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย
รสทิพย และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความ
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เปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการคือ สนพระบาทยาว ๑
มีพระองคุลียาว ๑ พระวรกายตรงดังกายพรหม ๑. พระมหาบุรุษนั้นถึง
พรอมดวยลักษณะทั้งหลายเหลานั้น หากครองเรือนจะเปนพระราชาจักรพรรดิ ฯ ล ฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้
คือ มีพระชนมายุตั้งอยูยืนยาว ทรงรักษาพระขนมายุยืนยาว ไมมีใคร ๆ
ที่เปนมนุษย เปนขาศึกศัตรู จะสามารถปลงพระชนมชีพในระหวางได ฯลฯ
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้คือ มีพระ
ชนมายุยืนตั้งอยูนาน ทรงรักษาพระชนมายุยืนยาวไมมีขาศึกศัตรูจะเปน
สมณพราหมณ เทวดา มารพรหม ใคร ๆ ในโลกสามารถปลงพระชนมชีพ
ในระหวางได. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารย
ทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา.
[๑๓๗] พระมหาบุรุษทรงทราบการฆาสัตวใหตาย
เปนภัยแกตน ไดเวนจากการฆาสัตวอื่นแลว
เบื้องหนาแตมรณะไดไปสูสวรรค เพราะกรรม
ที่ทรงประพฤติดีแลวนั้นเสวยวิบากอันเปน
ผลแหงกรรมที่ทรงทําดีแลว
จุติ ( จากสวรรค ) แลวเวียนมาในโลก
นี้ยอมไดพระลักษณะ ๓ ประการ คือ มีสน
พระบาทยาว ๑ พระกายเกิดดีตรงสวยงามดุจ
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กายพรหม มีพระพาหางาม มีความเปนหนุม
ทรวดทรงงามเปนสุชาต ๑ มีนิ้วพระหัตถ
นิ้วพระบาทยาวออนดังปุยฝาย ๑ พระชนก
เปนตน ทรงบํารุงพระราชกุมาร เพื่อใหมี
พระชนมายุยินยาว เพราะพระองคสมบูรณ ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ
ถาพระราชกุมารทรงครองเรือน ก็จะให
พระชนมชีพยืนยาว ถาออกทรงผนวชก็
จะใหพระชนมชีพยืนยาวกวานั้น เพื่อใหเจริญ
ดวยอํานาจ และความสําเร็จ พระลักษณะ
นั้นเปนนิมิต เพื่อความเปนผูมีพระชนมายุยืน
ดวยประการดังนี้.
[ ๑๓๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนผูใหของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภค
ของที่ควรลิ้ม น้ําที่ควรดื่ม อันประณีต และมีรสอรอย. ตถาคตยอมเขา
ถึงโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา
สั่งสม พอกพูนไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปน
อยางนี้ ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีมังสะอูมในที่ ๗ สถาน คือ ที่หลัง
พระหัตถทั้งสอง ก็มีมังสะอูม ที่หลังพระบาททั้งสอง ก็มีมังสะอูม ที่พระ
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อังสาทั้งสอง ก็มีมังสะอูม ที่ลําพระศอ ก็มีมังสะอูม พระมหาบุรุษทรง
สมบูรณดวยพระลักษณะนั้น หากครองเรือนจะเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือยอมได
ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม น้ําที่ควรดื่ม อันประณีต
มีรสอรอย. ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวช ฯลฯ เมื่อเปนพระพุทธเจาจะ
ไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ ทรงไดของที่ควรเคี้ยว
ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม น้าํ ที่ควรดื่ม อันประณีต มีรสอรอย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาว
คาถาประพันธในลักษณะเหลานั้นวา.
[๑๓๙] พระมหาบุรุษเปนผูใหของที่ควรเคี้ยว
ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม และน้ําที่ควร
ดื่ม มีรสอันสูงสุด และเลิศเพราะกรรมที่
ทรงประพฤติดีแลวนั้น พระมหาบุรษุ นั้นจึง
บันเทิงยิ่งนานในสวนนันทวัน
มาในโลกนี้ ยอมไดมังสะอูมใน ๗ แหง
ไดฝาพระหัตถและพระบาทออนนุม บัณฑิต
ผูฉลาดในพยัญชนะ และนิมิต กลาวไว
เพื่อความเปนผูไดของเคี้ยว และของบริโภค
อันมีรส
ลักษณะนั้นใชวาจะสองความแมแกพระ-
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มหาบุรุษผูเปนคฤหัสถเทานั้น ถึงพระมหาบุรุษ
ออกทรงผนวชก็ยอมไดของควรเคี้ยว และ
ของควรบริโภคนั้นเหมือนกัน พระองคได
ของควรเคี้ยว และควรบริโภคมีรสอันสูงสุด
บัณฑิตทั้งหลายกลาวแลววา พระองคเปนผู
ตัดกิเลสเปนเครื่องผูกพันของคฤหัสถทั้งปวง
เสีย.
[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ภพกอน กําเนิดกอน เปนผูสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ
ดวยการให ดวยการกลาวคําเปนที่รัก ดวยการประพฤติตนใหเปนประโยชน
ดวยความเปนผูมีตนเสมอ. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย.
ครั้นจุติจากโลกสวรรคนนั้ เแลว มาสูความเปนอยางนี้ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ ฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ๑
พระหัตถและพระบาทมีลายดังตาขาย ๑. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยพระ
ลักษณะทั้งสองนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อ
เปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารชน
อันพระองคสงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนที่พระองคสงเคราะหแลว
เปนอยางดีนั้น เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท
เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปน
อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนกุมาร ฯลฯ เมื่อพระ
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มหาบุรุษนั้นออกทรงผนวชเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อพระมหาบุรุษ
ทรงผนวชเปนพระพุทธเจาจะไดผล คือ มีบริวารชนอันพระองคสงเคราะห
แลวเปนอยางดี บริวารชนที่พระองคสงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนภิกษุ
เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร
เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคาถาประพันธในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๑] พระมหาบุรุษทรงทําแลว ทรงประพฤติ
แลว ซึ่งการให ๑ ซึ่งความเปนผูประพฤติให
เปนประโยชน ๑ ซึ่งความเปนผูกลาวคําเปน
ที่รัก ๑ ซึง่ ความเปนผูมีฉันทะเสมอกัน ๑
ใหเปนความสงเคราะหอยางดีแกชนเปนอัน
มาก. ยอมไปสูสวรรคดวยคุณอันตนมิไดดู
หมิ่น
จุติจากสวรรคแลวเวียนมาในโลกนี้ ก็เปน
พระกุมารยังหนุมแนนงดงาม ยอมไดความ
เปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม
ความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมี
ลายเปนตาขายงามอยางยิ่ง และมีสว นสวย
นาชมดวย
พระองคมาสูแผนดินนี้ มีบริวารชนอัน
พระองคตรวจตราและสงเคราะหดี ตรัสดวย
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คําเปนที่นารัก แสวงหาผลประโยชนเกื้อกูล
และความสุขให ทรงประพฤติคุณงามความดี
ที่พระองคชอบเปนอยางยิ่ง
ถาพระองคทรงละ การบริโภคกามทั้งปวง
เปนพระชินะตรัสธรรมกถา แกประชุมชน
ชนทั้งหลายก็จะสนองคําของพระองค เลื่อมใส
ยิ่งนัก ครั้นฟงธรรมแลวยอมจะพากันประพฤติ
ธรรมสมควรแกธรรม.
[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถ ประกอบ
ดวยธรรม แนะนําประชาชนเปนอันมาก เปนผูนําประโยชน และความ
สุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย เปนผูบูชาธรรมเปนปรกติ. ตถาคตยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา
สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ จุติจากโลกสวรรคนั้นแลวมาสูความเปน
อยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ นี้คือ มีพระบาทดุจสังข
คว่ํา ๑ มีพระโลมาลวนมีปลายชอยขึ้นขางบนทุก ๆ เสน ๑. พระมหา
บุรุษสมบูรณดวยพระลักษณะทั้งสองนั้น ถาอยูครองเรือนจะเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระเจาจักรพรรดิจะไดอะไร เมื่อเปนพระเจาจักรพรรดิจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุขสูง
สุด ดีกวาหมูชนบริโภคกาม. ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวชจะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อ
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เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ เปน
ผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุขสูงสุด ดีกวาสรรพสัตว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานี้วา
[๑๔๓] พระมหาบุรุษพิจารณากอนจึงกลาวคําอัน
ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม
แสดงกะประชาชนเปนอันมาก เปนผูนํา
ประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย
เปนผูไมตระหนี่ ไดเสียสละบูชาธรรมแลว
พระองคยอมไปสูสุคติ บันเทิงอยูในสุคติ
นั้น เพราะกรรมอันพระองคประพฤติดีแลว
มาในโลกนี้ยอ มไดพระลักษณะ ๒ ประการ
เพื่อความเปนผูมีความสุขอันอุดม
พระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายชอย
ขึ้นขางบนและโลหิตปดบัง อันหนังหุมหอ
มังสะและพระโลหิตปดบัง อันหนังหุมหอ
แลว และมีพระเพลาเบื้องบนงาม
พระมหาบุรุษเชนนั้น หากครองเรือน จะ
ถึงความเปนผูเลิศกวาพวกที่บริโภคกาม ไมมี
ใคร ๆ ยิ่งกวา พระองคทรงครอบงําชมพูทวีป
เสียสิ้น
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อนึ่ง หากพระองคออกทรงผนวช ก็จะ
ทรงพระวิริยะอยางประเสริฐ ถึงความเปนผู
เลิศกวาสัตวทั้งปวง ไมมีใคร ๆ ยิ่งกวา
พระองคได ทรงครอบงําโลกทั้งปวงอยู.
[๑๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนผูตั้งใจสอนศิลปะ วิชา จรณะ หรือกรรม
โดยความตั้งใจวา ทําอยางไรชนทั้งหลายนี้ พึงรูเร็ว พึงสําเร็จเร็ว ไมพึง
ลําบากนาน. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจาก
โลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดฟงมหาปุริสลักษณะนี้คือ
มีพระชงฆเรียวดังแขงเนื้อทราย. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยพระลักษณะนั้น
ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะได
อะไร เมื่อเปนพระราชา จะไดรับผลขอนี้ คือ จะทรงไดพาหนะอันคูควร
แกพระราชา ซึ่งเปนองคเสนาแหงพระราชา และเครื่องราชูปโภค อัน
สมควรแกพระราชาโดยพลัน ฯลฯ ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวชจะได
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเลสเปดแลวในโลก
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ
จะทรงได ปจจัยยอนควรแกสมณะ และบริษัท อันเปนองคของสมณะ และ
เครื่องสมณูปโภค อันควรแกสมณะโดยพลัน. พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ใน
พระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๕] พระมหาบุรุษทรงปรารภอยูวา ทําไฉน
พวกชนทั้งหลายพึงรูแจมแจงเร็วในศิลปะ ใน
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วิชา ในจรณะ และในกรรม และกอนบอก
ศิลปะที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนใคร ๆ ดวย
ความตั้งใจวา ผูศึกษาจะไมลําบากนาน
ครั้นทํากุศลกรรมมีความสุขเปนกําไรนั้น
แลว ยอมไดพระชงฆทั้งคูเปนที่ชอบใจ มี
ทรวดทรงดี กลมกลอม เปนสุชาต เรียวไป
โดยลําดับ มีพระโลมามีปลายชอยขึ้นขางบน
มีหนังอันละเอียดหุมหอแลว
บัณฑิตทั้งหลาย ชมพระมหาบุรุษนั้นวา
พระองคมีพระชงฆดุจแขงเนื้อทราย และชม
พระลักษณะ และพระโลมาเสนหนึ่ง ๆ อัน
ประกอบตัวสมบัติที่ใคร ๆ ปรารถนารวมเขา
ไวในที่นี้ พระมหาบุรษุ เมือ่ ยังไมทรงผนวชก็
ไดลักษณะนั้นในที่นี้เร็วพลัน
ถาออกทรงผนวช ทรงยินดีดวยความพอ
พระทัยในเนกขัมมะ มีพระปรีชาเห็นแจง
ทรงพระวิริยะยอดเยี่ยม จะทรงไดพระลักษณะเปนอนุโลมแกพระลักษณะที่สมควร
เร็วพลัน.
[๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน ไดเขาไปหาสมณะหรือพราหมณ แลวซักถาม
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วา ขาแตทานผูเจริญ กรรมสวนกุศลเปนอยางไร กรรมสวนอกุศลเปน
อยางไร กรรมสวนที่มีโทษเปนอยางไร กรรมสวนที่ไมมีโทษเปนอยางไร
กรรมสวนทีค่ วรเสพเปนอยางไร กรรมที่ไมควรเสพเปนอยางไร กรรมอะไร
ที่ขาพเจาทําอยู พึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน
อนึ่ง กรรมอะไรที่ขาพเจาทําอยู พึงเปนไปเพื่อเปนประโยชน เพื่อ สุข
ตลอดกาลนาน.
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ครั้น
จุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ
มีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมละเอียด ธุลีละอองมิติดพระวรกายได. พระมหาบุรุษทรงสมบูรณดวยพระลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือน
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีปญญามาก ไมมีบรรดากามโภคีชนผูใดผูหนึ่ง
มีปญญาเสมอ หรือมีปญ
 ญาประเสริฐ กวาพระองค. ถาออกทรงผนวช
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ
มีพระปรีชามาก มีพระปรีชากวางขวาง มีพระปรีชาราเริง มีพระปรีชา
วองไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม มีพระปรีชาทําลายกิเลส ไมมีสรรพสัตว
ผูใดผูหนึ่งมีปญญาเสมอ หรือมีปญญาประเสริฐกวาพระองค. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๗] พระมหาบุรุษเคยเปนมนุษยในชาติกอน ๆ
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ประสงคจะรูทั่วถึงเขาหาบรรพชิต สอบถาม
ตัง้ ใจฟงดวยดี มุงความเจริญ อยูภ ายใน
ไตรตรองอรรถกถา
มาอุบัติเปนมนุษย มีพระฉวีละเอียด
เพราะกรรมที่ไดปญญา บัณฑิตผูฉลาดใน
ลักษณะ และนิมิต ทานายวา พระราชกุมาร
เชนนี้ จะทรงหยั่งทราบอรรถ อันสุขุมแลว
เห็นอยู
ถาไมเขาถึงบรรพชาก็จะยังจักรใหเปนไป
ปกครองแผนดิน ในการสั่งสอนสิ่งที่เปน
ประโยชน และในการกําหนด ไมมีใคร
ประเสริฐหรือเสมอเทาพระองค
ถาพระราชกุมารเชนนัน้ ออกทรงผนวช
ยินดีดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ มีพระ
ปรีชาเห็นแจมแจง ทรงไดพระปรีชาอันพิเศษ
อันยอดเยี่ยม บรรลุโพธิญาณ ทรงพระปรีชา
ประเสริฐกวางขวางดังแผนดิน.
[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนผูไมมีความโกรธ ไมมีความแคนใจแม
คนหมูมากวาเอาก็ไมขัดใจ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมจองผลาญ ไมทําความ
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โกรธ ความเคือง และความเสียใจใหปรากฏ และเปนผูใหเครื่องลาดมี
เนื้อละเอียดออน และใหผาสําหรับนุงหม คือผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด
ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาใหมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด. ตถาคต
ยอมเขาถึงสุติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม
นั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว
มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีฉวีวรรณดังทองคํา
มีผิวหนังคลายทองคํา. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครอง
เรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ. ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมือ่
เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้คือ จะไดเครื่องลาดมีเนื้อละเอียด ทั้งไดผา
สําหรับนุงหมคือผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหม
มีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวชจะได
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ ทรงได
เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน ทรงไดผาสําหรับนุงหม คือผาโขมพัสตรมี
เนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อ
ละเอียด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลาย
จึงกลาวคาถาประพันธในพระลักษณะนั้นวา
[๑๔๙] พระมหาบุรุษของอธิษฐานความไมโกรธ
และไดใหทานคือ ผาเปนอันมากลัวแตมี
เนื้อละเอียดมีสี ดํารงอยูในภพกอน ๆ ทรง
เสียสละ เหมือนฝนตกทั่วแผนดิน.
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ครั้นทรงทํากุศลกรรมนั้นแลว จุติจากโลก
มนุษยโลก เขาถึงเทวโลก เสวยวิบากอันเปน
ผลกรรมที่ทรงทําไวดี มีพระฉวีเปรียบดวย
ทอง ดุจพระอินทรีผูประเสริฐกวาเทวดา ยอม
ครอบงําในเทวโลก
ถาเสด็จครองเรือน ไมปรารถนาที่จะทรง
ผนวช ก็จะทรงปกครองแผนดินใหญ ทรงได
รัตนะ ๗ ประการ และความเปนผูมีพระฉวี
สะอาดละเอียดงาม ครอบงําประชุมชนใน
โลกนี้
ถาทรงผนวชก็จะไดผาสําหรับทรงครอง
เปนเครื่องนุงหมอยางดี และเสวยผลกรรมที่
เปนประโยชนดีที่ทรงทําไวในภพกอน ความ
หมดสิ้นแหงผลกรรมที่พระองคทําไวหามีไม.
[๑๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนผูนําพวกญาติมิตร สหายผูมีใจดีที่สูญหาย
พลัดพรากไปนาน ใหกลับมาพบกัน นํามารดาใหพบกับบุตร นําบุตรให
พบกับมารดา นําบุตรใหพบกับบิดา นําบิดาใหพบกับบุตร นําบิดากับพี่นอง
ใหพบกัน นําพี่ชายกับนองสาวใหพบกัน นํานองสาวกับพี่ชายใหพบกัน
ครั้นนําเขาใหพบพรอมเพรียงกันแลว ก็ชื่นชม. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลก
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สวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม
พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมได
ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระคุยหะเรนอยูในฝก. พระมหาบุรุษสมบูรณ
ดวยพระลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯ ล ฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้คือ มี
พระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรง
สมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได. ถาทรงออกผนวชจะได
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือกิเลสอันเปดแลวในโลก
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมือ่ เปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ
มีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมีจํานวนหลายพัน ลวนเปนผู
แกลวกลา มีความเพียรเปนองคสมบัติ. กําจัดเสนาอันเสียได. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๕๑] พระมหาบุรุษเปนมนุษยในชาติกอนๆ ได
ทรงนําพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไป
นานใหมาพบกัน ครั้นทําใหเขาพรอมเพรียง
กันแลวก็ชื่นชม
เพราะกุศลกรรมนั้นพระองคจงหลีกไปสู
ไตรทิพย เสวยความสุขและสมบัติเปนที่
เพลิดเพลินและยินดี จุติจากเทวโลกแลว
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เวียนมาเกิดในโลกนี้ ยอมไดอังคาพยพที่ปด
บัง ตั้งอยูในฝก
พระมหาบุรุษเชนนั้นมีพระโอรสมาก พระ
โอรสของพระองคมากกวาพัน ลวนแกลวกลา
เปนวีรบุรุษ สามารถใหศตั รูพายไป ใหปติ
เกิด และทูลถอยคํานารัก แกพระมหาบุรุษ
ที่ยังทรงเปนคฤหัสถ
เมื่อพระมหาบุรษุ ทรงผนวชบําเพ็ญพรต มี
พระโอรสมากกวานั้น ลวนแตดําเนินตาม
พระพุทธพจน พระลักษณะนั้นยอมเปนนิมิต
สองความนั้น สําหรับพระมหาบุรษุ ที่เปน
คฤหัสถหรือบรรพชิต.
[๑๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห ยอมรูจัก
ชนที่เสมอกันรูจักกันเอง รูจักบุรุษ รูจ ักบุรุษพิเศษ หยั่งทราบวาบุคคลนี้
ควรแกสักการะนี้ บุคคลนี้ควรแกสักการะนี้ ดังนี้ แลวทําประโยชนพิเศษ
ในบุคคลนั้น ๆ ในกาลกอน ๆ. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย
ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ มีพระวรกายเปนปริมณฑลดังตนนิโครธ ๑
เมื่อทรงยืนอยูไมตองทรงนอมพระวรกายลง ยอมลูบคลําพระชานุทั้งสอง
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ดวยฝาพระหัตถทั้งสองได ๑. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยพระลักษณะทั้งสอง
นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯ ล ฯ เมื่อเปนพระราชา
จะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้คือ เปนผูมั่งคั่งมีทรัพยมาก
มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณนาปลื้มใจมาก มีทรัพย
และขาวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ ถาทรงออกผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผล คือ เปนผูมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ทรัพยของพระองคนั้นคือ ศรัทธา ศีล หิร-ิ
โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปญญา เปนทรัพยอยางหนึ่ง ๆ. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้
ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๕๓] พระมหาบุรุษเมือ่ ตรวจดูมหาชนที่ควร
สงเคราะหพิจารณาแลวสอดสอง แลวคิดหยั่ง
ทราบวา บุคคลนี้ควรแกสักภาระนี้ดังนี้แลว
ทํากิจพิเศษของบุรษุ รนบุคคลนั้น ๆ ในกาล
กอน.
ก็และพระมหาบุรุษทรงยืนตรงไมตอง
นอมพระวรกายลงก็ถูกตองพระชานุทั้งสอง
ดวยพระกรทั้งสองได และมีพระกายเปน
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ปริมณฑลดุจตนนิโครธที่งอกงามบนแผนดิน
ดวยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแลว ยังเปนสวน
เหลือ.
มนุษยทงั้ หลายที่มีปญญาอันละเอียดรูจัก
นิมิตและลักษณะมากอยางทํานายวา พระ
โอรสนี้เปนพระดรุณกุมาร ยังทรงพระเยาว
ยอมไดพระลักษณะอันคูควรแกคฤหัสถมาก
อยาง.
กามโภคะอันควรแกคฤหัสถเปนอันมาก
ยอมมีแกพระราชกุมารผูเปนใหญในแผนดิน
ในมรดกวิสัยนี้ ถาพระราชกุมารนี้ทรงละกาม
โภคะทั้งปวง จะทรงไดอนุตตรธรรม อันเปน
ทรัพยสูงสุด.
[ ๑๕๔ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ภพกอน กําเนิดกอน เปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความ
ผาสุก หวังความเกษมจากโยคะ แกชนเปนอันมาก ดวยมนสิการวา
ทําไฉน ? ชนเหลานี้พึงเจริญดวยศรัทธา เจริญดวยศีล เจริญดวยสุตะ
เจริญดวยพุทธิ เจริญดวยจาคะ เจริญดวยธรรม เจริญดวยปญญา เจริญ
ดวยทรัพยและขาวเปลือก เจริญดวยนาและสวน เจริญดวยสัตวสองเทา
และสัตวสี่เทา เจริญดวยบุตรและภรรยา เจริญดวยทาสและกรรมกร เจริญ
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ดวยญาติ เจริญดวยมิตร เจริญดวยพวกพอง ดังนี้. ตถาคตยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตน
ทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความ
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการนี้ คือ มีสวน
พระกายขางหนาดังวากึ่งกายขางหนาราชสีห มีระหวางพระปฤษฎางค
เต็มดี ๑ มีลําพระศอกลมเสมอกัน ๑. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๓
ประการนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯ ล ฯ เมื่อเปน
พระราชาจะไดอะไร ? เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือมีความไมเสื่อม
เปนธรรมดา คือไมเสื่อมจากทรัพยและขาวเปลือก ไมเสื่อมจากนาและสวน
ไมเสื่อมจากสัตวสองเทาและสัตวสี่เทาไมเสื่อมจากบุตรและภรรยา ไมเสื่อม
จากทาสและกรรมกร ไมเสื่อมจากญาติ ไมเสื่อมจากมิตร ไมเสื่อมจากพวก
พอง ไมเสื่อมจากสรรพสมบัติ ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปน
บรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปด
แลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร ? เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
รับผลขอนี้ คือมีความไมเสื่อมเปนธรรมดา คือไมเสื่อมจากศรัทธา ไมเสื่อม
จากศีล ไมเสื่อมจากสุตะ ไมเสื่อมจากจาคะ ไมเสื่อมจากปญญา ไมเสื่อม
จากสมบัติทั้งปวง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[ ๑๕๕] พระมหาบุรุษยอมปรารถนาความเจริญ
กับดวยประชาชนเหลาอื่นวา ทําไฉน พหุชน
พึงไมเสื่อมศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิ จาคะ
ธรรม คุณอันใหประโยชนสําเร็จมาก ทรัพย

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 28

ขาวเปลือก นา สวน บุตร ภรรยา สัตวทั้ง
สองเทาและสัตวทั้งสี่เทา ญาติ มิตร พวกพอง.
และพละ วรรณะ สุข ทั้ง ๒ ประการดังนี้
ทั้งหวังความมั่งมีเเละความสําเร็จ.
พระมหาบุรุษนั้นมีสวนพระกายขางหนา
ดํารงอยูเปนอันดี ดังวากึ่งกายขางหนาแหง
ราชสีห และมีพระศอกลมเสมอกัน ทั้งมี
ระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี ลักษณะทั้ง ๓ นี้
เปนบุพนิมิต ไมเสื่อมปรากฏอยู เพราะ
กรรมที่พระมหาบุรุษประพฤติดีแลว ทําแลว
ในกาลกอน.
พระมหาบุรุษแมดาํ รงอยูในคิหวิ ิสัย ยอม
ทรงเจริญดวย ขาวเปลือก ทรัพย บุตร ภรรยา
สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ถาทรงตัดกังวล
เสีย ทรงผนวช ยอมทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐ มีความไมเสื่อมเปน
ธรรมดา.
[๑๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ดวยฝามือ
ดวยกอนหินดวยทอนไมหรือดวยศัสตรา. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื่อหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน
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ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่ง
มหาปุริสลักษณะนี้ คือมีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศ กลาวคือ
พระมหาบุรุษนั้นมีเสนประสาทมีปลายขางบนประชุมอยูที่พระศอ สําหรับ
นํารสอาหารแผซานไปสม่ําเสมอทั่วพระวรกาย. พระองคสมบูรณดวยพระ
ลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปน
พระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้คือ มีพระโรคาพาธ
นอย มีความลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุ อันทําอาหารใหยอยดี
ไมเย็นนัก ไมรอนนัก ถาออกทรงผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
อะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ มีพระโรคาพาธนอย มี
ความลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุ อันทําอาหารใหยอยดี ไม
เย็นนัก ไมรอ นนัก อันควรแกปธานะ เปนปานกลาง. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ใน
พระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๗] พระมาบุรุษไมเบียดเบียน ไมย่ํายีสัตว
ดวยฝามือ ดวยทอนไม ดวยกอนดิน ดวย
ศัสตรา ดวยใหตายเอง ดวยบังคับใหผูอื่นฆา
ดวยจําจอง หรือดวยใหหวาดกลัว.
เพราะกรรมนั้นนั่นแหละ พระมหาบุรุษไป
จากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติและเพราะ
ทํากรรมมีผลเปนสุข จึงไดสุขมากและมีเสน
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ประสาทสําหรับรับนํารสอาหารอันดี เสด็จมา
ในโลกนี้แลว จึงทรงไดรสอาหารดีเลิศ
เพราะฉะนั้น พวกพราหมณผฉู ลาดมี
ปญญาเห็นแจมแจงจึงทํานายวา พระราชกุมาร
นี้จักมีความสุขมาก ลักษณะนั้นยอมสอง
อรรถนั้น สําหรับพระราชกุมารผูยังดํารงอยูใน
คฤหัสถ หรือบรรพชิต.
[๕๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชาํ เลืองตาดู
เปนผูตรง มีใจตรงเปนปกติ แลดูตรง ๆ และแลดูพหุชนดวยตานารัก.
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้น
แลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ เหลานี้คือ
มีพระเนตรสีดําสนิท ๑ มีดวงพระเนตรดุจตาโค. พระมหาบุรุษสมบูรณ
ดวยพระลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ฯ ล ฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ
ผลขอนี้คือ เปนผูที่ชนทั้งหลายเห็นแลวนารักใคร พอใจของพราหมณและ
คฤหบดี ของชาวนิคม และกองชาวชนบท ของโหราจารย และมหาอํามาตย
ของกองทหาร ของนายประตู ของอํามาตย ของบริษัท ของพวกเจาของ
เศรษฐี ของพระราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวชจะไดเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน
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พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ เปนผูที่
ชนทั้งหลายเห็นแลวรัก เปนที่รักใครพอใจของ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา เทวดา มนุษย อสูร นาค และคนธรรพ. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ใน
พระลักษณะนั้นวา
[๑๕๙] พระมหาบุรุษไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไม
ชําเลืองดู เปนผูตรง มีใจตรง เปนปรกติ
แลดูพหุชนดวยปยจักษุ
พระองคเสวยวิบาก อันเปนผลบันเทิงอยู
ในสุคติทั้งหลาย มาในโลกนี้มีดวงพระเนตร
ดุจตาโค และมีพระนัยนตาดําสนิท มีการเห็น
แจมใส
พวกมนุษยผูประกอบ ในลักษณศาสตร
มีความละเอียด ผูฉลาดในนิมิต มีบทมาก
ฉลาดในการตรวจ เห็นนัยนตามีสีดําสนิท
และดวงตาเปนดุจตาโค จะชมเชยพระราช
กุมารนั้นวา พระองคเปนที่นารัก
พระมหาบุรุษดํารงอยูใ นคฤหัสถเปนที่
เห็นนารัก เปนที่รักของชนมาก ก็ถาพระองค
ทรงละเพศคฤหัสถเปนพระสมณะแลว ยอม
เปนที่รักของพหุชน และยังชนเปนอันมากให
สรางโศก.
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[๑๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน เปนหัวหนาของชนเปนอันมาก ในธรรม
ทั้งหลาย ฝายกุศล เปนประธานของชนเปนอันมากดวยกายสุจริต ดวย
วจีสุจริต ดวยมโนสุจริต ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการ
รักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการปฏิบัติดีในบิดา ในการ
ปฏิบัติดีในสมณะ ในการปฏิบัติดีในพราหมณ ในความเคารพตอผูใหญใน
ตระกูล และในธรรมเปนอธิกุศลอื่น ๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน
ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่ง
มหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระเศียรไดปริมณฑลดุจประดับดวยอุณหิส. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ
ผลขอนี้คือ เปนที่คลอยตามของมหาชนที่เปนพราหมณ เปนคฤหบดี
เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปน
กองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษทั เปนเจา เปนเศรษฐี
เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจา
จะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ เปนที่คลอยตามแหง
มหาชน ที่เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธใน
พระลักษณะนี้วา.
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[๑๖๑] พระมหาบุรษุ เปนหัวหนาในธรรมทั้งหลาย
ที่เปนสุจริต ทรงยินดีในธรรมจริยาเปนที่คลอย
ตามชนเปนอันมาก เสวยผลบุญในสวรรค
ครั้นเสวยผลแหงสุจริตแลวมาในโลกมิได
ถึงความเปนผูมีพระเศียรดุจประดับดวยอุณหิส พวกที่ทรงจําพยัญชนะและนิมิตอยูทํานาย
วาพระราชกุมารนี้ จักเปนหัวหนาหมูช นมาก
หมูชนที่ชวยเหลือพระองคในหมูมนุษย
ในโลกนี้จักมีมาก แมในเบื้องตนครั้งนั้น
พวกพราหมณก็พยากรณพระองควาพระราชกุมารนี้ ถาเปนกษัตริยจะเปนใหญในแผนดิน
จะไดรับความชวยเหลือในชนมากโดยแท
ถาพระองคออกทรงผนวชจะปราดเปรื่อง
มีความชํานาญพิเศษ ในธรรมทั้งหลาย และ
ชนเปนอันมาก จะเปนผูยินดียิ่งในคุณ คือ
ความสั่งสอนของพระองค และจะคลอยตาม.
[๑๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูด
แตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อถือ ไมพูดลวงโลก.
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ
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กรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค
นั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ คือ
มีโลมาขุมละเสน ๑ และมีอุณาโลมในระหวางคิ้วมีสีขาวออนเหมือนปุย
ฝาย ๑. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยพระลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยู
ครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้คือ เปนที่ประพฤติตามของมหาชน ที่
เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย
เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท
เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาออกทรงผนวชจะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ เปนที่
ประพฤติตามของมหาชนที่เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา
เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๓] ในชาติกอน ๆ พระมหาบุรุมีปฏิญญา
เปนสัจจะมีพระวาจาไมเปนสอง เวนคําเหลว
ไหล ไมพูดใหเคลื่อนคลาดจากใคร ๆ ตรัส
โดยคําจริง คําแท คําคงที่
มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดออนดีดังปุย
นุน เกิดในระหวางพระขนง และในขุมพระ
โลมา ทั่วไป ไมมีพระโลมาเกิดเปนสองเสน
มีพระสรีระอันพระโลมาเสนหนึ่ง ๆ ขึน้ สะพรั่ง
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พวกผูรูพระลักษณะ ฉลาดในนิมิต ที่
ปราภฏ เปนจํานวนมากมาประชุมกัน แลว
ทํานายพระมหาบุรษุ วา พระอุณาโลมตั้งอยูดี
โดยนิมิต บงวา ชนเปนอันมากยอมประพฤติ
ตาม
พระมหาบุรุษแมดํารงอยูในคิหิวิสยั มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทําไวมาก
ในชาติกอน หมูชนยอมประพฤติตาม พระมหาบุรุษผูตัดกังวลทรงผนวชเปนพระพุทธเจา
ผูป ระเสริฐ เปนผูสงบ.
[๑๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ในภพกอน ในกําเนิดกอน ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจาก
ขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจาก
ขางโนนแลวไมไปบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่
แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู
พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูรู
พรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําคนใหพรอมเพรียงกัน. ตถาคตยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา
สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความ
เปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการคือ มีพระทนต ๔๐ ซี่
๑ มีพระทนตไมหาง ๑. พระมหาบุรุษสมบูรณดวยพระลักษณะ ๒ ประการ
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นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระ
ราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ มีบริษัทไมแตกกัน
บริษัทของพระองคที่ไมแตกกัน เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม
เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปน
นายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร
ถาออกทรงผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลส
อันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจา
จะไดรับผลขอนี้คือ บริษัทไมแตกกัน บริษัทของพระองคที่ไมแตกกันเปน
ภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย
เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว.
พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๕] พระมหาบุรุษไมไดกลาววาจาอันสอเสียด
ทําความแตกแกพวกที่ดีกัน ทําความวิวาท
เปนเหตุใหแตกกันมากไป ทําการที่ไมควร
เปนเหตุใหทะเลาะกันมา ไป ทําความแตก
กันใหเกิดแกพวกที่ดีกัน
ไดกลาววาจาดี อันทําความไมวิวาทให
เจริญ อันยังความติดตอกันใหเกิดแกพวกที่
แตกกัน บรรเทาความทะเลาะของชน มี
ความสามัคคีกับหมูชน ยินดีเบิกบานอยูกับ
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ประชาชน
ยอมเสวยวิบากอันเปนผลเบิกบานอยูใน
สุคติ มาในโลกนี้ยอมมีพระทนตไมหาง
เรียบดี และมีพระทนต ๔๐ ซี่เกิดอยูในพระ
โอษฐตั้งอยูเปนอยางดี
ถาพระองคเปนกษัตริย เปนใหญใน
แผนดิน จะมีบริษัทไมแตกกัน หากพระองค
เปนสมณะจะปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน
บริษัทของพระองคจะดําเนินตาม ไมมีความ
หวั่นไหว.
[๑๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ภพกอน กําเนิดกอน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ
เพราะหูชวนใหรักจับใจ ชนสวนมากรักใครชอบใจ. ตถาคตยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา
สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปน
อยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการคือ มีพระชิวหาใหญ ๑
มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม เมื่อตรัสมีกระแสดุจเสียงนกการะเวก ๑.
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยพระลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรือน
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระราชาจะไดรับผลขอนี้คือ มีพระวาจาอันชนเปนอันมากเชื่อถือ ชนเปน
อันมากที่เชื่อถือถอยคําของพระองค เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาว
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นิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร
เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร
ถาออกทรงผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ
กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้คือ มีพระวาจาอันมหาชนเชื่อถือ มหาชนที่เธอ
ถือพระวาจาของพระองคเปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา
เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๗] พระมหาบุรุษไมไดกลาววาจาหยาบ ทํา
ความดาความบาดหมาง ความลําบากใจ ทํา
ความเจ็บใจ อันย่ํายีมหาชน เปนคําชั่วราย
ไดกลาววาจาออนหวาน ไพเราะมีประโยชนดี
กลาววาจา
เปนที่รักแหงใจอันไปสูหทัย สะดวกหู
เสวยผลแหงวาจาที่ประพฤติดี และเสวยผล
บุญในสวรรค ครั้นเสวยผลแหงกรรมที่
ประพฤติดีแลว มาในโลกนี้ ไดถึงความเปน
ผูม ีเสียงดุจเสียงพรหม และมีพระชิวหา
ไพบูลยกวาง มีคําที่ตรัสอันมหาชนเชือ่ ถือ
ผลนี้ยอมสําเร็จแกพระองค แมเปน
คฤหัสถตรัสอยูฉันใด ถาออกทรงผนวช
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เมื่อตรัสคําที่ตรัสดีมากแกมหาชน คํานั้น
มหาชนก็เชื่อถือฉันนั้นโดยแท.
[๑๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ภพกอน กําเนิดกอน ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาลพูด
แตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง
มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร. ตถาคตยอมถึงสุคติโลก
สวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม
พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้
ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีพระหนุดุจคางราชสีห. พระมหาบุรุษ
สมบูรณดวยพระลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ฯลฯ เมื่อเปนพระเจาจักรพรรดิจะไดอะไร เมื่อเปนพระเจาจักรพรรดิจะ
ไดรับผลขอนี้คือ ไมมีใคร ๆ ที่เปนมนุษย เปนขาศึกศัตรูกําจัดได ถาออก
ทรงผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอัน
เปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
รับผลขอนี้คือ ไมมีขาศึกศัตรู ภายในภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ
หรือสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกกําจัดได. พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคํานี้ไว. พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธ
นี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๙] พระมหาบุรุษไมกลาวคําเพอเจอ ไมกลาว
คําปราศจากหลักฐาน มีคลองพระวาจาไม
เหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซึ่งคําไมเปน
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ประโยชน ตรัสแตคําที่เปนประโยชน และ
คําที่เปนสุขแกมหาชน
ครั้นทํากรรมนั้นแลวจุติจากมนุษยโลก
เขาสูเทวโลกเสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรม
ที่ทําดีแลวจุติแลวเวียนมาในโลกนี้ ไดความ
เปนผูมีพระหนุดุจคางราชสีห ที่ประเสริฐกวา
สัตวสี่เทา
เปนพระราชาที่เปนใหญกวามนุษยยากนัก
ที่ใครจะกําจัดพระองคได พระองคเปนผูใหญ
ยิง่ ของมวลมนุษย มีอานุภาพมาก เปนผูเสมอ
ดวยเทวดา ผูประเสริฐในไตรทิพย เปน
เหมือนพระอินทรผูประเสริฐกวาเทวดา
เปนผูมั่นคง อันคนธรรพ อสูร ทาวสักกะ
และยักษ ผูกลาไมกําจัดไดโดยงายเลย
พระมหาบุรษุ เชนนั้น ยอมเปนใหญทุกทิศ
ในโลกนี้โดยแท.
[๑๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน
ภพกอน กําเนิดกอน ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จความเปนผูอยูดวยสัมมาอาชีวะ เวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกง
ดวยเครื่องตวงวัด และการโกงดวยการรับสินบน การหลอกลวง และ
ตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน
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และการกรรโชก. ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย. พระมหา
บุรุษนั้น ยอมครอบงํา เทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค โดยฐานะ ๑๐
คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพทิพย. ครั้นจุติจากสวรรค
นั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ คือ
มีพระทนตเสมอกัน มีพระทาฐะสีขาวงาม ๑. พระองคทรงสมบูรณดวย
พระลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ เปน
ผูทรงธรรมเปนธรรมราชา มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว
มีอาณาจักรมั่นคง ถึงพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว
มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗. และมี
พระราชโอรสมากกวาพัน ลวนเปนผูแกลวกลา พระรูปสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได. และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรม
เสมอ มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา ทรงครองแผนดินนี้มีสาครเปนขอบ
เขต มิไดมีเสาเขื่อน มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยนหนาม มั่นคงแพรหลาย มีความ
เกษมสําราญ ไมมีหมูโจร เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชา
จะไดผลขอนี้ คือ มีวารสะอาดไดแกมีบริวารเปนพราหมณ เปนคฤหบดี
เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปน
กองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษทั เปนเจา เปนเศรษฐี
เปนกุมาร. ถาพระมหาบุรุษออกทรงผนวชจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ กิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
อะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือมีบริวารสะอาด บริวาร
ของพระองคที่ สะอาดนั้นไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา
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มนุษย อสูร นาค คนธรรพ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้ไว
พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถานี้ ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๗๑] พระมหาบุรุษละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความ
ประพฤติใหเกิดแลวดวยสัมมาอาชีวะอัน
สะอาด อันเปนไปโดยธรรม ละกรรมอันไม
เปนประโยชน ประพฤติแตกรรมที่เปน
ประโยชน และเปนสุขแกมหาชน.
ทํากรรมมีผลดีที่หมูสัตบุรุษผูม ปี ญญาอัน
ละเอียด ผูฉลาดสรรเสริญแลว เสวยสุขอยู
ในสวรรคเปนผูพรั่งพรอมดวยสมบัติ เปน
ที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมยอยูเสมอดวยทาว
สักกะผูประเสริฐในชั้นไตรทิพย.
จุติจากสวรรคแลว ไดภพที่เปนมนุษย
ยังซ้ําไดซึ่งพระทนตที่เกิดในพระโอฐสําหรับ
ตรัสเรียบเสมอ และพระทาฐะสีขาวหมด
จดสะอาด เพราะวิบากอันเปนผลแหงกรรม
ที่ทําดี.
พวกมนุษยผูทํานายลักษณะที่มปี ญญาอัน
ละเอียด ที่มหาชนยกยองเปนจํานวนมาก
ประชุมกันแลว พยากรณวา พระราชกุมารนี้
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จะมีหมูชนที่สะอาดเปนบริวาร มีพระทนตที่
เกิดสองหนเสมอ และมีพระทาฐะมีสีขาว
สะอาดงาม.
ชนเปนอันมากที่สะอาดเปนบริวารของ
พระมหาบุรษุ ผูเปนพระราชาปกครองแผนดิน
ใหญนี้ ไมกดขี่เบียดเบียนชาวชนบท ชน
ทั้งหลายตางประพฤติกิจเปนประโยชนและ
เปนสุขแกมหาชน.
ถาพระองคออกทรงผนวชจะเปนสมณะ
ปราศจากบาปธรรม มีกิเลสดังธุลีระงับไป
มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว ปราศจากความ
กระวนกระวาย และความลําบาก จะทรงเห็น
โลกนี้ โลกอืน่ และบรมธรรมโดยแท.
คฤหัสถเปนจํานวนมาก และพวกบรรพชิตที่ยังไมสะอาด จะทําตามพระโอวาทของ
พระองค ผูกําจัดบาปธรรมทีบ่ ัณฑิตติเตียน
เสียแลว พระองคจะเปนผูอันบริวารที่สะอาด
ผูก ําจัดกิเลสเปนมลทินเปนดังวา ตออันให
โทษหอมลอมแลว.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้ แลว. ภิกษุทั้งหลายชื่นชม
ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้แล.
จบลักขณสูตรที่ ๗
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อรรถกถาลักขณสูตร
ลักขณสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
ตอไปนี้จะพรรณนาบทที่ยากในลักขณสูตรนั้น บทวา ทวตฺตึสีมานิ
ตัดบทเปน ทวตฺตึส อิมานิ บทวา มหาปุริสลกฺขณานิ ความวา ความ
ปรากฏแหงมหาบุรุษนิมิตแหงมหาบุรุษ เปนเหตุใหรูวา นี้คือมหาบุรุษ. บท
เปนอาทิวา พระมหาบุรษุ ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ เหลาใด ดังนี้
พึงทราบโดยนัยที่พิสดารแลวในมหาปทาน เพราะเหตุไร ทานจึงกลาววา
พวกฤษีแมในภายนอกก็ยังทรงจํามหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒
เหลานี้ ได แตพวกฤษีเหลานั้นยอมไมรูวา เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมที่ตนทําสั่งสมพอกพูนไพบูลยไว...
ครั้นจุติจากโลกสวรรคนนั้ แลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้ดังนี้ เพราะอนุรูปแกเรื่องนี้เกิดขึ้น ดวยวา สูตรนี้ มีเรื่อง
เกิดขึ้นของสูตรนั้น ตั้งขึ้นที่ไหน ตั้งขึ้นในระหวางพวกมนุษยภายในบาน.
ไดยินวา ในครั้งนั้น ชาวเมืองสาวัตถี นั่งประชุมสนทนากันใน
บานที่ประตูบานและที่หอนั่งเปนตน ของตนของตนวา พระวรกายของ
พระผูมีพระภาคเจาสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ มีพระรัศมีแผออกจาก
พระวรกายวาหนึ่ง มหาปุริสลักษณะ ๓๒ เมื่อเปลงพระรัศมีมีสี ๖ ประการ
ฉายแสงจากขางนี้ ขางนี้ ยอมงามเหลือเกินประดุจดอกไมสวรรคแยมบาน
ทั้งหมด ประดุจสวนดอกบัวที่แยมกลีบ ประดุจเสาระเนียดวิจิตรดวย
แกวตาง ๆ ประดุจทองฟาซึ่งสะพรั่งดวยดาวและพะยับแดด มิไดบอก
วาก็ลักษณะนี้ ของพระผูมีพระภาคเจา เกิดขึ้นดวยกรรมนี้ พระผูมีพระภาค-
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เจาตรัสวา ลักษณะนี้ เกิดขึ้น อยางนี้ เพราะพระองคใหทานแมเพียงขาว
ยาคูกระบวยหนึ่ง หรือเพียงขาวทัพพีหนึ่งเปนปจจัยลักษณะเหลานี้ ยอม
เกิดขึ้นเเกพระผูมีพระภาคเจานั้น โดยที่พระศาสดาไดทรงทํากรรมอะไรไว
หนอ.
ลําดับนั้น พระอานนทเถระ จาริกไปภายในหมูบานไดสดับการ
สนทนานี้ ทําภัตตกิจเสร็จแลว มาสูวิหาร กระทําวัตรปฏิบัติแดพระศาสดา
แลว ถวายบังคมกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดกถาขอ
หนึ่งภายในหมูบาน เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา เธอฟงมาอยางไร
อานนท ไดกราบทูลใหทรงทราบทั้งหมด.
พระศาสดาสดับถอยคําของพระเถระแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
ที่นั่งแวดลอมอยูทรงแสดงลักษณะทั้งหลายโดยลําดับวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาปุรสิ ลักษณะของมหาบุรษุ เหลานี้มี
อยู ๓๒ ประการ ตรัสอยางนั้น เพื่อแสดงถึงลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะกรรม.
ในบททั้งหลายวา ชาติ เปนตนกอน ความวาขันธที่ เคยอาศัยอยู พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสวา ชาติ ดวยสามารถเกิดแลว ตรัสวา ภพ ดวยสามารถ
เกิดอยางนั้น ตรัสวา กําเนิดดวยสามารถอาศัยอยู หรือดวยอรรถวาเปน
ที่อยู บทแมทั้ง ๓ นั้นมีอธิบายวา ในขันธสันดานที่เคยอาศัยอยู ดังนี้ .
บัดนี้ เพราะขันธสันดานนั้นยอมเปนไปแมในเทวโลกเปนตน แต
กุศลกรรมอันสามารถจะยังลักษณะใหเกิด ทําไมงายนักในเทวโลกนั้น เมือ่
เปนมนุษยนั้นแหละ ลักษณะนั้นจึงทําไดงาย ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงถึงกรรมที่พระองคทรงกระทําแลวตามความเปนจริง จึง
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ตรัสวา ตถาคตเคยเปนมนุษย ดังนี้ หรือวา นัน้ ไมใชเหตุ จริงอยู
พระมหาบุรุษแมเปนชาง มา โค กระบือ วานร เปนตน ก็ทรงบําเพ็ญบารมี
ไดเหมือนกัน แตเพราะพระองคดํารงอยูในอัตภาพเห็นปานนั้นไมสามารถ
แสดงกรรมที่ทรงกระทําแลวโดยงาย แตพระองคดํารงอยูในความเปน
มนุษยจึงสามารถแสดงกรรมที่พระองคทรงกระทําแลวโดยงาย ฉะนั้น จึง
ตรัสวา ตถาคตเคยเปนมนุษยดังนี้. ทฬฺหสมาทาโน แปลวา ถือมั่น.
บทวา ในธรรมอันเปนกุศลทั้งหลาย หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา
ยึดมั่นไมถอยหลัง ไดแกยึดแนนเปนนิจคือยึดมั่นไมถอยหลัง จริงอยู
จิตของพระมหาสัตวยอมมวนกลับจากอกุศลกรรมดุจปกไกตองไฟฉะนั้น จิต
ของพระมหาบุรุษบรรลุกุศลยอมเหยียดดุจเพดาน เพราะฉะนั้น พระตถาคต
เปนผูยึดมั่นเปนผูมั่นไมถอยหลัง อันใครๆ จะเปนสมณะ พราหมณ เทวดา
มารหรือพรหม ก็ไมสามารถจะใหพระองคสละความยืดมั่นในกุศลได. มี
เรื่องเลาวา
ครั้งกอนพระมหาบุรุษอุบัติในกําเนิดกระแต คราวนั้น เมื่อฝนตก
หวงน้ําไหลมาพัดเอารังของกระแตเขาไปในมหาสมุทร มหาบุรุษคิดวา เรา
จักนําลูกนอยออกใหได จึงจุมหางแลวสลัดน้ําจากมหาสมุทรไปขางนอก
ในวันที่ ๗ ทาวสักกะทรงรําพึงแลวเสด็จมาในที่นั้น ถามวา ทานทําอะไร
มหาบุรุษบอกเรื่องราวแกทาวสักกะนั้น. ทาวสักกะทรงบอกถึงความที่น้ําจะ
นําออกจากมหาสมุทรไดยาก. พระโพธิสัตวรุกรานวา ไมควรพูดกับคน
เกียจครานเชนนั้น ทานอยายืนตรงนี้เลย ทาวสักกะคิดวา เราไมสามารถ
จะใหผูมีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตนถือมั่นได จึงนําลูกนอยมา สงให
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แมในกาลที่พระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนมหาชนก พระโพธิสัตว
ทรงวายขามมหาสมุทร เทวดาถามวา
เพราะเหตุไร ทานจึงวายขามมหาสมุทร.
ทรงกลาววา เราวายขามเพื่อไปถึงฝงแลวจะครองราชสมบัติ ใน
แควนอันเปนของตระกูล แลวบริจาคทาน เมื่อเทวดากลาววา มหาสมุทร
นี้ลึกและกวางขวางมาก เมื่อไรจักขามถึงได ตรัสวา มหาสมุทรนี้ก็เชน
เดียวกับมหาสมุทรของทาน แตอาศัยความตั้งใจของเราปรากฏเหมือน
เหมืองนอย ๆ ทานนั่นแหละจักเห็นเราผูวายขามมหาสมุทรแลวนําทรัพย
จากฝงมหาสมุทรมาครองราชสมบัติในแควนอันเปนของตระกูลแลวบริจาค
ทานดังนี้. เทวดาคิดวาเราไมอาจจะใหบุรุษผูมีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตน
ยึดมั่นได จึงอุมพระโพธิสัตวนําไปใหบรรทม ณ อุทยาน พระมหาสัตวนั้น
ยังมหาชนใหยกขึ้นซึ่งเศวตฉัตรแลวทรงทําการบริจาคทานวันละ ๑๐ แสน
ตอมาเสด็จออกทรงผนวช. พระมหาสัตวอันใครๆ จะเปนสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร หรือพรหมก็ไมอาจใหเลิกละกุศลสมาทานได. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตถาคตเปนผูยึดมั่น ไมถอยกลับในธรรมอัน
เปนกุศลทั้งหลาย ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงแสดงความยึดมั่นไมถอยหลัง
ในธรรมอันเปนกุศลจึงตรัสคําเปนอาทิวา ในกายสุจริต ดังนี้. ในบทนี้ วา
ในการบริจาคทาน คือ การใหดวยสามารถการใหทานนั่นเอง การบริจาค
ดวยสามารถทําการบริจาค. บทวา ในกาลสมาทานศีล คือในกาลบําเพ็ญ
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และจตุปาริสุทธิศีล. บทวา ในการรักษาอุโบสถ
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คือในการเขาอุโบสถอันตางดวยวัน ๑๔ ค่ําเปนตน. บทวา มตฺเตยฺยตาย
คือในวัตรอันควรทําแกมารดา. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้แหละ. บทวา
อฺตรฺตเรสุ จ คือในกุศลธรรมเห็นปานนี้อื่นๆ. ในบทวา อธิกุสเลสุ นี้ อธิบายวา กุศลมีอยู อธิกุศลมีอยู กามาวจรกุศลแมทั้งหมดก็ชื่อ
วาเปนกุศล รูปาวจรเปนอธิกุศล แมทั้งสองนั้นก็ชื่อวาเปนกุศล อรูปาวจร
เปนอธิกุศล แมทั้งหมดเหลานั้น ก็ชอื่ วาเปนกุศล กุศลอันเปนปจจัยแหง
การไดสาวกบารมี เปนอธิกุศล อธิกศุ ลแมเหลานั้นก็ชื่อวา เปนกุศล กุศล
อันเปนปจจัยแหงการไดปจเจกโพธิ เปนอธิกุศล อธิกุศลแมเหลานั้นก็ชื่อวา
เปนกุศล แตกุศลอันเปนปจจัยแหงการไดสัพพัญุตญาณ ทานประสงควา
เปนอธิกุศลในที่นี้ พระตถาคตไดเปนผูยึดมั่น เปนผูยึดมั่นไมถอยหลัง
ในธรรมเปนอธิกุศลเหลานั้น ในบทนี้วา เพราะกรรมนั้น ตนกระทํา
สั่งสม อธิบายวา กรรมที่ตนทําแมคราวเดียวก็เปนอันกระทําเหมือนกัน
แตเพราะทําเนือง ๆ เปนกรรมอันตนสั่งสม. บทวา เพราะกรรม ที่พอก
พูน คือ กรรมที่ตนทําอันเปนกอง ทานกลาววา พอกพูน พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงกลาวบทวา เพราะกรรมอันพอกพูน จึงทรงแสดง
วา เมื่อเราทํากรรม จักรวาลคับแคบนัก ภวัคคพรหมต่ํานัก กรรมอันเรา
พอกพูนไวอยางนี้. บทวา เพราะไพบูลย คือ เพราะไมมีประมาณ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา กรรมที่เราทําไมมีที่สุด ไมมีประมาณ. บทวา
ยอมถือเอายิ่งคือยอมครอบงํา อธิบายไววา ไดยิ่งกวาเทวดาทั้งหลาย
เหลาอื่น. บทวา ไดเฉพาะ คือบรรลุ.
บทนี้วา ดวยฝาพระบาททุกสวน เปนคําพิสดารของบทวา ทรง
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เหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้น. ในบททั้งหลายนั้น บทวา ทุกสวนคือ
มีทุกแหง อธิบายวา พระมหาบุรุษไมทรงจดครั้งแรกโดยสวนหนึ่ง ไม
ทรงจดภายหลังโดยสวนหนึ่ง ทรงจดพื้นดวยฝาพระบาททุกสวนเสมอกัน
ทรงยกขึ้นเสมอกัน. ก็แมหากวา พระตถาคตจะทรงยางยกพระบาทดวย
พระดําริวา เราจักเหยียบเหวหลายรอยชั่วคน ทันใดนั้นเองที่ลุมก็จะสูงขึ้น
เปนที่เสมอกับแผนดินเหมือนเบาทองเต็มดวยลมฉะนั้น. พระตถาคตจะเขา
ไปแมสูที่สูงในภายใน เมื่อยกพระบาทขึ้นดวยทรงพระดําริวา เราจักเหยียบ
ในที่ไกล ภูเขาแมประมาณเทาเขาพระสิเนรุนอมลงมาใกลพระบาทเหมือน
ยอดหวายที่ถูกลนไฟ ฉะนั้น เปนความจริงอยางนั้น เมื่อพระตถาคตทรงยก
พระบาทดวยทรงพระดําริวา เราจักทําปาฏิหาริยเหยียบภูเขายุคนธร ภูเขา
จะนอมลงมาใกลพระบาท พระองคก็เหยียบภูเขานั้น แลวเหยียบถึงภพ
ดาวดึงสดวยพระบาทที่สอง ที่ซึ่งจักรลักษณะควรประดิษฐานไมอาจจะเปน
ที่ไมเรียบ ตอ หนาม กรวด กระเบื้อง อุจจาระ ปสสาวะ น้ําลาย น้ํามูก
เปนตน หรือของที่มีแตกอน. หลีกไปหมด หรือหายเขาไปยังแผนดินใน
ที่นั้นๆ ทั้งหมด.
จริงอยู มหาปฐพีนี้มีพื้นเสมอดาระดาดไปดวยดอกไมแรกแยม ยอม
มีขึ้นดวยศีลเดช ดวยบุญญเดช ดวยธรรมเดช ดวยอานุภาพแหงทศบารมี
ของพระตถาคต. บทวา มีสาครเปนขอบเขต คือสาครสีมา อธิบายวา
ก็เมื่อพระมหาบุรุษทรงครองราชสมบัติ ตนไมก็ดี ภูเขาก็ดี แมน้ําก็ดี
ในระหวางมิไดเปนเขต มหาสมุทรนั่นแหละเปนเขต เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา มีสาครเปนขอบเขต บทวา มิไดมีเสาเขื่อน มิไดมีนมิ ิต ไมมี
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เสี้ยนหนาม คือไมมีโจร จริงอยู โจรทั้งหลายทานกลาววาเปนเสาเขื่อน
เพราะอรรถวามีสัมผัสกระดาง เปนนิมิต เพราะอรรถวา เปนปจจัยแหง
อันตราย เปนเสี้ยนหนาม เพราะอรรถวา ทิ่มเทง. บทวา อิทฺธ คือ
สําเร็จ. บทวา ผีต คือ อุดมสมบูรณดวยสรรพสมบัติ. บทวา เขม คือ
ไมมีภัย. บทวา สิว คือไมมีอันตราย. บทวา นิรพฺพุท อธิบายวา เวนจาก
หมูโจร คือ เวนจากโจรที่คุมกันเปนพวก ๆ เที่ยวไป. บทวา ไมมใี คร
ขมได คือ ขาศึกศัตรูขมไมได อธิบายวา ใคร ๆ ก็ไมสามารถจะให
เขาหวั่นไหวจากสถานะได. บทวา ขาศึก คือปรารถนาเปนปฏิปกษ.
บทวา ศัตรู คืออมิตรที่ทํารายตอบ แมทั้งสองนั้นก็เปนไวพจนของขาศึก.
บทวา ขาศึก ศัตรูภายใน ไดแก กิเลสมีราคะเปนตนที่ตั้งขึ้นในภายใน
บทวา ขาศึก ศัตรูภายนอก ไดแก พวกสมณะเปนตน จริงดังนั้น
แมพวกสมณะ มีเทวทัตและโกกาลิกะเปนตน แมพราหมณ มีโสณทัณฑะ
และกูฏทัณฑะเปนตน แมเทวดาเชนทาวสักกะ แมมารผูติดตามตลอด
๗ ป แมพรหมมีพกาพรหมเปนตน ก็ไมสามารถจะขมพระพุทธเจาได
ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสกรรม คลายกรรม ลักษณะ
และอานิสงสแหงลักษณะไว กรรมอันผูมีความเพียรมั่นกระทําแลวสิ้น
๔ อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัป ชื่อวา กรรม มหาปุริสลักษณะคือมีพระบาท
ประดิษฐานไวดีแลว เกิดขึ้นโดยนัยวา โลกพรอมดวยเทวโลกจงรูภาวะ
แหงกรรมอันผูมั่นคงกระทําแลว ชื่อวา คลายกรรม ความเปนผูมีพระบาท
ประดิษฐานไวดีแลว ชื่อวา ลักษณะ ความเปนผูอันขาศึกขมไมได ชื่อวา
อานิสงฆแหงลักษณะ.
บทวา พระโบราณกเถระทั้งหลาย กลาวคาถาประพันธใน
พระลักษณะนั้น ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสประเภทแหงกรรม
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เปนตน ในพระลักษณะนั้นแลว พระโบราณกเถระจึงกลาวคํานี้ตอไป
ทานกลาวหมายถึงคาถาประพันธ ก็พระโบราณกเถระทั้งหลายทราบวา
คาถาวรรณนา อันพระอานนทเถระตั้งไว จึงกลาวคาถาเหลานี้ แลวจึงไป
ตอมาพระเถระทั้งหลายกลาววา การยกอรรถขึ้นบทเดียว. บทวา ในสัจจะ
คือ วจีสัจ. บทวา ในธรรม คือ ในธรรมไดแกกุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา
ในการฝก คือ ในการฝกอินทรีย. บทวา ในความสํารวม คือ ในความ
สํารวมดวยศีล ในบทนี้วา ความเปนผูส ะอาด ศีลเปนที่อยู อุโบสถ
กรรม อธิบายวา ความเปนผูสะอาด ๓ อยาง มีความเปนผูสะอาดทางกาย
เปนตน ศีลอันเปนที่อยูคือ ศีลอาลัย อุโบสถกรรม คือ อุโบสถ. บทวา
อหึสาย คือไมเบียดเบียน. บทวา สมนฺตมาจริ คือ ประพฤติสิ้นเชิง. บทวา
อนุภิ แปลวา เสวยแลว. บทวา เวยฺยฺชนิกา คือ ผูทานายลักษณะ. บทวา
ปราภิภู คือสามารถขมผูอื่น. บทวา อันศัตรูทั้งหลาย คือ ศัตรูขมไมได.
ในบทวา ไมถึงความเปนผูอันใคร ๆ ขมได พระมหาบุรุษนั้นเปนอัคร บุคคลโดยสวนเดียวเทานั้น ยอมไมถึงความเปนผูอันใคร ๆ พึงขมได.
บทวา อันนีแ้ หละเปนธรรมดาของพระมหาบุรุษนั้น ความวา นี้เปน
ธรรมดาคือนี้เปนสภาวะของพระมหาบุรุษนั้น.
บทวา อุพฺเพคอุตฺตาสภย คือ ภัยคือความสะดุง และภัยคือ
ความหวาดเสียว. อธิบายวา ในภัยทั้งสองนั้น ภัยอาศัยการปลน การจองจํา
เปนตน จากโจร หรือจากพระราชา หรือจากขาศึก ชื่อวา เปนความหวาด
สะดุง ภัยทําใหเกิดขนพองเพราะอาศัยสัตวมีชางและมาดุเปนตน หรือ
งูและยักษเปนตนเพียงชั่วครู ชื่อวา ภัยคือความหวาดเสียว ทําใหภัย
ทั้งหมดนั้นบรรเทาคือสงบ. บทวา สวิธาตา แปลวา จัดแลว. ถามวา
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จําอยางไร ? คือสรางโรงทานในที่ที่รังเกียจในดงแลวใหผูที่มาในดงนั้น
บริโภคแลวใหพวกมนุษยพาไปสง เมื่อชนทั้งหลายไมอาจเขาไปยังที่นั้นได
สั่งพวกมนุษยใหพาเขาไป ตั้งอารักขาในที่เหลานั้น ๆ แมในตัวเมืองเปนตน
จัดอยางนี้. บทวา ไดใหทานพรอมดวยวัตถุบริวาร ความวา ไดใหทาน
วัตถุ ๑๐ อยาง มีขาวและน้ําเปนตน.
ในบททั้งหลายนั้น บทวา ขาวไดแก ขาวยาคู อธิบายวา เมื่อให
ขาวยาคูนั้น ไมไดวางไวที่ประตูแลวให ไดโปรยขาวตอกและดอกไมไวในที่
ฉาบทาดวยของเขียวภายในนิเวศน ปูอาสนะผูกเพดานกระทําสักการะดวย
ของหอมและธูปเปนตน นิมนตภิกษุสงฆใหนั่งแลวถวายขาวยาคู อนึ่ง เมื่อ
ถวายขาวยาคูไดถวายพรอมกับกับดวย. เมื่อเสร็จการดื่มขาวยาคู ไดชําระ
เทา เอาน้ํามันทา ถวายของเคี้ยวหลาย ๆ อยางมากมาย ในที่สุดไดถวาย
โภชนะอันประณีต มีสปู ะและพยัญชนะหลายอยาง เมื่อถวายเครื่องดื่ม
ไดถวายเครื่องดื่ม ๘ อยาง มีอัมพปานะเปนตน. ครั้นถวายขาวยาคู แม
นั้นแลว เมื่อจะถวายผาไมไดถวายผาลวน ๆ เทานั้น แตถวายผาอันเพียงพอ
มีชั้นเดียวและสองชั้นเปนตน ไดถวายเข็มบาง ดายบาง กรอดายบาง
ในที่ที่ทําการเย็บบาง ไดถวายอาสนะ ขาวยาคู น้ํามันทาเทา น้ํามันทาหลัง
เครื่องยอม ใบไมตางชนิด รางยอมผา โดยที่สุด สียอมจีวรบาง กัปปยการกบาง. บทวา ยาน คือรองเทา. แมเมื่อถวายรองเทานั้น ก็ไดถวายถุงใส
รองเทา ไมแขวนรองเทา น้ํามันทารองเทา และทานวัตถุมีขาวเปนตน
ดังกลาวแลวในหนหลัง ทําใหเปนบริวารของรองเทานั้นนั่นเอง. แมเมื่อ
ถวายดอกไมก็ไมไดถวายดอกไมลวนๆ เหมือนกัน ไดเคลาดอกไมนั้นดวย
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ของหอม แลวถวายสิ่งทั้ง ๔ อยางเหลานี้ ในภายหลัง กระทําใหเปน
บริวารของดอกไมนั้น. แมเมื่อถวายของหอม เพื่อบูชาตนโพธิเจดีย อาสนะ
และคัมภีรเปนตน และเพื่อรมเรือนเจดีย ก็ไมไดถวายของหอมลวนทีเดียว
ไดถวายสิ่ง ๕ อยางเหลานี้ ในภายหลัง พรอมดวยเครื่องบด เครื่องฝน
และภาชนะสําหรับใช. แมเมื่อถวายเครื่องลูบไลมีหรดาล มโนสิลา ชาด
เปนตน ก็มไิ ดถวายเครื่องลูบไลลวน ๆ ทีเดียว ไดถวายสิ่ง ๖ อยางเหลานี้
ในภายหลัง พรอมกับภาชนะใสเครื่องลูบไลใหเปนบริวารของเครื่องลูบไล
นั้น. บทวา ที่นอน คือเตียงและตั่ง แมเมื่อถวายเตียงและตั่งนั้น ก็ไมได
ถวายเตียงและตั่งลวนทีเดียว ไดถวาย แมที่สุดกระดานและไมชําระ พรอม
ดวยผาโกเชาว ผากัมพล เครื่องลาดและขาเตียง กระทําสิ่ง ๗ อยาง
ในภายหลัง ใหเปนบริวารของเตียงและตั่งนั้น. แมเมื่อใหที่อยูก็ไมไดให
เพียงเรือนเทานั้น ไดกระทําเตียงและตั่งที่ตกแตงเปนอยางดี ประดับดวย
มาลากรรมและลดาธรรม แลวถวายสิ่ง ๘ อยางเหลานี้ในภายหลังกระทํา
ใหเปนบริวารของที่อยูนั้น. บทวา ประทีป คือน้ํามันประทีป อธิบายวา
เมื่อถวายน้ํามันประทีป ไมไดถวายน้ํามันลวนเทานั้นดวยคําวา ทาน
ทั้งหลาย จงยังประทีปใหสวางดวยน้ํามันนี้ ณ เนิ่นเจดีย เนินโพธิ์
โรงฟงธรรม เรือนอาศัย ที่บอกคัมภีร ไดถวายสิ่ง ๙ อยางเหลานี้ใน
ภายหลัง พรอมดวยไสตะเกียง หมอดินเล็ก ๆ และภาชนะใสน้ํามันเปนตน
ทําใหเปนบริวารของน้ํามันประทีปนั้นเอง.
บทวา สิวิภตฺตนฺตรานิ ตัดบทเปน สุวิภตฺต อนฺตรานิ. บทวา
ราชาโน คือกษัตริยผูอภิเศกแลว. บทวา โภคิกา คือ นายบาน. บทวา
กุมารา คือ ราชกุมาร. การใหพรอมดวยบริวารชื่อวา กรรมในที่นี้ จักร
ลักษณะอันเกิดขึ้นโดยนัยวา โลกพรอมดวยเทวโลกจงรู ดวยเหตุนี้วา
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พระมหาบุรุษไดถวายทานกระทําใหมีของบริวารดังนี้ ชื่อวา คลายกรรม
จักรลักษณะนั้นนั่นแหละ ชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูมีบริวารมาก ชื่อวา
อานิสงส.
บทวา พระโบราณกเถระกลาวคาถาประพันธในพระลักษณะ
นั้น ทานกลาวคาถานี้แสดงถึงอรรถนัน้ . จริงอยู คาถามี ๒ อยาง คือ
แสดงอรรถนั้น ๑ แสดงอรรถพิเศษ ๑. ในสองอยางนั้นคาถาที่ทานแสดง
อรรถอันมาในบาลีนั่นแล ชื่อวา แสดงอรรถนั้น. คาถาที่ทานแสดง
อรรถอันไมไดมาในบาลี ชื่อวา แสดงอรรถพิเศษ แตคาถานี้แสดงอรรถนัน้ .
ในบทเหลานั้นบทวา ปุเร แปลวา ในชาติกอน. บทวา ปุรตฺถ
เปนไวพจนของบทนั้นนั่นเอง. บทวา ปุริมาสุ ชาติสุ คือ เปนการ
แสดงมุงไวถึงกรรมที่คนทําแลวในชาติกอนแตชาตินี้. บทวา อุพฺเพคอุตฺตาส
ภยาปนูทโน แปลวา ปลดเปลื้องภัยคือความหวาดเสียวและภัยคือความ
สะดุง. บทวา อุสฺสุโก แปลวา นอมไปแลว. บทวา พระกุมารมีลักษณะ
ประกอบดวยบุญเปนรอย ความวา ลักษณะหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นดวยบุญกรรม
เปนรอย ๆ เมื่อเปนอยางนี้ ชนทั้งหลายยอมไมพอใจวา ใคร ๆ พึงเปน
พระพุทธเจาได แตสัตวทั้งหลายทั้งปวง ในจักรวาลอันหาที่สุดมิได พึง
กระทํากรรมอยางหนึ่ง ๆ ถึง ๗ ครั้ง พระโพธิสัตวพระองคเดียวเทานั้น
อุบัติเพราะกระทํากรรมทีช่ นทั้งหลายประมาณเทานี้ กระทําแลว ครั้งหนึ่ง ๆ
คูณดวยรอย เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายพอใจความนี้วา พระโพธิสัตวมี
ลักษณะประกอบดวยบุญเปนรอย. บทวา มนุสฺสาสุรสกฺกรกฺขสา ไดแก
มนุษย ๑ อสูร ทาวสักกะ ๑ รากษส ๑.
บทวา อนฺตรา คือในระหวาง จุติสืบตอจากปฏิสนธิ. การเวน
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จากปาณาติบาต ชื่อวา กรรมในทีน่ ี้ ชนทั้งหลายเมื่อจะทําปาณาติบาต
เหยียบดวยปลายเทา เพราะกลัวจะไดยินเสียงเทา ไปฆาผูอื่น ชื่อวา คลาย
กรรม. ตอแตนั้น ชนเหลานั้นคิดวา ชนจงรูกรรมนั้น ของคนเหลานั้น
ดวยเหตุนี้ เปนผูมีเทา โกงภายใน โกงภายนอก มีเทากระโหยง ปลายเทา
ดวน สนเทาดวน ก็โลกกับทั้งเทวโลกจงรูความที่พระตถาคตเสด็จไปดวย
ปลายเทาไมถูกผูอื่นฆา เพราะฉะนั้น มหาปุริสลักษณะคือมีสนยาว ยอม
เกิดขึ้น. ชนทั้งหลายมีกายสูง จะไปฆาผูอื่น เกรงวาคนอื่นจักเห็น จึงกมลง
ไปฆาผูอื่น อนึ่ง ชนเหลานั้น คิดวา ชนเหลานี้ ไปฆาผูอื่นอยางนี้แลว
คนอื่นจงรูกรรมนั้นของชนเหลานั้น ดวยเหตุนี้ จึงทําเปนคนคอม เปน
คนแคระหรือเปนคนพิการ โลกพรอมดวยเทวโลก จงรูความที่พระตถาคต
เสด็จไปอยางนั้น ไมถกู ผูอื่นฆาดวยเหตุนี้ เพราะฉะนั้นมหาปุริสลักษณะ
คือมีพระวรกายตรงเหมือนกายพรหม ยอมเกิดขึ้น. อนึ่งชนทั้งหลายมีมือ
ถืออาวุธหรือไมคอนแลวกําหมัดฆาผูอื่น ชนเหลานั้น คิดวา ชนจงรูความ
ที่ชนเหลานั้น ถูกคนอื่นฆาดวยเหตุนี้ เปนผูมีนิ้วสั้น มีมือสั้น มีนิ้วงอ
หรือมือแป โลกพรอมดวยเทวโลก จงรูความที่พระตถาคตเปนผูไมถูกคน
อื่นฆาอยางนี้ ดวยเหตุนี้ เพราะฉะนั้น มหาปุริสลักษณะคือมีพระองคุลี
ยาวยอมเกิดขึ้น นี้คือ คลายกรรมในบทนี้ ก็ลักษณะ ๓ อยางนี้แหละ
ชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูมีอายุยืน เปนอานิสงสแหงลักษณะ.
ในบทนี้วา ฆา เปนเหตุใหสัตวตาย เปนภัยแกตน อธิบายวา
การฆากลาวคือมรณะ เปนภัยจากการฆาใหตาย คือ ฆาเปนเหตุใหสัตว
ตาย เปนภัย รูภัยนั้นของตนแลวเวนเสีย. บทวา เบื้องหนาแตมรณะ
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ความวา บุคคลรูวา ภัยแตความตายของเรา ชีวิตเปนที่รักของเรา ฉันใด
แมของผูอื่นก็ฉันนั้น ไดเปนผูเวนขาดเบื้องหนาแตความตาย. บทวา
สุจริเตน แปลวา ประพฤติดีแลว. บทวา สคฺคมคมาสิ แปลวา ไปสู
สวรรค. บทวา จวิย ปุนริธาคโต คือเคลื่อนไปแลวกลับมาในโลกนี้อีก.
บทวา ทีฆปาสุณิโก แปลวา มีสนพระบาทยาว. บทวา พฺรหฺมาว
สุชฺชุ แปลวา มีพระวรกาย ตรงดีเหมือนพรหม. บทวา สุภุโช
คือพระพาหางาม. บทวา สุสุ คือแมในเวลาแก ก็ยังดูหนุม. บทวา
สุสณฺิโต ถึงพรอมดวยทรวดทรงงาม. บทวา มุทุตลุนงฺคุลิยสฺส คือ
มีพระองคุลีออนและนุม. บทวา ปุรสิ วรคฺคลกฺขเณหิ แปลวา ดวยลักษณะ
อันเลิศ ของบุรุษผูประเสริฐ. บทวา จิรยาปนาย ไดแก เพื่อใหเปนไป
อยูนาน คือ เพื่อความเปนผูมีอายุยืน. บทวา จิร ยเปติ แปลวา ใหเปน
ไปอยูนาน. บทวา จิรตร ปพฺพชติ ยทิ ตโต หิ ความวา ผิวา ใหเปนไป
อยูนานกวานั้น ยอมบวชแน. บทวา ยาปยาติ วสิทฺธิภาวนาย ความวา
เปนผูถึงความชํานาญ ยอมใหเปนอยูดวยอิทธิภาวนา.
บทวา รสิตาน คือ สมบูรณดวยรส. ในบทวา ขาทนียาน
เปนตน ไดแกของเคี้ยวมีแปงเปนตน ชื่อวาของเคี้ยว. บทวา โภชนียานิ
ไดแก โภชนะ ๕. บทวา สายนียานิ ไดแก เนยใส เนยขนเปนตนที่ควร
ลิ้ม. บทวา เลหนียานิ ไดแกขาวปายาสทําดวยแปงเปนตนที่ควรเลีย.
บทวา ปานานิ ไดแกปานะ ๘. การใหโภชนะอันประณีตนี้ พระตถาคตได
ใหแลว ตลอด ๔ อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัปป ชือ่ วา กรรมในที่นี้. เมื่อ
โภชนะเศราหมอง ตกถึงทองโลหิตซูบซีด เนื้อเหี่ยวแหง ชือ่ วา คลายกรรม
เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายผูใหของเศราหมองคิดวา ชนจงรูความที่ของ
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เศราหมองอันสัตวเหลานั้นใหแลวดวยเหตุนี้ เปนผูมีเนื้อนอย มีโลหิตนอย
มีขาวและน้ําหาไดยากดุจมนุษยเปรต. แตเมื่อโภชนะประณีต ตกถึงทอง
เนื้อและเลือดยอมเจริญ สัตวทั้งหลายมีกายสมบูรณ นาเลื่อมใส นารัก
นาเอ็นดู เพราะฉะนั้น โลกพรอมดวยเทวโลก จงรูความที่พระตถาคต
เปนผูใหโภชนะอันประณีตตลอดกาลนาน ดวยเหตุนี้ เพราะฉะนั้น มหา
ปุริสลักษณะคือมีมังสะอูมในที่ ๗ แหง ยอมเกิดขึ้น พระลักษณะอูมในที่ ๗
แหงนั้นแหละชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูไดของประณีต ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ชชฺชโภชน อถ เสหสายิต ไดแก ของเคี้ยวของบริโภค
ของเลียและของลิ้ม. บทวา อุตฺตมคฺครสทายโก แปลวา ผูใหรสเลิศเปน
ผูสูงสุดหรือผูใหรสเลิศอันสูงสุด. บทวา สตฺตาจุสฺสเท คือ พระลักษณะอูม
ในที่ ๗ แหง. บทวา ตทตฺถโชตก คือ แสดงอาหารมีของเคี้ยวของบริโภค
เปนตน อธิบายวา ยังลาภใหเปนไปแกปริพาชกเหลานั้น. บทวา ปพฺพชฺชป จ แปลวา แมบวชอยู. บทวา ตทาธิคจฺฉติ ตัดบทเปน ต
อธิคจฺฉติ. บทวา ลาภีรุตฺตม ตัดบทเปน ลาภี อุตฺตม.
ในบทวา ทาเนน เปนตน ความวา บุคคลบางพวกเปนผูควร
สงเคราะห ดวยการใหอยางเดียว ก็สงเคราะหบุคคลนั้นดวยการให ไดให
เครื่องบริขารนักบวชแกนักบวช ใหของใชคฤหัสถแกพวกคฤหัสถ. บทวา
ดวยกลาวคําเปนที่รัก ความวา ก็บุคคลบางพวก เปนผูพูดวา ผูนี้ยอม
ใหทานที่ควรใหแตลบหลูทานทั้งหมดดวยคําเดียว แลวทําใหฉิบหาย การ
ใหของผูนั้นจะมีประโยชนอะไร บางพวกเปนผูพูดวา ผูนี้ไมใหทานก็จริง
ถึงดังนั้น เมื่อจะพูดยอมลบหลูดุจดวยน้ํามัน ผูนจี้ งใหก็ตาม อยาใหก็ตาม
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คําพูดของเขายอมถึงคาพันหนึ่ง. บุคคลเห็นปานนี้ ไมหวังทาน หวังคําพูด
นารักอยางเดียว สงเคราะหเขาดวยคําพูดนารัก. บทวา ดวยประพฤติ
สิ่งที่เปนประโยชน คือ ดวยถอยคําอันเจริญดวยประโยชน เพราะบุคคล
บางพวกไมหวังทาน ไมหวังคําพูดนารัก ยอมหวังถอยคําเปนประโยชน
ใหเกิดความเจริญแกตนเทานั้น สงเคราะหบุคคลเห็นปานนี้ดวยการ
ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนอยางนี้วา ทานควรทําสิ่งนี้ ทานไมควรทําสิ่งนี้
ควรคบบุคคลเห็นปานนี้ ไมควรคบบุคคลเห็นปานนี้. บทวา สมานตฺตตาย
คือ ดวยความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน จริงอยูบุคคลบางพวกไมหวัง
แมแตอยางเดียวในทานเปนตน หวังความเปนผูมีสุขและทุกขเสมอกัน
อยางนี้วา นั่งที่นั่งเดียวกัน นอนแทนเดียวกัน บริโภครวมกัน ในบุคคล
เหลานั้น บุคคลเลวโดยชาติ ยังดวยโภคะ เปนผูสงเคราะหยาก เพราะไม
อาจทําการบริโภครวมกับบุคคลนั้นได เมื่อไมทําอยางนั้น เขาก็โกรธ ผูท ี่
เลวโดยโภคะ แมยิ่งดวยชาติก็เปนผูสงเคราะหยาก เพราะเขาไมปรารถนา
บริโภครวมกับผูที่สมบูรณดวยโภคะ ดวยถือวา เราเปนคนมีชาติ เมื่อ
เขาทํายอมโกรธ แตผูที่เลวแมโดยทั้งสองอยางเปนผูสงเคราะหงาย เพราะ
เขาไมปรารถนาบริโภครวมกับคนนอกนี้ เมื่อไมกระทํา ก็ไมโกรธ แมคน
เชนกับดวยบุคคลทั้งสองก็เปนผูสงเคราะหงาย บรรดาภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทุศีล เปนผูสงเคราะหยาก เพราะไมอาจทําการบริโภครวมกับเขาได
เมื่อไมทําอยางนั้น ยอมโกรธ ภิกษุมีศีลเปนผูสงเคราะหงาย เพราะผูมีศีล
เมื่อเขาทําบาง เมื่อเขาไมทําบาง ก็ไมโกรธ ยอมไมเห็นคนอื่นแมทําการ
บริโภครวมกับตนดวยจิตลามก แมการบริโภครวมกับผูมีศีลก็ทําไดงาย
เพราะฉะนั้น สงเคราะหบุคคลเห็นปานนี้ดวยความเปนผูมีตนเสมอดวย
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ประการฉะนี้. บทวา สุสคหิตสฺส โหนฺติ แปลวา เปนผูอันเขาสงเคราะห
ไดงาย อธิบายวา ชนนั้นจงใหก็ดี จงใหก็ดี จงกระทําก็ดี อยากระทําก็ดี
ชนทั้งหลายเปนอันเคราะหอยางดีแลว ยอมไมทําลายกัน ยอมใหในกาล
ที่ควรใหแกเขา ชนทั้งหลายยอมติดอยางนี้วา. บัดนี้ เขาเห็นจะไมมีจึงไมให
ดวยเหตุนั้น เรื่องอะไรเราจะบํารุงผูใหอยางเดียว เราจะไมบํารุงผูไมใหผู
ไมกระทําดังนี้. กรรมคือการสงเคราะหมีทานเปนตน ที่เขาทําตลอดกาลนาน
ชื่อวา กรรม ในที่นี้ ชนใดเปนผูไมสงเคราะหอยางนี้ ชนนั้นจงรูความที่
เขาไมสงเคราะหดวยเหตุนี้ ดังนั้นในเรื่องนี้ เขาจึงเปนผูมีมือและเทากระดาง
และเปนผูมีลักษณะของคนที่ตั้งอยูไมเรียบ ชื่อวา คลายกรรม ก็โลกพรอม
ดวยเทวโลก จงรูความที่พระตถาคตทรงเปนผูสงเคราะหตลอดกาลนาน
ดวยเหตุนี้ ดังนั้น ลักษณะ ๒ อยางนี้ ยอมเกิดขึ้น. ทั้งสองลักษณะนี้แหละ
ชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูมีบริวารอันสงเคราะหแลวเปนอยางดี ชื่อวา
อานิสงฆ.
บทวา กริย แปลวา ทําแลว. บทวา จริย แปลวา ประพฤติ
แลว. บทวา อนวมเตน แปลวา ดวยไมดูหมิ่น. อธิบายวา ไมใช
ดวยความไมประมาท ไมใชดวยทานอันตนใหแลว ไมไดดว ยความเยย
หยัน. บทวา จวิย แปลวาเคลื่อนแลว. บทวา มีสวนสวยนาชมยิ่งนัก
ความวา งามยิ่งนัก นาเลื่อมใส มีสวนดีคือฉลาดดวยดีและนาชมคือ
ประกอบดวยสิ่งพึงชม. บทวา สุสุกุมาโร แปลวา กุมารดี. บทวา พึง
เปนบริวารชนของพระองค ความวา พระองคมีบริวารชนผูทําตามดวย
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ถอยคําของพระองค. บทวา พึงตรวจตรา คือ ควรตรวจตราตามความ
พอ ใจในสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา.
บทวา มหิม ตัดบทเปน มหึ อิม. บทวา ปยวทู หิตสุขต
ชิคึสมาโน คือเปนผูพูดนารักมุงประโยชนและสุข. บทวา วจนปฏิกรสฺสาภิปฺปสนฺนา ตัดบทเปน วจนปฏิกรา อสฺส อภิปฺปสนฺนา. บทวา
ธมฺมานุธมฺม คือธรรมและสมควรแกธรรม.
บทวา อตฺถูปสฺหิต ไดแกอาศัยประโยชนโลกนี้และโลกหนา
บทวา ประกอบดวยธรรม คืออาศัยกุศลกรรมบถ ๑๐ บทวา แนะนํา
ชนเปนอันมาก คือกลาวถอยคําชี้แจงแกชนเปนอันมาก. บทวา ปาณีน
ไดแกสัตวทั้งหลาย. บทวา ทั้งปวงมีอาทิวาเปนผูเลิศเปนไวพจนของกัน
และกัน. วาจาเปนวาจาภาษิต เปนวาจายกใหเดน เปนวาจาประกอบดวย
ประโยชนตลอดกาลนาน ชื่อวากรรม ในที่น.ี้ ชนใด ไมกลาววาจาอีก
ใหเดนเห็นปานนี้ ชนนั้นจงรูถึงผูไมกลาวดวยวาจายกใหเดนดวยเหตุนี้
ดังนั้นจึงเปนผูมีเทาดุจสังขในเบื้องต่ํา และมีขนลงเบื้องต่ํา ชื่อวาคลาย
กรรม โลกพรอมดวยเทวโลก จงรูความที่พระตถาคตทรงกลาววาจายกให
เดนเห็นปานนี้ตลอดกาลนานดวยเหตุนี้ ดังนั้นพระลักษณะคือมีพระบาท
เหมือนสังขคว่ํา และพระลักษณะคือมีพระโลมามีปลายชอยขึ้นขางบนยอม
เกิดขึ้น. ลักษะทั้งสองนี้แหละ ชือ่ ลักษณะ. ความเปนผูสูงสุดชื่อวา
อานิสงส. คําวา เอริย ไดแกกลาวอยู. คําวา พหุชน นิทสยิ ไดแกแสดง
ประโยชนเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก. คําวา ธมฺมยาค ไดแกยญ
ั คือธรรม
ทาน. คําวา อุพฺภมุมฺปติตโลมวา สโส ความวามี พระโลมาตั้งขึ้น.
คําวา ปาทคณฺิรหุ ไดแกขอพระบาททั้งสอง. คําวา สาธุ สณฺิตา
ไดแกตั้งไวอยางดี. คําวา มงฺสโลหิตาจิตา ความวา มีพระมังสะและพระ
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โลหิตปกปดไว. บทวา หอหุมดวยหนัง ไดแกหอหุมคือชอนไวดวยหนัง.
บทวา วชฺชติ แปลวาไป. บทวา อโนมนิกฺกโม ไดแก คือเปนอยู
ประเสริฐ เปนอยูไมเลว
ในบทวา สิปุป วา เปนตน ความวา ศิลปะแมสองอยางนี้คือศิลปะ
อยางต่ํา และศิลปะอยางสูง ชื่อวา ศิลปะ. ศิลปะอยางต่ําไดแก ศิลปะ
ทําทอ ศิลปะทําหมอ ศิลปะชางทอ ศิลปะชางตัดผม ศิลปะอยางสูงไดแก
ลวดลาย การคํานวณอยางสูง. บทวา วิชฺชา ความวา วิชามีหลายอยาง
มีวิชาหมองูเปนตน. บทวา จรณะ ไดแกศีล ๕ ศีล ๑๐ ปาฏิโมกขสังวร
ศีล. บทวา กรรม ไดแก ปญญาความรูความที่สัตวมีกรรมเปนของตน.
บทวา กิลิเสยฺยุ แปลวา พึงลําบาก อธิบายวา พระมหาบุรุษคิดวา ขึ้นชื่อวา
อันเตวาสิกวัตรเปนทุกข อันเตวาสิกวัตรนั้นอยาไดมีแกพวกเขานานนัก.
บทวา อันคูค วรแกพระราชา ความวา ราชพาหนะมีชางและมาเปนตน
อันสมควรแกพระราชา ราชพาหนะเหลานั้นนั่นแหละ ทานกลาววา
ราชงฺคานิ เพราะเปนองคแหงเสนาของพระราชา. เพราะบทวา เครื่อง
ราชูปโภค คือราชภัณฑะอันเปนเครื่องอุปโภคและบริโภคและรัตนะ ๗
อยางเหลานั้นนั่นแลของพระราชา. บทวา อันสมควรแกพระราชา นี้
ถือเอาเครื่องราชูปโภคเหลานั้นทั้งหมด. บทวา อันสมควรแกสมณะ
ไดแกไตรจีวรเปนตน อันสมควรแกพวกสมณะ. บทวา อันเปนองคของ
สมณะ ไดแกบริษัท ๔ อันเปนสวนพวกสมณะ. บทวา เครือ่ งอุปโภค
ของสมณะ ไดแกบริขารอันเปนเครื่องอุปโภคของสมณะ. บทวา อัน
สมควรแกสมณะ เปนชือ่ ของบริขารเหลานั้น. ก็การบอกศิลปะเปนตน
โดยความเคารพตลอดกาลนานชื่อวา กรรมในที่นี้ ไมบอกศิลปะโดยความ
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เคารพอยางนี้ ยังพวกอันเตวาสิกใหลําบากดวยการนั่งหลังงอและเหยียดแขง
เปนตน ยอมเปนเหมือนเนื้อแขงของผูนั้นถูกขีดใหตกไป. แตโลกพรอมดวย
เทวโลกจงรูความที่พระตถาคตทรงบอกดวยความเคารพดวยเหตุนี้ ดังนัน้
พระลักษณะคือมีพระชงฆดุจแขงทราย เรียวขึ้นไปโดยลําดับ ยอมเกิดขึ้น
ชื่อวา คลายกรรม. ลักษณะนี้แหละชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูมีลาภอัน
สมควร ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ยุตปฆาตาย คือ ศิลปะอันใด ยอมไมเปนเพื่อเขาไป
เบียดเบียนใคร ๆ. บทวา กิลิสฺสติ แปลวา จักลําบาก บทวา
สุขุมตุตโจตฺถฏา แปลวา หุมดวยหนังอันละเอียด
ถามวา ก็ลักษณะอื่นยอมเกิดขึ้นดวยกรรมอื่นหรือ. ตอบวา ไมเกิด
ก็ลักษณะที่เกิดขึ้นเปนอนุพยัญชนะ. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวไวใน
ขอนี้.
บทวา สมณ วา ความวา ชื่อวา สมณะเพราะอรรถวามีบาป
สงบแลว. บทวา พฺราหฺมณ วา ความวา ชื่อวา พราหมณ เพราะ
อรรถวามีบาปอันลอยแลว.ในบทวา เปนผูมีปญญามากเปนตน ความวา
เปนผูประกอบดวยมหาปญญา เปนตน ความตางกันของมหาปญญาเปนตน
มีดังตอไปนี้.
ในบททั้งหลายนั้น มหาปญญา เปนไฉน มหาปญญา คือ บุคคล
ยอมกําหนดสีลขันธ อันมีคุณมาก กําหนดสมาธิขันข ปญญาขันธ
วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ อันมีคุณมากเพราะกําหนดฐานะและ
อฐานะ วิหารสมาบัติ อริยสัจ สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท
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พละ โพชฌงค อริยมรรค สามัญญผล อภิญญา นิพพาน อันมีคุณมาก.
ปุถุปญญา เปนไฉน ปุถุปญญา คือ ญาณ ยอมเปนไปในขันธ
ตาง ๆ มาก ยอมเปนไปในญาณธาตุตาง ๆ มาก ในอายตนะตาง ๆ มาก
ในปฏิจจสมุปบาทมาก ในการไดรับสุญญตะตาง ๆ มาก ในอรรถตาง ๆ มาก
ในธรรมทั้งหลาย ในนิรตุ ิทั้งหลาย ในปฏิภาณทั้งหลาย ในสีลขันธตาง ๆ
มาก ในสมาธิปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนขันธตาง ๆ มาก ในฐานะ
และอฐานะตาง ๆ มาก ในวิหารสมาบัติตาง ๆ มาก ในอริยสัจตาง ๆ มาก
ในสติปฏฐานตาง ๆ มาก ในสัมมัปปธานทั้งหลาย ในอิทธิบาททั้งหลาย
ในอินทรียทงั้ หลาย ในพละทั้งหลาย ในโพชฌงคทั้งหลาย ในอริยมรรค
ตางๆ มาก ในสามัญญผลทั้งหลาย ในอภิญญาทั้งหลาย ในพระนิพพาน
อันเปนปรมัตถ ลวงธรรมอันสาธารณแกปุถุชน.
ทาสปญญา เปนไฉน ทาสปญญา คือ บุคคลบางพวกในโลกนี้
เปนผูมากดวยความรื่นเริง มากดวยเวท มากดวยความยินดี มากดวยความ
บรรเทิง ยอมบําเพ็ญศีลบริบูรณ บําเพ็ญอินทรียสังวรบริบูรณ บําเพ็ญ
โภชเนมัตตัญู ชาคริยานุโยค สีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ
วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ใหบริบูรณ บุคคลเปนผูมากดวยความ
รื่นเริง มากดวยเวท มากดวยความยินดี มากดวยความบรรเทิง ยอมแทง
ตลอดฐานะและอฐานะ บุคคลผูมากดวยความรื่นเริง ยอมบําเพ็ญ วิหาร
สมาบัติใหบริบูรณ บุคคลมากดวยความรื่นเริง ยอมแทงตลอดอริยสัจ
บุคคลยอมเจริญสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค
อริยมรรค บุคคลผูมากดวยความรื่นเริง ยอมทําใหแจงซึ่งสามัญญผล
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ยอมแทงตลอดอภิญญาทั้งหลาย บุคคลผูมากดวยความรื่นเริง มากดวยเวท
มากดวยความยินดี มากดวยความบรรเทิง ยอมทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
อันเปนปรมัตถ.
ชวนปญญา เปนไฉน ชวนปญญา คือ รูปอยางใดอยางหนึ่งที่
เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน มีในภายใน มีในภายนอก หยาบ ละเอียด
เลวหรือประณีต รูปใดอยูไกลหรือใกล รูปนั้นทั้งหมดยอมแลนไปเร็วโดย
ความไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง . . . สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง . . . สังขารอยางใดอยางหนึ่ง . . .
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน . .. วิญญาณทั้งหมด
นั้นยอมแลนไปเร็วโดยความไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตา จักษุ...ชราและมรณะที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ยอมแลนไปเร็ว
โดยความไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา รูปที่เปนอดีต
อนาคต ปจบัน ชื่อวา ไมเที่ยง เพราะอรรถวา สิน้ ไป ชื่อวาเปนทุกข
เพราะอรรถวา นากลัว ชื่อวา เปนอันตตา เพราะอรรถวา หาสาระมิได
เพราะฉะนั้น ตรึก พิจารณา ทําใหแจง ทําใหเปนจริง ยอมแลนไป
เร็ว ในพระนิพพาน อันดับเสียซึ่งรูปโดยไมเหลือ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ จักษุ ... ชรา มรณะที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ชือ่ วา
ไมเที่ยงเพราะอรรถวา สิน้ ไป...ทําใหเปนจริง ยอมแลนไปเร็ว ในพระ
นิพพา อันดับเสียซึ่งชราและมรณะโดยไมเหลือ รูปที่เปนอดีต อนาคต
ปจจุบัน ไมเที่ยง เปนสิ่งที่ปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีสิ้น มีเสื่อมไป
เปนธรรมดา มีคลายกําหนัดเปนธรรมดา มีการดับ เปนธรรมดา
เพระฉะนั้น ตรึก พิจารณา ทําใหแจง ทําใหจริง ยอมแลนไปเร็ว ใน
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พระนิพพานอันดับรูปโดยไมเหลือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ...
ชราและมรณะอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ไมเที่ยง เปนสิ่งปรุงแตง
อาศัยกันเกิดขึ้น มีสิ้น มีเสื่อมไปเปนธรรมดา มีคลายกําหนัดเปนธรรมดา
มีการดับเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ตรึก พิจารณา ทําใหแจง ทําให
เปนจริง ยอมแลนไปในพระนิพพาน อันดับชราและมรณะโดยไมเหลือ.
ติกขปญญา เปนไฉน ติกขปญญา คือบุคคลยอมตัดกิเลสไดเร็ว
ยอมไมอาศัยกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมอาศัยคือละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ถึงความไมมี ซึ่งพยาบาทวิตก อันเกิดขึ้นแลว วิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแลว
ธรรมอันลามกเปนอกุศล ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและยังไมเกิดขึ้น ราคะ, โทสะ,
โมหะ, โกธะ, อุปนาหะ ผูกโกรธไว, มักขะ ลบหลูคุณทาน, ปลาสะ
เสมอทาน, อิสสา ริษยา, มัจฉริยะ ตระหนี่, มายา เจาเลห, สาเถยยะ
โออวด, ถัมภะ หัวดื้อ, สารัมภะ แขงดี, มานะ ถือตัว, อติมานะ ดูหมิ่น
ทาน, มทะ มัวเมา, ปมาทะ เลินเลอ, กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง อภิสังขาร
การปรุงแตงทั้งปวง กรรมอันทําใหไปสูภพทั้งปวง อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ ปฏิสมั ภิทา ๔ และอภิญญา ๖ เปนอันไดบรรลุแลวทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา.
นิพเพธิกปญญา เปนไฉน นิพเพธิกปญญา คือ บุคคลบางพวก
ในโลกนี้ มากไปดวยความหวาดสะดุง มากไปดวยความหวาดกลัว มากไป
ดวยความกระสัน มากไปดวยความไมพอใจ มากไปดวยความไมยินดี ยอม
ไมยินดีจนออกหนาในสังขารทั้งปวง บางพวกเบื่อหนาย คือทําลาย กองโลภ
อันตนไมเคยเบื่อหนาย ไมเคยทําลาย บางพวกเบื่อหนายคือ ทําลายกอง
โทสะ กองโมหะ ความโกรธ การผูกโกรธ .. . กรรนอันจะนําไปสูภพ
ทั้งปวง อันตนไมเคยเบื่อหนาย ไมเคยทําลาย.
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บทวา เขาไปหาบรรพชิต คือเขาไปใกลบรรพชิตผูเปนบัณฑิต
บทวา เปนผูมุงประโยชนในภายใน ความวา บุคคลบางคนมีปกติแสวง
โทษ กระทําโทษไวภายใน เพราะความที่ตนมีจิตขุนเคืองแลวตรึกตรอง
ฉันใด พระโพธิสัตวมิไดทรงตรึกตรองเหมือนอยางนั้น ทรงกระทํา
ประโยชนไวภายในแลวทรงตรึกตรองคือใครครวญดวยคําอันประกอบดวย
ประโยชน. บทวา ปฏิลาภคเตน คือ ไปเพื่อ หวังลาภ. บทวา อุปฺปาฏนิมิตฺตโกวิท คือเปนผูฉลาดในลางและนิมิต. บทวา อเวจฺจ ทกฺขติ
รูแลวจักเห็น. บทวา อตฺถานุสิฏีสุ ปริคฺคเหสุ จ ความวา ในการ
กําหนดในการสั่งสอนที่เปนประโยชน คือญาณทั้งหลายอันกําหนดถึง
ประโยชนและมิใชประโยชน.
บทวา เปนผูไมมีความโกรธ ความวา ไมใชเพราะความที่ตน
ละความโกรธไดดวยอนาคามิมรรค เพราะความที่ตนไมอยูในอํานาจของ
ความโกรธ อยางนี้วา แมหากวา ความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราก็จะ
บรรเทาความโกรธนั้นเร็วพลันทีเดียว. บทวา ไมขดั ใจ คือ ไมติดเหมือน
หนามงอ ๆ แทงจุดสําคัญของรางกายในที่นั้น ๆ.
ในบทวา ไมโกรธ ไมปองราย เปนตน ความวา ความโกรธ
เกิดขึ้นกอน ความพยาบาทมีกําลังกวาความโกรธนั้น ความจองลางจอง
ผลาญมีกําลังกวา ความพยาบาทนั้น พระตถาคตไมทรงทําดวยคําทั้งหมด
นั้น จึงไมโกรธ ไมพยาบาท ไมจองลางจองผลาญ. บทวา ไมทําความ
โกรธ ความเคืองและความเสียใจใหปรากฏ คือไมทําใหปรากฏดวย
กายวิการหรือวจีวิการ ความเปนผูไมโกรธตลอดกาลนานและใหเครื่องลาด
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เนื้อละเอียดเปนตน ชื่อวา กรรมในทีน่ ี้. จริงอยู ผิวพรรณของคนมักโกรธ
เปนผิวพรรณเศราหมอง หนาตาดูนาเกลียด ชื่อวา เครื่องตกแตงเชนผา
สําหรับปกปดก็ไมมี เพราะฉะนั้น ชนใดมักโกรธทาเดียวและไมใหผา
สําหรับปกปด ชนนั้นจงรูความที่เขาเปนผูมีผิวพรรณเศราหมอง มีทรวด
ทรงนาเกลียด. แตหนาของคนไมโกรธ ยอมแจมใส ผิวพรรณยอมผองใส.
จริงอยูสัตวเปนผูนาเลื่อมใสดวยเหตุ ๔ อยาง คือ ดวยใหอามิส ดวยให
ผา ดวยเครือ่ งกวาดหรือดวยความเปนผูไมโกรธ. เหตุแม ๔ อยางนี้ ก็
เปนอันพระตถาคตไดทรงกระทําแลว ตลอดกาลนานทีเดียว ดวยเหตุนั้น
โลกพรอมดวยเทวโลกจงรูความที่เหตุเหลานี้ พระตถาคตทรงกระทําแลว
ดวยเหตุนี้ เพราะฉะนั้น มหาปุริสลักษณะ มีสเี หมือนทองยอมเกิดขึ้น
ชื่อวา คลายกรรม. ลักษณะนี้แล ชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูไดเครื่องสาด
มีเนื้อละเอียดเปนตน ชือ่ วา อานิสงส.
บทวา อภิวิสชฺชิ แปลวา ตกแลว ความวา ฝนตกทั่วแผนดิน
ฝนทานกลาววา สุระ เหมือนฝนตกทั่วแผนดินใหญ. บทวา สุรวรตโรริว
อินฺโท คือดุจพระอินทรผปู ระเสริฐกวาสุระทั้งหลาย. บทวา ไมปรารถนา
เปนนักบวช คือปรารถนาความเปนคฤหัสถ ไมใชนักบวช. บทวา มหตึ
มหึ คือแผนดินใหญ. บทวา อจฺฉาทนวตฺถโมกฺขปาปุรณาน คือผานุง
และผาหมอันสูงสุด. บทวา ปนาโส แปลวา ความพินาศ. บทวา นํามารดา
กับบุตรใหพบกัน ความวา พระราชาผูดํารงอยูในราชสมบัติ สามารถทํา
กรรมนี้ได เพราะฉะนั้น แมพระโพธิสัตวเมื่อครองราชสมบัติก็ทรงตั้ง
มนุษยทั้งหลายวา พวกทานจงทําการงานที่ประตูพระนคร ๔ แหง มีทาง
สี่แพรงเปนตนภายในพระนคร ในทิศทั้ง ๔ นอกพระนคร พวกมนุษย
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เหลานั้น เห็นมารดาบนเพอหาบุตรวา บุตรของเราอยูไหน เราไมเห็น
บุตรดังนี้ แลวพูดวา มานี้เถิดแม ทานจะเห็นบุตร ไดพามารดานั้นไป
อาบน้ําใหบริโภคแลวแสวงหาบุตรแสดงแกมารดานั้น. ในบททั้งปวงมีนัยนี้
การทําใหญาติทั้งหลายมีความพรอมเพรียงกันตลอดกาลนานชื่อวา กรรม
ในที่นี้ ก็ญาติทั้งหลาย เปนผูมีความพรอมเพรียงกันแลว ยอมปกปดโทษ
ของกันและกันจริงอยูชนเหลานั้น ในเวลาทะเลาะกันยอมทะเลาะกันก็จริง
แตเมื่อเกิดโทษขึ้นแกคนหนึ่งก็ไมปรารถนาใหผูอื่นรู เมื่อมีคนพูดวานี้เปน
โทษของคนคนหนึ่ง ทั้งหมดจะลุกขึ้นพูดวา ใครเห็น ใครไดยนิ ในบรรดา
ญาติของเรา ไมมีผูทําเห็นปานนี้ ก็พระตถาคตเมื่อทรงทําการสงเคราะห
ญาตินั้นเปนอันทรงทํากรรมคือการปกปดโทษนี้ตลอดกาลนาน ลําดับนั้น
โลกพรอมดวยเทวโลกจงรูความที่กรรมเห็นปานนี้ อันพระตถาคตนั้น
ทรงกระทําดวยเหตุน้ี ดังนั้น ลักษณะคือมีพระคุยหะเรนอยูในฝก ยอม
เกิดขึ้น ชื่อวา คลายกรรม. ลักษณะนี้แหละ ชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผู
มีโอรสมาก ชื่อวา อานิสงส.
บทวา วตถจฺฉาทิย ไดแกปกปดดวยผา คือซอนไวในผา. บทวา
อมิตฺตตาปนา แปลวา เผาผลาญพวกอมิตร. บทวา คิหิสฺส ปติชนนา
คือยังปติใหเกิด เพื่อเปนคฤหัสถ.
บทวา ยอมรูจักชนที่เสมอกัน ความวา ยอมรูจักบุคคลที่เสมอกัน
ดวยเหตุนั้น ๆ อยางนี้วา ผูนี้เสมอดวยตารุกขนิครนถผูนี้เสมอดวยโปกขรสาติ. บทวา ยอมรูจกั บุรษุ คือ รูจักบุรุษวา บุรษุ นี้ เปนผู
ประเสริฐที่สุด. บทวา รูจ ักบุรุษพิเศษ คือ ไมทําถั่วเขียวเสมอดวยถั่ว-
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ราชมาศ ยอมรูความวิเศษของผูประเสริฐโดยคุณ. บทวา บุคคลนี้ควร
สักการะนี้ ความวา บุรุษนี้ ควรทานสักการะชื่อนี้ เขาไดเปนการกบุคคล
เพราะรูจักบุรุษพิเศษวา บุรุษนี้ไดเปนผูทําใหเปนบุรุษพิเศษมากอน เขาได
ใหทานแกผูควร จริงอยู ผูใดใหกหาปณะกึ่งหนึ่งแกผูที่ควรกหาปณะหนึ่ง
ผูนั้น ยอมทําใหกหาปณะกึ่งหนึ่งของผูอื่นฉิบหายไป ผูใดใหสองกหาปณะ
ผูนั้น ยอมทําใหหนึ่งกหาปณะของตนฉิบหายไป เพราะฉะนั้น ไมทําแม
ทั้งสองอยางนี้ ชื่อวา เขาไดใหทานแกผูควร. ในบทวา ทรัพยคือศรัทธา
เปนตน พึงทราบความที่ศรัทธาเปนตน เปนทรัพย ดวยอรรถคือใหได
สมบัติ กรรมคือการสงเคราะหผูเสมอกัน อันบุคคลรูจักบุรุษพิเศษ กระทํา
แลวตลอดกาลนาน ชื่อวา กรรมในที่นี้. โลกพรอมดวยเทวโลกจงรูกรรม
นั้นของพระโพธิสัตวดวยเหตุนี้ ดังนั้นลักษณะสองอยางนี้ ยอมเกิดขึ้น
ชื่อวา คลายกรรม. ลักษณะสองอยางนี้แหละ ชื่อวา ลักษณะ. ธนสมบัติ
ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ตุลิย แปลวา พิจารณาแลว. บทวา ปวิจิย แปลวา
คนควาแลว. บทวา หาชนสงฺคาหกธ คือสงเคราะหมหาชน. บทวา
สเมกฺขมาโน คือ เพงเสมอ.
บทวา มนุษยทั้งหลายที่มีปญญายิ่ง ความวา มนุษยผูทํานาย
ลักษณะมีปญญายิ่ง คือมีปญญาละเอียด. บทวา พหุวิวิธคิหนี  อรหานิ
แปลวา สมควรแกพวกคฤหัสถหลาย ๆ อยาง. บทวา ปฏิลภติ ทหโร
สุสู กุมาโร ความวา พวกนักพยากรณทํานายวา พระโพธิสัตวหนุมนี้
จักไดเปนพระกุมาร. บทวา มหิปฺปติสฺส คือ พระราชา.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 70

บทวา โยคกฺเขมภาโม คือใครความเกษมจากโยคะ บทวา
ดวยปญญา คือดวยปญญาแหงกรรมอันตนทําแลว ความเปนผู
ใครประโยชนแกมหาชน ชื่อวา กรรมในที่นี้. โลกพรอมดวยเทวโลก
จงรูความเปนผูหวังความเจริญอยางเดียว เพราะความเปนผูใครประโยชน
แกมหาชนดวยเหตุนี้ของพระโพธิสัตวนั้นดังนั้น พระลักษณะ ๓ ประการ
อันบริบูรณครบถวน อันไมเสื่อมเหลานี้ ยอมเกิดขึ้น นั้นชื่อวา คลายกรรม
ลักษณะ ๓ ประการนี้แหละ ชื่อวา ลักษณะ. ความไมเสื่อมจากทรัพย
เปนตัน และจากศรัทธาเปนตน ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ดวยศรัทธา ความวา ดวยความเชื่อเพราะความสําเร็จ ดวย
ความเชื่อเพราะความเลื่อมใส. บทวา ดวยศีล คือ ดวยศีล ๕ ดวยศีล ๑๐
บทวา ดวยสุตะ คือ ดวยการฟงพระปริยัติ. บทวา ดวยพุฑฺฒิ คือ
ดวยความเจริญแหงธรรมเหลานั้น อธิบายวา พระโพธิสัตวทรงดําริอยางนี้
วา ชนทั้งหลายพึงเจริญดวยธรรมเหลานี้ไดอยางไร. บทวา ดวยธรรม
คือดวยโลกิยธรรม. บทวา ดวยคุณอันใหประโยชนสําเร็จมาก คือ
ดวยคุณอันสูงสุดมาก แมอื่นๆ. บทวา อหานธมฺมต คือ ธรรมอันไมเสื่อม.
บทวา มีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารแผซานไปสม่ําเสมอทั่วพระ
วรกาย ความวา วัตถุแมประมาณเทาเมล็ดงา ตั้งอยูที่ปลายลิ้นยอมแผไปใน
ที่ทั้งหมดฉันใด เสนประสาทยอมทํารสอาหารแผซานไปสม่ําเสมอฉันนั้น
ความคือการกระทําใหไมมีโรค. ชื่อวา กรรมในที่นี้ โลหิตของผูถูกประหาร
ดวยฝามือเปนตน ยอมขังอยูในที่นั้นๆ เปนปมโน กลัดหนองในภายใน
และแตกในภายใน ดวยอาการอยางนี้ เขายอมเปนผูมีโรคมาก. แตพระ
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ตถาคตทรงกระรํากรรมอันทําใหไมมีโรคนี้ตลอดกาลนาน. โลกพรอมดวย
เทวโลก จงรูกรรมนั้นของพระตถาคตนั้น ดวยเหตุนี้ดังนั้น ลักษณะคือ
มีเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศอันทําใหไมมีโรค ยอมเกิดขึ้น
ชื่อวา คลายกรรม ลักษณะนี้แหละ ชื่อวา ลักษณะ ความเปนผูมีอาพาธ
นอย ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ดวยใหตายเองและบังคับใหฆา คือดวยบังคับอยางนี้วา
ทานทั้งหลายจงใหผูนี้ตายจงฆาผูนี้ดังนี้ . บทวา ดวยจองจํา คือดวยใหเขา
ไปอยูในเรือนจํา. บทวา โอชสา แปลวา มีรสอรอย.
บทวา ไมถลึงตาดู คือไมเพงดวยอํานาจความโกรธเหมือนปูนําตา
ออก. บทวา ไมคอนตาดู คือไมชายตามอง. บทวา ไมชําเลืองตาดู
ความวา ผูที่โกรธหลับตา ไมดู ในขณะที่คนอื่นเขาดู กลับโกรธมองดูผูที่
เดินไปอีก พระตถาคตมิไดเปนอยางนั้น. บาลีวา วิเธยฺยเปกฺขิตา ดังนี้บาง
นี้ก็มีความอยางเดียวกัน. บทวา เปนผูตรงมีใจตรงเปนปกติ ความวา
เปนผูมีใจตรง เปนผูเพงตรง คือไดเปนผูเพงอยางเปดเผย คือ ไพบูลย
กวางขวางเชนเดียวกับใจตรง. บทวา ดูนารัก คือพึงดูดวยใจรัก. กรรม
คือการดีดวยจักเปนที่รักของมหาชนตลอดกาลนาน ชื่อวา กรรมในที่นี้
ผูโกรธเมื่อแลดูยอมเปนเหมือนตาบอดขางเดียว เหมือนตากายอมจะเปน
คนตาเหลและตาขุนมัวทีเดียว. แตผมู ีจิตผองใสเมื่อแลดู ประสาทมีสี ๕
ของตาทั้งสองนั้นปรากฏ. ก็พระตถาคตยอมทรงแลดูอยางนั้น. อนึ่ง โลก
พรอมดวยเทวโลก จงดูรูความที่พระตถาคตนั้นทรงแลดูดวยจักษุเปนที่รัก
ตลอดกาลนาน ดวยเหตุนี้ ดังนั้น มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ อัน
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กระทําความสมบูรณแกพระเนตรยอมเกิดขึ้น ชื่อวา คลายกรรม. ลักษณะ
ทั้งสองประการนี้แหละชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูดูดวยความรัก ชื่อวา
อานิสงส.
บทวา อภิโยคิโน คือประกอบในลักษณะศาสตร. บทวา พระตถาคตเปนหัวหนาของชนเปนอันมาก ความวา ไดเปนหัวหนาคือเปน
ผูใหญไดในหมูของชนเปนอันมาก ชนเหลาอื่นยอมยึดถือทิฏฐานุคติของ
พระตถาคตนั้น ความเปนหัวหนาชื่อวากรรมในทีน่ ี้ ผูใดเปนหัวหนากระทํา
กุศลธรรม มีทานเปนตน ผูนั้น เปนผูไมเกอเขินเงยศีรษะ เปนผูมีศีรษะ
บริบูรณดวยปติและปราโมทยเที่ยวไป ก็พระมหาบุรุษไดเปนอยางนั้น ที่
นั้นโลกพรอมดวยเทวโลก จงรูกรรมคือการเปนหัวหนานี้ ของพระมหา
บุรุษนั้นดวยเหตุนี้ ดังนั้นลักษณะคือมีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบ
พระพักตรยอมเกิดขึ้น ชือ่ วา คลายกรรม. ลักษณะนี้แหละชื่อวา ลักษณะ
ความเปนผูอนุวัตรตามมหาชน ชื่อวา อานิสงส.
บทวา หมูชนที่ชวยเหลือ คือพวกที่ทําการชวยเหลือ เปนอัน
มาก จักมีแกพระองค. บทวา ครั้งนั้นพวกพราหมณยอมพยากรณ
ความวา พวกพราหมณ พยากรณอยางนั้น ในคราวที่พระองคทรงพระเยาว.
บทวา ปฏิหารก แปลวา ความเปนผูชวยเหลือ. บทวา วิสวี แปลวา
มีความชํานาญสั่งสมแลว. บทวา ประพฤติตาม คือประพฤติตามอัธยาศัย.
การกลาวความจริงตลอดกาลนาน ชือ่ วา กรรมในที่นี้ โลกพรอมดวย
เทวโลกจงรูความที่พระองคตรัสถอยคําไมเปนที่สอง คือถอยคําบริสุทธิ์ตลอด
กาลนาน ดวยเหตุนี้ ดังนั้น พระลักษณะคือมีพระโลมาขมละเสนๆ เสมอ
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กันไปทุกขุมขนและพระลักษณะคือพระอุณาโลมยอมเกิด ชือ่ วา คลาย
กรรม. ลักษณะทั้งสองนี้แหละชื่อวาลักษณะ ความเปนผูอนุวัตรตามโดย
ความอนุวัตรตามอัธยาศัยแกมหาชน ชื่อวา อานิสงส.
การกลาววาจาไมสอเสียดตลอดกาลนาน ชื่อวา กรรมในที่นี้. บทวา
อเภชฺชปริโส แปลวา ไมนําบริษัทใหแตกกัน. นัยวา ผูกลาววาจาสอเสียด
ทําลายความสามัคคี ฟนยอมไมสมบูรณและยอมเปนผูมีฟนหาง อนึ่ง โลก
พรอมดวยเทวโลกจงรูความที่พระตถาคตมีพระวาจาไมสอเสียด ตลอดกาล
นาน ดวยเหตุนี้ ดังนัน้ ลักษณะทั้งสองนี้ยอมเกิด ชื่อวา คลายกรรม
ลักษณะทั้งสองนี้แหละ ชื่อวา ลักษณะ ความที่บริษัทไมแตกกัน ชื่อวา
อานิสงส.
บทวา จตุโร ทส แปลวา ๔๐. บทวา อาเทยฺยวาโจ แปลวา
มีคําควรเชื่อถือได. ความเปนผูไมกลาวคําหยาบ ตลอดกาลนาน ชื่อวา
กรรมในที่นี้ ผูใดเปนผูมีวาจาหยาบ ชนจงรูความที่เขาเหลานั้น กลับลิ้น
กลาววาจาหยาบ ดวยเหตุนี้. ดังนั้น ผูนั้นจะมีลิ้นกระดาง มีลิ้นอําพราง
มีสองลิ้น หรือติดอาง อนึ่งผูใดกลับลิน้ ไปมาไมพูดวาจาหยาบ ผูนั้นจะเปน
ผูไมมีลิ้นกระดาง ไมมีลิ้นอําพราง ไมสองลิ้น ลิน้ ของเขาออน มีสีเหมือน
ผากัมพลสีแดง เพราะฉะนั้น โลกพรอมดวยเทวโลกจงรูความที่พระตถาคต
ไดกลับลิ้นไปมา แลวตรัสวาจาหยาบดวยเหตุนี้. ดังนั้น พระลักษณะคือมี
พระชิวหาใหญยอมเกิดขึ้น อนึ่งเสียงของผูกลาววาจาหยาบยอมแตก ชนจง
รูความที่เขาทําเสียงแตกแลวกลาววาจาหยาบ ดังนั้น เขายอมเปนผูมีเสียง
ขาดหรือมีเสียงแตก หรือมีเสียงเหมือนกา. อนึ่ง ผูใดไมกลาววาจาหยาบ
อันทําใหเสียงแตก เสียงของผูนั้น ยอมเปนเสียงไพเราะและเปนเสียงนารัก.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 74

เพราะฉะนั้น โลกพรอมดวยเทวโลก จงรูความที่พระตถาคตไมตรัสวาจา
หยาบ อันทําใหเสียงแตก ตลอดกาลนานดวยเหตุนี้. ดังนั้น พระลักษณะ
คือมีเสียงดุจเสียงพรหมยอมเกิดขึ้น ชื่อวา คลายกรรม. พระลักษณะทั้งสอง
นี้แหละชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูมีวาจาควรเชื่อถือ ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ทําความเจ็บใจ คือ ทําความเจ็บใจเพราะประกอบดวย
การดา. บทวา พหุชนปฺปมทฺทน แปลวา ย่ํายีชนเปนอันมาก. พึงประกอบ
อ. อักษร ในบทนี้วา อพาฬฺห คิร โส น ภณิ ผรุส ดวย ภณิศัพท
ขางหนา. บทวา หนัก คือ ถอยคําหนัก มีกําลัง คือ หยาบยิ่งนัก ในบท
นี้มีอธิบายวา เขามิไดพูดคําหนัก. บทวา สุสหิต แปลวา ประกอบความ
รักดวยดี. บทวา สขิล แปลวา ออน. บทวา วาจา คือคําพูดทั้งหลาย.
บทวา สะดวกหู ความวา ความสุขทางหู ปาฐะวา กณฺณสุข ก็มี,
อธิบายวา ความสุขยอมมีแกหูอยางใด ยอมกลาวอยางนั้น.
บทวา เวทยิถ แปลวา เสวยแลว. บทวา พฺรหฺมสฺส แปลวา
เปนผูมีเสียดุจเสียงพรหม. บทวา ไมมีใครกําจัดได ความวา เปนผู
อันใคร ๆ ไมสามารถกําจัด คือ ใหเคลื่อนจากคุณธรรมหรือฐานะได การ
ไมพูดถอยคําเพอเจอ ชื่อวา กรรมในที่นี้ ผูใดกลาวคําเชนนั้น ชนจงรู
ความที่เขาเหลานั้น คางสั่น แลวพูดคําเพอเจอดวยเหตุนี้ ดังนั้น ผูนั้น
ยอมเปนผูมีคางเขาไปแลวในภายใน หรือมีคางคด หรือมีคางเหมือนเงื้อม
เขา แตพระตถาคตยอมไมตรัสอยางนั้น โลกพรอมดวยเทวโลกจงรูความที่
พระตถาคตนั้นไมสั่นคางแลว ๆ เลา ๆ แลวตรัสคําเพอเจอดวยเหตุนี้ ดังนั้น
พระลักษณะคือมีพระหนุดุจคางสีหะ ยอมเกิดขึ้น ชื่อวา คลายกรรม.
พระลักษณะนี้และชื่อวา ลักษณะ. ความเปนผูอันใครกําจักไมได ชื่อวา
อานิสงส.
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บทวา มีคลองพระวาจาไมเหลวไหล คือ มีฉลองพระวาจาของ
สัตวผูจะไดตรัสรูกอนดุจของสัตวผูมีวาจาไมเหลวไหล บทวา ทฺวีทุคฺคมวรตรหนุตฺตมลตฺถ ความวา ชื่อวา ทฺวิทุคฺคม เพราะไป ๔ เทา อธิบาย
วา ไดความที่สีหะประเสริฐกวาสัตว ๔ เทา. คําวา มนุชาธิปติ ไดแก
เปนใหญในหมูมนุษย. คําวา ตถตฺโต คือ สภาพที่เปนจริง.
บทวา สุจิปริจาโร ไดแกมีบริวารสะอาด. ความเปนผูมีอาชีพ
ชอบ ชื่อวา กรรมในที่นี้ ผูใดสําเร็จชีวิตดวยอาชีพเศราหมอง ไมสม่ําเสมอ
แมฟนของผูนั้นก็ไมเสมอ แมเขี้ยวก็สกปรก ก็โลกพรอมดวยเทวโลกจงรู
ความที่พระตถาคตทรงสําเร็จชีวิตดวยอาชีพบริสุทธิ์สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้
ดังพระลักษณะคือมีพระทนตเรียบเสมอกัน และพระลักษณะคือมีพระทาฐะ
ขาวงามยอมเกิดขึ้น ชื่อวา คลายกรรม. พระลักษณะทั้งสองนี้แหละชื่อวา
ลักษณะ. ความเปนผูมีบริวารสะอาด ชื่อวา อานิสงส.
บทวา ไมกดขี่เบียดเบียนชาวชนบท ความวา การกดขี่หรือ
เบียดเบียนดวยคนอื่นของชนชาวชนบทอันกําหนดดวยจักรวาล ยอมไมมี.
บทวา นิทิวปุรวรสโม ความวา เสมอดวยทาวสักกะผูมีเมืองสวรรคอัน
ประเสริฐ. บทวา ลปนช คือ ฟนอันเกิดในปาก. บทวา ทิชสมสุกฺกสุจิโสภนทนฺโต ความวา ชื่อวา ทิชสมสุกฺกสุจิโสภนทนฺโต เพราะ
มีฟนขาวสะอาดงาม ชื่อ ทิช เพราะเกิดสองหน. บทวา น จ ชนปทตุทน
ความวา ชนบทอันกําหนดดวยจักรวาล ไมมีรบกวนเบียดเบียนความเจ็บ
ปวย. บทวา ยอมประพฤติแมสิ่งที่เปนประโยชน และความสุขแก
ชนหมูม าก ความวา ชนเปนอันมาก เปนผูมีสุขและทุกขเสมอกันยอม
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ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนและความสุขแกกันและกันในชนบทนั้น. บทวา
วิปาโป ไดแก ปราศจากบาป. บทวา ปราศจากความกระวนกระวาย
และความลําบาก ความวา ปราศจากความกระวนกระวายและความ
ลําบากทางกาย. บทวา ผูกําจัดกิเลสเปนมลทิน เปนตอ เปนโทษ
ความวา กําจัดกิเลสทั้งปวง อันเปนมลทิน มีราคะเปนตน อันเปนตอ
มีราคะเปนตันและอันเปนโทษ คือ โทสะ. บทที่เหลือในบททั้งหมดมี
อรรถงายนั่นแล.
จบอรรถกถาลักขณะสูตร ที่ ๗
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๘. สิงคาลกสูตร
เรื่อง สิงคาลกคฤหบดีบตุ ร - วาดวยคิหิปฏิบัติ
[๑๗๒] ขาพเจา ไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต ใกลกรุงราชคฤห สมัยนัน้ สิงคาลกบุตรคฤหบดีลุกขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาเปยก มีผมเปยก
ประคองอัญชลีนอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบือ้ งหนา ทิศเบื้องขวา
ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบน
[๑๗๓] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองผา ถือ
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็น
สิงคาลกบุตรคฤหบดี ซึ่งลุกขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาเปยก
มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา
ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องหลัง ทิศเบือ้ งลาง ทิศเบื้องบน ครัน้
ทอดพระเนตรเห็นแลว ไดตรัสถามวา ดูกอนบุตรคฤหบดี เธอลุกแตเชา
ออกจากกรุงราชคฤห มีผาเปยก มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบนอม
ทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบือ้ งหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องหลัง
ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู เพราะเหตุอะไร
สิงคาลกบุตรคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บิดาของ
ขาพระองค เมื่อจะทํากาสกิริยา ไดกลาวไวอยางนี้วา นี่แนลูก เจาพึง
นอบนอมทิศทั้งหลาย ขาพระองคสักการะเคารพนับถือบูชาคําของบิดา
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จึงลุกขึ้นแตเชาออกจากกรุงราชคฤห มีผาเปยก มีผมเปยก ประคอง
อัญชลี นอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องซาย
ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู
ดูกอนคฤหบดีบุตร ในวินยั ของพระอริยเจา เขาไมนอบนอม
ทิศทั้ง ๖ กันอยางนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ ในวินัยของพระอริยเจา ทาน
นอบนอมทิศ ๖ กันอยางไร ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามที่ในวินัยของพระอริยเจา ทานนอบ
นอมทิศ ๖ กันนั้นเถิด พระเจาขา.
กถาวาดวยอบายมุข ๔
[๑๗๔] ดูกอนคฤหบดีบุตร ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี
เราจักกลาว. สิงคาลกคฤหบดีบุตรกราบทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลส ๔ ไดแลว ไมทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ และไมเสพทางเสื่อม
แข็งโภคะ ๖ อริยสาวกนั้น เปนผูประศากจากกรรมอันลามก ๑๔ อยางนี้แลว
ยอมเปนผูปกปดทิศ ๖ ยอมปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสอง และเปนอันอริยสาวกนั้นปรารภแลวทั้งโลกนี้ และโลกหนา. เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก อริยสาวกนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
กรรมกิเลส ๔ เปนไฉน ที่อริยสาวกละไดแลว. ดูกอนคฤบดี
บุตร กรรมกิเลสคือปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑
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มุสาวาท ๑ กรรมกิเลส ๔ เหลานี้ ทีอ่ ริยสาวกนั้นละไดแลว พระผูม-ี
พระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
[๑๗๕] ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาทและการ
คบหาภรรยาผูอ ื่น เรากลาววาเปนกรรมกิเลส
บัณฑิตทั้งหลานไมสรรเสริญ
[๑๗๖] อริยสาวกไมทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เปนไฉน ปุถุชน
ถึงฉันทาคติ ยอมทํากรรมลามก ถึงโทสาคติ ยอมทํากรรมลามก ถึงโมหาคติ
ยอมทํากรรมลามก ถึงภยาคติ ยอมทํากรรมลามก. ดูกอนคฤหบดีบุตร
สวนอริยสาวก ไมถึงฉันทาติ ไมถงึ โทสาคติ ไมถือโมหาคติ ไมถึงภยาคติ
ทานยอมไมทํากรรมอันลามก โดยฐานะ ๔ เหลานี้. พระผูม ีพระภาคเจา
ผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้เเลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๑๗๗] ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก
ความชัง ความกลัว ความหลง ยศของผูนั้น
ยอมเสื่อมเหมือนดวงจันทรในขางแรม
ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก
ความชัง ความกลัว ความหลง ยศยอม
เจริญแกผูนั้น เหมือนดวงจันทรในขางขึ้น.
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กถาวาดวยอบายมุข ๖
[๑๗๘] อริยสาวกไมเสพทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลาย เปนไฉน
ดูกอนคฤหบดีบุตร การเสพน้ําเมา คือสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท เปนทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลายประการ ๑ การเที่ยวไปในตรอก
ตาง ๆ ในเวลากลางคืน เปนทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลายประการ การ
เที่ยวดูมหรสพเปนทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลายประการ ๑ การเลนการพนัน
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเปนทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลายประการ ๑
การคบคนชั่วเปนมิตร เปนทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลายประการ ๑ ความ
เกียจคราน เปนทางเสื่อมแหงโภคะทั้งหลายประการ ๑
[๑๗๙] ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในการเสพน้ําเมา คือสุรา
และเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๖ ประการ คือ ๒ ความเสื่อทรัพย
อันผูเสพพึงเห็นเอง ๑ กอการทะเลาะวิวาท ๑ เปนบอเกิดแหงโรค ๑
เปนเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เปนเหตุไมรูจักอาย ๑ เปนเหตุทอนกําลังปญญา ๑
ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการเสพน้ําเมา คือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเหลานี้แล
[๑๘๐] ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในกามเที่ยวไปในตรอกตาง ๆ
ในเวลากลางคืน ๖ ประการ คือ ชือ่ วาไมคุมครอง ไมรักษาตัว ๑ ชื่อวา
ไมคุมครอง ไมรักษาบุตรภรรยา ๑ ชื่อวาไมคุมครอง ไมรกั ษาทรัพย
สมบัติ ๑ เปนที่ระแวงของคนอื่น ๑ คําพูดอันไมเปนจริงในที่นั้น ๆ ยอม
ปรากฏในผูน ั้น ๑ ทําใหเกิดความลําบากมาก ๑ ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ
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๖ ประการในการเที่ยวไปในตรอกตาง ๆ ในเวลากลางคืนเหลานี้แล
[๑๘๑] ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประ
การ คือ รําที่ไหนไปที่นั่น ๑ ขับรองที่ไหนไปที่นั้น ๑ ประโคมที่ไหน
ไปที่นั้น ๑ เสภาที่ไหนไปที่นั้น เพลงที่ไหนไปที่นั้น ๑ เถิดเทิงที่ไหน
ไปที่นั้น ๑ ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการเที่ยวดูมหรสพ
เหลานี้แล
[๑๘๒] ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในการเลนการพนัน อันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท ๖ ประการ คือ ผูชนะยอมกอเวร ๑ ผูแพยอม
เสียดายทรัพยที่เสียไป ๑ ความเสื่อมทรัพยในปจจุบัน ๑ ถอยคําของคน
เลนการพนัน ซึ่งไปพูดที่ประชุมฟงไมขึ้น ๑ ถูกมิตรอํามาตยหมิ่นประมาท ๑
ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย เพราะเห็นวาชายนักเลงเลนการพนันไม
สามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑ ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการเลน
การพนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเหลานี้แล
[๑๘๓] ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในการคบคนชั่วเปนมิจร ๖
ประการ คือ นําใหเปนนักเลงการพนัน นําใหเปนนักเลงเจาชู ๑
นําใหเปนนักเลงเหลา ๑ นําใหเปนคนลวงผูอื่นดวยของปลอม ๑ นําให
เปนคนโกงเขาซึ่งหนา ๑ นําใหเปนคนหัวไม ๑ ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ
๖ ประการในการคบคนชั่วเปนมิตรเหลานี้แล
[๑๘๔] ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในการเกียจคราน ๖ ประการ
คือ มักใหอางวาหนาวนักแลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวารอนนักแลว
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ไมทําการงาน ๑ มักใหอางวาเย็นแลว แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวา
ยังเขาอยู แลวไมทําการงาน มักใหอา งวาหิวนักแลวไมทําการงาน ๑ มัก
ใหอางวากระหายนัก แลวไมทําการงาน ๑ เมื่อเขามากไปดวยการอางเลศ
ผัดเพี้ยนการงานอยูอยางนี้ โภคะที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว
ก็ถึงความเสื่อมสิ้นไป. ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการเกียจ
ครานเหลานี้แล. พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณ
ภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๘๕] เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกลาวแตปาก
วาเพื่อน ๆ ก็มี สวนผูใดเปนสหาย เมือ่ ความ
ตองการเกิดขึ้นแลว ผูนั้นจัดวาเปนเพื่อแท.
เหตุ ๖ ประการเหลานี้คือ การนอนสาย ๑
การเสพภรรยาผูอื่น ๑ การผูกเวร ๑ ความเปนผู
ทําแตสิ่งหาประโยชนมิได ๑ มิตรชั่ว ๑ ความ
เปนผูตระหนี่เหนี่ยวแนน ๑ ยอมกําจัดบุรุษ
เสียจากประโยชนสุขที่จะพึงได พึงถึง.
คนมีมติ รชั่วมีมารยาทและโคจรชั่ว ยอม
เสื่อมจากโลกทั้งสองคือ จากโลกนี้และจาก
โลกหนา.
เหตุ ๖ ประการ คือ การพนันและหญิง ๑
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สุรา ๑ ฟอนรําขับรอง ๑ นอนหลับในกลางวัน
บําเรอตนในสมัยมิใชกาล ๑ มิตรชั่ว ๑ ความ
ตระหนี่เหนียวแนน ๑ เหลานีย้ อมกําจัดบุรุษ
เสียจากประโยชนที่จะพึงได พึงถึง.
ชนเหลาใดเลนการพนัน ดื่มสุรา เสพหญิง
ภรรยาที่รักเสมอดวยชีวิตของผูอื่น คบแตคน
ต่ําชา และไมคบหาคนที่มีความเจริญ ยอม
เสื่อมดุจดวงจันทรในขางแรม ผูใ ดดื่มสุรา
ไมมีทรัพย หาการงานทําเลี้ยงชีวิตมิได เปน
คนขี้เมาปราศจากสิ่งเปนประโยชน เขาจักจม
ลงสูหนี้เหมือนกอนหินจมน้ําฉะนั้น จักทํา
ความอากูลแกตนทันที.
คนที่ปกตินอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืน เปนนักเลงขี้เมา
เปนนิจไมอาจครอบครองเรือนใหดีได ประโยชนทั้งหลาย ยอมลวงเลย ชายหนุมที่
ละทิ้งการงาน ดวยอางวาหนาวนัก รอนนัก
เวลานี้เย็นเสียแลวดังนี้เปนตน สวนผูใดไม
สําคัญความหนาว ความรอน ยิง่ ไปกวาหญา
ทํากิจของบุรุษอยู ผูนั้นยอมไมเสื่อมจาก
ความสุข ดังนี้.
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กถาวาดวยมิตรเทียม
[๑๘๖] ดูกอนคฤหบดีบุตร คน ๔ จําพวกเหลานี้ คือ คน
ปอกลอก ๑ คนดีแตพูด ๑ คนหัวประจบ ๑ คนชักชวนในทางฉิบหาย ๑
ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร.
[๑๘๗] ดูกอนคฤหบดีบุตร คนปอกลอกทานพึงทราบวาไมใชมิตร
เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ เปนคนติดเอาแตไดฝายเดียว ๑
เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก ๑ ไมรับทํากิจของเพื่อนในคราวมีภัย ๑ คบ
เพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว ๑. คฤหบดีบุตร คนปอกลอกทาน
พึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหลานี้แล.
[๑๘๘] ดูกอนคฤหบดีบุตร คนดีแตพูด ทานพึงทราบวาไมใชมิตร
แตเปนคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ คือ เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย ๑
อางเอาของที่ยังไมมาถึงมาปราศรัย ๑ สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได ๑
เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดของ ( ออกปากพึ่งมิได ) ๑. ดูกอ นคฤหบดีบุตร
คนดีแตพูดทานพึงทราบวา ไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน
๔ เหลานี้แล.
[๑๘๙] ดูกอนคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใช
มิตร เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ คือ ตามใจเพื่อน ใหทําความชั่ว
(จะทําชั่วก็คลอยตาม) ๑ ตามใจเพื่อนใหทําความดี (จะทําดีก็คลอยตาม)
ตอหนาก็สรรเสริญ ๑ ลับหลังนินทา ๑. ดูกอนคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ
ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหลานี้แล.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 85

[๑๙๐] ดูกอนคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ทาน
พึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ คือ ชักชวนให
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ชักชวนใหเที่ยว
ตามตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน ๑ ชักชวนใหดกู ารมหรสพ ๑ ชักชวน
ใหเลนการพนัน อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนคฤหบดีบุตร
คนชักชวนในทางฉิบหาย ทานพึงทราบวา ไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร
โดยสถาน ๔ เหลานี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๙๑] บัณฑิตผูรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ
มิตรปอกลอก ๑ มิตรดีแตพูด ๑ มิตรหัว
ประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย วาไม
ใชมิตรแท พึงเวนเสียใหหางไกล เหมือนคน
เดินทาง เวนทางที่มีภัยเฉพาะหนา ฉะนั้น
[๑๙๒] ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมี
อุปการะ ๑ มิตรรวมสุขรวมทุกข มิตรแนะประโยชน มิตรมีความ
รักใคร ๑ ทานพึงทราบวาเปนมิตรมีใจดี ( เปนมิตรแท ).
กถาวาดวยมิตรแท
[๑๙๓] ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวา
เปนมิตรแท โดยสถาน ๔ คือ รักษาเพื่อนผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพย
สมบัติของเพื่อนผูประมาทแลว ๑ เมื่อมีภัยเปนที่พึ่งพํานักได ๑ เมื่อกิจที่
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จําตองทําเกิดขึ้น เพิ่มทรัพยใหสองเทา ๑. ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรมี
อุปการะทานพึงทราบวาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ เหลานี้แล.
[๑๙๔] ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบ
วาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ คือ บอกความลับแกเพื่อน ๑ ปดความลับ
ของเพื่อน ๑ ไมละทิ้งในเหตุอันตราย ๑ แมชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน
แกเพื่อนได ๑. ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวา
เปนมิตรแทโดยสถาน . เหลานี้แล.
[๑๙๕] ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบ
วาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ คือ หามจากความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความ
ดี ๑ ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ บอกทางสวรรคให ๑. ดูกอ นคฤหบดี
บุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวา เปนมิตรแท โดยสถาน ๔
เหลานี้แล.
[๑๙๖] ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร พึงทราบวาเปน
มิตรแท โดยสถาน ๔ คือ ไมยินดีดวยความเสื่อมของเพื่อน ๑ ยินดี
ดวยความเจริญของเพื่อน. หามคนที่กลาวโทษเพื่อน ๑ สรรเสริญคนที่
สรรเสริญเพือ่ น ๑. ดูกอ นคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบ
วาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ เหลานีแ้ ล.
พระผูม ีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตแลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๙๗] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวก เหลานี้ คือ
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มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑ มิตร
แนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ วาเปน
มิตรแทฉะนี้แลว พึงเขาไป คบหาโดยเคารพ
เหมือนมารดากับบุตรฉะนั้น.
บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอมรุงเรืองสอง
สวางเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลสะสมโภคสมบัติ
อยูเหมือนแมลงผึ้งสรางรัง โภคสมบัติยอมถึง
ความเพิ่มพูนดุจจอมปลวกอันตัวปลวกกอขึ้น
ฉะนั้น
คฤหัสถในตระกูลผูสามารถ ครั้นสะสม
โภคสมบัติไดอยางนี้ พึงแบงโภคสมบัติ
ออกเปน ๔ สวน เขายอมผูกมิตรไวได พึงใช
สอยโภคทรัพยดวยสวนหนึ่ง พึงประกอบการ
งานดวยสองสวน พึงเก็บสวนที่สี่ไวดวย
หมายจักมีไวในยามมีอันตราย ดังนี้.
กถาวาดวยทิศ ๖
[๑๙๘] ดูกอนคฤหบดีบุตร ก็อริยสาวกเปนผูปกปดทิศทั้ง ๖
อยางไร. ทานพึงทราบทิศ ๖ เหลานี้คือ พึงทราบมารดาบิดาวา เปนทิศ
เบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตรและภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตร
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และอํามาตยเปนทิศเบื้องซาย ทาสและกรรมกรเปนทิศเบื้องต่ํา สมณพราหมณ เปนทิศเบื้องบน.
[๑๙๙] ดูกอนคฤหบดีบุตร มารดาบิดา เปนทิศเบื้องหนา อัน
บุตรธิดาพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยตั้งใจวา ทานเลี้ยงเรามา เราจัก
เลี้ยงทานตอบ ๑ จักรับทํากิจของทาน ๑ จักดํารงวงศตระกูล ๑ จักปฏิบตั ิ
ตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก ๑ เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทศิ
ใหทาน ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร มารดาบิดา ผูเปนทิศเบื้องหนา อันบุตรพึง
บํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลวยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ คือ หาม
จากความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาที่
สมควรให ๑ มอบทรัพยใหในสมัย ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร มารดาบิดา ผูเปนทิศเบื้องหนา อันบุตรบํารุง
ดวยสถาน ๕ เหลานี้แลวยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๔ เหลานี้ ทิศ
เบื้องหนานั้น ชื่อวา อันบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการ
ฉะนี้
[๒๐๐] ดูกอนคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวา อันศิษย
บํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยลุกขึ้นยืนรับ ๑ ดวยเขาไปยินคอยตอนรับ .
ดวยการเชื่อฟง ๑ ดวยการปรนนิบัติ ๑ ดวยการเรียนศิลปวิทยาโดย
เคารพ ๑.
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ดูกอนคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวา อันศิษยพึงบํารุง
ดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ คือ แนะนํา
ดี ๑ ใหเรียนดี บอกศิษยดวยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด ๑ ยกยองใหปรากฏ
ในเพื่อนฝูง ๑ ทําความปองกันในทิศทั้งหลาย ๑
ดูกอนคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวา อันศิษยบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศ
เบื้องขวานั้น ชื่อวา อันศิษยปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการ
ฉะนี้.
[๒๐๑] ดูกอนคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลัง อันสามีพึง
บํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยยกยองวาเปนภรรยา ๑ ดวยไมดูหมิ่น ๑ ดวย
ไมประพฤตินอกใจ ๑ ดวยมอบความเปนใหญให ๑ ดวยใหเครื่องแตงตัว ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลัง อันสามีบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้ แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑
สงเคราะหคนขางเคียงสามีดี ๑ ไมประพฤตินอกใจสามี ๑ รักษาทรัพยที่
สามีหามาให ๑ ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องหลังนั้น
ชื่อวา อันสามีปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ .
[๒๐๒] ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซาย อันกุลบุตร
พึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยการใหปน ๑ ดวยเจรจาถอยคําเปนที่รัก ๑
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ดวยประพฤติประโยชน ๑ ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ๑ ดวยไมแกลงกลาว
ใหคลาดจากความเปนจริง ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซาย อันกุลบุตรบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้ แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ คือ รักษามิตร
ผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว ๑ เมื่อมิตรมีภัย เอา
เปนที่พึงพํานักได ๑ ไมละทิ้งในยามวิบัติ ๑ นับถือตลอดถึงวงศตระกูล
ของมิตร ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศ
เบื้องซายนั้นชื่อวาอันกุลบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการ
ฉะนี้.
[๒๐๓] ดูกอนคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกร ผูเปนทิศเบื้องต่ํา อัน
นายพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ๑
ดวยใหอาหารและรางวัล ๑ ดวยรักษาในคราวเจ็บไข ๑ ดวยแจกของมีรส
แปลกประหลาดให ๑ ดวยปลอยใหในสมัย ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ํา อันนายบํารุง
ดวยสถาน ๕ เหลานี้ แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ คือ ลุกขึ้นทํา
การงานกอนนาย ๑ เลิกการงานทีหลังนาย ๑ ถือเอาแตของที่นายให ๑
ทําการงานใหดีขึ้น ๑ นําคุณของนายไปสรรเสริญ ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ํา อันนายบํารุง
ดวยสถาน ๕ เหลานี้ แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศ
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เบื้องต่ํานั้น ชื่อวา อันนายปกปดใหเกษมสําราญ ไมใหมีภัยดวยประการ
ฉะนี้.
[๒๐๔] ดูกอนคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน
อันกุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยกายกรรมประกอบดวยเมตตา ๑
ดวยวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ๑
ดวยความเปนผูไมปดประตู ๑ ดวยใหอามิสทานเนือง ๆ ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตร
บํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๖
เหลานี้ คือ หามจากความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความดี อนุเคราะหดวย
ใจงาม ๑ ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง ๑
บอกทางสวรรคให ๑.
ดูกอนคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตร
บํารุงแลวดวยสถาน ๕ เหลานี้ ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๖ เหลานี้
ทิศเบื้องบนนั้นชื่อวา อันกุลบุตรปกปดใหเกษมสําราญใหไมมีภัย ดวย
ประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา พระสุคตศาสดา ครัน้ ตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๒๐๕ ] มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปน
ทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตร
อํามาตยเปนทิศเบื้องซาย ทาสกรรมกรเปนทิศ
เบื้องต่ํา สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน คฤหัสถ
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ในตระกูล ผูสามารถพึงนอบนอมทิศเหลานี้.
บัณฑิตผูถึงพรอมดวยศีล เปนคนละเอียด
และมีไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน ไม
ดือ้ กระดาง ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนหมัน่ ไม
เกียจคราน ยอมไมหวั่นไหว ในอันตราย
ทั้งหลาย คนมีความประพฤติไมขาดสาย มี
ปญญา ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนผูสงเคราะห
แสวงหามิตรที่ดี รูเทาถอยคําที่เขากลาว
ปราศจากตระหนี่เปนผูแนะนํา ชี้แจง ตาม
แนะนํา ผูเชนนั้นยอมไดยศ.
การให ๑ เจรจาไพเราะ ๑ การประพฤติ
ใหเปนประโยชน ๑ ความเปนผูมีตนเสมอใน
ธรรมทั้งหลายในคนนั้น ๆ ตามควร ธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจในโลกเหลานี้แล เปน
เหมือนเพลารถอันแลนไปอยู จากธรรมเครื่อง
ยึดเหนี่ยวเหลานี้ ไมพึงมีไซรมารดาบิดาไมพึง
ไดความนับถือ หรือความบูชา เพราะเหตุแหง
บุตร. เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็น
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหลานี้โดยชอบ ฉะนั้น
บัณฑิตเหลานั้น จึงถึงความเปนใหญและเปน
ผูอ ันหมูชนสรรเสริญทั่วหนาดังนี้.
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[๒๐๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สิงคาลกคฤหบดี
บุตร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงประทาน
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบ สิงคาลกสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสิงคาลกสูตร
สิงคาลกสูตรมีบทเริ่มตนวาขาพเจา ไดสดับมาอยางนี้ :ตอไปจะพรรณนาบทที่ยาก ในสิงคาลกสูตรนั้น. บทวา เวฬุวัน
ในบทวา พระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เปน
ชื่อของอุทยานนั้น. ไดยินวา อุทยานนั้นไดลอมดวยไมไผ ประกอบดวย
ซุมประตูและหอคอย โดยกําแพงสูง ๑๘ ศอก มีแสงเขียว เปนที่นา
รื่นรมย ดวยเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา เวฬุวัน อนึง่ ชนทั้งหลายไดให
เหยื่อแกกระแตในสวนเวฬุวันนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา กลันทกนิวาป
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต.
มีเรื่องเลาวา ครั้งกอน พระราชาพระองคหนึ่งเสด็จประพาสสวน
ณ ที่นั้น เสวยน้ําโสมจนทรงเมา บรรทมหลับในกลางวัน. แมชน
บริวารของพระองคคิดกันวา พระราชาบรรทมหลับแลว ถูกยั่วดวยดอกไม
และผลไมเปนตน จึงเลี่ยงออกไปจากที่นั้น ๆ. ครั้งนั้น งูเหา เพราะได
กลิ่นเหลาจึงเลื้อยออกจากโพรงไมตนหนึ่งมาอยูเฉพาะพระพักตรพระราชา.
รุกขเทวดาเห็นงูนั้นคิดวา เราจะใหชีวิตพระราชาดังนี้ จึงแปลงเพศเปน
กระแตมาแลว ทําเสียงใกลพระกรรณ. พระราชาทรงตื่น. งูเหาก็เลื้อยหนี
ไป. พระราชาทอดพระเนตรกระแตนั้นทรงพระดําริวา กระแตนี้ใหชีวิตเรา
จึงรับสั่งใหจัดหาเหยื่อมาตั้งไว ณ ที่นั้น รับสั่งใหประกาศ ใหอภัยแกกระแต
ทั้งหลาย. เพราะฉะนั้น ตั้งแตนั้นมา ที่นั้นจึงถือวาเปนที่พระราชทาน
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เหยื่อแกกระแต. อนึ่ง บทวา กลนฺทกา นี้ เปนชื่อของกระแต. บทวา
ก็โดยสมัยนั้นแล ความวา โดยสมัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา
กรุงราชคฤหใหเปนโคจรคามแลว ประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต บทวา สิงฺคาลโก คหปติปุตฺโต เปนชื่อ
ของคฤหบดีบุตรนั้น. บทวา บุตรของคฤหบดี คือ คฤหบดีบตุ ร. ไดยินวา
บิดาของคฤหบดีบุตรนั้น เปนคฤหบดีมหาศาล. ก็คฤหบดีนนั้ มีทรัพยเก็บไว
ในเรือน ๔๐ โกฏิ. คฤหบดีนั้น ถึงความเชื่อมั่นในพระผูมีพระภาคเจา
เปนอุบาสกผูโสดาบัน. แมภรรยาของเขาก็ไดเปนโสดาบันเหมือนกัน. แต
บุตรของเขาไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส. ครั้งนั้น มารดาและบิดายอมสั่งสอน
บุตรนั้นเนื่อง ๆ อยางนี้วา นี่แนลูก ลูกจงเขาไปเฝาพระศาสดา เขาไปหา
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ
พระมหาสาวก ๘๐. บุตรนั้นกลาวอยางนี้วา การเขาไปหาสมณะทั้งหลาย
ของพอและแมยอมไมมีแกฉัน เพราะการเขาไปหาสมณะทั้งหลายก็ตองไหว
เมื่อกมลงไหวหลังก็เจ็บ เขาก็ดาน จําเปนตองนั่งบนพื้นดิน เมื่อนั่งบน
พื้นดินนั้น ผาก็จะเปอนจะเกา จําเดิมแตเวลานั่งใกล ยอมมีการสนทนา
เมื่อมีการสนทนา ยอมเกิดความคุนเคย แตนั้นยอมตองนิมนตแลวถวาย
จีวรและบิณฑบาตเปนตน เมื่อเปนเชนนั้น ประโยชนยอมเสื่อม การ
เขาไปหาพวกสมณะของพอและแมยอมไมมีแกฉัน ดังนี้ . มารดาบิดาแม
สอนบุตรของเขาจนตลอดชีวิต ดวยประการฉะนี้ ก็ไมสามารถจะนําเขาไป
ในศาสนาได. ยอมา บิดาของเขานอนบนเตียงมรณะคิดวา ควรจะให
โอวาทแกบุตรของเรา แลวคิดตอไปวา เราจักใหโอวาทแกบุตรอยางนี้วา
นี่แนลูก ลูกจงนอบนอมทิศทั้งหลาย เขาไมรูความหมาย จักนอบนอมทิศ
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ทั้งหลาย ลําดับนั้น พระศาสดาหรือพระสาวกทั้งหลาย เห็นเขาแลวจัก
ถามวา เธอทําอะไร แตนั้นเขาก็จักกลาววา บิดาของขาพเจาสอนไววา
เจาจงกะทําการนอบนอมทิศทั้งหลาย ลําดับนั้น พระศาสดาหรือพระสาวก
ทั้งหลาย จักแสดงธรรมแกเขาวา บิดาของเธอจักไมใหเธอนอบนอมทิศ
ทั้งหลายเหลานั้น แตจักใหเธอนอบนอมทิศเหลานี้ เขารูคุณในพระพุทธศาสนาแลวจักทําบุญดังนี้. ลําดับนั้น คฤหบดีใหคนเรียกบุตรมาแลวกลาววา
นี่แนลูก ลูกควรลุกแตเชาตรู แลวนอบนอมทิศทั้งหลายดังนี้ . ธรรมดา
ถอยคําของบิดาผูที่นอนบนเตียงมรณะยอมเปนถอยคําอันบุตรพึงระลึกถึง
จนตลอดชีวิต. เพราะฉะนั้น คฤหบดีบุตรนั้น เมือ่ ระลึกถึงถอยคําของบิดา
จึงไดกระทําอยางนั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา คฤหบดีบุตรลุกขึ้น
แตเชาตรู ออกจากกรุงราชคฤหเปนตน.
บทวา ปุถู ทิสา แปลวา ทิศมาก ความวา บัดนี้คฤหบดีบุตร
เมื่อจะแสดงถึงทิศทั้งหลายเหลานั้น จึงกลาวคําเปนอาทิวา ทิศเบื้องหนา.
บทวา พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปแลว ความวา พระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จเขาไปกอน เพราะพระองคทรงดําริวา เราจักเขาไปแลว
เสด็จออกไป แมเปนไปอยูในระหวางทางจึงตรัสอยางนี้. บทวา พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นแลวแล ความวา ไมไดทอด
พระเนตรเห็นเดี๋ยวนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ
แมในตอนเชาตรู ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตรนัน้ กําลัง
นอบนอมทิศทั้งหลายอยู ทรงดําริวา วันนี้ เราจักกลาวสิงคาลกสูตรอันเปน
วินัยของคฤหัสถแกสิงคาลกคฤหบดีบุตร ถอยคํานั้น จักมีผลแกมหาชน
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เราควรไปในที่นั้น ดังนี.้ เพราะฉะนั้น พระองคเสด็จออกแตเชาตรู เสด็จ
เขาไปยังกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต อนึ่ง เมื่อเสด็จเขาไป ไดทอดพระเนตร
เห็นสิงคาลกคฤหบดีบุตร เหมือนอยางนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นแลวแล. บทวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะสิงคาลกคฤหบดีบุตร ความวา นัยวา สิงคาลก
คฤหบดีบุตรนั้นไมเห็นพระศาสดาแมประทับยินอยูไมไกล ยังนอบนอมทิศ
ทั้งหลายอยูนั่นเอง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเผยพระโอฐดุจ
มหาปทุมกําลังแยมโดยสัมผัสแสงพระอาทิตยฉะนั้น ไดตรัสพระวาจานี้วา
ดูกอนคฤหบดีบุตร เธอทําอะไรหนอ ดังนี้ เปนตน. บทวา ขาแต
พระองคก็ในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศกันอยางไร ความ
วา นัยวา สิงคาลกคฤหบดีบุตร สดับพระดํารัสนั้นของพระผูมีพระภาคเจา
แลว คิดวาไดยินวา ทิศที่บิดาของเรากลาว ควรนอบนอมทิศ ๖ นั้น ไมใช
ทิศนี้ นัยวา พระอริยสาวกนอบนอมทิศ ๖ อยางอื่น ชางเถิด เราจะ
ทูลถามถึงทิศที่พระอริยสาวกพึงนอบนอมแลว จึงจักนอบนอม ดังนี้ สิงคาลกคฤหบดีบุตรนั้นเมื่อจะทูลถามถึงทิศเหลานั้น จึงกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็ในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศกันอยางไร
เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา ยถา เปนเพียงนิบาต. บทวา กถ ปน
นี้เปนบทถาม.
บทวา กรรมกิเลสทัง้ หลาย ความวา สัตวทั้งหลายจักเศราหมอง
ดวยกรรมทั้งหลายเหลานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา กรรมกิเลส
ทั้งหลาย. บทวา าเนหิ แปลวา ดวยเหตุทั้งหลาย. บทวา อปายมุขานิ
แปลวา ทางแหงความฉิบหาย. บทวา ผูนั้น คือ พระอริยสาวกผูเปน
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โสดาบัน. บทวา จุทฺทสปาปกาปคโต แปลวา ปราศจากบาปคือความ
ลามก ๑๔ อยางเหลานี้ . บทวา ฉ ทิสา ปฏิจฺฉาที แปลวา ปกปดทิศ ๖.
บทวา อุโภโลกวิชยาย ความวา เพื่อชนะโลกนี้และโลกหนาทั้งสอง.
บทวา และโลกนี้อันพระอริยสาวกนั้นปรารภแลว ความวา จริงอยู
เวรทั้ง ๕ ในโลกนี้ ยอมไมมี แกพระอริยสาวกเห็นปานนั้น ดวยเหตุนั้น
โลกนี้เปนอันพระอริยสาวกนั้นปรารภแลว คือ ยินดีแลว และสําเร็จแลว
เวรทั้งหลาย ๕ ยอมไมมแี มในโลกหนา ดวยเหตุนั้น โลกหนาเปนอัน
พระอริยสาวกยินดีแลว. เพราะฉะนั้น พระอริยสาวกนั้น เบือ้ งหนาแต
ตาย เพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. ดวยประการดังนี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งแมบทไวโดยยอ บัดนี้ เมื่อจะยังแมบทนั้นให
พิสดารจึงตรัสวา กรรมกิเลส ๔ ทีพ่ ระอริยสาวกละไดแลว เปนไฉน
เปนตน.
บทวา กมฺมกิเลโส ความวา ชื่อวา กรรมกิเลสเพราะกรรมนั้น
เปนกิเลส เพราะสัมปยุตดวยกิเลส. จริงอยู คนมีกิเลสเทานั้นยอมฆาสัตว
คนไมมีกิเลสยอมไมฆาสัตว เพราะฉะนั้น ปาณาติบาตทานจึงกลาววา เปน
กรรมกิเลส. แมในกรรมกิเลสมีอทินนาทานเปนตน ก็มีนัยนีแ้ ล. บทวา
อถาปร ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคาถาประพันธแสดงความนั้น
ตอไปอีก.
บทวา ยอมทํากรรมอันลามก ความวา พระผูมีพระภาคเจาเพราะ
เมื่อพระองคทรงแสดงถึงบุคคลผูกระทําแลว ผูไมกระทํายอมปรากฏ ฉะนั้น
แมทรงตั้งแมบทวา พระอริยสาวกยอมไมทํากรรมอันลามก เพราะพระองค
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ทรงฉลาดในเทศนา เมื่อจะทรงแสดงบุคคลผูกระทํากอน จึงตรัสบทนี้วา
บุคคลยอมกระทํากรรมอันลามก. ในบททั้งหลายนั้น บทวา ถึงฉันทาคติ
ความวา ถึงอคติ ดวยความพอใจ คือดวยความรัก กระทําสิ่งไมควรทํา.
แมในบทอื่นก็มีนัยนี้แล. ในบททั้งหลายนั้น ผูใดทําผูไมเปนเจาของให
เปนเจาของ ดวยสามารถความพอใจวา ผูนี้เปนมิตรของเรา เปนผูชอบพอ
กับเรา เปนผูคบหากันมา เปนญาติสนิทของเรา หรือใหของขวัญแกเรา
ดังนี้ ผูนี้ถึงฉันทาคติ ชือ่ วายอมทํากรรมอันลามก. ผูใดกระทําผูไมเปน
เจาของใหเปนเจาของดวยสามารถมีเวรกันเปนปกติวา ผูนี้เปนผูมีเวรกับ
เราดังนี้ หรือดวยสามารถความโกรธอันเกิดขึ้นในขณะนั้น ผูนี้ถึงโทสาคติ
ชื่อวายอมทํากรรมอันลามก. อนึ่ง ผูใด เพราะความเปนผูมีปญญาออน
เพราะความเปนผูโงทึบ พูดไมเปนเรื่อง กระทําผูไมเปนเจาของใหเปน
เจาของ ผูนี้ถึงโมหาคติ ชื่อวายอมกระทํากรรมอันลามก. อนึง่ ผูใดกลัววา
ผูนี้เปนราชวัลลภหรือเปนผูอาศัยอยูกับศัตรู พึงทําความฉิบหายแกเราดังนี้
สลัวทําผูไมเปนเจาของใหเปนเจาของ ผูนี้ถึงภยาคติ ชื่อวายอมทํากรรม
อันลามก. อนึ่ง ผูใด เมื่อแบงของอยางใดอยางหนึ่ง ยอมใหของเกิน
เปนพิเศษ ดวยสามารถความรักวา ผูนี้เปนเพื่อนของเราหรือรวมกินรวม
นอนกับเรา ยอมใหของพรองลงไปดวยสามารถความโกรธวา ผูนี้เปนศัตรู
ของเราดังนี้ เพราะความโงเขลา ไมรูของที่ใหแลวและยังไมให ยอมให
ของพรองแกบางคน ใหของมากแกบางคนกลัววาผูนี้เมื่อเราไมใหสิ่งนี้ พึง
ทําแมความฉิบหายแกเรา ยอมใหของเกินเปนพิเศษแกบางคน ผูนั้นแม
เปนผูมีอคติ ๔ อยางนี้ ก็ถึงอคติมีฉันทาคติเปนตนตามลําตับ ชื่อวายอม
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ทํากรรมอันลามก. แตพระอริยสาวก แมจะถึงสิ้นชีวิต ก็ไมถึงอคติมีฉันทาคติเปนตน ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระอริยสาวกยอมไมทํากรรม
อันลามกโดยฐานะ ๔ เหลานี้. บทวา ยศของผูนนั้ ยอมเสื่อม ความวา
แมเกียรติยศ แมบริวารยศของผูถึงอคตินั้น ยอมเสื่อม คือ ยอมเสียหาย.
สุรา ๕ ชนิด คือ สุราทําดวยขนม สุราทําดวยแปง สุราทําดวย
ขาวสุก สุราใสสาเหลา สุราประกอบดวยเธอ ชือ่ วา สุรา ในบทนี้วา
ผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดังนี้. ของดอง
๕ ชนิดใด คือ ของดองดวยดอกไม ของดองดวยผลไม ของดองดวยน้ําหวาน
ของดองดวยน้ําออย ของดองประกอบดวยเธอ ชือ่ วา เมรัย. แมทั้งหมด
นั้น ชื่อวา มัชชะ ดวยสามารถทําใหเมา. บทวา ปมาทฏาน แปลวา
เหตุแหงความประมาท. บทนี้ เปนชือ่ ของเจตนา ของผูดื่มน้ําเมา. บทวา
ประกอบเนือง ๆ อธิบายวา ประกอบเนือง ๆ คือทําบอย ซึ่งการดื่ม
น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท. ก็เพราะเมื่อผู
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมานี้ โภคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อม
และที่ยังไมเกิดขึ้นยอมไมเกิด ฉะนั้น ทานจึงกลาววา เปนทางเสื่อมแหง
โภคะทั้งหลาย. บทวา วิกาลวิสิขาจริยานุโยโค ความวา ความเปนผู
เที่ยวไปในตรอกอันไมใชเวลา. บทวา เที่ยวดูมหรสพ คือ ไปดูมหรสพ
ดวยสามารถการดู การฟอนเปนตน. บทวา ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความ
เกียจคราน อธิบายวา เพราะความเปนผูขวนขวายในการประกอบดวย
ความเปนผูเกียจครานทางกาย. พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งแมบทของทาง
แหงความเสื่อม ๖ ประการ อยางนี้แลว เมื่อทรงจําแนกแมบทเหลานั้นใน
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บัดนี้ จึงตรัสวา ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการเหลานี้แล ดังนี้
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อันตนเห็นเอง คือ ความเปนอยูในโลกนี้
อันตนพึงเห็นเอง. บทวา ธนชานิ แปลวา เสื่อมทรัพย. บทวา กอการ
ทะเลาะ ความวา กอการทะเลาะดวยวาจาและการทะเลาะดวยการใชมือ
เปนตน. บทวา น้ําเมา เปนบอเกิดแหงโรคทั้งหลาย ความวา น้ําเมา
เปนเขตแดนแหงโรคเหลานั้น มีโรคตาเปนตน. บทวา น้ําเมาเปนเหตุ
เสียชื่อเสียง ความวา เพราะชนดื่มน้ําเมาแลว ยอมประหารแมมารดา
แมบิดาได ยอมกลาวคําที่ไมควรกลาว แมอื่นอีกมาก ยอมทําสิ่งที่ไมควร
ทํา ดวยเหตุนี้ ชนทั้งหลาย ถึงการติเตียนบาง ลงโทษบาง ตัดอวัยวะมีมือ
และเทาเปนตนบาง ถึงความเสียชื่อเสียง ในโลกนี้บาง ในโลกหนาบาง.
ดวยประการฉะนี้ สุรานั้น จึงชื่อวาเปนเหตุเสียชื่อเสียงของชนเหลานั้น.
บทวา น้ําเมาเปนเหตุ ไมรูจักละอาย ความวา เพราะน้ําเมายอมยัง
ความละอายอันเปนที่ซึ่งควรซอนเรน ควรปกปด ใหกําเริบ ใหพินาศ
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ยังหิริใหกําเริบ ดังนี้. อนึ่ง คนเมาสุรา
เปดอวัยวะนั้น ๆ แลวเทีย่ วไปได. ดวยเหตุนั้น สุรานั้น ทานจึงกลาววา
เปนเหตุไมรูจักละอาย เพราะทําหิริใหกําเริบ. บทวา น้ําเมา เปนเหตุ
ทอนกําลังปญญา ความวา น้ําเมา ยอมทําความรูวาสัตวมีกรรมเปนของ
ตนใหออนลงเหมือนปญญาของพระสาคตเถระฉะนั้น เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาววาน้ําเมาเปนเหตุทอนกําลังปญญา. แตน้ําเมาไมอาจทําผูไดมรรค
ปญญาใหออนได. เพราะสุรานั้นยอมไมเขาไปภายในปากของทานที่บรรลุ
มรรคแลว. บทวา ฉฏ ปท แปลวา เหตุที่ ๖.
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บทวา ชื่อวาไมคุมครอง ไมรักษาตัว อธิบายวา เพราะบุคคล
เที่ยวไปมิใชเวลายอมเหยียบตอและหนามเปนตนบาง พบงูบาง ยักษเปน
ตนบาง แมศัตรูรูวาจะไปยังที่นั้น ๆ ก็แอบจับตัวหรือฆา. ดวยเหตุนี้
จึงชื่อวาไมคุมครอง ไมรักษาตัว. แมบุตรและภรรยาคิดวา บิดาของเรา
สามีของเรา เที่ยวในกลางคืน จะกลาวไปไยถึงตัวเราดังนี้. ดวยเหตุนี้
แมบุตรธิดา แมภรรยาของเขากระทําธุรกิจนอกบานเที่ยวไปในกลางคืน
ก็ยอมถึงความพินาศ. แมบุตรภรรยาของเขาก็ชื่อวาเปนผูไมคุมครองตัว
ไมรักษาตัว ดวยอาการอยางนี้. บทวา ทรัพยสมบัติ ความวา พวกโจร
รูความที่บริวารชนพรอมดวยบุตรภรรยานั้นเที่ยวในกลางคืน จะเขาไปยัง
เรือนที่วางคน นําเอาของที่ตองการไป. ดวยอาการอยางนี้ ชือ่ วาเปนผูไม
คุมครอง ไมรักษาแมทรัพยสมบัติ. บทวา เปนที่ระแวง ความวา เปนผู
ที่ควรระแวงวา คนนี้จักเปนผูกระทําแมในกรรมอันลามกที่คนอื่นทํา. เมือ่
กลาวคําวา บุคคล ไปโดยประตูเรือนของผูใด ๆ โจรกรรมหรือปรทาริกกรรม การขมขืน ใดอันคนอื่นทําไวในที่นั้น กรรมนั้น เปนอันวาบุคคล
ผูนี้กระทํากรรมนั้น แมไมจริง ไมมีก็ยอมปรากฏ คือยอมตั้งอยู ในบุคคล
นั้น. บทวา การเที่ยวกลางคืนอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมาก ความ
วา ใคร ๆ ไมอาจกลาววาทุกขมีประมาณเทานี้ โทมนัสมีประมาณเทานี้ ของ
ผูที่ถูกเขารังเกียจในบุคคลอื่นนั้นแล. ดวยประการดังนี้ ผูเที่ยวกลางคืน
นั้น จึงเปนผูประสบเหตุแหงทุกขเปนอันมาก คือ ไดรับความลําบากมาก.
บทวา ฟอนที่ไหน ไปที่นั้น ความวา การฟอน มีรํา และละคร
เปนตนมีอยู ในที่ไหน แลวพึงไปในบานหรือนิคมที่มีการฟอนนั้น. เมื่อ
ผูที่เตรียมผาของหอมและดอกไมเปนตน ในวันนีด้ วยคิดวาพรุงนี้เราจักไปดู
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การฟอนของเขา เปนอันทิ้งการงานตลอดวัน. ยอมปรากฏในที่นั้น ตลอด
วันหนึ่งบาง สองวันบาง ตามวันบาง ดวยการดูการฟอน. เมื่อผูเที่ยว
กลางคืน แมไดการถึงพรอมดวยฝนเปนตน ก็ไมทําการหวาน เมื่อถึง
กาลหวานเปนตน โภคะทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิด. เมื่อเรือนไมมีคน
เฝาพวกโจรรูความที่เจาของบานไปขางนอก ยอมลักของที่ตองการไป. ดวย
เหตุนั้น โภคะแมเกิดแกเขาก็ยอมพินาศ. แมในบทวา ขับรองมีที่ไหนไป
ในที่นั้น เปนตน ก็มีนยั นี้แล. การกระทําตาง ๆ ของชนเหลานั้นทาน
กลาวแลวในพรหมชาลสูตร.
บทวา ผูชนะยอมกอเวร ความวา ผูช นะยอมถือเอาซึ่งผาสาฎก
หรือผาโพกของผูอื่น ในทามกลางชุมชนดวยคิดวา เราชนะแลว ดังนี้ ผู
ชนะยอมผูกเวรในบุคคลนั้นวา เขาดูหมิ่นเราในทามกลางชุมชน ชางเถิด
เราจักใหบทเรียนเขาดังนี้. เมื่อชนะอยางนี้ยอมประสบเวร บทวา ผูแพ
ความวา ผูแพยอมเศราโศกถึงผาโพก ผาสาฎกหรือทรัพยสินมีเงินและทอง
เปนตนอยางอื่นของเขาที่ผูอื่นไดไป เขายอมเศราโศก เพราะทรัพยนั้น
เปนเหตุวา ทรัพยนั้นไดมีแลวแกเราหนอ ทรัพยนั้นยอมไมมีแกเราหนอ
ดังนี้ ดวยอาการอยางนี้ ผูแพยอมเสียดายทรัพย บทวา คําพูดของนักการ
พนันที่ไปพูดในที่ประชุมฟงไมขึ้น ความวา เมื่อเขาถูกถามเพราะเปน
พยานในที่วินิจฉัย ดวยคําฟงไมขึ้น. ชนทั้งหลายจะพากันพูดวา ผูนี้เปน
นักเลงสะกา เลนการพนัน พวกทานอยาเชื่อคําพูดของเขา. บทวา ถูก
มิตรอมาตยดูหมิ่น ความวา จริงอยู พวกมิตรอมาตยจะพูดกะเขาอยางนี้วา
สหาย แมทา นก็เปนบุตรของผูมีตระกูล เลนการพนัน เปนผูต ัด เปนผู
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ทําลาย เที่ยวไปนี้ ไมสมควร แกชาติและโคตรของทาน ตั้งแตนี้ไปทาน
ไมพึงทําอยางนี้. นักการพนันนั้นแมถูกเขากลาวอยางนี้ก็ไมเชื่อเขา แต
นั้นพวกมิตรและสหายเหลานั้นไมยืน ไมนั่งรวมกับเขา. แมพวกเขาถูก
ถามเปนพยานก็ไมยอมพูด เพราะเหตุนักการพนันนั้น. ดวยอาการอยางนี้
นักการพนันจึงเปนผูถูกมิตรและสหายดูหมิ่น. บทวา อาวาหะและวิวาหะ
ความวา ผูประสงคจะนําหญิงสาวไปจากเรือนของเขา ชื่อวา อาวาหะ ผู
ประสงคจะใหหญิงสาวอยูในเรือนของเขาชื่อวา วิวาหะ. บทวา อปฺปฏิโต
โหติ แปลวา ไมมีใครปรารถนา บทวา นาล ทารภรณาย ความวา นัก
การพนัน ไมสามารถจะเลี้ยงภรรยาได. ความวา แมใหหญิงสาวในเรือน
ของเขา แมมาจากเรือนของเขา พวกเราก็จักพึงเลี้ยงดูได.
บทวา เย ธุตฺตา นักเลงการพนัน. บทวา โสณฺฑา ความวา
นําใหเปนนักเลงหญิง นําใหเปนนักเลงลักขาว นําใหเปนนักเลงเหลา
นําใหเปนนักเลงลักเผือกมัน. บทวา ปปาสา แปลวา นักเลงดื่ม. บทวา
เนกติกา คือลวงดวยของปลอม. บทวา วฺจนิกา คือ ลวงซึ่งหนา บทวา
นําใหเปนนักเลงหัวไม ความวา เปนผูทําการงานรวมกับผูอื่นที่อยูอาคาร
เดียวกัน เปนตน. บทวา พวกนั้นเปนมิตรของเขา คือ เขาไมยินดีกับ
คนอื่นที่เปนคนดี เขาไปหามิตรลามกเหลานั้นอยางเดียว เหมือนสุกรที่
เขาประดับดวยของหอมและดอกไมเปนตน แลวใหนอนบนที่นอนอยางดี
ก็ยังเขาไปสูหลุมคูถฉะนั้น เพราะฉะนั้น ผูคบคนชั่วเปนมิตรยอมเขาถึง
ความฉิบหายเปนอันมากทั้งในภพนี้ และภพหนา
บทวา อางวา เย็นนักแลวไมทําการงาน ความวา พวกมนุษย

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 105

ลุกขึ้น แตเชาตรูพูดวา พอมหาจําเริญ มาไปทําการงานกันเถิด คน
เกียจครานจะพูดวา ยังหนาวเหลือเกิน กระดูกจะแตก พวกทานไปกันเถิด
เราจักไปที่หลัง แลวนั่งผิงไฟ. มนุษยเหลานั้นไปทําการงานกัน. การงาน
ของคนเกียจครานยอมเสื่อม. แมในบททั้งหลายวา รอนเหลือเกินก็มี
นัยนี้แล.
บทวา ชื่อวาเพื่อดื่มก็มี ความวา บางคนเปนสหายกันใน
โรงเหลาอันเปนที่ดื่มนั่นแหละ. ปาฐะวา ปนฺนสขา ดังนี้ก็ม.ี ความ
อยางเดียวกัน.
บทวา เพื่อนกลาวแตปากวา เพื่อน ๆ ก็มี ความวา บางคน
พูดวา เพื่อน เพื่อน เปนเพื่อตอหนาเทานั้น ลับหลังเปนเชนศัตรู
ยอมแสวงหาชองทางอยางเดียว. บทวา เมื่อประโยชนทั้งหลายเกิดขึ้น
ความวา เมือ่ กิจเห็นปานนั้นเกิดขึ้นแลว. บทวา เวรปฺปสงฺโค แปลวา
มากดวยเวร. บทวา อนตฺถตา แปลวาทําความฉิบหาย. บทวา ความเปนผู
ตระหนี่เหนียวแนน ความวา ความเปนผูตระหนี่เหนียวแนน คือ ความ
เปนผูตระหนี่จัด. บทวา เขาจักจมลงสูหนี้ เหมือนกอนหินจมน้ํา
ฉะนั้น ความวา เขาจมลงสูหนี้ เหมือนกอนหินในกลางคืนเปนปกติ.
เกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืน คือ ไมลุกขึ้นในกลางคืนเปนปกติ.
บทวา มักอางวาเย็นเสียแลว คือ เขากลาวอยางนี้วา เวลานี้เย็นนักแลว
ไมทําการงาน บทวา สละการงาน คือ พูดอยางนี้แลว ไมทําการงาน
บทวา ประโยชนยอมลวงเลยมาณพทั้งหลาย ความวา ประโยชน
ทั้งหลาย ยอมลวงเลยบุคคลเห็นปานนี้ คือ ไมตั้งอยูในบุคคลเหลานั้น.
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บทวา ติณฺณา ภิยฺโย แปลวา ยิ่งกวาหญา. บทวา เขายอมไมเสื่อมจาก
ความสุข ความวา บุรุษนั้น ยอมไมละความสุข ยอมเปนผูสมบูรณดวย
ความสุขทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเนื้อความนี้ ดวยกถามรรคนี.้
อันผูครองเรือน ไมควรทํากรรมนี้ ชื่อความเจริญยอมไมมแี กผูกระทํา
ผูกระทํายอมไดรับการติเตียนอยางเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหนา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงถึงผูไมใชมิตรเปนมิตร
เทียม เปนคนพาลวา ผูใดกระทําอยางนี้ ความฉิบหายยอมเกิดขึ้นแกผูนั้น
ก็หรือภัยอยางอื่น ๆ อันตรายใด ๆ อุปสรรคใด ๆ ทั้งหมดนั้นยอมเกิดขึ้น
เพราะอาศัยคนพาล เพราะฉะนั้น ไมควรคบคนพาลเห็นปานนั้นดังนี้ จึง
ตรัสคําเปนตนวา ดูกอนคฤหบดีบุตร คนไมใชมติ รมี จําพวกเหลานี้
ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา คนปอกลอก ความวา ตนเองมีมือเปลา
มาแลว นําเอาของอยางใดอยางหนึ่ง ไปโดยสวนเดียว. บทวา ดีแตพูด
ความวา เปนดุจผูใหกระทํา เพียงคําพูดเทานั้น. บทวา คนหัวประจบ
คือ ยอมพูดคลอยตาม. บทวา คนชักชวนในทางฉิบหาย คือ เปนสหาย
ในทางเสื่อม แหงโภคะทั้งหลาย. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงคนที่
ไมใชมิตร . จําพวกอยางนี้แลว เมื่อจะทรงจําแนกเหตุอยางหนึ่ง ๆ ในคน
ที่ไมใชมิตรนั้น ดวยเหตุ ๔ อยาง จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอนคฤหบดีบุตร
ดวยฐานะ ๔ อยาง ดังนี้.
ในบททั้งหลายนั้น บทวา เปนคนปอกลอก ความวา เปนผูนํา
ไปโดยสวนเดียวเทานั้น. ความวา เปนผูมีมือเปลามาสูเรือนของสหายแลว
พูดถึงคุณของผาสาฎกที่ตนนุงเปนตน. คนปอกลอกพูดวา ดูกอนสหาย
คนนั้นยอมกลาวถึงคุณของผาผืนนี้กะทานเหลือเกินดังนี้แลว นุงผาผืนอื่น
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ใหผืนนั้นไป. บทวา เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก คือใหของอยางใด
อยางหนึ่งแตนอย แลวปรารถนาของมากจากเขา. บทวา เมื่อมีภัยยอม
ทํากิจ ความวา เมื่อภัยเกิดขึ้นแกตน ยอมทํากิจนั้น ๆ เหมือนเปนทาส
ของเขา คนปอกลอกนี้ ไมทําในกาลทั้งปวง เมื่อภัยเกิดขึ้นจึงทํา ไมทําดวย
ความรัก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนผูไมใชมิตร. บทวา คบเพื่อนเพราะ
เห็นแกประโยชน ความวา ไมคบดวยสามารถ เปนผูคุนเคยฉันมิตร
ที่ประโยชนของตนฝายเดียวจึงคบ. บทวา อางเอาของที่ลวงแลวมา
ปราศรัย ความวา คนดีแตพูด ยอมสงเคราะหดวยสิ่งที่ลวงแลวอยางนี้วา
เมื่อสหายมา เมื่อวาระนี้ ทานไมมา วาระนี้ ขาวกลาของพวกเราสําเร็จ
เรียบรอย พวกเราตั้งขาวสาลี ขาวเหนียวและพืชเปนตนเปนอันมาก แลว
นั่งดูหนทาง แตวันนี้สิ้นไปทั้งหมดแลว ดังนี้. บทวา อางสิ่งที่ยังไมถึงมา
ปราศรัย ความวา คนดีแตพูดยอมสงเคราะหดวยสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางนี้วา
ในวันนี้ ขาวกลาของเราจักเปนที่ปลื้มใจ เมื่อเราทําการสงเคราะหดวย
ขาวกลามีขาวสาลีเปนตน เปนอันมีผลเต็มที่แลว เราจักสามารถเพื่อทําการ
สงเคราะหแกพวกทานไดดังนี้ บทวาคนดีแตพูดสงเคราะหดวยสิ่งหา
ประโยชนมิได ความวา คนดีแตพูด นั่งบนคอชางหรือบนหลังมา ครั้น
เห็นสหายแลว กลาววา เพื่อนเอย เพื่อนจงมานั่ง ณ ที่นี้เถิด คนดีแตพูด
นุงผาสาฏกผืนที่ชอบ แลวกลาววา ผาผืนนี้สมควรแกสหายของเราจริงหนอ
แตเราไมมีผาผืนอื่น. อยางนี้ชื่อวาสงเคราะหดวยสิ่งไมมีประโยชน. บทวา
เมื่อกิจเกิดขึน้ แสดงความขัดของ ออกปากพึ่งไมได ความวา เมื่อ
มีผูกลาววา ขาพเจาตองการเกวียน คนดีแตพูดกลาวคําเปนตนวา เสียดาย
จริง ลอเกวียน เพลาเกวียนหักเสียแลว. บทวา คนหัวประจบ ตามใจ
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เพื่อนใหทําความชั่ว ความวา เมื่อเพื่อนพูดวา พวกเราจะทําปาณาติบาต
เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง คนหัวประจบตามใจเพื่อน ดวยคําวา ดีแลว
เพื่อน ทํากันเถิด. แมในการทําดี ก็มีนยั นี้แล. บทวา เปนสหาย ความวา
เมื่อเพื่อนพูดวา ชนทั้งหลายดื่มเหลากัน ณ ที่โนน ทานจงมาเราจะไป
ในที่นั้น คนชักชวนในทางฉิบหายรับวาดีแลว แลวก็ไป. ในบททั้งปวง
ก็มีนัยนี้. บทวา บัณฑิตรูแจงดังนี้เเลว ความวา รูอยางนี้วา พวกที่
เปนมิตรเทียมดังนี้ . พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงมิตรชั่ว ไมควรคบ
อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงมิตรดี ควรคบในบัดนี้ จึงตรัสคําเปนตนวา
ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรเเท ๔ จําพวกเหลานี้ อีก.
ในบทเหลานั้น บทวา สุหทา แปลวา เพื่อนมีใจดี. บทวา
ปองกันเพื่อนผูประมาทแลว ความวา มิตรมีอุปการะเห็นเพื่อนดื่มน้ําเมา
แลวนอนที่กลางบาน ทีป่ ระตูบาน ที่หนทาง คิดวาเมื่อเพื่อนนอนอยางนี้
ใคร ๆ พึงลักแมผานุงและผาหมไปดังนี้ จึงนั่งใกลเพื่อน เมื่อเพื่อนตื่นพา
ไปสง. บทวา รักษาทรัพยของเพื่อนผูประมาทแลว ความวา มิตรมี
อุปการะคิดวา เพื่อนไปขางนอก หรือดื่มเหลาเมา เรือนไมมีคนเฝา ใคร ๆ
จะพึงลักของอยางใดอยางหนึ่งไปดังนี้ จึงเขาไปยังเรือนปองกันทรัพยของ
เพื่อนนั้น. บทวา เมื่อมีภัยเปนที่พึ่งพํานักได ความวา เมื่อภัยอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้น มิตรมีอุปการะ กลาววาอยากลัว เมื่อสหายเชนเรายังอยู
ทานจะกลัวอะไร แลวขจัดภัยนั้น ออกไปเปนที่หนึ่งพํานักได. บทวา เพิ่ม
ทรัพยใหสองเทา ความวา เมื่อกิจที่ควรทําเกิดขึ้น มิตรมีอุปการะเห็น
สหายมาหาตน แลวถามวา เพราะเหตุไรทานจึงมา. มีการงานในราช
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ตระกูล. ทานควรจะไดอะไร. ขอ ๑ กหาปณะ. ธรรมดาการงานในเมือง
จะไมสําเร็จดวยกหาปณะเดียว ทานจงรับไป ๒ กหาปณะ. เขาให ๒ เทา
ตามที่พูด. บทวา บอกความลับแกเพื่อน ความวา ไมบอกเรื่องอันควร
ปกปดความลับของตนแกคนอื่นแลว บอกแกเพื่อนเทานั้น. บทวา ปด
ความลับของเพื่อน ความวา. มิตรมีอุปการะยอมรักษาความลับที่เพื่อน
กลาวโดยที่คนอื่นไมรู. บทวา ไมละทิ้งในยามมีอันตราย ความวา เมื่อ
ภัยเกิดขึ้น มิตรมีอุปการะยอมไมทอดทิ้ง. บทวา แมชีวิตก็สละเพื่อ
ประโยชนแกเพื่อนได ความวา แมชีวิตของตนก็เปนอันมิตรรวมสุขรวม
ทุกขสละเพื่อประโยชนแกเพื่อนไดทีเดียว มิตรรวมสุขรวมทุกขไมคํานึงถึง
ชีวิตของตน ทําการงานใหแกเพื่อนอยางเดียว. บทวา หามจากความชั่ว
ความวา มิตรแนะประโยชนยอมหามวา เมื่อเราเห็น ๆ อยูทานจะไมได
ทําอยางนี้ ทานอยาทํา เวรทั้ง ๕ อกุศลกรรมบถ ๑๐ เลย. บทวา ใหตั้ง
อยูในความดี ความวา มิตรแนะประโยชนยอมใหประกอบความดีอยางนี้
วา ทานจงเปนไปในกรรมดี ในสรณะ ๓ ในศีล ๕ ในกุศลกรรมบท ๑๐
ทานจงใหทาน จงทําบุญ จงฟงธรรมดังนี้. บทวา ใหฟงสิ่งที่ยงั ไมเคยฟง
คือ ใหฟงสิ่งที่ละเอียด ทําใหฉลาด ซึ่งยังไมเคยฟง. บทวา บอกทาง
สวรรคให ความวา มิตรแนะประโยชนยอมบอกทางสวรรค อยางนี้วา
ชนทั้งหลายกระทํากรรมนี้ ยอมเกิดในสวรรค.
บทวา มิตรมีความรักใครไมยินดีในความเสื่อมของเพื่อน
ความวา มิตรมีความรักใคร เห็นหรือไดยิน ความสูญ เสียเห็นปานนั้นของ
บุตรภรรยาหรือของบริวารชน เพราะความเสื่อม คือเพราะความไมเจริญ
ของเพื่อน ยอมไมยินดีคือไมชอบใจ. บทวา ดวยความเจริญ ความ
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มิตรมีความรักใครเห็นหรือไดยิน ความสมบูรณของขาวกลาเปนตน หรือ
การไดความเปนใหญ เพราะความเจริญของเพื่อนเห็นปานนั้น ยอมยินดี
ชอบใจ. บทวา หามคนที่ติเตียนเพื่อน ความวา เมื่อคนพูดวา คนโนน
รูปชั่ว ไมนาเลื่อมใส มีชาติทราม หรือเปนคนทุศีล ดังนี้ มิตรมีความ
รักใคร ยอมหามผูอื่นที่กลาวติเตียนเพื่อนของตนดวยคําทั้งหลายเปนตน
วา ทานอยาพูดอยางนี้ซิ เขามีรูปงามนาเลื่อมใส มีชาติดีและถึงพรอม
ดวยศีล. บทวา สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน ความวา เมื่อคนพูดวา
คนชื่อโนนมีรูปงามนาเลื่อมใส มีชาติดี ถึงพรอมดวยศีล มิตรมีความรักใคร
ยอมสรรเสริญคนอื่นที่พูดสรรเสริญเพื่อนของตนอยางนี้วา โอ ทานพูดดี
ทานพูดถอยคําอยางนี้. ดีแลว ชายผูนี้มีรูปงาม นาเลื่อมใส มีชาติดี ถึง
พรอมแลวดวยศีล.
บทวา บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีลยอมรุงเรืองสองสวางเพียงดัง
ไฟ ความวา ยอมรุงเรืองดุจไฟสองแสงบนยอดเขาในกลางคืน. บทวา
เมื่อบุคคลสะสมโภคะอยู ความวา เมื่อบุคคลไมเบียดเบียนตนบาง ผูอื่น
บาง รวบรวมโภคะโดยธรรม โดยเสมอ คือทําใหเปนกอง. บทวา เหมือน
แมลงผึ้งทํารัง ความวา กระทําโภคะใหเปนกองใหญโดยลําดับ เหมือน
แมลงผึ้งไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไม นําเกสรดวยจะงอยปากบาง ดวย
ปกทั้งสองบางแลวทํารวงผึ้ง ประมาณเทาลอโดยลําดับ. บทวา โภคะ
ทั้งหลายยอมถึงความเพิ่มพูน ความวา โภคะทั้งหลายของเขายอมถึง
ความเพิ่มพูน. อยางไร. เหมือนจอมปลวกอันตัวปลวกทั้งหลายกอขึ้นโดย
ลําดับ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดุจจอมปลวก อันตัวปลวกกอขึ้น.
อธิบายวาโภคะทั้งหลายยอมถึงความเพิ่มพูนเหมือนจอมปลวกอันตัวปลวก

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 111

กอขึ้นฉะนั้น. บทวา สมาหริตฺวา ความวา รวบรวมแลว. บทวา ผูสามารถ
ความวา คฤหัสถเปนผูมีสภาพเหมาะสม หรือเปนผูสามารถหรือเปนผูใคร
เพื่อดํารงการครองเรือน. บัดนี้พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประทาน
พระโอวาทโดยประการที่ผูครองเรือนพึงดํารงอยู จึงตรัสคําเปนตนวา ผู
ครองเรือนพึงแบงโภคะออกเปน ๔ สวนดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา
เขานั่นแหละยอมผูกมิตรไวได ความวา ผูครองเรือนนั้น เมื่อแบงโภคะ
อยางนี้ชื่อวา ยอมผูกมิตรไวได คือตั้งไวซึ่งความไมแตกกัน. ผูที่มีโภคะ
ยอมสามารถประสานมิตรไวได คนนอกนั้นไมสามารถ. บทวา พึงบริโภค
โภคะโดยสวนเดียว ความวา พึงบริโภคโภคะดวยหนึ่งสวน. บทวา
พึงประกอบการงานดวยสองสวน ความวา พึงประกอบการงานมีกิจกรรม
และพาณิชยกรรมเปนตน ดวยสองสวน. บทวา พึงเก็บ คือ พึงเก็บ
สวนที่สี่เอาไว. บทวา จักมีในยามอันตราย ความวา เพราะการงานนั้น
ยอมไมเปนไปเชนกับวันหนึ่งตลอดกาลของตระกูลทั้งหลาย. บางครั้งแม
อันตรายก็ยอมเกิดขึ้นไดดวยอํานาจราชภัยเปนตน. เพราะฉะนั้น โภคะจักมี
ในยามอันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นอยางนี้ เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ผูครองเรือนพึงเก็บสวนหนึ่งไวดังนี้. ก็ในสวนทั้งหลาย ๔
เหลานี้ พึงเก็บสวนไหน ๆ ไวบําเพ็ญกุศล. ถือเอาสวนที่ทานกลาว ใน
บทวา โภเค ภฺุเชยฺย. ควรถือเอาจากสวนนั้น บริจาคทานแกภิกษุ
ทั้งหลายบาง แกคนกําพราและคนเดินทางเปนตนบาง ควรใหรางวัลแก
ชางหูกและกัลบกเปนตนบาง.
ดวยกถามรรค เพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานพระ
โอวาทเพื่อเวนธรรมที่ควรเวนและเพื่อเสพธรรมที่ควรเสพวา ดูกอน
คฤหบดีบุตร อริยสาวก ละอกุศลดวยเหตุทั้งหลาย ๔ เวนทางเสื่อมแหง
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โภคะทั้งหลายดวยเหตุทั้งหลาย ๖ เสพมิตร ๑๖ จําพวก ดํารงการครองเรือน
กระทําการเลี้ยงดูภรรยา ยอมเปนอยูดวยอาชีพอันเปนธรรม และยอม
รุงเรืองดุจกองไฟในระหวางเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บัดนี้ เมื่อจะทรง
แสดงทิศ ๖ ที่ควรนอบนอม จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอนคฤหบดีบุตร
ก็อริยสาวกเปนผูปกปดทิศทั้ง ๖ อยางไร.
ในบทเหลานั้น บทวา พระอริยสาวกเปนผูปกปดทิศทั้ง ๖
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอยูอยางที่ภัยอันมาจากทิศทั้ง ๖ ยอมไมมา
ถึง เปนแดนเกษมปราศจากภัย จึงตรัสวา อริยสาวกเปนผูปกปดทิศทั้ง ๖
ดังนี้. ในบททั้งหลายเปนตนวา พึงทราบวา มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา
ดังนี้ คือ พึงทราบวามารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา เพราะเปนผูมีอุปการะ
กอน อาจารยเปนทิศเบื้องขวา เพราะเปนผูควรแกทักษิณา บุตรภรรยา
เปนทิศเบื้องหลัง ดวยสามารถติดตามมาขางหลัง มิตรสหายเปนทิศเบื้อง
ซาย เพราะแมกุลบุตรนัน้ อาศัยมิตรและสหาย จึงขามพนทุกขพิเศษนั้น ๆ
ทาสและกรรมกรเปนทิศเบื้องต่ํา ดวยสามารถตั้งอยู ณ แทบเทา สมณพราหมณเปนทิศเบื้องนั้น เพราะความเปนผูตั้งอยูในเบื้องบนดวยคุณธรรม
ทั้งหลาย.
บทวา ทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ ความวา เราอัน
มารดาบิดา ใหดื่มน้ํานมยังมือและเทาใหเจริญ ดูดน้ํามูกให ใหอาบน้ํา
ตกแตงให เลี้ยงดูและประคับประคอง เราจักเลี้ยงมารดาบิดาเหลานั้น ผูแก
เฒาดวยการลางเทา อาบน้ําใหขาวตมและขาวสวยเปนตน. บทวา เรา
จักทํากิจของมารดาบิดา ความวา เราจักเวนการงานของตนไปทํากิจที่
เกิดขึ้นในราชสํานักเปนตน แกมารดาบิดา. บทวา เราจักดํารงวงศตระกูล
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ความวา บุตรไมทําใหนา วัตถุ เงิน และทองเปนตนอันเปนของมารดาบิดาให
พินาศ แมรกั ษาอยู ก็ชอื่ วาดํารงวงศตระกูล บุตรที่ใหมารดาบิดาเสื่อม
จากวงศที่ประกอบดวยอธรรม แมใหตั้งอยูในวงศที่ประกอบดวยธรรม ไม
เขาไปตัดสลากภัตรเปนตน อันมาถึงแลวโดยวงศตระกูล แมใหเปนไปอยู
ก็ชื่อวาดํารงวงศตระกูล. ทานกลาวหมายถึงบทนี้จึงกลาววา เราจักดํารงวงศ
ตระกูล ดังนี.้ บทวา เราจักปฏิบัติตนใหสมควรเปนผูรับทรัพยมรดก
ความวา มารดาบิดาไปถึงโรงศาล กระทําทารกผูไมประพฤติในโอวาท
ของตน ผูปฏิบัติผิด มิใหถือวาเปนบุตร บุตรเหลานั้นก็เปนผูไมสมควร
รับมรดก แตมารดาบิดายอมกระทําทารกผูประพฤติในโอวาท ใหเปนเจา
ขอทรัพยอันมีอยูในตระกูล ทานกลาววา เราจักปฏิบัติตนใหเปนผูสมควร
รับมรดกดวยประสงควาเราจักประพฤติอยางนี้ ดังนี้. บทวา เมื่อทาน
ลวงลับไปแลวจักทําบุญอุทิศใหทาน ความวา เราจักทําทานแผสวน
บุญใหแกทานเหลานั้น แลวจักเพิ่มทานอุทิศใหตั้งแตวันที่สาม.
บทวา มารดาบิดา หามบุตรจากความชั่ว ความวา มารดาบิดา
กลาวถึงโทษ อันเปนไปในปจจุบันและภพหนาของปาณาติบาตเปนตน
แลวหามวา ลูกเอย เจาอยาทํากรรมเห็นปานนั้นเลย ดังนีต้ ิเตียนบุตร
ที่ทําแลว. บทวา ใหตั้งอยูในความดี ความวา มารดาบิดาแมใหสินจาง
เหมือนอนาถปณฑิกเศรษฐีก็ยังใหบุตรตั้งอยูในการสมาทานศีลเปนตน.
บทวา ใหเรียนศิลปะ ความวา มารดาบิดารูความที่บุตรตั้งอยูในโอวาท
ของตนแลว ยังบุตรใหศึกษาศิลปะมีการคํานวณชั้นยอดเปนตน อันไปตาม
วงศตระกูล. บทวา หาภรรยาที่สมควรให คือ สมควรดวยตระกูล ศีล
และรูปเปนตน. บทวา มอบทรัพยใหในสมัย ความวาใหทรัพยในสมัย.
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ในบทนั้น สมัย ๒ อยาง คือ นิจสมัย ๑ กาลสมัย ๑. มารดาบิดาใหดวย
คําวา เจาจงกระวีกระวาดถือเอาสิ่งที่ควรถือเอานี้ นี้จงเปนรายจาย ของเจา
เจาจงทํากุศลดวยรายจายนี้ ดังนี้ชื่อวาใหในนิจสมัย ใหเปนนิจ. มารดาบิดา
ยอมใหในสมัยตัดจุกแตงงานเปนตน ชื่อวา ใหในกาลสมัย. อีกอยางหนึ่ง
มารดาบิดาแมใหดวยคําวา เจาจงทํากุศลดวยทรัพยนี้แกบุตรผูนอนบนเตียง
มรณะในครั้งสุดทาย ก็ขอวาใหในสมัย.
บทวา ทิศเบื้องหนา นั้น อันบุตรปกปดแลว ความวา ทิศ
เบื้องหนาอันบุตรปกปดแลว โดยที่ภัยพึงมาจากทิศเบื้องหนา ยอมไมมาถึง.
ก็ถาบุตรทั้งหลายพึงเปนผูปฏิบัติผิด มารดาบิดาเปนผูปฏิบัติชอบดวยการ
เลี้ยงดูเปนตน ตั้งแตยังเปนหนุม ทารกเหลานั้น เปนผูไมสมควรแก
มารดาบิดา เพราะฉะนั้น ภัยนั้นพึงมาถึง. บุตรทั้งหลาย เปนผูปฏิบัติชอบ
มารดาบิดาเปนผูปฏิบัติผิด มารดาบิดาก็ไมสมควรแกบุตรทั้งหลาย ดังนั้น
ภัยนี้พึงมาถึง. เมื่อทั้งสองปฏิบัติผิด ก็มีภัยทั้งสองอยาง. เมื่อทั้งสองปฏิบัติ
ชอบ ก็ไมมีภัยทั้งหมด. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทิศเบื้องหนานั้น
อันบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ไมใหมีภัยดังนี้. ก็แลพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นตรัสอยางนี้แลว ไดตรัสกะสิงคาลกะวา ดูกอนคฤหบดีบุตร บิดา
ของเธอไมไดใหเธอนอบนอมทิศเบื้องหนาที่โลกสมมติกัน แตบิดาของเธอ
กระทํามารดาบิดาใหเปนเชนกับทิศเบื้องหนาแลวใหเธอนอบนอม บิดาของ
เธอกลาวถึงทิศเบื้องหนาอยางนี้ไมใชอยางอื่น.
บทวา ดวยการลุกขึน้ คือดวยลุกขึ้นจากที่นั่ง. จริงอยู ศิษยเห็น
อาจารยมาแตไกล ลุกจากที่นั่งทําการตอนรับ รับสิ่งของจากมือ ปูอาสนะ
ใหอาจารยนั่งแลว พึงทําการพัด ลางเทา นวดเทา เปนตน นั้นทาน
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กลาวหมายถึงบทวา ดวยการลุกขึ้นดังนี้. บทวา ดวยการรับใช ความวา
ดวยเขาไปรับใชวันละ ๓ ครั้ง. แตที่แน ๆ ก็ควรไปในกาลเรียนศิลปะ.
บทวา ดวยการเชื่อฟง ความวา ก็ศษิ ยเมื่อไมเชื่อฟง ยอมไมบรรลุคุณ
วิเศษ. บทวา ดวยการปรนนิบัติ คือ ดวยกาวปรนนิบัติเล็ก ๆ นอย ๆ
ไมเหลือบากวาแรง. จริงอยูศิษยควรลุกขึ้นแตเชาตรู ใหน้ําบวนปาก
แปรงสีฟน แมในเวลาอาหารก็ถือเอาน้ําดื่มไปให แลวทําการรับใช เสร็จ
แลวไหว ควรกลับได ควรชักผาที่มัวหมอง ควรตั้งน้ําอาบในตอนเย็น ควร
อุปฐากในเวลาที่ทานไมสบายแมบรรพชิตก็ควรทําอันเตวาสิกวัตรทุกอยาง.
นี้ทานหมายถึงบทวา ดวยการปรนนิบัติ. บทวา ดวยการเรียนศิลปะ
โดยเคารพ ความวา การเรียนนิดหนอยแลวทองหลาย ๆ ครั้งแมบทเดียว
ก็ควรเรียนใหรูจริงชื่อวา เรียนดวยความเคารพ.
บทวา แนะนําดี ความวา อาจารยทั้งหลายยอมใหศิษยศึกษา คือ
แนะนํามารยาทนี้วา เธอควรนั่งอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควรเคี้ยวอยางนี้
ควรบริโภคอยางนี้ ควรเวนมิตรชั่ว ควรคบมิตรดีดังนี้. บทวา ใหเรียนดี
ความวา อาจารยทั้งหลายชําระอรรถและพยัญชนะชี้แจงประโยคแลว ให
ศิษยเรียนโดยอาการที่ศิษยจะเรียนไดดี. บทวา ยกยองใหปรากฏใน
เพื่อนฝูง ความวา อาจารยทั้งหลายกลาวถึงคุณของศิษยอยางนี้วา ศิษย
ของเราคนนี้ ฉลาดเปนพหูสูตร เทา ๆ กับเรา พวกทานพึงยึดเหนี่ยวศิษยนี้
ไวแลว ใหศษิ ยปรากฏในเพื่อนฝูงทั้งหลาย. บทวา ทําการปองกันในทิศ
ทั้งหลาย ความวา อาจารยยอมทําการปองกันศิษยในทิศทั้งปวงดวยให
ศึกษาศิลปะ. เพราะวา ลาภสักการะยอมเกิดแกผูเรียนศิลปะในทิศที่ไป
แสดงศิลปะ ลาภสักการะนั้นเปนอันชื่อวา อาจารยกระทําแลว. มหาชน
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แมเมื่อจะกลาวถึงคุณของศิษยนั้น ยอมกลาวถึงคุณของอาจารยกอนโดยแท
วา ศิษยของทานนี้เปนศิษยที่ลางเทาอาจารยอยูแลวดังนี้. ลาภเกิดขึ้นแก
ศิษยนั้นแมประมาณถึงพรหมโลก ก็เปนของอาจารยนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง
โจรทั้งหลายในดง ยอมไมเห็น อมนุษยก็ดี งูเปนตนก็ดี ยอมไมเบียดเบียน
ศิษยคนใด ผูอยากไดวิชาเดินไป อาจารยแมใหศิษยคนนั้นศึกษาก็ชื่อวา
ยอมทําความปองกันในทิศทั้งหลาย. อาจารยทั้งหลายแมยกยองศิษยอยางนี้
วา ศิษยของเราอยูในทิศนี้ ไมมีตางกันในศิลปะนี้ของศิษยและของเราพวก
ทานจงไปถามศิษยนั้นเถิด แกมนุษยผูเกิดความสงสัยจากทิศที่ศิษยนั้นไป
แลวมาหาตน ก็ชื่อวายอมทําการปองกันเพราะลาภสักการะเกิดขึ้นแกศิษย.
ในที่นั้น อธิบายวา ยอมทําใหเปนที่พึ่ง. บทที่เหลือในเรื่องนี้พึงประกอบ
โดยนัยกอนนั่นแล.
พึงทราบความในวาระทิศที่ ๓. บทวา ดวยยกยอง ความวา ดวย
กลาวถอยคํายกยองอยางนี้วา แมเทพ แมดิศ ดังนี.้ บทวา ดวยไมดูหมิ่น
ความวา ดวยไมกลาวดูถูก ดูหมิ่นเหมือนโบยเบียดเบียนแลวพูดกะทาสและ
กรรมกรเปนตน ฉะนั้น. บทวา ดวยไมประพฤตินอกใจ ความวา สามี
ละเลยภรรยาแลว บําเรอกับหญิงอื่น ชื่อวาประพฤตินอกใจภรรยา ดวยไม
ทําอยางนั้น. บทวา ดวยสละความเปนใหญให มอบความเปนใหญให
ความวา จริงอยู หญิงทั้งหลายไดอาภรณแมเชนเครื่องประดับมหาลดา
เมื่อไมไดจัดอาหารยอมโกรธ เมื่อสามีวางทัพพีในมือแลวกลาววา แมจง
ทําตามชอบใจของแมเถิด ดังนี้ แลวมอบครัวใหชื่อวามอบความเปนใหญ
ทั้งหมดให อธิบายวา ดวยทําอยางนั้น. บทวา ดวยมอบเครื่องประดับให
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ความวา ดวยมอบเครื่องประดับตามสมควรแกสมบัติของตน.
บทวา ภรรยาจัดการงานดี ความวา ภรรยาไมละเลยเวลาตมขาวตม
และหุงขาวสวยเปนตน แลวจัดการงานใหดี ดวยการทําความดีแกสามีนั้น ๆ.
บทวา สงเคราะหบริชน ความวา สงเคราะหบริชนดวยความนับถือเปนตน
และดวยการสงขาวเปนตน. ชนผูเปนญาติของสามีและของตนชื่อบริชน
ในที่นี้. บทวา ไมประพฤตินอกใจสามี ความวา ไมท้งิ ขวางสามีแลว
ปรารถนาชายอื่นแมดวยใจ. บทวา รักษาทรัพยที่สามีหามาได ความวา
ทรัพยที่สามีทํากสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตนแลวนํามารักษาไว. บทวา
เปนผูขยัน ความวา เปนผูฉลาดละเอียดละออในการจัดขาวยาคูแลภัตร
เปนตน. บทวา ไมเกียจคราน ความวา ไมขี้เกียจ ภรรยาไมเปนเหมือน
อยางหญิงพวกอื่น ซึ่งเกียจคราน นั่งจมอยูกับที่ที่ตนนั่ง ยืนและอยูกับที่
ที่ตนยืนฉะนั้น ยอมยังกิจทั้งปวงใหสําเร็จดวยใจกวางขวาง. พึงประกอบ
บทที่เหลือในเรื่องนี้ โดยนัยกอนนั่นแล.
พึงทราบความในวาระทิศที่ ๔. บทวา ดวยไมแกลงกลาวใหคลาด
จากความเปนจริง ความวา ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง
ถึงผูที่ยึดถือไวแลว ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริงแลวใหอยางนี้
วา แมชื่อนีก้ ็มีอยูในบานของพวกเรา แมชื่อนี้กม็ ี ทานจงรับเอาไปเถิด.
บทวา นับถือตลอดถึงวงศของมิตร ความวา บุตรธิดาของสหายชื่อประชา
ก็บุตรธิดาของบุตรธิดาเหลานั้น เปนหลานและเปนเหลน ชือ่ วา ประชา
อื่น ๆ ยอมบูชา ยอมยินดี ยอมนับถือ พวกเขา กระทําการมงคลเปนตน
แกพวกเขาในการทําพิธีมงคลเปนตน. บทที่เหลือในเรื่องนี้พึงประกอบ
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โดยนัยกอนนั้นแล.
บทวา ดวยจัดการงานตามกําลัง ความวา ดวยไมใหคนแกทํางาน
ที่คนหนุมทํา หรือไมใหคนหนุมทํางานที่คนแกทํา ไมใหชายทํางานที่หญิง
ทํา หรือไมใหหญิงทํางานที่ชายทําแลวจัดการงานตามกําลังของคนนั้น ๆ.
บทวา ดวยใหอาหารและรางวัล ความวา ดวยกําหนดความสมควรของ
คนนั้นๆ วา คนนี้เปนลูกคนเล็ก คนนี้อยูรวมกันมา ดังนี้ แลวใหอาหาร
และคาใชจาย. บทวา ดวยรักษาในเวลาเจ็บไข ความวา ดวยไมให
ทํางานในเวลาไมสบายแลวใหยาทําใหสบายเปนตน แลวดูแลรักษา. บทวา
ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกนิ ความวา ดวยเมื่อไดของมีรส
อรอยแปลก ๆ แลวไมกนิ เสียเองทั้งหมด แจกใหทาสและกรรมกรเหลานั้น.
บทวา ดวยปลอยในสมัย ความวา ดวยปลอยในนิจสมัยและกาลสมัย
ทาสและกรรมกรทํางานตลอดวันยอมเหน็ดเหนื่อย เพราะฉะนั้น การรู
เวลาแลวปลอยโดยประการที่ทาสและกรรมกรไมเหน็ดเหนื่อย ชื่อวาปลอย
ในนิจสมัย. การใหชอบตบแตงของเคี้ยวแลของบริโภคเปนตน ในวันมี
มหรสพนักขัตฤกษ และเลนกีฬาเปนตนแลว ปลอย ชื่อวาปลอยในกาลสมัย.
บทวา ถือเอาแตของที่นายให ความวา ไมหยิบฉวยอะไร ๆ
เยี่ยงโจร ถือเอาแตของที่นายใหเทานั้น. บทวา ทําการงานใหดีขึ้น ความวา
ไมเพงโทษวา เรื่องอะไรที่เราจะทํางานใหแกเขา เราไมเห็นไดอะไร ๆ เลย
แลวมีใจยินดีทํางาน เปนผูกระทํางานอยางที่ทําดีแลว. บทวา นําคุณของ
นายไปสรรเสริญ ความวา เมื่อถึงคราวสนทนากันในทามกลางบริษัท
นําคุณของนายไปสรรเสริญวาไมมีใครเชนกับนายของเรา เราไมรูแมความ
เปนทาสของตน ไมรูความที่ทานเหลานั้นเปนนาย นายอนุเคราะหพวกเรา
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ถึงอยางนี้. บทที่เหลือ แมในเรื่องนี้ พึงประกอบโดยนัยกอนนั้นแล.
ทานกลาวเมตตากายกรรมเปนตนที่กุลบุตร เขาไปตั้งเมตตาจิต
กระทําแลว ในบททั้งหลายเปนตนวา ดวยกายกรรมประกอบดวยเมตตา
ดังนี้. ในบทเหลานั้น การไปวัดดวยคิดวา เราจักนิมนตภิกษุทั้งหลาย
การถือ ธัมกรกกรองน้ําและการกระทํามีการนวดหลังและนวดเทาเปนตน
ชื่อวากายกรรมประกอบดวยเมตตา. การเห็นภิกษุทั้งหลายเขาไปบิณฑบาต
แลวกลาวคําเปนตนวา พวกทานจงถวายขาวตม พวกทานจงถวายขาวสวย
โดยความเคารพดังนี้ การใหสาธุการแลวฟงธรรมและการกระทําการปฏิสันถารเปนตนโดยความเคารพ ชื่อวา วจีกรรมประกอบดวยเมตตา. การ
คิดอยางนี้วา พระเถระผูเขาไปสูตระกูลของพวกเรา ขอจงเปนผูไมมีเวร
ขอจงเปนผูไมเบียดเบียนเถิด ชื่อวา มโนกรรมประกอบดวยเมตตา. บทวา
อนาวฏทฺวารตาย แปลวา ดวยความเปนผูไมปดประตู. ในบทนั้น
อธิบายวากุลบุตรแมเปดประตูทั้งหมด ไมให ไมตอนรับผูมีศีลทั้งหลาย
ก็ชื่อวาเปนผูปดประตูอยูนั้นเอง. ก็แตวากุลบุตรแมปดประตูทั้งหมด ให
ตอนรับ ผูมศี ีลเหลานั้น ก็ชื่อวาเปนผูเปดประตูอยูนั้นเอง. เมือ่ ผูมีศีลมา
ถึงประตูเรือน ไมควรกลาวสิ่งที่มีอยูวาไมมี แลวถวาย อยางนี้ชื่อวา ความ
เปนผูไมปดประตู. บทวา ดวยใหอามิสทานเนือง ๆ อธิบายวา ของที่
ควรบริโภคกอนภัตตาหาร ชื่อวาอามิส เพราะฉะนั้น ดวยการถวายขาว
ยาคูและภัตแดผูมีศีลทั้งหลาย ดังนี้.
บทวา อนุเคราะหดวยใจงาม ความวา ดวยแผประโยชนเกื้อกูล
อยางนี้วา ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีความสุข ไมมีเวร ไมมีโรค ไม
เบียดเบียนกันเถิด. อีกอยางหนึ่ง สมณพราหมณ แมพาเพื่อนพรหมจรรย
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ผูมีศีลเหลาอื่น แลวเขาไปสูเรือนของอุปฐากทั้งหลาย ก็ชื่อวา อนุเคราะห
ดวยใจงาม. บทวา ทําสิ่งที่ฟงแลวใหแจมแจง ความวา มีสิ่งใดที่กุลบุตร
เหลานั้นฟงแลวตามปกติ สมณพราหมณทั้งหลายบอกเนื้อความของสิ่งนั้น
แลวบรรเทาความสงสัยหรือใหปฏิบตั ิตามที่เปนจริง. บทที่เหลือแมในเรื่องนี้
ก็พึงประกอบโดยนัยกอนนั้นแล.
บทวา คฤหัสถผูสามารถ ความวา คฤหัสถผูสามารถกระทํา
การเลี้ยงดูบุตรภรรยา แลวใหครองเรือน. บทวา บัณฑิต คือเปนผู
ฉลาดในฐานะนอบนอมทิศทั้งหลาย. บทวา เปนผูละเอียดคือ เปนผู
ละเอียดดวยการเห็นความอันสุขุม หรือดวยกลาววาจานุมนวล. บทวา
มีไหวพริบ คือ เปนผูมีไหวพริบในฐานะนอบนอมทิศทั้งหลาย บทวา
ถอมตน คือ ประพฤติต่ํา. บทวา ไมกระดาง คือ เวนจากความดื้อรั้น.
บทวา มีความเพียร คือ ถึงพรอมดวยความขยันและความเพียร. บทวา
ไมเกียจคราน ความวา ผูปราศจากความเกียจคราน. บทวา มีความ
ประพฤติไมขาดสาย คือ มีความประพฤติไมขาดดวยสามารถกระทํา
ติดตอกันไป. บทวา มีปญ
 ญา คือ ประกอบดวยปญญาอันทําใหเกิดฐานะ.
บทวา เปนผูสงเคราะห คือ ทําการสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔. บทวา
ทําใหเปนมิตร คือ แสวงหามิตร. บทวา เปนผูรูถอยคํา คือ รูค ําอัน
บุพการีกลาว. อธิบายวา ในเวลาไปเรือน สหาย ระลึกถึงคําพูดที่บุพการี
พูดวา พวกทานจงใหผาโพก จงใหผาสาฎกแกสหายของเรา จงใหอาหาร
และคาจางแกมนุษยทั้งหลาย เมื่อเขามาเรือนของตน เปนผูก ระทําตอบ
เพียงเทานั้น หรือยิ่งกวานั้น. อีกอยางหนึ่ง รูคําพูดของสหายนั้น แมเปน
คําพูดที่ประพฤติตามกันตอ ๆ กันมา ไมสามารถจะรับไดดวยความละอาย
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สหายผูมาดวยคิดวา เราจักไปเรือนของสหายแลวจักถือเอาสิ่งนี้ดังนี้ เขา
มาดวยประโยชนอันใด ยังประโยชนอันนั้นใหสําเร็จ ชื่อวา รูคําพูด
แมตรวจตราดูแลวใหสิ่งที่สหายพรอง ก็ชื่อวา เปนผูรูคําพูดเหมือนกัน
บทวา เปนผูแนะนํา ความวา เมื่อจะชี้แจงเนื้อความนั้น ๆ เปนผูแนะนํา
ดวยปญญา. ชี้แจงเหตุหลาย ๆ อยาง แนะนําชื่อวาเปนผูแนะนําเหตุผล
แนะนําบอย ๆ ชื่อวา ตามแนะนํา. บทวา ตตฺถ ตตฺถ ความวา ใน
บุคคลนั้น ๆ. บทวา เหมือนสลักรถอันแลนไปอยู ความวา เมื่อการ
สงเคราะหเหลานี้ ยังมีอยูโดยแท โลกยังเปนไปได เมื่อไมมีโลกก็เปน
ไปไมได เหมือนสลักยังมีอยู รถยอมแลนไปได เมื่อสลักไมมี รถก็แลน
ไปไมได ฉะนั้น. เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา การสงเคราะหเหลานี้แลใน
โลกเหมือนสลักรถแลนไปอยูฉะนั้น. บทวา มารดาไมไดรับความนับถือ
บูชาเพราะเหตุแหงบุตร ความวา ผิวามารดาไมพึงทําการสงเคราะห
ใหเลานี้แกบุตร มารดาไมพึงไดความนับถือหรือความบูชาเพราะเหตุแหง
บุตร. บทวา สงฺคเห เอเต. เปนปฐมาวิภัตติ์ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ์.
หรือปาฐะวา สงฺคเห เอเต. บทวา สมฺมเปกฺขนฺติ ตัดบทเปน สมฺมา
เปกฺขนฺติ. บทวา ปสสา จา ภวนฺติ แปลวา ควรไดรับการสรรเสริญ.
ดวยประการดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนคฤหบดีบุตร
เธอจงนอบนอมทิศที่บิดาของเธอกลาวหมายถึง แลวทรงแสดงทิศ ๖ เหลานี้
นั้นวา ผิวาเธอทําตามคําบิดา เธอจงนอบนอมทิศเหลานี้ ทรงตั้งคําถาม
แกสิงคาลกะ ยังเทศนาใหถึงที่สุดแลว เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤหเพื่อ
บิณฑบาต. แมสิงคาลกะก็ไดตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย แลวเฉลี่ยทรัพย ๔๐
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โกฏิ ไวในพระพุทธศาสนากระทํากรรมอันเปนบุญ ไดเปนผูมีสวรรคเปน
ที่ไปในเบื้องหนา. ก็ในสูตรนี้ ชื่อวา กรรมใดที่คฤหัสถควรทําอยางใด
อยางหนึ่ง กรรมนั้นอันพระผูมีพระภาคเจา มิไดตรัสไว ยอมไมมี พระสูตรนี้ ชื่อวา คิหิวินัย เพราะฉะนั้น เมื่อฟงพระสูตรนี้แลวปฏิบัติตามที่
ไดสอนไว ความเจริญเทานั้นเปนอันหวังได ไมมีความเสื่อมฉะนี้.
จบอรรถกถาสิงคาลกสูตร ที่ ๘ ในทีฆนิกายอรรถกถา
ชือ่ สุมังคลวิลาสินี ดวยประการฉะนี้.
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๙. อาฏานาฏิยสูตร
เรื่องทาวจาตุมหาราช
[๒๐๗] ขาพเจา ( พระอานนทเถระเจา ) ไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
เมืองราชคฤห. ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ ตั้งการคุมครองไวทั้ง ๔ ทิศ
ตั้งกองทัพไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งการปองกันไวทั้ง ๔ ทิศ ดวยเสนายักษกองใหญ
ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ ดวยเสนากุมภัณฑกองใหญและดวยเสนานาค
กองใหญ เมื่อลวงราตรีไปแลว มีรศั มีงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นให
สวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฝายยักษเหลานั้น
บางพวก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครัน้ สัมโมทนียกถา อันเปนที่
ระลึกถึงกันผานไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประณมอัญชลี
ไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
ประกาศชื่อและโคตรแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งนิ่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๒๐๘] ทาวเวสวัณมหาราชประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษชั้นสูงบางพวก
มิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษชนั้ สูงบางพวกที่เลื่อมใสตอ
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พระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษชั้นกลางที่ไมเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจาก็มี
ยักษชั้นกลางที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษชั้นต่ําที่ไมเลื่อมใส
ตอพระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษชั้นต่ําที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจาก็มี.
ขาแตพระองคผูเจริญ โดยมากยักษมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจาเลย
ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรม เพือ่
งดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากอทินนาทาน ทรง
แสดงธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจาก
มุสาวาท. ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท. แตโดยมากพวกยักษ มิไดงดเวนจาก
ปาณาติบาต มิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร
มิไดงดเวนจากมุสาวาท มิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน
เปนที่ต้งั แหงความประมาท ขอนั้นจึงไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของยักษ
เหตุนั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ สาวกของพระผูมีพระภาคเจาบางพวก
ยอมเสพเสนาสนะอันเปนราวไพร ในปา มีเสียงนอย มีเสียงดังนอย
ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก ควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย
ควรแกการหลีกเรน ยักขชั้นสูงบางพวกมีอยูในปานั้น ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงเรียนอาฏานาฏิยรักษ เพื่อใหยักษ
พวกที่ไมเลื่อมใสในคําสอนของพระผูมีพระภาคเจานี้เลื่อมใส เพื่อคุมครอง
เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อยูสําราญของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ทั้งหลายเถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ.
ลําดับนั้น ทาวเวสวัณมหาราช ทรงทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาคเจา
แลวไดทรงกลาวอาฏานาฏิยรักษนี้ ในเวลานั้นวา
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[๒๐๙] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมี
พระจักษุ มีพระสิริ
ขอนอบนอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรง
อนุเคราะหแกสัตวทั่วหนา.
ขอนอบนอมแดพระเวสสภูพุทธเจา ผู
ชําระกิเลส มีความเพียร
ขอนอมนอมแดพระกกุสันธพุทธเจา ผู
ทรงย่ํายีมารและเสนามาร.
ขอนอบนอมแดพระโกนาคมนพุทธเจา ผู
มีบาปอันลอยแลว อยูจบพรหมจรรย
ขอนอบนอมแดพระกัสสปพุทธเจา ผูพน
พิเศษแลวในธรรมทั้งปวง.
ขอนอบนอมแดพระอังคีรสพุทธเจา ผู
ศากยบุตร ผูม ีพระสิริ
พระผูมพี ระภาคเจาพระองคใด ไดทรง
แสดงธรรมนี้ อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้ง
ปวง.
อนึ่ง พระพุทธเจาเหลาใดผูดับแลวในโลก
ทรงเห็นแจงแลวตามความเปนจริง พระพุทธเจาเหลานั้นเปนผูไมสอเสียด เปนผูยิ่งใหญ
ปราศจากความครั่นคราม.
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย นอบนอมพระ
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พุทธเจาพระองคใด ผูโคตมโคตร ทรงเกื้อกูล
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงถึงพรอม
ดวยวิชชา และจรณะ เปนผูยิ่งใหญปราศจาก
ความครั่นคราม.
พระสุรยิ าทิตย มีมณฑลใหญขนึ้ แตทิศใด
เมื่อพระอาทิตยขึ้นราตรีก็หายไป.
เมื่อพระอาทิตยขึ้นยอมเรียกวากลางวัน
แมหวงน้ําในที่พระอาทิตยขึ้นนั้นเปนสมุทรลึก
มีน้ําแผเต็มไป ชนทั้งหลายยอมรูจักหวงน้ํา
นั้น ในที่นั้น อยางนี้วา สมุทรมีน้ําแผเต็มไป.
[๒๑๐] แตนี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันวา ปุริมทิศที่
ทาวมหาราชผูทรงยศ เปนเจาเปนใหญของคน
ธรรพทรงนามวา ทาวธตรัฏฐอันพวกคนธรรพ
แวดลอมแลวทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา
ขับรอง ทรงอภิบาลอยู.
ขาพเจาสดับมาวา โอรสของเทาเธอมีมาก
องค มีพระนามเดียวกันทั้งเกาสิบเอ็ดองค
มีพระนามวา อินทะ ทรงพระกําลังมาก ทาวธตรัฏฐและพระโอรสเหลานั้น เห็นพระพุทธเจา
ผูเ บิกบานแลว เปนเผาพันธแหงพระอาทิตย
พากันถวายบังคมพระพุทธเจาซึ่งเปนผูยิ่งใหญ
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ปราศจากความครั่นครามแตที่ไกล.
ขาแตพระผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระ
พุทะเจาขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระ
อุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด
พระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวย
พระญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยกถ็ วาย
บังคมพระองค.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดสดับมาเนือง ๆ
เพราะฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระ
ชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคม
พระชินโคดม ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอ
ถวายบังคมพระพุทธเจาผูโคดม ถึงพรอมดวย
วิชชา และจรณะ
ชนทั้งหลายผูกลาวสอเสียด ผูกัดเนื้อ
ขางหลังทําปาณาติบาตลามกเปนโจร เปนคน
ตลบตะแลงตายแลว ชนทัง้ หลายพากันกลาว
วา จงนําออกไปโดยทิศใด.
ทาววิรุฬหะถวายบังคม
[๒๑๑] แตนี้ไปทิศที่ชนทั้งหลายเรียกกันวา ทักขิณทิศ มหาราชผูทรงยศเปนเจาเปนใหญของ
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พวกกุมภัณฑทรงนามวา ทาววิรุฬหะ อันพวก
กุมภัณฑแวดลอมทรงโปรดปรานการฟอน
รําขับรอง ทรงอภิบาลอยู.
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอ
มีมากองค มีพระนามเดียวกัน ทั้งเกาสิบเอ็ด
องค มีพระนามวาอินทะ ทรงพระกําลังมาก
ทั้งทาววิรุฬหะและพระโอรสเหลานั้น ไดเห็น
พระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูใหญยิ่งปราศจากความครั่นคราม
แตที่ไกล.
ขาแตพระผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระ
อุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระ
องค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระ
ญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคม
พระองค.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดสดับมาอยาง
นั้นเนือง ๆ ฉะนั้นจึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวาย
บังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา
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ถวายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระพุทธโคดม ผูถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ.
พระสุรยิ าทิตย มีมณฑลใหญตกในทิศใด
และเมื่อพระอาทิตยตก กลางวันดับไป ครั้น
พระอาทิตยตกแลว ยอมเรียกกันวากลางคืน.
แมหวงน้ําในที่พระอาทิตยตกแลว เปน
สมุทรลึกมีน้ําแผเต็มไป ชนทั้งหลายยอมรูจัก
หวงน้ํามัน ในที่นั้นอยางนี้วา สมุทรมีน้ําแผ
เต็มไป.
ทาววิรูปกษถวายบังคม
[๒๑๒] แตนี้ไปทิศที่มหาชนเรียกกันวา ปจฉิมทิศ
ที่ทาวมหาราชผูทรงยศ เปนเจาเปนใหญของ
พวกนาค ทรงนามวา ทาววิรูปกษ อันพวก
นาคแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการ
ฟอนรําขับรอง ทรงอภิบาลอยู.
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมี
มากองค มีพระนามเดียวกันทั้งเกาสิบเอ็ดองค
มีนามวา อินทะ ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาววิรูปกษ และโอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจา
ผูเ บิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย
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พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผู
ยิง่ ใหญปราศจากความครั่นครามแตที่ไกลเทียว.
ขาแตพระผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระ
อุดมบุรุษ ขาพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวย
พระญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยทงั้ หลาย
ก็ถวายบังคมพระองค.
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไดสดับมาอยาง
นั้นเนือง ๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ถามเขาวา พวกทานทั้งหลาย
ถวายบังคมพระชินโคดมหรือเขาพากันตอบวา
ทั้งหลายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจา
พรอมดวยวิชชาและจรณะ.
อุตตรกุรุทวีป เปนรมณียสถาน มีภูเขา
หลวงชื่อ สิเนรุ แลดูงดงาม ตั้งอยูทิศใด
พวกมนุษยซึ่งเกิดในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไมยึด
ถือสิ่งใดวา เปนของตนไมหวงแหนกัน.
มนุษยเหลานั้นไมตองหวานพืช และไม
ตองนําไถออกไถ หมูม นุษยบริโภคขาวสาลี
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อันผลิตผลในที่ไมตองไถ ไมมีราํ ไมมีแกลบ
บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม เปนเมล็ดขาวสารหุง
ในเตาอันปราศจากควัน แลวบริโภคโภชนะ
แตที่นนั้ .
ทําแมโคใหมกี ีบเดียว แลวเที่ยวไปสูทิศ
นอยทิศใหญ ทําสัตวเลี้ยงใหมกี ีบเดียว เทีย่ ว
ไปสูทิศนอยทิศใหญ.
ทําหญิงใหเปนพาหนะ แลวเที่ยวไปสู
ทิศนอยทิศใหญ ทําชายใหเปนพาหนะแลว
เที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ.
ทํากุมารีใหเปนพาหนะแลวเที่ยวไปสูทิศ
นอยทิศใหญ ทํากุมารใหเปนพาหนะแลวเที่ยว
ไปสูทิศนอยทิศใหญ.
บรรดานางบําเรอของพระราชานั้นก็ขึ้น
ยานเหลานั้นตามหอมลอมไปทุกทิศดวย.
ยานชาง ยานมา ยานทิพย ปราสาท และ
วอ ก็ปรากฏแกทาวมหาราชผูทรงยศ.
และทาวมหาราชนั้นไดทรงนิรมิตนครไว
บนอากาศคือ อาฏานาฏานคร กุสินาฏานคร
ปรกุสินาฏานคร นาฏปริยานคร ปรกุสิตนาฏานคร.
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ทางทิศอุดร มีกปวันตนคร และอีกนคร
หนึ่งชื่อ ชโนฆะ อีกนครหนึ่งชื่อ นวนวติยะ
อีกนครหนึ่งชื่อ อัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานี
ชื่อ อาฬกมันทา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ก็ราชธานีของทาวกุเวรมหาราช ชื่อวิสาณา
ฉะนั้น มหาชนจึงเรียกทาวกุเวรมหาราชวา
ทาวเวสวัณ.
ยักษชื่อ ตโตลา ชื่อตัตตลา ชื่อตโตตลา
ชื่อโอชสี ชื่อเตชสี ชื่อตโตชสี ชื่อสุระ
ชื่อราชา ชื่ออริฏฐะ ชื่อเนมิ ยอมปรากฏ
มีหนาทีค่ นละแผนก.
ในวิสาณราชธานีนั้น มีหวงน้าํ ชื่อ ธรณี
เปนแดนที่เกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณราชธานีนั้น มีสภาชื่อ ภคลวดี เปนที่ประชุม
ของพวกยักษ.
ณ ที่นั้น มีตนไมเปนอันมาก มีผลเปนนิจ
ดารดาษ ดวยหมูนกตาง ๆ มีนกยูงนกกะเรียน
นกดุเหวา อันมีเสียงหวานประสานเสียง มี
นกรอง ชื่อวา ชีวะ ชีวะ และบางเหลามี
เสียงปลุกใจ มีไกปา มีปู และนกโปรขร
สาตกะ อยูในสระประทุม.
ในที่นั้นมีเสียงนกสุกะ และนกสาลิกา
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และหมูน กทัณฑมาณวะ สระนฬินี ของทาว
กุเวรนัน้ งดงามอยูตลอดกาล.
ทาวกุเวรถวายบังคม
[๒๑๓] แตทิศนี้ไปทิศที่ชนเรียกกันวา อุตตรทิศ
ที่ทาวมหาราชผูทรงยศ เปนเจาเปนใหญของ
ยักษทั้งหลายทรงนามวาทาวกุเวร อันยักษ
ทั้งหลาย แวดลอมแลวทรงโปรดปราน ดวย
การฟอนรําขับรอง ทรงอภิบาลอยู.
ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมี
มากองค มีพระนามเดียวกันทั้งเกาสิบเอ็ด
พระองค มีพระนามวา อินทะ ทรงพระ
กําลังมาก.
ทั้งทาวกุเวรและโอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธแหง
พระอาทิตย พากันถวายบังคมพระพุทธเจา
ซึ่งเปนผูยิ่งใหญปราศจากความครั่นคราม แต
ที่ไกล.
ขาแตพระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระ
อุดมบุรษุ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด
พระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวย
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พระญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวาย
บังคมพระองค.
ขาพระพุทธเจาไดสดับอยางนั้นมาเนือง ๆ
ฉะนั้น จึงกลาวเชนนั้น พวกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคม
พระชินโคดมหรือ พวกเขาก็พากันตอบวา
ถวายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ.
วาดวยวิธีปองกันอมนุษย
[๒๑๔] ขาแตทานผูนิรทุกข อาฏานาฏิยรักษนี้นั้น เพื่อคุมครอง
เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อสุขสําราญของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย. ขาแตทานผูนิรทุกข ผูใดผูหนึ่ง ภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม
อุบาสกก็ตาม อุบาสิกาก็ตาม จักเปนผูยึดถือดวยดี เรียนครบบริบูรณซึ่ง
อาฏานาฏิยรักษนี้ หากวา อมนุษย เปนยักษ เปนยักษิณี เปนบุตรยักษ
เปนธิดายักษ เปนมหาอํามาตยยักษ เปนบริษัทยักษ เปนยักษผูรับใช
เปนคนธรรพ เปนนางคนธรรพ เปนบุตรคนธรรพ เปนธิดาคนธรรพ
เปนมหาอํามาตยของคนธรรพ เปนคนธรรพบริษทั เปนคนธรรพผูรับใช
เปนกุมภัณฑ เปนนางกุมภัณฑ เปนบุตรกุมภัณฑ เปนธิดากุมภัณฑ
เปนมหาอํามาตยของกุมภัณฑ เปนกุมภัณฑบริษัท เปนกุมภัณฑผูรับใช
เปนนาค เปนนางนาค เปนบุตรนาค เปนธิดานาค เปนมหาอํามาตย
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ของนาค เปนนาคบริษัท หรือเปนนาคผูรับใช เปนผูมีจิตประทุษราย
พึงเดินตามภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูเดินไปอยู หรือ พึงยืน
ใกลภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูยืนอยู หรือพึงนั่งใกลภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูนั่งอยู หรือพึงนอนใกลภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ผูนอนอยู. ขาแตทานผูนิรทุกข อมนุษยนั้นไมพึง
ไดสักการะ หรือ ความเคารพ ในบานหรือในนิคม ของขาพระพุทธเจา.
ขาแตทานผูนิรทุกข อมนุษยนั้นไมพึงไดวัตถุ หรือการอยูใ นราชธานี
ชื่อวาอาฬกมันฑา ของขาพระพุทธเจา. ขาแตทานผูนิรทุกข อมนุษยนั้น
ไมพึงได เพื่อเขาสมาคมของพวกยักษ ของขาพระพุทธเจา. อนึ่ง
อมนุษยทั้งหลาย ไมพึงทําการอาวาหะ และวิวาหะกะอมนุษย. อนึ่ง
อมนุษยทั้งหลายพึงบริภาษอมนุษยนั้นดวยความดูหมิ่น ครบบริบูรณ
ดังกลาวแลวโดยแท. อนึง่ อมนุษยทั้งหลาย พึงครอบบาตรเปลาบนศีรษะ
อมนุษยนั้นโดยแท. อนึ่ง อมนุษยทั้งหลาย พึงผาศีรษะอมนุษยนั้นออก.
๗ เสี่ยงโดยแท.
ขาแตทานผูนิรทุกข อมนุษยทั้งหลาย ดุราย รายกาจ ทําเกินเหตุ
มีอยู อมนุษยเหลานั้นไมเชื่อทาวมหาราช ไมเชื่อยักษเสนาบดี ของทาว
มหาราช ไมเชื่อถอยคําของรองยักขเสนาบดีของทาวมหาราช. ขาแตทาน
ผูนิรทุกข อมนุษยเหลานั้นแล ทานกลาววา ชื่อวาเปนขาศึกศัตรูของ
ทาวมหาราช. เหมือนโจรทั้งหลาย ในแวนแควนของพระราชามคธ โจร
เหลานั้น ไมเชื่อพระราชามคธ ไมเชือ่ เสนาบดีของพระราชามคธ ไมเชื่อ
ถอยคําของเสนาบดีของพระราชามคธ ไมเชื่อรองเสนาบดีของพระราชามคธ ขาแตทานผูนิรทุกข มหาโจรเหลานั้น ทานกลาววาชื่อวา เปนขาศึก
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ศัตรูของพระราชามคธ ฉันใด ก็อมนุษยทั้งหลาย ดุราย รายกาจ ทําเกิน
กวาเหตุมีอยู อมนุษยเหลานั้น ไมเชื่อทาวมหาราช ไมเชื่อยักขเสนาบดี
ของทาวมหาราช ไมเชื่อถอยคําของรองยักขเสนาบดีของทาวมหาราช ขาแต
ทานผูนิรทุกข อมนุษยเหลานั้นแล ทานกลาววาเปนขาศึกศัตรูของทาว.
มหาราชฉันนั้น. ก็อมนุษยผูใดผูหนึ่งเปนยักษ เปนยักษิณี เปนบุตรยักษ
เปนธิดายักษ เปนมหาอํามาตยของยักษ เปนยักขบริษัท เปนยักษผูรับใช
เปนคนธรรพ เปนนางคนธรรพ เปนบุตรคนธรรพ เปนธิดาคนธรรพ
เปนมหาอํามาตยของคนธรรพ เปนคนธรรพบริษทั เปนคนธรรพผูรับใช
เปนกุมภัณฑ เปนนางกุมภัณฑ เปนบุตรกุมภัณฑ เปนธิดากุมภัณฑ เปน
มหาอํามาตยของกุมภัณฑ เปนกุมภัณฑบริษัท เปนกุมภัณฑผูรับใช เปน
นาค เปนนางนาค เปนบุตรนาค เปนธิดานาค เปนมหาอํามาตยของนาค
เปนนาคบริษัท หรือเปนนาคผูรับใช เปนผูมีจิตประทุษราย พึงเดินตาม
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูเดินอยู พึงยินใกล ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก หรืออุบาสิกา ผูยืนอยู พึงนั่งใกล ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรือ
อุบาสิกา ผูนั่งอยู พึงนอนใกล ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูนอนอยู.
พึงยกโทษ พึงคร่ําครวญ พึงรอง แกยักษ มหายักษวา ยักษนี้สิง ยักษนี้
ติดตาม ยักษนี้รุกราน ยักษนี้เบียดเบียน ยักษนี้ทาํ ใหเดือดรอน ยักษนี้
ทําใหเกิดทุกข ยักษนี้ไมปลอย ดังนี้.
[๒๑๕] ยักษ มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดี เหลาไหน คือ
อินทะ โสมะ วรุณะ ภารทวาชะ ปชาปติ
จันทนะ กามเสฏฐะ กินนุมัณฑุ นิฆัณฑุ.
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ปนาทะ โอปมัญญะ เทวสูตะ มาตลิ
จิตตเสนะ คันธัพพะ มโฬราชาชโนสภะ
สาตาคิระ เหมวตะ ปุณณกะ กริติยะ คุละ
สิวกะ มุจจลินทะ เวสสามิตตะ ยุคันธระ.
โคปาละ สุปปเคธะ หิริ เนตตะ มันทิยะ
ปญจาลจันทะ อาลวกะ ปชุณณะ สุมุขะ
มธิมขุ ะ มณี มานิจระ ทีฆะ และ เสรีสกะ.
[๒๑๖] พึงยกโทษ พึงคร่ําครวญ พึงรองแกยักษ มหายักษ
เสนาบดี มหาเสนาบดี เหลานี้วา ยักษนี้สิง ยักษนี้ติดตาม ยักษนี้รุกราน
ยักษนี้เบียดเบียน ยักษนที้ ําใหเดือดรอน ยักษนี้ทําใหเกิดทุกข ยักษนี้
ไมปลอย ดังนี้.
[๒๑๗] ขาแตทานผูนิรทุกข อาฏานาฏิยรักษนี้แล เพื่อคุมครอง
เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อความอยูสําราญของภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย. ขาแตทานผูนิรทุกข ขอโอกาสบัดนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย มีกิจมาก มีธรุ ะที่จะตองทํามาก ขอกราบทูลลาไป. ดูกอน
ทาวมหาราชทั้งหลาย พวกทานจงสําคัญซึ่งกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด.
[๒๑๘] ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ ลุกจากอาสนะถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวกระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง.
พวกยักษแมเหลานั้นก็ลุกจากอาสนะบางพวกก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
เจา กระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไป ณ ที่นนั้ เอง บางพวกปราศรัย
กับพระผูมีพระภาคเจาครั้นผานสัมโมทนียกถา อันเปนที่ระลึกถึงกันไปแลว
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ไดอันตรธานไป ณ ที่นนั้ เอง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมี
พระภาคเจาประทับ แลวอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกประกาศชื่อ
และโคตรแลวอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกนั่งนิ่งแลวอันตรธานไป
ณ ที่นั้นเอง.
[๒๑๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา โดยราตรีนั้นลวงไปได
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตลอดราตรีนี้ทาวมหาราชทั้ง
๔ ตั้งกองรักษาไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งกองทัพไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งผูตรวจตราไวทั้ง ๔ ทิศ
ดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ ดวยเสนากุมภัณฑ
กองใหญและดวยเสนานาคกองใหญ เมื่อราตรีลวงไปแลว เปลงรัศมีงามยิ่ง
ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้น ใหสวางไสวเขาไปหาเราถึงที่อยู ไหวเราแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ยักษเหลานั้นแล บางพวกไหวเราแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง บางพวกปราศรัยกับเรา ครั้นผานสัมโมทนียกถาอันเปน
ที่ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประณมอัญชลีไป
ทางที่เราอยู แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตร
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวเวสวัณมหาราช นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยักษทั้งหลายชั้นสูง บางพวก
ไมเลื่อมใสพระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษทั้งหลายชั้นสูงเลื่อมใสพระผูมี
พระภาคเจาก็มี ยักษทั้งหลายชั้นกลางไมเลื่อมใสพระผูมีพระภาคเจาก็มี
ยักษทั้งหลายชั้นกลางเลื่อมใสพระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษทงั้ หลายชั้นต่ํา
ไมเลื่อมใสพระผูมีพระภาคเจาก็มี ยักษทั้งหลายชั้นต่ําเลื่อมใสพระผูมี
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พระภาคเจาก็มี ขาแตพระองคผูเจริญโดยมากยักษมิไดเลื่อมใสตอพระผูมี
พระภาคเจาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงธรรมเพื่องดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร
จากมุสาวาท จากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท แตโดยมากพวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน
จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ขอที่พระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนที่รัก
ไมเปนที่ชอบใจของพวกยักษเหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาบางพวกเสพเสนาสนะอันสงัดราวไพรในปา มีเสียงนอย
มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเขาออก ควรแกการทํากรรมอัน
เรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษชั้นสูงบางพวกมักอยูในปานั้น
พวกใดมิไดเลื่อมใสในคําสอนของพระผูมีพระภาคเจานี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจะทรงเรียนอาฏานาฏิยรักษเพื่อใหยักษพวกนั้นเลื่อมใส เพื่อความ
คุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญ ของภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายเถิด พระเจาขา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรารับ
โดยดุษณีภาพ. ครั้งนั้นแล ทาวเวสวัณมหาราชทราบการรับรองเราแลว
ไดกลาว อาฏานาฏิยรักษนี้ในเวลานั้นวา
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ขาแตทานผูนิรทุกข อาฏานาฏิยรักษนี้แล เพื่อความคุมครอง เพื่อ
ความรักษา เพื่อความไมเบียดเบียน เพื่อความอยูสําราญของภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย. ขาแตทานผูนิรทุกข ขอโอกาสบัดนี้ พวกขา
พระพุทธเจามีกิจมาก มีธุระที่จะตองทํามาก ขอกราบทูลลาไปดังนี้. ดูกอน
มหาบพิตร พวกทานจงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาราชทั้ง ๔ ลุกจากอาสนะ
ไหวเรา แลวกระทําประทักษิณแลวอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง. แมพวก
ยักษเหลานั้นก็ลุกจากอาสนะ บางพวกไหวเรา กระทําประทักษิณแลว
อันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันแลว ก็อันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกประณมอัญชลี
ไปทางที่เราอยู แลวอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง บางพวกประกาศชื่อและ
โคตรแลวอันตรธานไป บางพวกนั่งนิ่งแลวอันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเรียนอาฏานาฏิยรักษ จงขวนขวายอาฏานาฏิยรักษ จงทรงอาฏานาฏิยรักษไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาฏนาฏิยรักษนี้
ประกอบดวยประโยชน เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อความไมเบียดเบียน
เพื่อความอยูสําราญ แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย. พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดี พระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้แล.
จบอาฏานาฏิยสูตรที่ ๙
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อรรถกถาอาฏานาฏิยสูตร

เอวมฺเม สุตนฺติ อาฏานาฏิยสุตฺต
ตอไปนี้ เปนการพรรณนาบทตามลําดับในสูตรนั้น. บทวา ตั้งการ
รักษา ในทิศทั้ง ๔ ความวา ตั้งอารักขาแกทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา
ทั้งหลายในทิศทั้ง ๔ เพื่อปองกันทัพอสูร. บทวา ตั้งกองทัพ คือ ตั้งกอง
กําลัง. บทวา ตั้งผูตรวจตรา คือตั้งหนวยรักษาการณในทิศทั้ง ๔. อธิบายวา
ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดจัดการอารักขาเปนอยางดี แกทาวสักกะผูเปนเทวราช
อยางนี้ ประทับนั่ง ในอาฏานาฏานคร ปรารภถึงพระพุทธเจาทั้งหลาย
๗ พระองค แลวผูกเครื่องปองกันนี้ แลวประกาศวา ผูใดไมเชื่อฟงธรรม
อาชญา ของพระศาสดา และราชอาชญาของเรา เราจักทําสิ่งนี้ สิ่งนี้แก
ผูนั้น ดังนี้ แลวจัดอารักขาดวยเสนา. เหลา มียกั ขเสนาใหญเปนตน
ในทิศทั้ง ๔ ของตนเมื่อราตรีลวงไปแลว ฯลฯ นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
อภิกกันตศัพทในบทนี้วา เมื่อราตรีลวงไปแลว ดังนี้ ยอมปรากฏใน
ความวา สิน้ ไปดี งามยิ่ง ยินดียิ่ง เปนตน. อภิกกันตศัพทในบทนั้น
ปรากฏในความสิ้นในบทมีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญราตรีสิ้นแลว
ยามแรกผานไปแลว หมูภิกษุนั่งนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรง
สวดพระปาฏิโมกขแกภกิ ษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจาขา. ในความวาดีในบท
มีอาทิอยางนี้วา พระผูมีพระภาค นี้ดีกวาและประณีตกวาบุคคล ๔ เหลานี้
ดังนี้. ในความวา รัศมีงาม ในบทมีอาทิวา
ใครรุงเรืองดวยฤทธิ์ดวยยศ มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังทิศทั้งหมดใหสวาง
ไสว ไหวเทาของเราดังนี้. ในความวา นายินดียิ่งนักในบทมีอาทิอยางนี้วา
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ นายินดียิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ นายินดียิ่งนัก
ดังนี้. แตอภิกกันตศัพทในที่นี้เปนไปในความวา สิ้นไป. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เมื่อราตรีลวงไปคือ เมื่อราตรีสิ้นไปดังนี้.
อภิกกันตศัพทในบทนี้วา มีรัศมีงามยิ่งนัก เปนไปในรูปงามยิ่ง. แต
วัณณศัพท ยอมปรากฏในความวา ผิว สรรเสริญ ตระกูล เหตุ สัญฐาน
ประมาณ รูปายตนะ เปนตน. ในบททั้งหลายนั้น วัณณศัพท เปนไป
ในความวา ผิว ในบทมีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค
มีผิวดุจทองคํา. วัณณศัพท เปนไปในความวา สรรเสริญ ในบทมีอาทิอยาง
นี้วา ดูกอนคหบดี ก็การสรรเสริญ พระสมณโคดมของทานจะปรากฏได
เมื่อไรดังนี้. เปนไปในความวาชาติตระกูล ในบทมีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ชาติตระกูล ๔ เหลานี้ดังนี้. เปนไปในความวา เหตุ ในบทมี
อาทิอยางนี้ วา เออก็ดวยเหตุไรหนอทานจึงกลาววาเปนผูขโมยกลิ่น. เปน
ไปไนความวาสัณฐาน ในบทมีอาทิอยางนี้วา เนรมิต สัณฐาน เทาพระยา
ชางใหญ. เปนไปในความวา ประมาณในบทมีอาทิอยางนี้วา ประมาณของ
บาตร ๓ อยาง. เปนไปในความวา รูปายตนะในบทมีอาทิอยางนี้วา รูป
กลิ่น รส โอชะดังนี้. วัณณศัพทนั้น ในที่นี้พึงทราบวา เปนไปในความวา
ผิว. ดวยเหตุนี้ทานจึงกลาววา บทวา มีรัศมีงามนัก คือมีผิวงามยิ่งดังนี้
เกวลศัพท ในบทวา เกวลกัปปะนี้ มีความไมนอยเปนตนวา ไม
มีสวนเหลือ โดยมากไมมีเจือปน ไมยิ่งไปกวา แนวแน แยกกัน. มีอธิบาย
ดวยประการนั้น คือ เกวลศัพทความวา ไมมีสวนเหลือในบทมีอาทิอยางนี้
วา พรหมจรรยบริสุทธิบ์ ริบูรณสิ้นเชิง. มีความวา โดยมากในบทมีอาทิ
อยางนี้วา ชาวเมืองอังคะ และชาวเมืองมคธ สวนมากเปนผูใครจะถือเอา
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ของเคี้ยว ของบริโภค จนเพียงพอแลวหลีกไปดังนี้. มีความวา ไมมีเจือปน
ในบทมีอาทิอยางนี้วา เปนเหตุเกิดแหงกองทุกขลวน ๆ มีความวา ไมยิ่งกวา
ในบทมิอาทิอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้ เพียงมิศรัทธาไมยิ่งไปกวา. มีความวา
แนวแน ในบทมีอาทิอยางนี้วา พระพาหิกะ สัทธิวิหาริกของทาน
อนุรุทธะตั้งอยูในสังฆเภทอยางแนวแน. มีความวา แยกกันในบทมีอาทิ
อยางนี้วา อุดมบุรุษ แยกกันอยูดังนี้. แตในที่นี้ เกวลศัพททานประสงค
เอาความ คือ ไมมีสวนเหลือ.
อนึ่ง กัปปศัพทนี้มีความหลายอยาง เปนตนวา ความเชื่ออยางยิ่ง
โวหาร กาล บัญญัติ การตัด วิกัป เลส ความเปนโดยรอบ. มีอธิบายดวย
ประการนั้น คือกัปปศัพทมีความวา ความเชื่ออยางยิ่ง ในบทมีอาทิอยางนี้วา
โดยที่พระโคดมผูเจริญ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาควรไวใจได
มีความวา โวหาร ในบทมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เพื่อบริโภคผลไมดวยโวหารของสมณะ ๕. มีความวา กาลในบทมีอาทิ
อยางนี้วา ไดยินวาเราอยูตลอดกาลเปนนิจ. มีความวา บัญญัติในบทมีอาทิ
อยางนี้วา ทานผูมีอายุ เปนผูบัญญัติไวดวยประการฉะนี้. มีความวา
ตัดในบทมีอาทิอยางนี้วา ตกแตงแลว คือ ตัดผมและโกนหนวด. มีความ
วา วิกัป ในบทมีอาทิอยางนี้วา ประมาณ ๒ นิว้ จึงควร. มีความวา
เลสในบทมีอาทิอยางนี้วา หาเลส เพื่อจะนอนมีอยู. มีความวา ความเปน
โดยรอบ ในบทมีอาทิอยางนี้วา ยังพระเวฬุวัน ใหสวางไสว โดยรอบ
ก็ในที่นี้ทานประสงค กัปปศัพท มีความวา ความเปนโดยรอบ. เพราะ
ฉะนั้น ในบทนี้วา ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสวดังนี้ พึงเห็นความ
อยางนี้วา ยังเขาคิชฌกูฏใหสวางไสวโดยรอบ ไมมีสวนเหลือ.
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บทวา ใหสวางไสว ความวา แผพระรัศมีพวยพุงจาก สรีระประดับ
ดวยผาและดอกไม. อธิบายวา กระทําใหมีแสงสวางเปนอันเดียว ให
รุงเรือง เปนอันเดียว ดุจพระจันทรและพระอาทิตย. บทวา เอกมนฺติ
นิสีทึสุ ความวา ชื่อวาที่นั่ง ในสํานักพระทศพลของเทวดาทั้งหลาย
ไมมาก. แตในพระสูตรนี้ พวกเทวดานั่งดวยความเคารพพระปริต.
บทวา ทาวเวสวัณ ความวา ทาวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จมาก็จริง
แตทาวเวสวัณ เปนผูคุนเคยของพระทศพล ฉลาดในการกราบทูล มีการ
ศึกษาเปนอยางดี เพราะฉะนั้น ทาวเวสวัณมหาราช จึงไดกราบทูลกะ
พระผูมีพระภาคเจา. บทวา ชั้นสูง คือเปนผูมีศักดิ์ใหญถึงพรอมดวย
อานุภาพ. บทวา เพื่อเวนจากปาณาติบาต ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงโทษอันเปนไปในปจจุบันและภพหนา ในปาณาติบาต แลวทรง
แสดงธรรม เพื่อเวนจากปาณาติบาตนั้น. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้แล. บทวา
ยักษชั้นสูงบางพวกมักอยูในปานั้นก็มี ความวา ในเสนาสนะเหลานั้น
มียักษชั้นสูงมักอยูเปนประจํา. บทวา อาฏานาฏิยะ ความวา ชื่ออยางนี้
เพราะผูกขึ้นใน อาฏานาฏานคร. ถามวา ชื่อวาธรรมที่ไมแจมแจงมีอยูแก
พระผูมีพระภาคเจาหรือ. ตอบวา ไมมี. ถามวา เมื่อเปนเชนนั้นเพราะ
เหตุไร ทาวเวสวัณ จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคโปรดเรียน อาฏานาฏิยรักษเถิดพระเจาขา ดังนี้. ตอบวา เพื่อ
หาโอกาส. ดวยวา ทาวเวสวัณนั้นคอยโอกาสเพื่อจะใหไดฟงพระปริตนี้
กะพระผูมีพระภาคเจา จึงกราบทูลอยางนี้. โบราณกบัณทิตกลาววา เมื่อ
ทาวเวสวัณกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา แลวพระปริตนี้จักเปนครูดังนี้
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บาง. บทวา เพื่อความอยูสําราญ ความวา เพื่ออยูเปนสุข ในอิริยาบถ
ทั้ง ๔ มีเดิน ยืน เปนตน.
บทวา มีจักษุ ความวา ไมใชพระวิปสสีพุทธเจาเทานั้น มีจักษุ
แมพระพุทธเจา ๗ พระองค ก็มีจักษุ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาองคหนึ่ง ๆ
ยอมมีชื่อ เจ็ดอยางเหลานี้. แมพระพุทธเจาทั้งหลายก็มีจักษุ ผูทรง
อนุเคราะหสัตวทั่วหนา ผูทรงชําระกิเลส เพราะมีกิเลสอันทรงชําระแลว
ทรงย่ํายีมารและเสนามาร ทรงอยูจบพรหมจรรย ทรงพนวิเศษแลว มี
พระนามวา อังคีรส เพราะรัศมีออกจากพระวรกาย. อนึ่ง ชื่อทั้งเจ็ด
เหลานี้ มิใชของพระพุทธเจาทั้งหลาย โดยสิ้นเชิง. ทานกลาววา ทานผู
แสวงหาคุณใหญ ดวยมีคุณยอมมีชื่อนับไมถวน. ก็ทาวเวสวัณกลาวอยางนี้
ดวยสามารถพระนามอันปรากฏแกตน.
ในบทวา ชนเหลานั้นนี้ ทานประสงคถึง ชนผูเปนขีณาสพ.
บทวา ไมสอ เสียด นี้เพียงเปนยอดของเทศนา. อธิบายวา ไมพูดเท็จ
ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบ พูดพอประมาณ. บทวา มหตฺตา ความวา
ถึงความเปนผูยิ่งใหญ. บาลีวา มหนฺตา ดังนี้บาง. ความวา ใหญ
บทวา ปราศจากความครั่นคราม คือ ไมมีความครั่นคราม ปราศจาก
ขนพองสยองเกลา. บทวา ประโยชนเกื้อกูล คือเปนประโยชนดวยการ
แผเมตตา. คาวา ย ในบทนี้วา ย นมสฺสนฺติ เปนเพียงนิบาต.
บทวา มหตฺต ไดแก ใหญ. อีกประการหนึ่ง บาลีก็เปนอยางนี้ เปนอัน
ทานกลาวบทนี้ไววา บทวา พระพุทธเจาเหลาใด ผูดับแลวในโลก
ความวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ดับแลวดวยการดับกิเลสทรงเห็นแจงตาม
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ความเปนจริง อนึ่ง เทวดาและมนุษยทั้งหลาย นอบนอมพระโคดม ผูทรง
เกื้อกูล แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงถึงพรอมดวยคุณธรรม มีวชิ ชา
เปนตน พระพุทธเจาทั้งหลายแมเหลานั้น ไมตรัสสอเสียด ขอความนอบ
นอมจงมีแดพระพุทธเจา แมเหลานั้น. แตในอรรถกถากลาววา บทวา
ชนทั้งหลายเหลานั้นเปนผูไมสอเสียด ความวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
เหลานั้นเปนผูไมสอเสียดดังนี้. ทาวเวสวัณมหาราชกลาวสรรเสริญ
พระพุทธเจาทั้งหลาย ดวยคาถาบทแรกอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทาวเวสวัณ.
มหาราชกลาวคาถาบทแรกดวยอํานาจของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๗ พระองค. บทวา พระโคดมในคาถาที่สองนี้เปนเพียงมุขของเทศนา. พึงทราบ
คาถาที่สองนี้วา ทาวเวสวัณมหาราชกลาวดวยอํานาจของพระพุทธเจาทั้ง
๗ พระองคเหมือนกัน. ก็ในบทนีม้ ีอธิบายดังนี้วา เทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ผูเปนบัณฑิตในโลก ยอมนอบนอมพระโคดมพระองคใด ขอความ
นอบนอมจงมีแดพระโคดมนั้น และพระพุทธเจาทั้งหลาย ทีม่ ีมากอน แต
พระโคดมนั้น. บทวา ยโต อุคฺคจฺฉติ ความวา ยอมขึ้นแตที่ใด.
บทวา พระอาทิตย ไดแกบุตรของพระอาทิติ. หรือวาบทนี้เปน
เพียงไวพจนของ สุริยศัพท. พระอาทิตยชื่อวา มัณฑลีมหา เพราะมี
มณฑลใหญ. บทวา ยสฺส จุคฺคจฺฉมานสิส ความวา ครั้นพระอาทิตยใด
ขึ้นอยู. บทวา สวรีป นิรุชฺฌติ ความวา กลางคืนยอมหายไป. บทวา
ยสฺส จุคฺคเต ความวา ครั้นพระอาทิตยขึ้นแลว. บทวา รหโท ความวา
หวงน้ํา. บทวา ในที่นั้น ความวา ในที่ที่พระอาทิตยขึ้น. บทวา สมุทฺโท
คือ สมุทรใด ทานกลาววา หวงน้ํา สมุทรนั้นไมใชอื่น คือสมุทรนั้น
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เอง. บทวา มีน้ําแผเต็มไป คือน้ําไหลเออ ความวา แมน้ําทั้งหลาย
มีประการตาง ๆ แผเต็มไปหรือไหลเขาไปในน้ําของสมุทรนั้น เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อวา สมุทรมีน้ําแผเต็มไป. บทวา ชนทัง้ หลายยอมรูจ ักหวง
น้ํานั้นในที่นั้นอยางนี้ ความวา ยอรูหวงน้ํานั้นในที่นั้นอยางนี้. ถามวา
รูจักวาอยางไร. ตอบวา รูจักอยางนี้วา สมุทรมีนา้ํ แผไปเต็มดังนี้. บทวา
แตนี้ไป ความวา แตภูเขาสิเนรุหรือ แตที่ที่พวกเทวดาเหลานั้นนั่ง. บทวา
ชโน คือ มหาชนนี้. บทวา มีชื่อเดียว คือมีชื่อเดียววา อินทะ. ไดยินวา
ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดตั้งชื่อของทาวสักกเทวราชใหเปนชื่อของโอรส
เหลานั้นทุกพระองค. บทวา อสีติ ทส เอโก จ คือบุตร ๙๑ พระองค
บทวา อินทนามะ คือมีชื่ออยางนี้วา อินทะ อินทะ. บทวา พระพุทธเจา
ผูตื่นแลว ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ความวา ผูตื่นแลว เพราะ
ปราศจากความหลับ คือกิเลส ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย เพราะความเปน
ผูมีโคตรเสมอดวยพระอาทิตย. บทวา พระองคทรงตรวจดูมหาชนดวย
ความฉลาด ความวา ทรงตรวจดูมหาชนดวยพระสัพพัญุตญาณ อัน
ไมมีโทษ หรือละเอียด. บทวา แมอมนุษยทั้งหลายก็พากันถวายบังคม
พระองค ความวา แมอมนุษยทั้งหลายกลาววา พระพุทธเจาทรงตรวจดู
มหาชน ดวยสัพพัญุตญาณแลว ก็พากันถวายบังคมพระพุทธเจาพระองค
นั้น บทวา สุต เนต อภิณฺหโส ความวา ความขอนั้นขาพระองค
ทั้งหลายไดฟงเนือง ๆ. บทวา ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถวายบังคม
พระชินโคดม ความวา ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถามเขาวา พวกทาน
ถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม.
บทวา ตายแลว ชนทั้งหลายพากันกลาววา จงนําออกไปโดยทิศใด
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ความวา ชนตายแลวชื่อวาเปรต ชนทั้งหลายพากันกลาววา จงนําชน
ผูตายแลวเหลานั้นออกไปโดยทิศใด. บทวา พูดสอเสียดกัดเนื้อขาง
หลัง ความวา ผูกลาวคําสอเสียดนั่นแล เปนดุจกัดเนื้อขางหลัง และ
ติเตียนลับหลัง ชนทั้งหลายพากันกลาววา จะนําชนเหลานี้ออกไปโดยทิศ
ใด. ทานกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายนําคนเหลานั้น แมทั้งหมดออกทาง
ทิศทักษิณ จงเผา หรือจงทําลาย หรือจงฆา ดานทิศทักษิณของพระนคร
ดังนี้.
บทวา แตนี้ไปทิศที่ชนเรียกกันวา ทิศทักษิณนั้น ความวา
ชนทั้งหลายพากันกลาววา จงนําคนที่กลาวสอเสียดเปนตน ที่ตายไปแลว
ออกไปโดยทิศาภาคใด แตนี้ไปทิศที่ชนเรียกกันวา ทิศทักษิณนั้น. บทวา
แตนี้ไป ความวา แตภูเขาสิเนรุ หรือแตที่ที่เทวดาเหลานั้นนั่ง. บทวา
เปนเจาเปนใหญของพวกกุมภัณฑ ความวา ไดทราบวา เทาดาเหลานั้น
เปนผูมีทองใหญ. อนึ่ง ลูกอัณฑะของเทวดาเหลานั้นใหญดุจหมอ เพราะ
ฉะนั้นทานจึงกลาววา กุมภัณฑ. บทวา พระอาทิตยตกในที่ใด ความวา
พระอาทิตยอัสดงคตโดยทิศาภาคใด โดยทิศาภาคนั้น. บทวา มหาเนรุ คือ
ภูเขาหลวงชื่อสิเนรุ. บทวา ดูงดงาม คือ ดูงาม เพราะสําเร็จดวยทอง.
ดวยวา ขางทิศปราจิน ของภูเขาสิเนรุ สําเร็จดวยเงิน ขางทิศทักษิณ
สําเร็จดวยแกวมณี ขางทิศปจฉิมสําเร็จดวยแกวผลึก ขางทิศอุดรสําเร็จ
ดวยทอง ขางทิศอุดรนั้นเปนขางที่ดูเพลิน เพราะฉะนั้น ภูเขาสิเนรุ เปน
ภูเขาที่ดูงดงาม โดยทิศาภาคใด นีเ้ ปนใจความในภูเขาสิเนรุนี้. บทวา
มนุสฺสา ตตฺถ ชายนฺติ ความวา มนุษยทั้งหลายเกิดในอุตตรกุรุทวีปนั้น.
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บทวา ไมยึดถือวาเปนของตน ความวา เวนจากความยึดถือวาเปนของเรา
แมในผาอาภรณ น้ําดื่ม และของบริโภคเปนตน. บทวา ไมหวงแหนกัน
คือ ไมหวงแหนดวยความหวงแหนในหญิง. อธิบายวา ไดยินวา มนุษย
เหลานั้นไมมีความหวงแหนวา นี้ภรรยาของเรา. ความกําหนัดดวยความ
พอใจ ยอมไมเกิดขึ้น เพราะเห็นมารดาหรือนองสาว. บทวา ไมตอง
นําไถออกไถ ความวา แมไถก็ไมตองนําออกไปสูนาดวยความประสงควา
เราจักทําการกสิกรรมในนานั้น. บทวา ขาวสาลีอันผลิตผลในที่ไมตอง
ไถ ความวา ขาวสาลีเกิดขึ้นเองในปาอันเปนพื้นที่ที่ไมตองไถ. บทวา
เปนเมล็ดขาวสาร คือ ขาวสารนั้นแล เปนผลของพื้นที่นั้น บทวา
หุงในเตาอันปราศจากควัน คือ เกลีย่ ขาวสาร ลงไปในหมอ แลวหุง
ดวยไฟ อันปราศจากควัน และเถา. ไดยินวา ในที่นั้น ชื่อ โชติกปาสาณะ
ที่นั้นชนทั้งหลายวางหิน ๓ กอน แลวยกหมอขึ้นตั้ง ไฟตั้งขึ้นจากหินแลว
หุงขาว. บทวา บริโภคขาวจากหมอนั้นนั่นเอง ความวา บริโภค
โภชนะนั้นเองจากหมอขาวนั้น. ไมแกงหรือผัดอยางอื่น. อนึ่ง รสของขาว
นั้นเปนรสบํารุงใจของผูบริโภคอยางดี. ชนเหลานั้นยอมใหแกผูมาถึงที่นั้น
ทุกคน ชื่อวาจิตตระหนี่ยอมไมมี. แมพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา
เปนตน ทรงฤทธิ์มาก เสด็จไป ณ ที่นั้น ยอมรับบิณฑบาต.
บทวา ทําแมโคใหมีกีบเดียว ความวา ยักษทั้งหลาย ผูรับใช
ทาวเวสวัณ จับแมโค ใหมีกีบเดียวเปนพาหนะ เหมือนมาแลวขี่แมโคนั้น
ติดตามไป สูทิศนอยทิศใหญ คือ เทีย่ วตามไปในทิศนั้น ๆ. บทวา กระทํา
ปศุสัตวใหมกี ีบเดียว ความวา กระทําปศุสัตว ๔ เทา ที่เหลือเวนแมโค
ใหมีกีบเดียว เปนพาหนะ แลวติดตามไปสูทิศนอยทิศใหญ. บทวา กระทํา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 150

สตรีใหเปนพาหนะ ความวา กระทํามาตุคามมีครรภใหเปนพาหนะแลวนั่ง
บนหลัง มาตุคามนั้นเที่ยวไป. นัยวา หลังของหญิงมีครรภนั้นอดกลั้นเมื่อ
จะกมลง. หญิงนอกนี้ใชเทียมยาน. บทวา กระทําชายใหเปนพาหนะ
ความวา จับชายใหเทียมยาน. อนึ่ง เมื่อจับไมสามารถจับชนผูเปนสัมมาทิฐิ
ได. โดยมากจับพวกที่อยูชายแดน และคนปาเถื่อน. ไดยินวา ชาวชนบท
คนใดคนหนึ่ง ในจําพวกนี้นั่งหลับใกลพระเถระรูปหนึ่ง. พระเถระถามวา
อุบาสกทานหลับไปหรือ. เขาตอบ ทานขอรับวันนี้ผมเพลีย เพราะรับใช
ทาวเวสวัณตลอดคืน ขอรับ. บทวา ทําเด็กหญิงใหเปนพาหนะ ความวา
จับเด็กหญิงทําใหเปนพาหนะเทียมรถ. แมในการจับเด็กชายใหเปนพาหนะ
ก็มีนัยนี้แล. บทวา บรรดานางบําเรอของพระราชานั้น ความวา หญิง
ผูเปนนางบําเรอของพระราชานั้น. บทวา ยานชาง ยานมา ความวา
ไมใชยานโค อยางเดียวเทานั้น ขี่แมยานชาง ยานมา เปนตน เที่ยวไป
บทวา ยานทิพย ความวา ยานทิพยมากอยางแม อื่น ก็ไดปรากฏแกมนุษย
เหลานั้น. ยานเหลานี้เปนยานเขาไปถึงมนุษยเหลานั้นกอน. ก็มนุษย
เหลานั้นนอนบนที่นอนอันประเสริฐที่ปราสาทและนั่งบนตั่งและวอเปนตน
เที่ยวไป. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปราสาทและวอดังนี้. บทวา ปรากฏ
แกทางมหาราชผูทรงยศ ความวา ยานเหลานี้ยอมเกิดขึ้นแกทาวมหาราช
ผูทรงยศ ผูถงึ พรอมดวยอนุภาพอยางนี้.
บทวา และทาวมหาราชนั้นไดทรงนิรมิตนครไวบนอากาศ
ความวา พระราชานั้นไดทรงนิรมิตนครมี อาฏานาฏานครเปนตน เหลานั้น
ไวบนอากาศ คือ นครทัง้ หลายไดมีแลว. ก็นครหนึ่งของทาวมหาราชนั้น
ไดชื่อ อาฏานาฏา นครหนึ่งชื่อ กุสนิ าฏา นครหนึ่งชื่อ ปรกุสินาฏา
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นครหนึ่งชื่อ นาฏปริยาย นครหนึ่งชื่อ ปรกุสิฏนาฏา. บทวา ทางทิศ
อุดรมีกปอันตนคร ความวา ตรงทิศอุดรมีนครอื่นชื่อ กปวันตนคร
ตั้งอยูในทิศอุดรนั้น. บทวา อีกนครหนึ่งชื่อ ชโนฆะ ความวา ใน
ภาคอื่นของทิศอุดรนั้น มีนครอื่นชื่อ ชโนฆะ. บทวา นวนวติยนคร
ความวา อีกนครหนึ่งชื่อ นวนวติยะ. อีกนครหนึ่งชื่อ อัมพรอัมพรวติยะ.
บทวา อาฬกมันทา ความวา มีราชธานีอื่นอีกชื่อ อาฬกมันทา.
บทวา เพราะฉะนั้น มหาชนจึงเรียกทาวกุเวรมหาราชวา ทาว
เวสวัณ ดังนี้ มีเรื่องเลาวา เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติ ทาวมหาราชนี้
เปนพราหมณ ชื่อ กุเวร ไดสรางโรงหีบออย ประกอบเครื่องยนต ๗ เครื่อง
กุเวรพราหมณไดใหผลกําไรซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเครื่องยนตแหงหนึ่ง แก
มหาชนที่มาแลว มาแลวไดกระทําบุญ. ผลกําไรที่มากกวา ไดตั้งขึ้นในที่นั้น
จากโรงที่เหลือ กุเวรพราหมณเลื่อมใสดวยบุญนั้นจึงถือเอาผลกําไรที่เกิด
ขึ้น แมในโรงที่เหลือ ใหทานตลอดสองหมื่นป. เขาไดถึงแกกรรมไปเถิด
เปน เทพบุตรชื่อกุเวร ในสวรรคชั้นจาตุมมหาราชิกา. ตอมาไดครอง
ราชสมบัติในราชธานีชื่อ วิสาณะ. ตั้งแตนั้น จึงเรียกวา ทาวเวสวัณ.
บทวา ยอมปรากฏมีหนาที่คนละแผนก ความวา ยักษผูดูแล
แวนแควน ๑๒ ตนเหลาอื่นผูเขาไปพิจารณา พร่ําสอนประโยชนทั้งหลาย
ยอมปรากฏมีหนาที่คนละแผนก. ไดยินวา ยักษผูดูแลแวนแควนเหลานั้น
ถือขาวไปประกาศแกยักษผูรักษาประกาศ ๑๒ ตน. ยักษผูรักษาประตูทั้งหลาย
ประกาศขาวนั้นแกทาวมหาราช. บัดนี้ทาวมหาราช เมื่อจะแสดงชื่อของ
ยักษผูดูแลแวนแควนเหลานั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ตโตละ ดังนี้. ไดยินวา
บรรดายักษเหลานั้น ยักษตนหนึ่งชื่อ ตโตลา ตนหนึ่งชื่อ ตัตตลา ตนหนึ่ง
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ชื่อ ตโตตลา ตนหนึ่งชื่อ โอชลี ตนหนึ่งชื่อ เตชลี ตนหนึ่งชื่อ ตโตชลี.
บทวา สุโรราชม ความวา ตนหนึ่งชื่อ สุโร ตนหนึ่งชื่อ ราชา ตนหนึ่งชื่อ
สุโรราชา. บทวา อริฏโ เนมิ ความวา ตนหนึ่งชื่อ อริฏฐะ ตนหนึ่งชื่อ
เนมิ ตนหนึ่งชื่อ อริฏเนมิ.
บทวา ในวิสาณาราชธานีนั้น มีหวงน้ําชื่อธรณี ความวา ก็ใน
วิสาณาราชธานีนั้น มีหวงน้ําหวงหนึ่งชื่อ ธรณี โดยชื่อ. ทานกลาววา
มีสระโบกขรณีใหญกวาง ๕๐ โยชน. บทวา เปนแดนที่เกิดเมฆ ความวา
เมฆทั้งหลายรับน้ําจากสระโบกขรณี แลวตกลงมา. บทวา เกิดฝนตก
ความวา ฝนตกทวม. ไดยินวา เมื่อเมฆตั้งเคา น้ําเกายอมไหลออกจาก
สระโบกขรณีนั้น. เมฆตั้งเคาเบื้องบนยังสระโบกขรณีนั้นใหเต็มดวยน้ําใหม.
น้ําเกาเปนน้ํามีในเบื้องต่ํา ยอมไหลออกไป. เมื่อสระโบกขรณีน้ําเต็ม เมฆ
ยอมเคลื่อนไป. บทวา สภา คือ สถานที่ประชุม ณ ฝงโบกขรณีนั้น
มีมณฑปแกวประมาณ ๑๒ โยชนลอ มดวยเถาวัลย ชื่อ ภคลวดี. นี้ทาน
กลาวหมายถึงมณฑปนั้น. บทวา ปยิรปุ าสนฺติ ความวา นั่งอยู บทวา
ตนไมมีผลมาก ความวา มณฑปแกว ยอมแสดงถึงวา ตนไมมีมะมวง
และหวา เปนตน ลอมมณฑปนั้น ในที่นั้น แผไปทุกเวลา และดอกไม
มีดอกจําปาเปนตน บานอยูเปนนิจ. บทวา ประกอบดวยหมูนกนานา
ชนิด คือ ดารดาษไปดวยหมูนกตาง ๆ. บทวา มีนกยูง นกกะเรียน
เสียงหวาน ความวา นกยูง นกกะเรียนมีเสียงหวาน ประสานเสียง.
บทวา ณ ทีน่ ี้มีเสียงนกรองวา ชีวะ ชีวะ ความวา ณ ที่นี้ มีเสียง
นกชื่อ ชีว ชีวกะ รองอยางนี้วา ชีวะ ชีวะ ดังนี้. บทวา มีเสียงปลุกใจ
ความวา แมนกมีเสียงปลุกใจ ก็รองอยูอยางนี้ ลุกขึ้นเถิด จิตตะ ลุกขึ้นเถิด
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จิตตะ ดังนี้ ยอมเที่ยวไป ณ ที่นั้น. บทวา ไก คือ ไกปา. บทวา ปู
คือ ปูทอง. บทวา ในปา คือ ในสระประทุม. บทวา โปกฺขรสาตกา
ไดแก พวกนกชื่อ โปกฺขรสาตกา. บทวา สุกสาลิกสทฺเทตฺถ ความวา
ในสระนั้น มีเสียงนกสุกะ และนกสาลิกา. บทวา หมูนกทัณฑมาณวก
คือนกมีหนาเหมือนคน. ไดยินวา นกเหลานั้น เอาเทาสองจับไมทองคํา
แลวเหยียบใบบัวใบหนึ่ง วางไมทองคําลองในบัวอันไมมีระหวาง เที่ยวไป.
บทวา สพฺพกาล สา ความวา สระโบกขรณีนั้นงามตลอดกาล. บทวา
สระนพินีของทาวกุเวร ความวา สระนพินีของทาวกุเวรเปนสระปทุม
สระนั้นชื่อ ธรณี งามอยูตลอดเวลาทุกเมื่อ.
ทาวเวสวัณ ยังอาฏานาฏิยรักษใหสําเร็จลงแลว เมื่อจะแสดงการ
บริกรรม พระปริตนั้นจึงกลาวบทนี้วา คนใดคนหนึ่ง. ในบทเหลานั้น
บทวา เรียนดีแลว ความวา อาฏานาฏิยรักษ อันผูใดผูหนึ่ง ชําระอรรถ
และพยัญชนะ และเรียนดวยดี. บทวา เลาเรียนครบถวน ความวา ไม
ใหบทและพยัญชนะ เสื่อมแลวเลาเรียนครบถวน. ทานแสดงไววา จริงอยู
พระปริต ยอมไมเปนเดช แกผูกลาวผิด อรรถบาง บาลีบาง หรือวาไมทํา
ใหคลองแคลว. พระปริตยอม เปนเดชแกผูทําใหคลองแคลว ดวยประการ
ทั้งปวง แลวกลาวแนแท. แมเมื่อเรียนเพราะลาภเปนเหตุ แลวกลาวอยู
ก็ไมสําเร็จประโยชน. พระปริตยอมมีประโยชนแกผูตั้งอยูในฝายแหง
การออกไปจากทุกข แลวกระทําเมตตาใหเปน ปุเรจาริก กลาวอยูนั่นแล.
บทวา ยักขปจาระ คือผูรับใชยักษ. บทวา วัตถุ ไดแก วัตถุคอื เรือน.
บทวา ที่อยูไดแกการอยูเปนนิจในเรือนนั้น. บทวา สมิตึ คือ การสมาคม.
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บทวา อนฺวยฺห ความวา ไมควรทําการอาวาหะ. บทวา อวิวยฺห ความวา.
ไมควรวิวาหะกับเขา. ความวา ไมพึงกระทําการอาวาหะ หรือวิวาหะกับเขา.
บทวา ดวยคําบริภาษอันบริบูรณดังกลาวแลว ความวา อมนุษยทั้งหลาย
พึงนอมเขาไป ซึ่งอัตภาพของยักษเหลานั้นอยางนี้วา ผูมีตาสีคล้ํา ผูมี
ฟนเหลืองดังนี้ แลวบริภาษดวยคําบริภาษอันมีพยัญชนะบริบูรณดังที่กลาว
แลว. อธิบายวา พึงดาถอยคําของยักษ. บทวา บาตรแมเปลา ความวา
บาตรโลหะเชนเดียวกับบาตรของภิกษุนั้นแหละ. ครอบบาตรนั้นบนศีรษะ
ตลอดถึงกานคอ. เอาเสาเหล็กทุบบาตรนั้นในทามกลาง. บทวา จณฺฑา
คือ โกรธ รุทฺธา ไดแก ผิดพลาด. บทวา รภสา คือ กระทําเกินเหตุ.
บทวา ไมเชื่อทาวมหาราช คือ ไมถือเอาคําพูด ไมกระทําตามขอบังคับ.
บทวา เสนาบดี ของทาวมหาราช คือ เสนาบดียักษ ๒๘ ตน. บทวา
ปุริสกาน ปุริสกาน คือ อนุศาสนของยักษเสนาบดี. บทวา อวรุทฺธา
นาน ความวา ปจจามิตร คือ มีเวร. บทวา พึงประกาศใหรู ความวา
ผูไมสามารถจะกลาวพระปริต ใหพวกอมนุษยหลีกไปได ควรประกาศให
ยักษทั้งหลายรู ความวาใหยักษเหลานั้นรู. ก็แตวาพึงยืนอยู ณ ที่นี้แลว
กลาวบริกรรมพระปริต.
อันทีจ่ ริงไมควรสวด อาฏานาฏิยสูตร กอนทีเดียว. ควรสวดพระ
สูตรเหลานี้คือ เมตตาสูตร ธชัคคสูตร รตนสูตร ตลอด ๗ วัน. หากวา
พนไปได เปนการดี. หากไมพน ควรสวด อาฏานาฏิยสูตร. ภิกษุผูสวด
อาฏานาฏิยสูตรนั้น ไมควรเคี้ยวแปงหรือเนื้อ ไมควรอยูในปาชา. ถามวา
เพราะเหตุไร. ตอบวา พวกอมนุษยจะไดโอกาส ที่ทําพระปริต ควรทํา
ใหมีหญาเขียวชะอุม ปูอาสนะใหเรียบรอย ณ ทีน่ ั้น แลวพึงนั่ง. ภิกษุ
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ผูกระทําพระปริต อันชนทั้งหลายนําออกจากวิหารไปสูเรือน ควรลอมดวย
เครื่องปองกันคือกระดาน แลวพึงนําไป. ไมควรนั่งนวดในที่แจง. ภิกษุ
ควรปดประตูและหนาตางแลวจึงนั่ง แวดลอมดวยมือเปนอาวุธกระทํา
เมตตาจิต ในเบื้องหนา แลวสวด. ควรใหรับสิกขาบทกอน แลวสวด
พระปริตแกผูตั้งอยูในศีล. แมอยางนี้ ก็ไมสามารถจะพนได ควรนําไปสู
วิหารใหนอนบนลานเจดียใหทําอาสนบูชา ตามประทีป ปดกวาดลานเจดีย
แลวสวดมงคลกถา. ควรประกาศใหประชุมทั้งหมด. ใกลวิหาร มีดานไม
ใหญที่สุดอยู ควรสงขาวไป ณ ที่นั้นวา หมูภิกษุยอมรอการมาของพวกทาน.
ชื่อวาการไมมาในที่ประชุมทั้งหมด จะไมไดรับ แตนั้น ควรถามผูที่ถูก
อมนุษยสิงวา ทานชื่อไร. เมื่อเขาบอกชื่อแลว ควรเรียก ชื่อทีเดียว. ทาน
ควรปลอยบุคคลชื่อนี้ เพราะสวนบุญในการบูชาดวยวัตถุมัดเอาไว และ
ของหอมเปนตน สวนบุญในการบูชาอาสนะ สวนบุญในการถวายบิณฑบาต
ของทาน หมูภิกษุสวดมหามงคลกถาเพื่อประโยชนแกบรรณาการของทาน
ดวยความเคารพในหมูภิกษุ ขอทานจงปลอยเขาเถิด ดังนี้ หากอมนุษยไม
ปลอย ควรบอกแกเทวดาทั้งหลาย วา พวกทานจงรูไวเถิด อมนุษยนี้
ไมทําคําของพวกเรา เราจักกระทําพุทธอาชญาดังนี้
ควรสวดพระปริต นี้เปนบริกรรมของคฤหัสถกอน ก็ถาภิกษุถูก
อมนุษยสิง ควรลางอาสนะ แลวประกาศใหประชุมกันทั้งหมด ใหสวน
บุญในการบูชามีของหอมและดอกไมเปนตน แลวพึงสวดพระปริตนี้เปน
บริกรรมของภิกษุทั้งหลาย. บทวา พึงประชุมกัน ความวา พึงประกาศ
ใหเสนาบดียักษ ๒๘ ตน ประชุมกันทั้งหมด. บทวา พึงบอกกลาว
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ความวา พึงบอกกลาวกับเทวดาทั้งหลาย เหลานั้นวา ยักษนี้สิงดังนี้
เปนตน. บทวา ติดตาม เปนไวพจนของบทวา สิง อีกอยางหนึ่งทาน
กลาววา ติด คือ ไมออกไป. บทวา เบียดเบียน ความวา เบียดเบียน
ทําใหโรคกําเริบบอย ๆ. บทวา ทําใหเกิดทุกข คือ ทําใหมีเนื้อและเลือด
นอย ใหเกิดทุกข. บทวา ไมปลอย คือเปนผูถูกจระเขคาบ ไมปรารถนา
จะปลอย พึงบอกกลาวเทวดาเหลานั้น ดวยประการฉะนี้ บัดนีเ้ พื่อแสดงถึง
ยักษที่ควรบอกกลาว จึงกลาวคําเปนตนวา แหงยักษทั้งหลายเหลาไหนดังนี้
ในบทเหลานั้น บทเปนตนวา อินทะ โสมะ เปนชือ่ ของยักษ
ทั้งหลาย เหลานั้น ในยักษทั้งหลายเหลานั้น ยักษตนหนึ่งอาศัยอยูที่ภูเขา
ชื่อวา เวสสามิตตะ ชื่อยักษเวสสามิตตะ ยักษที่อาศัยอยูที่ภูเขา ยุคนธระ
ชื่อยักษ ยุคนธระ ยักษชื่อ หิริเนตติ มัณฑิยะ มณิ มณิวระ ฑีฆะ และ
เสรีสกะ กับยักษเหลานั้น. บทวา ควรประกาศใหยักษนอยยักษใหญ
เสนาบดี มหาเสนาบดีรู ความวา พึงบอกแกยักษเสนาบดีทั้งหลาย
เหลานั้น อยางนั้นวา ยักษนี้เบียดเบียนผูนี้ ทําใหผูนี้เดือดรอน ไมปลอยผู
นี้ดังนี้ แตนนั้ ยักษเสนาบดีทั้งหลายเหลานั้น จักกระทําความขวนขวายวา
หมูภิกษุยอมกระทําธรรมอาชญาของตน แมเราก็จะทําอาชญาของพระยา
ยักษของเราทั้งหลาย. ทาวเวสวัณมหาราชเมื่อจะแสดงวา โอกาสของพวก
อมนุษยจักไมมี ดวยอาการอยางนี้ พุทธสาวกทั้งหลาย ก็จักอยูสบาย จึง
กราบทูลคําเปนอาทิวา ขาแตทานผูนิรทุกข อาฏานาฏิยรักษ นี้นั้นแล
ดังนี้. บททัง้ หมดนั้น และบทอื่นจากนั้น มีความงายอยูแลวแล.
จบอรรถกถาอาฏานาฏิยสูตรที่ ๙
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๑๐. สังคีติสูตร
เรื่อง การสังคายนาหลักธรรม
[๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกในแควนมัลละ. พรอม
ดวยพระภิกษุสงฆ หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูปไดเสด็จถึงนครของพวกมัลลกษัตริยอันมีนามวา ปาวา. ไดยินวาพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สวน
มะมวงของนายจุนทกัมมารบุตรใกลนครปาวานั้น.
[๒๒๒] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวา
อุพภตกะ ของพวกเจามัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน อัน
สมณพราหมณ หรือใคร ๆ ที่เปนมนุษยยังไมทันเขาอยูอาศัย. พวกเจา
มัลละแหงนครปาวาไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จจาริกใน
แควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึง
นครปาวาโดยลําดับ ประทับอยู ณ สวนมะมวงของจุนทกัมมารบุตร ใกล
นครปาวา. ครั้งนั้นแล พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดพากันเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคม พระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พวกเจามัลละแหงนครปาวานั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงหลังใหมอันมีนามวา อุพภตกะ ของพวกเจามัลละแหงนครปาวา สราง
สําเร็จแลวไมนาน อันสมณพราหมณ หรือใคร ๆ ที่เปนมนุษยยังไมทันจะ
เขาอยูอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จใชสอย
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ทองพระโรงนั้นกอนเถิด ภายหลังพวกเจามัลละแหงนครปาวาจึงจักใชสอย
ทองพระโรงที่พระผูมีพระภาคเจาทรงใชสอยกอนแลว การเสด็จใชสอย
กอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ
สุขแกพวกเจามัลละแหงนครปาวา สิ้นกาลนาน. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
ดวยดุษณีภาพแลวแล. ลําดับนั้น พวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดทราบการ
ทรงรับของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณแลว พาไปยังทองพระโรง ครั้นแลวจึงปูลาด
ทองพระโรงใหพรอมสรรพ แตงตั้งอาสนะ ใหตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามัน
แลวพากันไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ไดยินอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงอันพวกขาพระองคปูลาด
พรอมสรรพแลว อาสนะก็แตงตั้งแลว หมอน้ําก็ใหตั้งไวแลว ประทีป
น้ํามันก็ตามไวแลว พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบกาลอัน
สมควรในบัดนี้เถิด.
[๒๒๓] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก
แลวทรงถือบาตรจีวรเสด็จไปยังทองพระโรงพรอมดวยพระภิกษุสงฆ ทรง
ลางพระบาทแลว เสด็จเขาไปยังทองพระโรงประทับนั่งพิงเสากลาง ผิน
พระพักตรไปทางทิศบูรพา. ฝายพระภิกษุสงฆก็ลางเทาแลวเขาไปยังทองพระ
โรงนั่งพิงฝาดานหลัง ผินหนาไปทางทิศบูรพาแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา
เเมพวกเจามัลละแหงนครปาวาก็ลางเทาแลวเขาไปยังทองพระโรง นั่งพิงฝา
ทางดานบูรพา ผินหนาไปทางทิศปจฉิมแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา. ครั้ง
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพวกเจามัลละแหงนครปาวา ใหเห็นแจง
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ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก
แลวทรงสงไปดวยพระดํารัสวา ดูกอนวาเสฏฐะทั้งหลาย ราตรีลวงมากแลว
บัดนี้ พวกทานจงสําคัญกาลอันสมควรเถิด. พวกเจามัลละแหงนครปาวา
ไดพรอมกันรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา
แลวพากันลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา พระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป.
[๒๒๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นพวกเจามัลละ
แหงนครปาวาหลีกไปแลวไมนาน ทรงเหลียวดูหมูพระภิกษุผูนั่งนิ่งแลว
ทรงสั่งกะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนะและ
มิทธะ. สารีบุตรจงแสดงธรรมกถาแกภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยแลว ฉะนั้น
เราพึงพักผอน. ทานพระสารีบุตรไดรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวาอยางนั้น พระเจาขา ดังนี้. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงสั่งใหปูผาสังฆาฏิเปนสี่ชั้น แลวทรงสําเร็จสีหไสยาสนโดยพระปรัศว
เบื้องขวา ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรง
กระทําในพระทัยถึงสัญญาในอันที่จะเสด็จลุกขึ้น.
[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล นิครนถนาฏบุตรทํากาละแลวไมนาน
ที่นครปาวา. เพราะกาลกิริยาของนิครนถนาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึง
แตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน เกิดการทะเลาะ
วิวาทกันขึ้น เสียดแทงกันและกัน ดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูทั่วถึง
ธรรมวินัยนี้ ทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบตั ิผิด ขาพเจา
ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ถอยคําของทานไมเปน
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ประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาว
ภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจา
จับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย
มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาทานสามารถดังนี้. เห็นจะมีแตความตายอยางเดียว
เทานั้น จะเปนไปในพวกนิครนถผูเปนสาวกของนาฏบุตร. แมพวกสาวก
ของนิครนถนาฏบุตรที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว ก็มีอาการเบื่อหนาย
คลายความรักรูสึกทอถอยในพวกนิครนถผูเปนสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้
เพราะธรรมวินัยอันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปน
ธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรม
ที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอัน
ทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมเปนที่พึ่งอาศัย. ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลาย เลาวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย นิครนถนาฏบุตร
ทํากาลแลวไมนานที่นครปาวา เพราะกาลกิริยาของนิครนถนาฏบุตรนั้น
พวกนิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ เปนธรรมวินัยมีที่พํา
นักอันทําลายเสียแลวเปน ธรรมวินัยไมมีที่พึ่งอาศัย ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย
ขอนี้ยอมเปนเชนนั้น ในธรรมวินัยที่กลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี
ไมเปนธรรมเครื่องนําออกจากทุกข ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ ไมใช
ธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว. ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย
สวนธรรมนีแ้ ล อันพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายตรัสไวดีแลว
ประกาศไวดีแลว เปนธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบ
ระงับ อันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว พวกเราทั้งหมดดวยกัน
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ถึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้จะ
พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุข
แกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็ธรรม
อะไรเลาที่พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายตรัสไวดีแลว ประกาศไวดี
แลว เปนธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การทีพ่ รหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืน
ตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก
เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
วาดวยสังคีติหมวด ๑
[๒๒๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๑ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกง
แยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้ จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึง
เปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความ
อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย. ธรรม ๑ เปนไฉน. คือ
สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา
สัตวทั้งหลายทั้งปวง ดํารงอยูดวยอาหาร
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สพฺเพ สตฺตา สงฺขารฏิติกา
สัตวทั้งหลายทั้งปวง ดํารงอยูดวยสังขาร
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมหนึ่งนีแ้ ล อันพระผูมีพระภาคเจาทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ
แลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรม
นั้น การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืน ตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชน
แกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๑
วาดวยสังคีติหมวด ๒
[๒๒๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๒ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกง
แยงกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ธรรม ๒ เปนไฉน. คือ นาม และ รูป ๑.
อวิชชา และ ภวตัณหา ๑. ภวทิฏฐิ และ วิภวทิฏฐิ ๑. อหิริกะ ความไม
ละอาย และ อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัว ๑. หิริ ความละอาย และ
โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ๑. โทวจัสสตา ความเปนผูวายาก และ
ปาปมิตตตา ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑. โสวจัสสตา ความเปนผูวางาย และ
กัลยาณมิตตตา ความเปนผูมีมิตรดี ๑. อาปตติกุสลตา ความเปนผูฉลาด
ในอาบัติ และ อาปตติวุฏฐานกุสลตา ความเปนผูฉลาดในการออกจาก
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อาบัติ ๑. สมาปตติกุสลตา ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ และ สมาปตติวุฏฐานกุสลดา ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑. ธาตุกุสลตา
ความเปนผูฉลาดในธาตุ และ มนสิการกุสลตา ความเปนผูฉลาดใน
มนสิการ ๑. อายตนกุสลตา ความเปนผูฉลาดในอายตนะ และ ปฎิจจสมุปปาทกุสลตา ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ๑. ฐานกุสลตา ความ
เปนผูฉลาดในฐานะ และ อัฏฐานกุสลตา ความเปนผูฉลาดในอัฏฐานะ ๑.
อาชชวะ ความซื่อตรง และ มัททวะ ความออนนอม ๑. ขันติ ความ
อดทน และ โสรัจจะ ความเสงี่ยม ๑. สาขัลยะ การกลาววาจาออนหวาน
และ ปฏิสันถาร การตอนรับ ๑. อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน และ
โสเจยยะ ควานสะอาด ๑. มุฏฐสัจจะ ความเปนผูมีสติหลงลืม และ
อสัมปชัญญะ ความเปนผูไมรูตัว ๑. สติ ความระลึกได และ สัมปชัญญะ
ความรูตัว ๑. อินทริเยสุ อคุตตทวารตา ความเปนผูไมคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย และ โภชเนอมัตตัญุตา ความเปนผูไมรูจักประมาณใน
โภชนะ ๑. อินทริเยสุ อคุตตทวารตา ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย และ โภชเนอมัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑.
ปฏิสังขานพล กําลังการพิจารณา และ ภาวนาพล กําลังการอบรม ๑.
สติพล กําลังคือสติ และ สมาธิพล กําลังคือสมาธิ ๑. สมถะ และ
วิปสนา ๑. สมถนิมิต นิมิตที่เกิดเพราะสมถะ และ ปคคหนิมิต นิมิตที่
เกิดเพราะความเพียร ๑. ปคคหะ ความเพียร และ อวิกเขปะ ความไม
ฟุงซาน ๑. สีลวิบัติ ความวิบัติแหงศีล และ ทิฏฐิวิบัติ ความวิบัติแหงทิฐิ ๑.
สีลสัมปทา ความถึงพรอมแหงศีล และ ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอมแหง
ทิฐิ ๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล และ ทิฏฐิวิสุทธฺ ความหมดจดแหง
ทิฐิ ๑. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฐิ และ ทิฏฐิปธาน ความเพียร
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ของผูมีทิฐิ ๑. สเวโค จ สเวชนีเยสุ ฐาเนสุ ความสลดใจในสถานที่
ควรสลด และ สวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธาน ความเพียรโดยแยบคายของผู
สลดใจ ๑. อสนฺตุฏิตา จ กุ เลสุ ธมฺเมสุ ความเปนผูไมสันโดษใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย และ อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ ความเปนผูไมทอถอย
ในความเพียร ๑. วิชชา และ วิมุตฺติ ๑. ขยญาณ ความรูในความสิ้นไป
และ อนุปฺปาทญาณ ความรูในความไมเกิด ๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย
ธรรม ๒ นี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน
พึงสังคายนาไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น ฯ ล ฯ เพื่อความสุข แก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้.
จบสังคีติหมวด ๒
วาดวยสังคีติหมวด ๓
[๒๒๘] ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนาในธรรมนั้น ฯลฯ
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ธรรม ๓ เปน ไฉน. คือ

อกุศลมูล
๑. โลภะ ความโลภ
๒. โทสะ ความโกรธ
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๓. โมหะ ความหลง

กุศลมูล ๓
๑. อโลภะ ความไมโลภ
๒. อโทสะ ความไมโกรธ
๓. อโมหะ ความไมหลง.

ทุจริต ๓
๑. กายทุจริต ความประพฤติชั่วทางกาย
๒. วจีทุจริต ความประพฤติชั่วทางวาจา
๓. มโนทุจริต ความประพฤติช่วั ทางใจ.

สุจริต ๓
๑. กายสุจริต ความประพฤติชอบทางกาย
๒. วจีสุจริต ความประพฤติชอบทางวาจา
๓. มโนสุจริต ความประพฤติชอบทางใจ.

อกุศลวิตก ๓
๑. กามวิตก ความตริในกาม
๒. พยาบาทวิตก ความตริในพยาบาท
๓. วิหิงสาวิตก ความตริในการเบียดเบียน

กุศลวิตก ๓
๑. เนกขัมมวิตก ความตริในทางออกจากกาม
๒. อัพยาบาทวิตก ความตริในทางไมพยาบาท
๓. อวิหิงสาวิตก ความตริในทางไมเบียดเบียน.
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อกุศลกังกัปปะ ๓
๑. กามสังกัปปะ
๒. พยาบาทสังกัปปะ
๓. วิหงิ สาสังกัปปะ

ความดําริในกาม
ความดําริในพยาบาท
ความดําริในการเบียดเบียน.

กุศลสังกัปปะ ๓
๑. เนกขัมมสังกัปปะ
๒. อัพพยาบาทสังกัปปะ
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ

ความดําริในทางออกจากกาม
ความดําริในทางไมพยาบาท
ความดําริในทางไมเบียนเบียน.

อกุศลสัญญา ๓
๑. กามสัญญา
๒. พยาบาทสัญญา
๓. วิหงิ สาสัญญา

ความจําไดในทางกาม
ความจําไดในทางพยาบาท
ความจําไดในทางเบียดเบียน.

กุศลสัญญา ๓
๑. เนกขัมมสัญญา
๒. อัพพาบาทสัญญา
๓. อวิหิงสาสัญญา

ความจําไดในทางออกกาม
ความจําไดในทางไมพยาบาท
ความจําไดในทางไมเบียนเบียน.

อกุศลธาตุ ๓
๑. กามธาตุ
๒. พยาบาทธาตุ
๓. วิหงิ สาธาตุ

ธาตุคือกาม
ธาตุคือความพยาบาท
ธาตุคือความเบียดเบียน.
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กุศลธาตุ ๓
๑. เนกขัมมธาตุ ธาตุคือความออกจากกาม
๒. อัพพาบาทธาตุ ธาตุคือความไมพยาบาท
๓. อวิหิงสาธาตุ
ธาตุคอื ความไมเบียดเบียน

ธาตุอีก ๓
๑. กามธาตุ ธาตุคือกาม
๒. รูปธาตุ ธาตุคือรูป
๓. อรูปธาตุ ธาตุคอื อรูป

ธาตุอีก ๓
๑. รูปธาตุ
ธาตุคือรูป
๒. อรูปธาตุ ธาตุคืออรูป
๓. นิโรธธาตุ ธาตุคอื ความดับทุกข

ธาตุอกี ๓
๑. หีนธาตุ
ธาตุอยางเลว
๒. มัชฌิมธาตุ ธาตุอยางกลาง
๓. ปณีตธาตุ
ธาตุอยางประณีต.

ตัณหา ๓
๑. กามตัณหา
๒. ภวตัณหา
๓. วิภวตัณหา

ตัณหาในกาม
ตัณหาในภพ
ตัณหาในวิภพ.
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ตัณหาอีก ๓
๑. กามตัณหา
๒. รูปตัณหา
๓. อรูปตัณหา

ตัณหาในกาม
ตัณหาในรูป
ตัณหาในอรูป.

ตัณหาอีก ๓
๑. รูปตัณหา
๒. อรูปตัณหา
๓. นิโรธตัณหา

ตัณหาในรูป
ตัณหาในอรูป
ตัณหาในความดับ.

สังโยชน ๓
๑. สักกายทิฏฐิ
ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน
๒. วิจิกิจฉา
ความลังเลสงสัย
๓. สีลัพพตปรามาส
ความเชื่อถือดวยอํานาจศีลพรต.

อาสวะ ๓
๑. กามาสวะ
๒. ภวาสวะ
๓. อวิชชาสวะ

อาสวะเปนเหตุอยากได
อาสวะเปนเหตุอยากเปน
อาสวะคือความไมรู.

ภพ ๓
๑. กามภพ
๒. รูปภพ
๓. อรูปภพ

ภพที่เปนกามาวจร
ภพที่เปนรูปาวจร
ภพที่เปนอรูปาวจร.
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เอสนา ๓
๑. กาเมสนา
การแสวงหากาม
๒. ภเวสนา
การแสวงหาภพ
๓. พรหมจริเยสนา การแสวงหาพรหมจรรย.

วิธามานะ ๓
๑. เสยฺโยหมสฺสีติ วิธา ถือวาเราดีกวาเขา
๒. สทิโสหมสฺมีติ วิธา ถือวาเราเสมอเขา
๓. หีโนหมสฺมีติ วิธา ถือวาเราเลวกวาเขา.

อัทธา ๓
๑. อตีตอัทธา
อดีตกาล
๒. อนาคตอัทธา อนาคตกาล
๓. ปจจุบันนอัทธา ปจจุบันกาล.

อันตะ ๓
๑. สักกายอันตะ
๒. สักกายสมุทยอันตะ
๓. สักกายนิโรธอันตะ

สวนที่ถือวาเปนกายตน
สวนที่ถือวาเปนเหตุกอใหเกิดกายตน
สวนที่ถือวาเปนเครื่องดับกายตน.

เวทนา ๓
๑. สุขเวทนา
๒. ทุกขเวทนา
๓. อทุกขมสุขเวทนา

ความเสวยอารมณที่เปนสุข
ความเสวยอารมณที่เปนทุกข
ความเสวยอารมณที่ไมใชทุกขไมใชสขุ .
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ทุกขตา ๓
๑. ทุกขทุกขตา
ความเปนทุกขเพราะทนไดยาก
๒. สังขารทุกขตา ความเปนทุกขเพราะการปรุงแตง
๓. วิปริณามทุกขตา ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน.

ราสี ๓
๑. มิจฉัตตนิยตราสี
๒. สัมมัตตนิยตราสี
๓. อนิยตราสี

กองคือความผิดที่แนนอน
กองคือความถูกที่แนนอน
กองคือความไมแนนอน.

กังขา ๓
๑. ปรารภอดีตกาลแลว สงสัย เคลือบแคลง ไมปกใจเชื่อ ไมเลื่อมใส
๒. ปรารภอนาคตกาลแลว สงสัย เคลือบแคลง ไมปกใจเชื่อ ไมเลื่อมใส
๓. ปรารภปจจุบันกาลแลว สงสัย เคลือบแคลง ไมปกใจเชื่อ ไมเลื่อมใส

ขอที่ไมตองรักษาพระตถาคต ๓ อยาง
๑. พระตถาคตมีกายสมาจาร บริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางกายที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่น ๆ
อยาไดรูถึงความประพฤติชั่วทางกายของเรานี้
๒. พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางวาจาที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่น ๆ
อยาไดรูถึงความชั่วทางวาจาของเรานี้
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๓. พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิไดมีความ
ประพฤติชั่วทางใจ ที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่น ๆ
อยาไดรูถึงความประพฤติชั่วทางใจของเรานี้.

กิญจนะ ๓
๑. ราคกิญจนะ เครื่องกังวล คือราคะ
๒. โทสกิญจนะ เครื่องกังวล คือโทสะ
๓. โมหกิญจนะ เครื่องกังวล คือโมหะ.

อัคคี ๓
๑. ราคัคคิ ไฟคือราคะ
๒. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ
๓. โมหัคคิ ไฟคือโมหะ

อัคคีอีก ๓
๑. อาหุเนยยัคคิ ไฟคืออาหุเนยยบุคคล
๒. ทักขิเณยยัคคิ ไฟคือทักขิเณยยบุคคล
๓. คหปตัคคิ
ไฟคือคฤหบดี.

รูปสังคหะ ๓
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป

รูปที่เห็นไดและกระทบได
รูปที่เห็นไมได แตกระทบได
รูปที่เห็นไมได ทั้งกระทบไมได.

สังขาร ๓
๑. ปญญาภิสังขาร อภิสังขาร คือ บุญ
๒. อปุญญาภิสังขาร อภิสังขาร คือ บาป
๓. อเนญชาภิสังขาร อภิสังขาร คือ อเนญชา.
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บุคคล ๓
๑. เสกขบุคคล บุคคลผูยังตองศึกษา
๒. อเสกขบุคคล บุคคลผูไมตองศึกษา
๓. เนวเสกขานาเสกขบุคคล บุคคลผูยัง
ตองศึกษา ก็ไมใช ผูไมตองศึกษาก็ไมใช.

เถระ ๓
๑. ชาติเถระ
๒. ธรรมเถระ
๓. สมมติเถระ

พระเถระโดยชาติ
พระเถระโดยธรรม
พระเถระโดยสมมติ.

บุญกิริยาวัตถุ ๓
๑. ทานมัย
๒. สีลมัย
๓. ภาวนามัย

บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล
บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา.

โจทนาวัตถุ ๓
๑. ทิฏเฐน
โจทนดวยไดเห็น
๒. สุเตน
โจทนดวยไดยินไดฟง
๓. ปริสงฺกาย โจทนดว ยความรังเกียจ.

กามอุบัติ ๓
๑. สัตวประเภทที่มีการปรากฏมีอยู สัตวเหลานั้น ยอมยังอํานาจ
ใหเปนไปในกามทั้งหลายที่ปรากฏแลว เชนมนุษย เทพบางจําพวก และ
วินิบาตบางจําพวก
๒. สัตวประเภทที่นิรมิตกามไดมีอยู สัตวเหลานั้นนิรมิตแลวๆ
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ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามทั้งหลาย เชนเทพเหลานิมมานรดี
๓. สัตวประเภทที่ผูอื่นนิรมิตกามใหมีอยู สัตวเหลานั้นยอมยัง
อํานาจใหเปนไปในกามที่ผูอื่นนิรมิตใหเเลว เชนเทพเหลาปรนิมมิตวสวดี.

สุขอุบัติ ๓
๑. สัตวพวกที่ยังความสุขใหเกิดขึ้น ๆ แลวยอมอยูเปนสุขมีอยู
เชนพวกเทพเหลาพรหมกายิกา
๒. สัตวพวกที่อิ่มเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุขมีอยู สัตวเหลา
นั้น บางคราวเปลงอุทานในที่ไหนๆ วา สุขหนอ ๆ ดังนี้ เชนเทพเหลา
อาภัสสรา
๓. สัตวพวกที่อิ่มเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุขมีอยู สัตวเหลา
นั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเทานั้น เชน เทพเหลา
สุภกิณหา.

ปญญา ๓
๑. เสกขปญญ ปญญาที่เปนของพระเสขะ
๒. อเสกขปญญา ปญญาที่เปนของพระอเสขะ
๓. เนวเสกขานาเสกขปญญา ปญญาที่เปนของ
พรเสขะก็ไมใช ของพระอเสขะก็ไมใช.

ปญญาอีก ๓
๑. จินตามยปญญา ปญญาสําเร็จดวยการคิด
๒. สุตมยปญญา ปญญาสําเร็จดวยการฟง
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๓. ภาวนามยปญญา ปญญาสําเร็จดวยการอบรม.

อาวุธ ๓
๑. สุตาวุธ อาวุธ คือการฟง
๒. ปวิเวกาวุธ อาวุธ คือความสงัด
๓. ปญญาวุธ อาวุธ คือปญญา.

อินทรีย ๓
๑. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อินทรียที่เกิดแกผูปฏิบัติ
ดวยคิดวา เราจักรูธรรมที่เรายังไมรู
๒. อัญญินทรีย อินทรีย คือความรู
๓. อัญญาตาวินทรีย อินทรียใ นธรรมที่รแู ลว.

จักษุ ๓
๑. มังสจักขุ ตาเนื้อ
๒. ทิพยจักขุ ตาทิพย
๓. ปญญาจักขุ ตาคือปญญา.

สิกขา ๓
๑. อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลยิ่ง
๒. อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตยิ่ง
๓. อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญายิ่ง.

ภาวนา ๓
๑. กายภาวนา การอบรมกาย
๒. จิตตภาวนา การอบรมจิต
๓. ปญญาภาวนา การอบรมปญญา.
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อนุตตริยะ ๓
๑. ทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอยางยอดเยี่ยม
๒. ปฏิปทานุตตริยะ ความปฏิบัติอยางยอดเยี่ยม
๓. วิมตุ ตานุตตริยะ ความพนอยางยอดเยี่ยม.

สมาธิ ๓
๑. สวิตกั กวิจารสมาธิ
สมาธิที่ยังมีวิตกวิจาร
๒. อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ สมาธิที่ไมมีวติ กมีเพียงวิจาร
๓. อวิตักกวิจารสมาธิ
สมาธิท่ไี มมวี ิตกวิจาร.

สมาธิอีก ๓
๑. สุญญตสมาธิ
๒. อนิมิตตสมาธิ
๓. อัปปณิหิตสมาธิ

สมาธิทวี่ างเปลา
สมาธิทหี่ านิมิตมิได
สมาธิทหี่ าที่ตั้งมิได.

โสเจยยะ ๓
๑. กายโสเจยยะ
๒. วจีโสเจยยะ
๓. มโนโสเจยยะ

ความสะอาดทางกาย
ความสะอาดทางวาจา
ความสะอาดทางใจ.

โมนยยะ ๓
๑. กายโนเนยยะ ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางกาย
๒. วจีโมเนยยะ ธรรมทีท่ ําใหเปนมุนีทางวาจา
๓. มโนโมเนยยะ ธรรมที่ทาํ ใหเปนมุนีทางใจ.
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โกสัลละ ๓
๑. อายโกสัลละ
ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ
๒. อปายโกสัลละ ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม
๓. อุปายโกสัลละ ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ
และความเสื่อม.

มทะ ๓
๑. อาโรคยมทะ
๒. โยพพนมทะ
๓. ชาติมทะ

ความเมาในความไมมีโรค
ความเมาในความเปนหนุมสาว
ความเมาในชาติ.

อธิปไตย ๓
๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ
๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ
๓. ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปนใหญ.

กถาวัตถุ ๓
๑. ปรารภกาลสวนอดีต กลาวถอยคําวา กาลที่ลวงไปแลวไดมีแลวอยางนี้
๒. ปรารภกาลสวนอนาคต กลาวถอยคําวา กาลที่ยังไมมาถึง จักมีอยางนี้
๓. ปรารถนากาลสวนที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาในบัดนี้ กลาวถอยคําวา กาลสวน
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาบัดนี้เปนอยูอยางนี้.

วิชชา ๓
๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรูจักระลึกชาติในกอนได
๒. จุตูปปาตญาณ
ความรูจกั กําหนดจุติและอุบัติ
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ของสัตวทั้งหลาย
๓. อาสวักขยาญาณ ความรูจกั ทําอาสวะใหสิ้นไป.

วิหารธรรม ๓
๑. ทิพพวิหาร ธรรมเปนเครื่องอยูของเทวดา
๒. พรหมวิหาร
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม
๓. อริยวิหาร ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ.

ปาฏิหาริยะ ๓
๑. อิทธิปาฏิหาริยะ
ฤทธิ์เปนอัศจรรย
๒. อาเทสนาปฏิหาริยะ ดักใจเปนอัศจรรย
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คําสอนเปนอัศจรรย.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทอยางละ ๓ เหลานี้แล อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา
ไมควรแกงแยงกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๓
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วาดวยสังคีติหมวด ๔
[๒๒๙] ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรม ๔ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงแกง
แยงกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ธรรม ๔ เปนไฉน. คือ

สติปฏฐาน ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และ
โทมนัส ในโลกเสียได.
๒. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยไดพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัส ในโลกเสียได.
๓. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
๔. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได.
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[๒๓๐] สัมมัปปธาน ๔
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให
เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจมั่น เพื่อความไม
เกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิด
๒. ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งใจมั่น เพื่อละธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว
๓. ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งใจมั่น เพื่อความเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
๔. ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งใจมั่น เพื่อความตั้งมั่น เพื่อไมเลือนลาง เพื่อจําเริญยิ่ง เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว.

[๒๓๑] อิทธิบาท ๔
๑. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
อิทธิบาท อันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยจิตสมาธิปธานสังขาร
๔. ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร.

[๒๓๒] ฌาน ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิด
แตวิเวกอยู
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๒. บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้น เพราะวิตก วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปตแิ ละสุขเกิด
แตสมาธิอยู
๓. มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ
ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
๔. บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุสติบริสุทธิ์อยู.

[๒๓๓] สมาธิภาวนา ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมมีอยู.
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู.
๓. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู.
๔. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นแหงอาสวะทั้งหลายมีอยู.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เปนไฉน. ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแลว
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ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ เปนไฉน. ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ มนสิการอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาวาเปนเวลากลางวันไว
กลางวันอยางใด กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางใด กลางวันอยางนั้น.
มีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหมีแสงสวางดวยประการฉะนี้
สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
ไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะเปนไฉน. เวทนาทั้งหลายอนภิกษุใน
พระรรรมวินัยนี้รูแลวยอมเกิดขึ้นยอมตั้งอยูยอมถึงความดับสัญญาทั้งหลาย
อันภิกษุรูแลว ยอมเกิดขึ้น ยอมตั้งอยู ยอมถึงความดับ วิตกทัง้ หลาย อัน
ภิกษุรูแลว ยอมเกิดขึ้น ยอมตั้งอยู ยอมถึงความดับ สมาธิภาวนานี้อัน
ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนไฉน. ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธหาวา ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป.
ดังนี้เวทนา... ดังนี้สัญญา. . . ดังนี้สังขาร. . . ดังนี้วญ
ิ ญาณ. ดังนี้ ความเกิด
ขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรม
แลว ต่ําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความในรูปแหงอาสวะทั้งหลาย.
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[๒๓๔] อัปปมัญญา ๔
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวย
เมตตา แผไปตลอดทิศ หนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน
ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลา ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจประกอบ
ดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความ
เบียดเบียนอยู.
๒. มีใจประกอบดวยกรุณา ...
๓. มีใจประกอบดวยมุทิตา...
๔. มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง
ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องตน เบื้องลาง เบื้องขวา
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานโดยความเปนคนในสัตว
ทั้งปวง ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หา
ประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู.

[๒๓๕] อรูป ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะลวงเสียซึ่งรูป
สัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับซึ่งปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซึ่งนา
นัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุด
มิได ดังนี้อยู
๒. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึง
เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได ดังนี้อยู
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๓. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขา
ถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา นอยหนึ่งไมมี ดังนี้อยู
๔. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขา
ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู.

[๒๓๖] อปสเสนะ ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลว
เสพของอยางหนึ่ง
๒. พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึ่ง
๓. พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง
๔. พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง.

[๒๓๗] อริยวงศ
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูสันโดษ
ดวยจีวรตามมีตามไดและมีปกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมี
ตามได และยอมไมถึงการแสวงหาที่ไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงจีวร
และไมไดจีวรก็ไมเดือดรอน และไดจีวรแลวก็ไมเกี่ยวเกาะ ไมหมกหมุน
ไมติดแนน มีปกติ เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคอยู
กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น ก็
ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษดวย
จีวรนั้น ภิกษุนี้เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยี่ยม.
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลายภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตาม
มีตามได และมีปกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
และยอมไมถึงการแสวงหาที่ไมควรไมเหมาะ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต
และไมไดบิณฑบาตก็ไมเดือดรอน และไดบิณฑบาตแลวก็ไมเกี่ยวเกาะ
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ไมหมกหมุน ไมติดแนน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก
บริโภคอยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษ ดวยบิณฑบาต
ตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น
ในสันโดษดวยบิณฑบาตนั้น ภิกษุนเี้ รียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกา
อันยอดเยี่ยม.
๓. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะ
ตามมีตามได และมีสติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมี
ตามได ยอมไมถึงการแสวงหาที่ไมควรไมเหมาะ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ
และไมไดเสนาสนะก็ไมเดือดรอน และไดเสนาสนะ แลวก็ไมเกี่ยวเกาะ ไม
หมกหมุน ไมติดแนน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภค
อยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได
นั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษ
ดวยเสนาสนะนั้น ภิกษุนี้เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยี่ยม.
๔. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูมีปหานะเปนที่มายินดี
ยินดีแลวในปหานะ ยอมเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี ยินดีแลวในภาวนา
กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูมีปหานะเปนที่มายินดี เพราะ
ความยินดีในปหานะ เพราะความเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี เพราะความ
ยินดีในภาวนานั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ
มีสติมั่นในปหานะและภาวนานั้น ภิกษุนี้เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกา
อันยอดเยี่ยม.
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[๒๓๘] ปธาน ๔
๑. สังวรปธาน เพียรระวัง
๒. ปหานปธาน เพียรละ
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็สังวรปธานเปนไฉน. ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน
ลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา รักษาจักขุนทรีย ชื่อวา
ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ฟงเสียงดวยโสตแลว. ดมกลิ่นดวยฆานะแลว.
ลิ้มรสดวยชิวหาแลว. ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว. รูแจงธรรมดวยใจ
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัตเิ พื่อสํารวมมนินทรีย ที่
เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํานั้น ชื่อวา รักษามนินทรีย ชื่อวา ถึงความสํารวมในมนินทรีย
นี้เรียกวา สังวรปธาน.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปหานปธานเปนไฉน. ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมไมรับ ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ยอมใหสิ้นไป ยอมใหถึง
ความไมมีซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมรับ ยอมละเสีย ฯลฯ ซึ่ง
พยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมรับ ยอมละเสีย ฯลฯ ซึ่งวิหิงสาวิตก
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมรบั ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป
ยอมใหถึงความ ไมมีซงึ่ อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ๆ นี้เรียกวา
ปหานปธาน.
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ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธานเปนไฉน. ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัดอาศัยความคลาย
กําหนัด อาศัยความดับ นอมไปเพื่อความสละลง. ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค. ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค. ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค.
ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค. ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
ความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความ
สละลงนี้เรียกวา ภาวนาปธาน.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ก็อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิต อันเจริญที่เกิดขึ้นแลว คือ อัฏฐิกสัญญา
ปุฬวกสัญญา วินีลกสัญญา วิจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา นี้เรียกวา
อนุรักขนาปธาน.

[๒๓๙] ญาณ ๔
๑. ธัมมญาณ
๒. อันวยญาณ
๓. ปริจเฉทญาณ
๔. สัมมติญาณ

ความรูในธรรม
ความรูในการคลอยตาม
ความรูในการกําหนด
ความรูในสมมติ.

ญาณอีก ๔
๑. ทุกขญาณ
ความรูในทุกข
๒. ทุกขสมุทยญาณ
ความรูในเหตุใหเกิดทุกข
๓. ทุกขนิโรธญาณ
ความรูในการดับทุกข
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ ความรูในการปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข
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[๒๔๐] องคแหงการบรรลุโสดาบัน ๔
๑. สัปปุริสสังเสวะ
การคบสัตบุรุษ
๒. สัทธัมมัสสวนะ
การฟงพระสัทธรรม
๓. โยนิโสมนสิกการ
การกระทําไวในใจโดยแยบคาย
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การปฏิบัตธิ รรมสมควรแกธรรม

[๒๔๑] องคแหงพระโสดาบัน ๔
๑. กอนผูมีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปน
ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระพุทธเจาวา แมเพราะ
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเ องโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูโลก เปนนายสารถีฝก
บุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
๒. เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระธรรม
วา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน
๓. เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติ
เปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือ พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรรับของบูชา เปนผูควรรับของตอน
รับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญเขตของชาวโลก
ไมมีบุญเขตอื่นยิ่งกวา
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๔. เปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว อันไมขาดไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิ
ไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ.

[๒๔๒] สามัญญผล ๔
๑. โสดาปตติผล
๒. สกทาคามิผล
๓. อนาคามิผล
๔. อรหัตผล.

[๒๔๓] ธาตุ ๔
๑. ปฐวีธาตุ ธาตุดิน
๒. อาโปธาตุ ธาตุน้ํา
๓. เตโชธาตุ ธาตุไฟ
๔. วาโยธาตุ ธาตุลม.

[๒๔๔] อาหาร ๔
๑. กวฬิงการาหาร
อาหารคือ คําขาวทั้งหยาบและละเอียด
๒. ผัสสาหาร
อาหารคือผัสสะ
๓. มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา
๔. วิญญาณาหาร
อาหารคือวิญญาณ.

[๒๔๕] วิญญาณฐิติ ๔
๑. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งรูปเมื่อตั้งอยู ยอม
ตั้งอยู วิญญาณนั้นมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่ง
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ความยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงามไพบูลย
๒. วิญญาณที่เขาถึงซึ่งเวทนา...
๓. วิญญาณที่เขาถึงซึ่งสัญญา...
๔. วิญญาณที่เขาถึงซึ่งสังขาร เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยู วิญญาณนั้น
มีสังขารเปนอารมณ มีสงั ขารเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความยินดี ยอม
ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย.

[๒๔๖] การถึงอคติ ๔
๑.
๒.
๓.
๔.

ฉันทาคติ
โทสาคติ
โมหาคติ
ภยาคติ

ถึงความลําเอียงเพราะความรักใคร
ถึงความลําเอียงเพราะความโกรธ
ถึงความลําเอียงเพราะความหลง
ถึงความลําเอียงเพราะความกลัว.

[๒๔๗] เหตุเกิดขึ้นแหงตัณหา
๑. ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงจีวร
๒. ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงบิณฑบาต
๓. ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงเสนาสนะ
๔. ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุแหงความตองการ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

[๒๔๘] ปฏิปทา ๔
๑. ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา
๒. ทุกขปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว
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๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวก แตรูไดเร็ว

[๒๔๙] ปฏิปทาอีก ๔
๑. อักขมา ปฏิปทา
๒. ขมา ปฏิปทา
๓. ทมา ปฏิปทา
๔. สมา ปฏิปทา

ปฏิบตั ิไมอดทน
ปฏิบัติอดทน
ปฏิบัติฝก
ปฏิบัติระงับ

[๒๕๐] ธรรมบท ๔
๑. อนภิชฌา ความไมเพงเล็ง
๒. อพยาบาท ความไมพยาบาท
๓. สัมมาสติ ความระลึกชอบ
๔. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ.

[๒๕๑] ธรรมสมาทาน ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบันและมี
ทุกขเปนวิบากตอไปมีอยู
๒. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน แต
มีสุขเปนวิบากตอไปมีอยู
๓. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน แตมี
ทุกขเปนวิบากตอไปมีอยู
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๔. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน แตมี
สุขเปนวิบากตอไปมีอยู.

[๒๕๒] ธรรมขันธ ๔
๑. ศีลขันธ หมวดศีล
๒. สมาธิขันธ หมวดสมาธิ
๓. ปญญาขันธ หมวดปญญา
๔. วิมุตติขันธ หมวดวิมุตติ

[๒๕๓] พละ ๔
๑. วิริยะพละ กําลังคือ ความเพียร
๒. สติพละ กําลังคือ สติ
๓. สมาธิพละ
กําลังคือ สมาธิ
๔. ปญญาพละ กําลังคือ ปญญา.
[๒๕๔] อธิฏฐาน ๔
๑. ปญญาธิฏฐาน อธิฐานคือ ปญญา
๒. สัจจาธิฏฐาน อธิฐานคือ สัจจะ
๓. จาคาธิฏฐาน อธิฐานคือ จาคะ
๔. อุปสมาธิฏฐาน
อธิฐานคือ อุปสมะ

[๒๕๕] ปญหาพยากรณ ๔
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแกโดยสวนเดียว
๒. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองยอนถามแลวจึงแก
๓. วิภชั ชพยากรณียปญหา
ปญหาที่จะตองจําแนกแลวจึงแก
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๔. ฐปนียปญหา

ปญหาที่ควรงดเสีย

[๒๕๖] กรรม ๔
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย กรรมเปนฝายดํา มีวิบากเปนฝายดํามีอยู
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย กรรมเปนฝายขาว มีวิบากเปนฝายขาว
มีอยู
๓. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย กรรมเปนทั้งฝายดําและฝายขาว มีวิบาก
ทั้งฝายดําและฝายขาวมีอยู
๔. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย กรรมที่ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู.

[๒๕๗ ] สัจฉิกรณียธรรม ๔
๑. บุพเพนิวาส
พึงทําใหแจงดวยสติ
๒. การจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย พึงทําใหแจงดวยจักษุ
๓. วิโมกขแปด
พึงทําใหแจงดวยกาย
๔. ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
พึงทําใหแจงดวยปญญา.

[๒๕๘] โอฆะ ๔
๑. กาโมฆะ โอฆะคือกาม
๒. ภโวฆะ
โอฆะคือภพ
๓. ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฐิ
๔. อวิชโชฆะ โอฆะคือวิชชา.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 193

[๒๕๙] โยคะ ๔
๑. กามโยคะ โยคะคือกาม
๒. ภวโยคะ โยคะคือภพ
๓. ทิฏฐิโยคะ โยคะคือทิฐิ
๔. อวิชชาโยคะ โยคะคืออวิชชา.

[๒๖๐] วิสังโยคะ ๔
๑. กามโยควิสังโยคะ
๒. ภวโยควิสังโยคะ
๓. ทิฏฐิโยควิสังโยคะ
๔. อวิชชาโยควิสังโยคะ

[๒๖๑]

ความพรากจากกามโยคะ
ความพรากจากภวโยคะ
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ
ความพรากจากอวิชชาโยคะ.

คันถะ ๔

๑. อภิชฌากายคันถะ
เครื่องรัดกายคืออภิชฌา
๒. พยาบาทกายคันถะ เครื่องรัดกายคือพยาบาท
๓. สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เครื่องรัดกายคือสีลัพพตปรามาส
๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เครื่องรัดกายคือความเชื่อแนวา
สิ่งนี้เปนจริง.

[๒๖๒] อุปาทาน ๔
๑. กามุปาทาน
ถือมั่นกาม
๒. ทิฏุปาทาน ถือมั่นทิฐิ
๓. สีลพั พตุปาทาน ถือมั่นศีลและพรต
๔. อัตตวาทุปาทาน ถือมัน่ วาทะวาตน.

[๒๖๓] โยนิ ๔
๑. อัณฑชโยนิ

กําเนิดของสัตวที่เกิดในไข
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๒. ชลาพุชโยนิ กําเนิดของสัตวที่เกิดในครรภ
๓. สังเสทชโยนิ กําเนิดของสัตวที่เกิดในเหงื่อไคล
๔. โอปปาติกโยนิ กําเนิดของสัตวที่เกิดผุดขึ้น.

[๒๖๔] การกาวลงสูครรภ ๔
สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูไมรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา
เปนผูไมรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา
นี้การกาวลงสูครรภขอที่หนึ่ง.
๒. สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัว กาวลงสูครรภมารดา
แตเปนผูไมรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัวคลอดจากครรภ
มารดา นี้การกาวลงสูครรภมารดาขอที่สอง.
๓. สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา เปน
ผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้
การกาวลงสูครรภขอที่สาม.
๔. สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา เปน
ผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูรูสกึ ตัวคลอดจากครรภมารดา นี้การ
กาวลงสูครรภขอที่สี่.

[๒๖๕] การไดอัตภาพ ๔
๑. การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนอยางเดียว ไมตรง
กับความจงใจของผูอื่นมีอยู.
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๒. การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจผูอื่นเทานั้น ไมตรงกับ
ความจงใจของตนมีอยู.
๓. การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนดวย ตรงกับความ
จงใจของผูอื่นดวยมีอยู.
๔. การไดอัตภาพที่ไมตรงกับความจงใจของตนทั้งไมตรงกับ
ความจงใจของผูอื่นมีอยู.

[๒๖๖] ทักขิณาวิสุทธี ๔
๑. ทักขิณาบริสุทธิฝ์ ายทายก
ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก
๒. ทักขิณาบริสุทธิฝ์ ายปฏิคาหก
ไมบริสุทธิ์ฝายทายก
๓. ทักขิณาไมบริสทุ ธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก
๔. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก.

[๒๖๗] สังคหวัตถุ ๔
๑. ทาน
การใหเปน
๒. ปยวัชชะ เจรจาวาจาที่ออนหวาน
๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งทีเ่ ปนประโยชน
๔. สมานัตตตา ความเปนผูมตี นเสมอตนเสมอปลาย

[๒๖๘] อนริยโวหาร ๔
๑. มุสาวาท
พูดเท็จ
๒. ปสณ
ุ าวาจา พูดสอเสียด
๓. ผรุสวาจา
พูดคําหยาบ
๔. สัมผัปปลาปา พูดเพอเจอ.
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[๒๖๙] อริยโวหาร ๔
๑. มุสาวาทา เวรมณี
เวนจากพูดเท็จ
๒. ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี
เวนจากพูดสอเสียด
๓. ผรุสาย วาจา เวรมณี เวนจากพูดคําหยาบ
๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี เวนจากการพูดเพอเจอ.

[๒๗๐] อนริยโวหารอีก ๔
๑. อทิฏเ ทิฏวาทิตา
เมื่อไมไดเห็นพูดวาไดเห็น
๒. อสฺสุเต สุตวาทิตา
เมื่อไมไดยินพูดวาไดยิน
๓. อมุเต มุตวาทิตา
เมื่อไมไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. อวิฺาเต วิฺาตวาทิตาเมื่อไมไดรูพูดวาไดรู

[๒๗๑] อริยโวหาร อีก ๔
๑. อทิฏเ  ทิฏวาทิตา
เมื่อไมไดเห็นพูดวาไดเห็น
๒. อสฺสุเต สุตวาทิตา
เมื่อไมไดยินพูดวาไดยิน
๓. อมุเต มุตวาทิตา
เมื่อไมไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. อวิฺาเต วิฺาตวาทิตา เมื่อไมไดรูพูดวาไดรู

[๒๗๒] อนริยโวหารอีก ๔
๑. ทิฏเ อทิฏวาทิตา
๒. สุเต อสฺสุตวาทิตา
๓. มุเต อมุตวาทิตา
๔. วิาฺ เต วิฺาตวาทิตา

เมื่อไดเห็นพูดวาไมไดเห็น
เมื่อไดยินพูดวาไมไดยิน
เมื่อไดทราบพูดวาไมไดทราบ
เมื่อรูพูดวาไมรู.
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[๒๗๓] อริยโวหารอีก ๔
๑. ทิฏเ ทิฏ าวาทิตา
เมื่อไดเห็นพูดวาไดเห็น
๒. สุเต สุตวาทิตา
เมื่อไดยินพูดวาไดยิน
๓. มุเต มุตวาทิตา
เมื่อไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. วิฺาเต วิฺาตวาทิตา เมื่อรูพูดวารู.

[๒๗๔ ] บุคคล ๔
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน เปนผูขวน
ขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอน.
๒. บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผู
ขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอื่นเดือดรอน.
๓. บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูท ําตนใหเดือดรอน เปนผูขวน
ขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือนรอนดวย เปนผูทําให
ผูอื่นเดือนรอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุ เปนเครื่องทําใหผูอื่น
เดือดรอนดวย.
๔. บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมเปนผู
ขวนขวายในการประกอบเหตุ เปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวย เปนผู
ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่อง
ทําใหผูอื่นเดือดรอนดวย เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
เปนผูหายหิว ดับสนิท เยือกเย็น เสวยความสุข มีตนเปนเสมือนพรหม
อยูในปจจุบัน.
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[๒๗๕] บุคคลอีก ๔
๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอนื่ .
๒. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น ไมปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชนตน.
๓. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผอู ื่น.
๔. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย เพือ่
ประโยชนผูอื่นดวย.

[๒๗๖] บุคคลอีก ๔
๑. ตโม ตมปรายโน
๒. ตโม โชติปรายโน
๓. โชติ ตมปรายโน
๔. โชติ โชติปรายโน

ผูมืดมา มืดไป
ผูมืดมา สวางไป
ผูสวางมา มืดไป
ผูสวางมา สวางไป

[๒๗๗] บุคคลอีก ๔
๑. สมณอจละ เปนสมณะ ผูไมหวั่นไหว
๒. สมณปทุมะ เปนสมณะ เปรียบดวยดอกบัวหลวง
๓. สมณปุณฑริกะ เปนสมณะ เปรียบดวยดอกบัวขาว
๔. สมเณสุ สมณสุขุมาละ เปนสมณะ ผูละเอียดออน
ในสมณะทั้งหลาย
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรม ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันใน
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ธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้ พึงยัง่ ยืน ตั้งอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๔
วาดวยสังคีติหมวด ๕
[๒๗๘] ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ธรรม ๕ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดย
ชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนาในธรรมนั้น ฯลฯ
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย ฯ
ธรรม ๕ เปนไฉน. คือ

ขันธ ๕
๑. รูปขันธ
กองรูป
๒. เวทนาขันธ กองเวทนา
๓. สัญญาขันธ กองสัญญา
๔. สังขารขันธ กองสังขาร
๕. วิญญาณขันธ กองวิญญาณ.

[๒๗๙] อุปาทานขันธ ๕
๑. รูปูปาทานขันธ กองยึดถือรูป
๒. เวทนูปาทานขันธ กองยึดถือเวทนา
๓. สัญูปาทานขันธ กองยึดถือสัญญา
๔. สังขารูปาทานขันธ กองยึดถือสังขาร
๕. วิญญาณูปาทานขันธ กองยึดถือวิญญาณ.
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[๒๘๐] กามคุณ ๕
๑. รูปที่จะพึงรูแจงไดดวยจักษุ ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบ
ใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
๒. เสียงที่จะพึงรูแจงไดดวยหู.
๓. กลิน่ ที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูก.
๔. โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงไดดวยกาย ซึ่งนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.

[๒๘๑] คติ ๕
๑. นิรยะ
๒. ติรัจฉายโยนิ
๓. เปตติวิสัย
๔. มนุสสะ
๕. เทวะ

นรก
กําเนิดเดียรฉาน
ภูมิแหงเปรต
มนุษย
เทวดา.

[๒๘๒] มัจฉริยะ ๕
๑. อาวาสมัจฉริยะ
๒. กุลมัจฉริยะ
๓. ลาภมัจฉริยะ
๔. วัณณมัจฉริยะ
๕. ธัมมมัจฉริยะ

ตระหนี่ที่อยู
ตระหนีส่ กุล
ตระหนี่ลาภ
ตระหนี่วรรณะ
ตระหนี่ธรรม.

[๒๘๓] นิวรณ ๕
๑. กามฉันทะ
๒. พยาบาท

ความพอใจ
ความพยาบาท
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๓. ถีนมิทธะ
ความมีจิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุง ซานและรําคาญ
๕. วิจกิ ิจฉา
ความสงสัย

[๒๘๔] โอรัมภาคิยสังโยชน ๕
๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจกิ ิจฉา
๓. สีลพั พตปรามาส
๔. กามฉันทะ
๕. พยาบาท

ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน
ความสงสัย
ความเชือ่ ถือดวยศีล หรือพรต
ความพอใจในกาม
ความคิดแกแคนผูอื่น

[๒๘๕] อุทธัมภาคียสังโยชน ๕
๑. รูปราคะ
๒. อรูปราคะ
๓. มานะ
๔. อุทธัจจะ
๕. อวิชชา

ความติดใจในรูป
ความติดใจในอรูป
ความถือตัว
ความคิดพลาน
ความไมร.ู

[๒๘๖] สิกขาบท ๕
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการฆาสัตว
๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเวนจากการลักทรัพย
๓. กาเมสุมจิ ฉาจารา เวรมณี เจตนางดเวนจากการประพฤติผิด
ในกาม
๔. มุสาวาทา เวรมณี
เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเวนจากการดื่ม
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น้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท.

[๒๘๗] อภัพพฐาน ๕
๑. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะแกลงปลงสัตวจากชีวิต
๒. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะลักทรัพยอันเปนสวนแหงความ
เปนขโมย
๓. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะเสพเมถุนธรรม
๔. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะพูดเท็จทั้งที่รูอยู
๕. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะกระทําการสั่งสม บริโภคกาม
เหมือนเมื่อครั้งยังเปนคฤหัสถอยู.

[๒๘๘] พยสนะ ๕
๑. ญาติพยสนะ ความฉิบหายแหงญาติ
๒. โภคพยสนะ ความฉิบหายแหงโภค
๓. โรคพยสนะ ความฉิบหายเพราะโรค
๔. สีลพยสนะ ความฉิบหายแหงศีล
๕. ทิฏฐิพยสนะ ความฉิบหายแหงทิฏฐิ.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่Iญาติฉิบหายก็ดี เพราะเหตุที่โภคะ
ฉิบหายก็ดี เพราะเหตุที่ฉิบหายเพราะโรคก็ดี สัตวทั้งหลาย ยอมจะไมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก. แตเพราะ
เหตุที่ศีลพินาศ หรือเพราะเหตุที่ทิฏฐิพินาศ สัตวทั้งหลายยอมจะเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก.

[๒๘๙] สัมปทา ๕
๑. ญาติสัมปทา ความถึงพรอมดวยญาติ
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๒. โภคสัมปทา
ความถึงพรอมดวยโภคะ
๓. อาโรคยสัมปทา ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค
๔. สีลสัมปทา
ความถึงพรอมดวยศีล
๕. ทิฏฐิสมั ปทา ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแหงญาติสัมปทาก็ดี เพราะเหตุ
แหงโภคสัมปทาก็ดี เพราะเหตุแหงอาโรคยสัมปทาก็ดี สัตวทั้งหลาย ยอม
จะไมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก. แตเพราะ
เหตุสีลสัมปทา หรือ เพราะเหตุแหงทิฏฐสัมปทา สัตวทั้งหลายจะเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก.

[๒๙๐] โทษแหงศีลวิบัติ ๕
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึง
ความเสื่อมแหงโภคใหญซึ่งมีความประมาทเปนเหตุ นีโ้ ทษแหงศีลวิบัติของ
คนทุศีลขอที่หนึ่ง.
๒. เกียรติศัพทอันเสียหายของคนทุศีลมีศีลวิบัติยอมระบือไป นี้
โทษแหงศีลวิบัติของตนทุศีลขอที่สอง.
๓. คนทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหาบริษัทใด ๆ คือ ขัตติยบริษัท
พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เปนผูไมแกลวกลา
เปนคนเกอเขินเขาไปหา นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่สาม.
๔. คนทุศีลมีศีลวิบัติยอมเปนคนหลงทํากาละ นีโ้ ทษแหงศีลวิบัติ
ของตนทุศีลขอที่สี่.
๕. คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นีโ้ ทษแหงศีลวิบัติขอคนทุศีลขอที่หา.
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[๒๙๑] อานิสงฆแหงศีลสมบัติ ๕
๑. ดูกอน ผูมีอายุทั้งหลาย คนมีศีลถึงพรอมดวยศีลในโลกนี้ ยอม
ประสบกองแหงโภคใหญ ซึ่งมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้อานิสงสแหงศีล
สมบัติของคนมีศีลขอที่หนึ่ง.
๒. เกียรติศัพทที่ดีงามของตนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอม
ระบือไป นีเ้ ปนอานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สอง.
๓. คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล เขาไปหาบริษัทใด ๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท เปนผูแกลวกลา
ไมเกอเขินเขาไปหา นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของตนมีศีลขอที่สาม.
คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมเปนผูไมหลงทํากาละ นี้
อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สี่.
๕. คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่หา.
[๒๙๒] ธรรมสําหรับโจทก ๕
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูเปนโจทกที่ประสงคจะโจทผูอื่น
พึงตั้งธรรม ๕ ประการไวในภายในแลว จึงโจทผูอื่น คือ
๑. เราจักกลาวโดยกาลอันสมควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร
๒. เราจักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง
๓. เราจักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวคําหยาบ
๔. เราจักกลาวดวยคําที่ประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคํา
ที่ไมประกอบดวยประโยชน
๕. เราจักกลาวดวยเมตตาจิต จักไมกลาวดวยมีโทสะในภายใน.
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ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูเปนโจทกที่ประสงคจะโจทผูอื่น
พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวในภายในแลว จึงโจทผูอื่น.

[๒๙๓] องคแหงความเพียร ๕
ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทรา
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจา
นั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
๒. เปนผูมีอาพาธนอย มีทกุ ขนอย ประกอบดวยเตโชธาตุอันมี
วิบากเสมอกัน ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนอยางกลาง ๆ ควรแกความเพียร
๓. เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดา หรือสพรหมจารีที่เปนวิญูชนทั้งหลาย
๔. เปนผูปรารภความเพียร เพื่อจะละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอมเปนผูมีกําลังใจ มีความบากบั่นไมทอดธุระในบรรดา
ธรรมที่เปนกุศล
๕. เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็นเกิดและดับอัน
ประเสริฐชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๒๙๐] สุทธาวาส ๕
๑. อวิหา
๓. สุทสั สา
๒. อตัปปา
๔. สุทสั สี
๕. อกนิฏฐา.
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[๒๙๕] พระอนาคามี ๕
๑. อันตราปรินิพพายี
ผูที่จะปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง
๒. อุปหัจจปรินิพพายี
ผูท ี่จะปรินิพพานตอเมื่ออายุพนกึ่งแลว
๓. อสังขารปรินิพพายี
ผูที่จะปรินิพพานไมตองใชความเพียรนัก
๔. สสังขารปรินิพพานยี
ผูที่จะปรินิพพานดวยตองใชความเพียร
๕. อุทธังโสโต อกนิฏฐาคามี ผูมกี ระแสในเบือ้ งบนไปสูชั้นอกนิฏฐภพ.

[๒๙๖] เจโตขีลา ตะปูปกใจ ๕
๑. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระศาสดา. จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง
สงสัย ไมเชือ่ แน ไมเลื่อมใสในพระศาสดายอมไมนอมไป เพื่อความเพียร
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่
ตั้งมั่น ความที่จิตของภิกษุไมนอมไป เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ
เนือง ๆ เพือ่ ความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้เปนตะปู
ปกใจขอที่หนึ่ง.
๒. ภิกษุยอมเคลือบแคลงในพระธรรม.
๓. ภิกษุยอมเคลือบแคลงในพระสงฆ.
๔. ภิกษุยอมเคลือบแคลง สงสัยในสิกขา.
๕. ภิกษุเปนผูโกรธขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบแลว มีจิตเปน
เสมือนตะปูในสพรหมจารีทั้งหลาย. จิตของภิกษุผูโกรธขัดเคือง มีจิต
อันโทสะกระทบแลว มีจิตเสมือนตะปูในสพรหมจารีทั้งหลาย ยอมไม
นอมไป เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อความกระทํา
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เปนไปติดตอ เพื่อความเพียรตั้งมั่น ความที่จิตของภิกษุไมนอมไป เพือ่
ความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ
เพื่อความเพียรตั้งมั่น นี้เปนตะปูปกใจขอที่หา.

[๒๙๗] วินิพันธา ความผูกพันใจ ๕
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไม
ปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยาก ในกามทั้งหลาย. ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
ใดเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย
ความกระวนกระวาย ความทะยานอยาก ในกามทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไป เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อความกระทํา
เปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ความที่จิตของภิกษุไมนอมไป เพื่อ
ความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อ
ความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันใจขอที่หนึ่ง.
๒. ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด . . .ในกาย . . .
๓. ภิกษุเปนผูยิ่งไมปราศจากความกําหนัด . . .ในรูป . . .
๔. ภิกษุบริโภคอิ่มหนําพอแกความตองการแลว ประกอบความสุข
ในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการหลับ . . .
๕. ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุประพฤติพรหมจรรย ปรารถนา
หมูเทพหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทพเจา หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง
ดวย ศีล พรต ตบะ หรือ พรหมจรรยนี้ ดังนี้. ภิกษุใด ประพฤติ
พรหมจรรยปรารถนาหมูเทพหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทพเจา หรือเปน
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เทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุ
นั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ความประกอบเนื่อง ๆ เพื่อความ
กระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ความที่จิตของภิกษุไมนอมไป
เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ
เพื่อความเพียรตั้งมั่น นีค้ วามผูกพันใจขอที่หา.

[๒๙๘] อินทรีย ๕
๑. จักขุนทริย อินทรีย คือ ตา
๒. โสตินทริย อินทรีย คือ หู
๓. ฆานินทริย อินทรีย คือ จมูก
๔. ชิวหินทริย อินทรีย คือ ลิ้น
๕. กายยินทริย อินทรีย คือ กาย.

[๒๙๙] อินทรียอีก ๕
๑. สุขนิ ทริย
อินทรีย คือ
๒. ทุกขินทริย อินทรีย คือ
๓. โสมนัสสินทรีย อินทรีย คือ
๔. โทมนัสสินทรีย อินทรีย คือ
๕. อุเปกขินทรีย อินทรีย คือ

สุข
ทุกข
โสมนัส
โทมนัส
อุเบกขา.

[๓๐๐] อินทรียอีก ๕
๑. สัทธินทรีย อินทรีย คือ ศรัทธา
๒. วิรยิ ินทรีย อินทรีย คือ วิริยะ
๓. สตินทรีย อินทรีย คือ สติ
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๔. สมาธินทรีย อินทรีย คือ สมาธิ
๕. ปญญินทรีย อินทรีย คือ ปญญา.

[๓๐๑] นิสสารณียธาตุ ๕
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มนสิการ
ถึงกามทั้งหลาย จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษ
ในเพราะกามทั้งหลาย แตเมื่อเธอมนสิการถึงเนกขัมมะอยูแล จิตยอม
แลนไป เลือ่ มใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะเนกขัมมะ จิตของเธอนั้นไป
ดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกามทั้งหลาย
และเธอพนแลวจากอาสวะทั้งหลายอันเปนเหตุเดือดรอน กระวนกระวาย
ซึ่งมีกามเปนปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวา
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลาย.
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยิ่งมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงความ
พยาบาทอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพน วิเศษใน
เพราะความพยาบาท แตเมื่อเธอมนสิการถึงความไมพยาบาทอยูแล จิตยอม
แลนไป เลือ่ มใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความไมพยาบาท จิตของเธอ
นั้นไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความ
พยาบาท และ เธอพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย อันเปนเหตุเดือดรอน
กระวนกระวาย ซึ่งมีความพยาบาทเปนปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวย
เวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท.
๓. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงความ
เบียดเบียนอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษใน
เพราะความเบียดเบียน แตเมื่อเธอมนสิการถึงความไมเบียดเบียนอยูแล
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จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความไมเบียดเบียน
จิตของเธอนั้น ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลว
จากความเบียดเบียน และเธอพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย อันเปนเหตุ
เดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีความเบียดเบียนเปนปจจัยเกิดขึ้น และเธอ
ยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวา เปนเครื่องสลัดออกซึ่งความ
เบียดเบียน.
๔. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูป
ทั้งหลายอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพน วิเศษใน
เพราะรูปทั้งหลาย แตเมื่อเธอมนสิการถึงอรูปอยูแล จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะรูป จิตของเธอนี้ไปดีแลว อบรมดีแลว
ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากรูปทั้งหลาย และเธอพนแลว
จากอาสวะทั้งหลายอันเปนเหตุเดือดรอน กระวนกระวาย ซึ่งมีรูปเปน
ปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวา เปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งรูปทั้งหลาย.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมื่อภิกษุมนสิการถึงกาย
ของตนอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะ
กายของตน แตเมื่อเธอมนสิการถึงความดับแหงกายของตนอยูแล จิตยอม
แลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความดับแหงกายของตน จิต
ของเธอนั้น ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลว
จากกายของตน และเธอพนแลวจากอาสวะทั้งหลายอันเปนเหตุเดือดรอน
กระวนกระวาย ซึ่งมีกายของตนเปนปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนา
นั้น ขอนี้กลาวไดวา เปนเครื่องสลัดออกซึ่งกายของตน.
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[๓๐๒] วิมุตตายตนะ ๕
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา หรือ เพื่อนสพรหมจารี
รูปใดรูปหนึง่ ซึ่งควรแกตําแหนงครู ยอมแสดงธรรมแกภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้. ภิกษุนั้นรูแจงอรรถ และรูแ จงธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่
พระศาสดา หรือเพื่อนสพรหมจารีรูปใดรูปหนึง่ ซึ่งควรแกตําแหนงครู
แสดงแกเธอ. ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถรูแจงธรรม
ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวย
ปติ ยอมสงบระงับเธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของ
เธอผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติขอที่หนึ่ง
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดา หรือเพื่อน
สพรหมจารีรูปใดรูปหนึง่ ซึ่งควรแกตําแหนงครู ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ
เลย แตเธอแสดงธรรมตามที่ไดฟงแลวตามที่ไดเรียนแลวแกคนอื่น ๆ โดย
พิสดาร . . .
๓. เธอกระทําการสาธยายธรรม ตามที่ไดฟงแลวตามที่ไดเรียน
แลวโดยพิสดาร ฯลฯ
๔. เธอตรึกตรองดวยใจ เพงตามดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงแลว
ตามที่ไดเรียนแลว ฯลฯ
๕. แตวา เธอเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งดวยดี ทําไวในใจ
ดวยดี ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา. ภิกษุนั้นยอมรู
แจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่ไดเรียนสมาธินิมิ
อยางใดอยางหนึ่งดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดี
ดวยปญญา. ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความ
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อิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ
ยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอ
ผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติขอที่หา.

[๓๐๓] สัญญาทีค่ วรเจริญเพื่อความหลุดพนมี ๕ อยาง
๑. อนิจจสัญญา ความสําคัญหมายในสังขารวาเปนของไมเที่ยง
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา ความสําคัญหมายในสิ่งที่ไมเที่ยงวา
เปนทุกข
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา ความสําคัญหมายในสิ่งที่เปนทุกขวา
ไมใชตัวตน
๔. ปหานสัญญา ความสําคัญหมายในปหานะ
๕. วิราคสัญญา ความสําคัญหมายในการคลายกําหนัด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ เหลานี้แล พระผูมีพระภาคเจาผู
ทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดย
ชอบแลว พวกเราทั้งหมดทีเดียว พึงสังคายนา ไมพึงโตแยงในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้ยั่งยืนตั้งอยูตลอดกาลนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อนุเคราะหแก
ชาวโลก เพือ่ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๕
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วาดวยสังคีติหมวด ๖
[ ๓๐๔ ] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมหมวด ๖ พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัส
ไวชอบแลวแล พวกเราทั้งหมด พึงสังคายนา ไมพึงโตแยงกันในธรรมนัน้
การที่พรหมจรรยนี้ยั่งยืนตั้งอยูตลอดกาลนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความอนุเคราะหแก
ชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๖ เปนไฉน.

อายตนะภายใน ๖
๑. จักขายตนะ
๒. โสตายตนะ
๓. ฆานายตนะ
๔. ชิวหายตนะ
๕. กายายตนะ
๖. มนายตนะ

อายตนะ
อายตนะ
อายตนะ
อายตนะ
อายตนะ
อายตนะ

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ตา
หู
จมูก
ลิ้น
กาย
ใจ.

[๓๐๕] อายตนะภายนอก ๖
๑. รูปายตนะ อายตนะ คือ
๒. สัททายตนะ อายตนะ คือ
๓. คันธายตนะ อายตนะ คือ
๔. รสายตนะ อายตนะ คือ

รูป
เสียง
กลิ่น
รส

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 214

๕. โผฏฐัพพายตนะ อายตนะ คือ โผฏฐัพพะ
๖. ธัมมายตนะ
อายตนะ คือ ธรรม.

[๓๐๖] วิญญาณกาย คือ การประชุมวิญญาณ ๖
๑. จักขุวิญญาณ
๒. โสตวิญญาณ
๓. ฆานวิญญาณ
๔. ชิวหาวิญญาณ
๕. กายวิญญาณ
๖. มโนวิญญาณ

ความรูอารมณทางตา
ความรูอ ารมณทางหู
ความรูอ ารมณทางจมูก
ความรูอารมณทางลิ้น
ความรูอ ารมณทางกาย
ความรูอารมณทางใจ.

[๓๐๗] ผัสสกาย การประชุมผัสสะ ๖
๑. จักขุสัมผัสส ความถูกตองอาศัยตา ฯลฯ ๖. มโนสัมผัสส
ความถูกตองอาศัยใจ.

[๓๐๘] เวทนากาย การประชุมเวทนา ๖
๑. จักขุสัมผัสสขาเวทนา เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยตา
ฯลฯ ๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยใจ.

[๓๐๙] สัญญากาย การประชุมสัญญา ๖
๑. รูปสัญญา สัญญาที่มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ ๖. ธัมมสัญญา
สัญญาที่มีธรรมเปนอารมณ.
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[๓๑๐] สัญเจตนากาย การประชุมแหงสัญเจตนา ๖
๑. รูปสัญเจตนา ความจงใจที่มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ ๖. ธัมมสัญเจตนา ความจงใจที่มีธรรมเปนอารมณ.

[๓๑๑] ตัณหากาย การประชุมตัณหา ๖
๑. รูปตัณหา
ตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีรูปเปนอารมณ
๒. สัททตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีเสียงเปนอารมณ
๓. คันธตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีกลิ่นเปนอารมณ
๔. รสตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีรสเปนอารมณ
๕. โผฏฐัพพตัณหา ตัณหาเกิดขึน้ เพราะมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
๖. ธัมมตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีธรรมเปนอารมณ.

[๓๑๒] อคารวะ ความไมเคารพ ๖
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม
เคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู
๒. เปนผูไมเคารพ ไมยาํ เกรงในพระธรรมอยู
๓. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู
๔. เปนผูไมเคารพ ไมยาํ เกรงในสิกขาอยู
๕. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในความไมประมาทอยู
๖. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในปฏิสันถารอยู.

[๓๑๓] สคารวะ ความเคารพ ๖
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดาอยู
๒. เปนผูเคารพยําเกรงในพระธรรมอยู
๓. เปนผูเคารพยําเกรงในพระสงฆอยู
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๔. เปนผูเคารพยําเกรงในสิกขาอยู
๕. เปนผูเคารพยําเกรงในความไมประมาทอยู
๖. เปนผูเคารพยําเกรงในการปฏิสันถารอยู.

[๓๑๔] โสมนัสสูปวิจาร วิจารสัมปยุตดวยโสมนัส ๖
๑. เห็นรูปดวยตาแลว ใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงความโสมนัส.
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว...
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว...
๔. ไดลิ้มรสดวยลิน้ แลว...
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว...
๖. รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความโสมนัส.

[๓๑๕] โทมนัสสูปวิจาร วิจารสัมปยุตดวยโทมนัส ๖
๑. เห็นรูปดวยตาแลว ใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส.
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว...
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว...
๔. ไดลิ้มรสดวยลิน้ แลว...
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว...
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว ยอมใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
โทมนัส.

[๓๑๖] อุเปกขูปวิจาร วิจารสัมปยุตดวยอุเบกขา ๖
๑. เห็นรูปดวยตาแลว ยอมใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา.
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๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว ...
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว...
๔. ไดลิ้มรสดวยลิน้ แลว...
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว. . .
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว ยอมใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขา.

[๓๑๗] สาราณียธรรม ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ๖
๑ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้ง
กายกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพือ่ นสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนา
และลับหลัง ธรรมนี้ เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง เปนเครื่องกระทําให
เปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
๒. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คือ ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยนี้เขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา. . .
๓. เขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง ธรรมแมขอนี้ ก็เปนที่ตั้งแหงความให
ระลึกถึง ฯลฯ เปนไปเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุไดลาภอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียงอาหารใน
บาตร ไมหวงกันดวยลาภเห็นปานนั้น แบงปนกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ผูมีศีล ธรรมแมนี้ ก็เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ฯลฯ เปนไปเพื่อความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
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๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คือวา ภิกษุมีศีล
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญแลว ไมเกี่ยวดวยตัณหาและทิฏฐิ เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ
ถึงความเปนผูมีศีลเสมอกันในศีลทั้งหลายเห็นปานนั้นกับเพื่อนพรหมจารี
ทั้งหลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ ก็เปนที่ตั้งแหงความ
ใหระลึกถึง ฯลฯ เปนไปเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
๖. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คือ ทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง
อันเปนของประเสริฐ เปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข ยอมนําออกเพื่อ
ความสิ้นทุกข โดยชอบแกผูกระทําทิฏฐิอันนั้น มีอยู ภิกษุเปนผูถึงความ
เสมอกันดวยทิฏฐิในทิฏฐิเห็นปานนั้น กับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้ง
ตอหนาและลับหลัง ธรรมแมขอนี้ ก็เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง เปน
เครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ ยอมเปนไป
เพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี เพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน.

[๓๑๘] วิวาทมูล มูลแหงการวิวาท ๖
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู
มักโกรธ เปนผูมักผูกโกรธไว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมักโกรธ
มักผูกโกรธนั้น ยอมไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมไม
เคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมไมเคารพ ไมยําเกรงแมใน
พระสงฆอยู ยอมเปนผูไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา. ดูกอ นทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ ไม
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ยําเกรงในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา.
ภิกษุนั้น ยอมเปนผูกอความวิวาทในสงฆ ผูใดกอความวิวาท ผูนั้น
ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชความสุขแกชน
เปนอันมาก เพื่อความพินาศแกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชประโยชน
เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย
ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลแหงความวิวาทเห็นปานนี้ ทั้งภายในทั้ง
ภายนอก ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานก็จะพึงพยายามเพื่อละมูล
แหงความวิวาทอันลามกนั้นนั่นแหละ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ถา
พวกทาน ไมพิจารณาเห็นมูลแหงความวิวาทเห็นปานนั้น ทั้งภายในและ
ภายนอก พวกทานก็พึงปฏิบัติเพื่อมิใหมูลแหงความวิวาทอันลามกนั้นนั่น
และเปนไปตอไป. การละวิวาทมูลอันลามกนั้น ยอมมีดวยอาการอยางนี้
และความไมเปนไปตอไปของวิวาทมูลอันลามกนั้น ยอมมีดว ยประการฉะนี้.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ เปนผูลบหลู เปนผูตีเสมอ. . .
๓. ภิกษุเปนผูมักริษยา เปนผูตระหนี่ ...
๔. ภิกษุเปนผูโออวด เปนผูมีมารยา. . .
๕. ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด. . .
๖. ภิกษุเปนผูยึดมั่นในความเห็นของตน มักถือรั้น คลายไดยาก.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูยึดมั่นในความเห็นของตน มักถือรั้น
คลายไดยาก ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไม
เคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมไมเคารพ ไมยําเกรงแมใน
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พระสงฆอยู ยอมเปนผูไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา. ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุใดไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดา แมใน
พระธรรม ฯลฯ แมในพระสงฆ ฯ ล ฯ เปนผูไมกระทําใหบริบูรณแม
ในสิกขา. ภิกษุนั้น ยอมกอวิวาทในสงฆ ภิกษุใด ยอมกอวิวาท ภิกษุนั้น
ยอมเปนไป เพื่อมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชความสุขแกชน
เปนอันมาก เพื่อความพินาศแกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชประโยชน
เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย
ถาพวกทานพึงพิจารณาเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ ทั้งภายในทั้งภายนอก.
พวกทานก็พึงพยายามเพื่อละมูลแหงวิวาทอันลามก นั้นนั่นแหละในที่
นั้นได. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานไมพึงพิจารณาเห็นมูลแหง
วิวาทเห็นปานนั้น ทั้งภายในทั้งภายนอก. พวกทานก็พึงปฏิบัติ เพื่อความ
ไมเกิดขึ้นตอไปแหงวิวาทมูลอันลามกนั้นนั่นแหละ.. เมื่อพยายามไดอยางนี้
เธอยอมละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้นได เมื่อเธอปฏิบัติอยูอยางนี้ มูลแหง
วิวาทอันลามกนั้นยอมไมมีตอไปอีก.

[๓๑๙] ธาตุ ๖
๑. ปฐวีธาตุ
๒. อาโปธาตุ
๓. เตโชธาตุ
๔. วาโยธาตุ
๕. อากาสธาตุ
๖. วิญญาณธาตุ

ธาตุดิน
ธาตุน้ํา
ธาตุไฟ
ธาตุลม
ธาตุที่สัมผัสไมได
ธาตุรู.
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[๓๒๐] นิสสารณียธาตุ ธาตุที่ควรเพื่อความออกไป ๖
๑. ดูกอนทานผู อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาว
อยางนี้วา ก็เจโตวิมุตติที่ประกอบดวยเมตตาแล เราอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ทําใหเปนดังยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว
ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได
ดังนี้. ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาไดพูดอยางนั้น
อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย
เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ขอที่เธอกลาววา เมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดังยานแลว
ทําใหเปนที่ตั้งแลว ทําใหคลองแคลวแลว สัง่ สมแลว ปรารภดีแลวซึ่ง
เจโตวิมุตติประกอบดวยเมตตาอันใด ถึงอยางนั้น พยาบาทจักครอบงําจิตของ
เขาตั้งอยูได ดังนี้ นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเจโตวิมุตติประกอบดวยเมตตานี้ เปน
ธรรมเครื่องสลัด ซึ่งความพยาบาท.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาว
อยางนี้วา เจโตวิมุตติประกอบดวยกรุณาแล อันเราอบรมแลว กระทําให
มากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว
สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็ยังครอบงําจิตของเรา
ตั้งอยูได ดังนี้. เธอควรลูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดกลาวตูพระผูมี
พระภาคเจาอยางนั้น เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย พระผูมี
พระภาคเจาไมตรัส อยางนั้น. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่เธอกลาววา
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เมื่อบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทํา
ใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลวซึ่งเจโตวิมุตติ
ประกอบดวยกรุณา อันใด แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็จักครอบงําจิตของเราตั้ง
อยูได ดังนี้ นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได. ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเจโตวิมุตติประกอบดวยกรุณานี้ เปนเครื่องสลัด
ออกซึ่งวิเหสา.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึง
กลาวอยางนี้วา เจโตวิมุตติประกอบดวยมุทิตาแล อันเราอบรมแลว
กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปนที่ตั้งแลว
คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น อรติก็ยังครอบงํา
จิตของเราตั้งอยูได ดังนี้. เธอพึงถูกกลาวหาวา ทานอยาพูดอยางนั้น
ทานผูมีอายุ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย พระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนั้น. . ขอที่ทาน
กลาววาบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลวซึ่งเจโตวิมุตติ
อันประกอบดวยมุทิตา อันใด แตถึงอยางนั้น อรติก็จักครอบงําจิตของเรา
ตั้งอยูได ดังนี้ นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
เพราะวาเจโตวิมุตติประกอบดวยมุทิตานี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งอรติ.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้วา เจโต
วิมุตติประกอบดวยอุเบกขาแล อันเราอบรมแลว กระทําใหมากแลว ทํา
ใหเปนดังยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว
ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น ราคะก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได ดังนี้.
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เธอก็ควรถูกวากลาวดังนี้วา ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาได
กลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมี
พระภาคเจาไมดีเลย พระผูมีพระภาคเจาจะไมพึงตรัสอยางนี้. ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย ขอที่ทานกลาววา เมื่อบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว
สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุตติประกอบดวยอุเบกขา แตถึงอยางนั้น
ราคะก็ยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ นั้น นัน่ มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเจโตวิมุตติ
ประกอบดวยอุเบกขานี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งราคะ.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึง
กลาวอยางนี้วา เจโตวิมุตติที่ไมมีนิมิตแล อันเราอบรมแลว กระทําให
มากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลว
แลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น วิญญาณที่แลนไปตาม
นิมิต ก็ยังมีอยูแกเรา ดังนี้ เธอควรถูกวากลาววา ทานอยาไดพูดอยางนี้
ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาว
ตูพระผูมีพระภาคเจาไมเปนการดีเลย เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาจะไม
พึงตรัสอยาง. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่ทานกลาววา เมื่อบุคคล
อบรมแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยานแลว กระทําใหเปน
ที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุตติที่หา
นิมิตมิได แตถึงอยางนั้น วิญญาณที่แลนไปตามนิมิตก็จักมีแกเขา ดังนี้

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 224

นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได. ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เจโตวิมุตติอันไมมีนิมิตนี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งนิมิตทุกอยาง.
๖. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาว
อยางนี้วา เมื่อการถือวาเรามีอยู ดังนี้ เมื่อการถือวาเรา หมดไปแลว
เราก็มิไดพิจารณาเห็นวา เรามีอยู. แตถึงอยางนั้น ลูกศรคือความเคลือบ
แคลงสงสัยก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได ดังนี้. เธอก็ควรถูกวากลาว
อยางนี้วา ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ อยาได
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาเปนการไมดีเลย
เพราะพระผูมีพระภาคเจาจะไมพึงตรัสอยางนี้. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ขอที่ทานกลาววา เมื่อการถือวาเรามีอยู ดังนี้หมดไปแลว และเมื่อเขา
ยังมิไดพิจารณาเห็นวาเรามีอยู แตถึงอยางนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลง
สงสัยก็จักครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ นัน่ มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมอัน
ถอนขึ้นซึ่งมานะในกาวถือวาเรามีอยูนี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งลูกศร คือ
ความเคลือบแคลงสงสัย.

[๓๒๑] อนุตตริยะ ๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ทัสสนานุตตริยะ
สวนานุตตริยะ
ลาภานุตตริยะ
สิกขานุตตริยะ
ปาริจริยานุตตริยะ
อนุสสตานุตตริยะ

การเห็นอันยอดเยี่ยม
การฟงอันยอดเยี่ยม
การไดอันยอดเยี่ยม
การศึกษาอันยอดเยี่ยม
การบํารุงอันยอดเยี่ยม
การระลึกอันยอดเยี่ยม.
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[๓๒๒] อนุสสติฐาน ๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ
สีลานุสสติ
จาคานุสสติ
เทวตานุสสติ

การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา
การระลึกถึงคุณของพระธรรม
การระลึกถึงคุณของพระสงฆ
การระลึกถึงศีล.
การระลึกถึงการสละ
การระลึกถึงเทวดา.

[๓๒๓] สตตวิหาร คือธรรมเครื่องอยูของพระขีณาสพ ๖
๑. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูป
ดวยจักษุแลว ยอมเปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติ และ
สัมปชัญญะอยู.
๒. ฟงเสียงดวยโสตแลว. . .
๓. ดมกลิ่นดวยจมูกแลว...
๔. ลิม้ รสดวยลิ้นแลว...
๕. ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว...
๖. รูแ จงธรรมดวยใจแลว. ยอมเปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ แตเปน
ผูวางเฉย มีสติและสัมปชัญญะอยู.

[๓๒๔]

อภิชาติ ๖

๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางตนในโลกนี้ เกิดในที่ดํา
ประสบธรรมฝายดํา.
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๒. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ดํา
ประสบธรรมฝายขาว.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ดํา
ประสบพระนิพพานซึ่งเปนธรรมไมดํา ไมขาว.
๔. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่
ขาว ประสบธรรมฝายขาว.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่
ขาว ประสบธรรมฝายดํา.
๖. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่
ขาว ประสบพระนิพพานซึ่งเปนฝายไมดํา ไมขาว.

[๓๒๕] นิพเพธภาคิยสัญญา ๖
๑. อนิจจสัญญา

กําหนดหมายในสังขารวาเปนของไม
เที่ยง
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา กําหนดหมาย ในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา กําหนดหมาย ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปน
อนัตตา
๔. ปหานสัญญา
กําหนดหมายในการละ
๕. วิราคสัญญา
กําหนดหมายในการคลายกําหนัด
๖. นิโรธสัญญา
กําหนดหมายในการดับ.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมหมวด ๖ เหลานี้แล อันพระผูมี
พระภาคเจา ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ตรัสไวโดยชอบ พวกเราทั้งหมด พึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ฯลฯ
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๖
วาดวยสังคีติหมวด ๗
[๓๒๖] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสธรรมทั้งหลาย
๗ ไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนาเปน
อันเดียวกัน ไมพึงโตแยงกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ธรรมทั้งหลาย ๗ เปนไฉน.

อริยทรัพย ๗
๑. สัทธาธนัง
๒. สีลธนัง
๓. หิริธนัง
๔. โอตตัปปธนัง
๕. สุตธนัง
๖. จาคธนัง
๗. ปญญาธนัง

ทรัพย คือ ศรัทธา
ทรัพย คือ ศีล
ทรัพย คือ หิริ
ทรัพย คือ โอตตัปปะ
ทรัพย คือ สุตะ
ทรัพย คือ จาคะ
ทรัพย คือ ปญญา.
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[๓๒๗] โพชฌงค ๗
๑. สติสัมโพชฌงค
องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ สติ
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ ธัมมวิจยะ
๓. วิริยสัมโพชฌงค
องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ วิรยิ ะ
๔. ปติสัมโพชฌงค
องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ ปติ
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ ปสสัทธิ
๖. สมาธิสมั โพชฌงค
องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ สมาธิ
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค องคธรรมเครื่องตรัสรู คือ อุเบกขา.

[๓๒๘] สมาธิบริขาร ๗
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีวะชอบ
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ.

[๓๒๙] อสัทธรรม ๗
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูไมมีศรัทธา
๒. เปนผูไมมีหิริ
๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ
๔. เปนผูมสี ุตะนอย
๕. เปนผูเกียจคราน
๖. เปนผูมีสติหลงลืม
๗. เปนผูไมมีปญญา.
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[๓๓๐] สัทธรรม ๗
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูมีศรัทธา
๒. เปนผูมีหิริ
๓. เปนผูมีโอตตัปปะ
๔. เปนผูมีพหูสูต
๕. เปนผูปรารภความเพียร ๖. เปนผูมีสติมั่นคง
๗. เปนผูมีปญญา.

[ ๓๓๑ ] สัปปุริสธรรม ๗
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. ธัมมัญู เปนผูรูจักเหตุ
๒. อัตถัญู เปนผูรักจักผล
๓. อัตตัญู เปนผูรูจักตน
๔. มัตตัญู เปนผูรูจักประมาณ
๕. กาลัญู เปนผูรูจักกาลเวลา
๖. ปริสญ
ั ู เปนผูรูจักบริษทั
๗. ปุคคลัญู เปนผูรูจักบุคคล.

[๓๓๒] นิททสวัตถุ ๗
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา ทั้งในกาล
ตอไป ก็เปนผูไมปราศจากความรักในการสมาทาน
๒. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในการไตรตรองธรรม ทั้งในกาล
ตอไป ก็เปนผูไมปราศจากความรักในการไตรตรองธรรม
๓. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในการปราบปรามความอยาก ทัง้
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ในกาลตอไป ก็เปนผูไมปราศจากความรักในการปราบปรามความอยาก
๔. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในการเรนอยู ทั้งในกาลตอไป ก็
เปนผูไมปราศจากความรักในการเรนอยู
๕. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในการปรารภความเพียร ทั้งในกาล
ตอไป ก็เปนผูไมปราศจากความรักในการปรารภความเพียร
๖. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในสติและปญญาเครื่องรักษาตน ทั้ง
ในกาลตอไป ก็เปนผูไมปราศจากความรักในสติและปญญาเครื่องรักษาตน
๗. เปนผูมีฉันทะอยางแรงกลาในการแทงตลอดซึ่งทิฏฐิ ทั้งในกาล
ตอไป ก็เปนผูไมปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐิ.

[ ๓๓๓ ] สัญญา ๗
๑. อนิจจสัญญา
๒. อนัตตสัญญา
๓. อสุภสัญญา
๔. อาทีนวสัญญา
๕. ปหานสัญญา
๖. วิราคสัญญา
๗. นิโรธสัญญา

กําหนดหมายความไมเที่ยง
กํากนดหมายความเปนอนัตตา
กําหนดหมายความไมงาม
กําหนดหมายโดยความเปนโทษ
กําหนดหมายในการละ
กําหนดหมายในวิราคะ
กําหนดหมายในนิโรธ.

[๓๓๔] พละ ๗
๑. สัทธาพละ
๓. หิริพละ
๕. สติพละ
๗. ปญญาพละ

๒. วิริยพละ
๔. โอตตัปปพละ
๖. สมาธิพละ
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[๓๓๕] วิญญาณฐิติ ๗
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายตางกัน มีสญ
ั ญา
ตางกัน เชนพวกมนุษย เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวก นี้วิญญาณฐิติ
ขอที่หนึ่ง.
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายตางกัน มีปญญา
อยางเดียวกัน เชนเทพผูนับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในปฐมฌานภูมิ
นี้วิญญาณฐิติขอที่สอง.
๓. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน
มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพอาภัสสระ นี้วิญญาณฐิติขอที่สาม.
๔. กอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน
มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพสุภกิณหา นี้วิญญาณฐิติขอที่สี่.
๕. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอที่หา.
๖. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา
วิญญาณหาที่สุดมิได นีว้ ิญญาณฐิติขอที่หก.
๗. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไม
มีอะไร นี้วิญญาณฐิติขอที่เจ็ด.

[๓๓๖] ทักขิเณยยบุคคล ๗
๑. อุภโตภาควิมุตตะ

๒. ปญญาวิมุตตะ
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๓. กายสักขี ๔. ทิฏฐิปตตะ
๕. สัทธาวิมุตตะ ๖. ธัมมานุสารี
๗. สัทธานุสารี.

[๓๓๗] อนุสัย ๗
๑. กามราคานุสัย
๓. ทิฏฐานุสัย
๕. มานานุสัย
๗. อวิชชานุสัย.

๒. ปฏิฆานุสัย
๔. วิจิกิจฉานุสัย
๖. ภวราคานุสัย

[๓๓๘] สัญโญชน ๗
๑. กามสัญโญชน
๓. ทิฏฐิสัญโญชน
๕. มานสัญโญชน
๗. อวิชชาสัญโญชน.

๒. ปฏิฆสัญโญชน
๔. วิจิกจิ ฉาสัญโญชน
๖. ภวราคสัญโญชน

[๓๓๙] อธิกรณสมถะ ๗
เพื่อความสงบ เพื่อความระงับอธิกรณทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ๆ
๑. พึงใหสัมมุขาวินัย
๒. พึงใหสติวินัย
๓. พึงใหอมุฬหวินัย
๔. พึงใหทําตามปฏิญญา
๕. พึงถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
๖. พึงลงโทษตามคําผิด
๗. พึงใชติณวัตถารกวิธี.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๗ เหลานี้แล อันพระผูมี
พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น
ตรัสไวโดยชอบแลว. พวกเราทั้งหมดพึงสังคายนา ไมพึงโตแยงกันใน
ธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย
จบสังคีติหมวด ๗.
วาดวยสังคีติหมวด ๘
[๓๔๐] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๘ เหลานี้แล
อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ มีอยูแล พวกเราทั้งหมดพึงสังคายนา ไม
พึงโตแยงกันในธรรมนัน้ ฯ ล ฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ธรรม ๘ เปนไฉน.

มิจฉัตตะ ๘
๑. มิจฉาทิฏฐิ
เห็นผิด
๒. มิจฉาสังกัปปะ ดําริผิด
๓. มิจฉาวาจา วาจาผิด
๔. มิจฉากัมมันตะ การงานผิด
๕. มิจฉาอาชีวะ อาชีวะผิด
๖. มิจฉาวายามะ พยายามผิด
๗. มิจฉาสติ สติผิด
๘. มิจฉาสมาธิ สมาธิผิด.
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[๓๔๑] สัมมัตตะ ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ
๒. สัมมาสังกัปปะ
๓. สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันตะ
๕. สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ
๗. สัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ

เห็นชอบ
ดําริชอบ
วาจาชอบ
การงานชอบ
อาชีวะชอบ
พยายามชอบ
สติชอบ
สมาธิชอบ.

[ ๓๔๒ ] ทักขิเณยยบุคคล ๘
๑. ทานที่เปนพระโสดาบัน
๒. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง
๓. ทานที่เปนพระสกทาคามี
๔. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง
๕. ทานที่เปนพระอนาคามี
๖. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง
๗. ทานที่เปนพระอรหันต
๘. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง.

[๓๔๓] กุสีตวัตถุ ๘
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะตองทํา
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การงาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองทําการงาน เมื่อเราทําการงาน
อยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่หนึ่ง.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขออื่นอีก ภิกษุทําการงานเสร็จ
แลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงาน
อยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลวควรที่เราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร ฯลฯ นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่สอง.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขออื่นอีก ภิกษุจะตองเดินทาง
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกาย
จักเหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร
ฯลฯ นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่สาม.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขออื่นอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเดินทางถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู รางกาย
เหน็ดเหนื่อย ควรที่เราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ
นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่สี่.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขออื่นอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาต
ไปยังบาน หรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง หรือ
ประณีตเพียงพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยว
บิณฑบาตไปยังบาน หรือนิคมไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง
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หรือประณีตเพียงพอแกความตองการ รายกายของเราเหน็ดเหนื่อย ไมควร
แกการงาน ควรที่เราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯล ฯ
นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่หา.
๖. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขออื่นอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาต
ไปยังบาน หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง หรือประณีต
เพียงพอแกความตองการแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวบิณฑบาต
ไปยังบาน หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง หรือ
ประณีตเพียงพอแกความตองการแลว รางกายของเราเหน็ดเหนื่อย ไม
ควรแกการงาน เหมือนถั่วราชมาสที่ชุมน้ํา ควรที่เราจะนอน. เธอก็
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุแหงความเกียจครานขอที่หก.
๗. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ขออื่นอีก มีอาพาธเพียงเล็กนอย
เกิดขึ้นแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกเราแลว
สมควรที่เราจะนอน. เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุ
แหงความเกียจครานขอที่เจ็ด.
๘. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายจากความเปน
ไขไดไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไข
ไมนาน รายกายของเรายังทุรพล ยังไมควรแกการงาน ควรที่เราจะนอน.
เธอก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง นี้วัตถุแหงความ
เกียจครานขอที่แปด.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 237

[๓๔๔] อารัพภวัตถุ ๘
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะตอง
ทําการงาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองทําการงาน เมื่อเราทํา
การงานอยู เราไมสะดวกที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายได
เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้ วัตถุแหงการปรารภ
ความเพียรขอที่หนึ่ง.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุทําการงานสําเร็จ
แลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราทําการงานเสร็จแลว ก็เมื่อเราทําการงาน
อยู ไมสามารถเพื่อมนสิการคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายได ควรที่เรา
จะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุแหงการ
ปรารภความเพียรขอที่สอง.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุจะตองเดินทาง
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมือ่ เราเดินทางไปอยู ไม
สะดวกที่จะมนสิการคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภ
ความเพียร ฯลฯ เธอก็ปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุแหงการปรารภ
ความเพียรขอที่สาม.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเดินทางถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู ไม
สามารถมนสิกาวคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายได ควรที่เราจะปรารภ
ความเพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุแหงการปรารภ
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ความเพียรขอที่สี่.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไป
ยังบาน หรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง หรือ
ประณีตเพียงพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบาน หรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง
หรือประณีตเพียงพอแกความตองการ รางกายของเราเบา ควรแกการงาน
ควรที่เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุ
แหงการปรารภความเพียรขอที่หา.
๖. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไป
ยังบาน หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง หรือประณีต
เพียงพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวบิณฑบาตไป
ยังบาน หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมอง หรือประณีต
เพียงพอแกความตองการ รางกายของเรานั้นมีกําลัง ควรแกการงาน ควร
ที่เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุ
แหงการปรารภความเพียรขอที่หก.
๗. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก อาพาธเพียงเล็กนอย
เกิดขึ้นแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแกเรา
แลว การทีอ่ าพาธของเราจะพึงเจริญขึ้นนี้ เปนฐานะที่จะมีได ควรที่เรา
จะปรารภความเพียร ฯลฯ เธอจึงปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ วัตถุแหงการ
ปรารภความเพียรขอที่เจ็ด.
๘. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายจากไข หาย
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จากความเปนไขแลวไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไขแลว
หายจากไขไมนาน การที่อาพาธของเราจะพึงกําเริบนี้ เปนฐานะที่จะมีได
ควรที่เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดกระทําใหแจง นี้ วัตถุแหง
ความปรารภความเพียรขอที่แปด.

[๓๔๕] ทานวัตถุ ๘
๑. ใหทาน เพราะปฏิคาหกมาถึงจึงให
๒. ใหทาน เพราะกลัว
๓. ใหทานโดยคิดวา เขาไดเคยใหแกเรา
๔. ใหทานโดยคิดวา เขาจักใหแกเรา
๕. ใหทานโดยคิดวา การใหทานเปนการดี
๖. ใหทานโดยคิดวา เราหุงตม คนเหลนมี้ ิไดหุงตม เมื่อเรา
หุงตมอยู ไมใหแกผูที่มิไดหุงตม ยอมไมควร
๗. ใหทานโดยคิดวา เมื่อเราใหทานนี้ เกียรติศัพทอันดีงาม ยอม
เลื่องลือไป
๘. ใหทานเพื่อประดับจิต และเปนบริขารของจิต.

[๓๔๖] ทานุปปตติ ๘
๑. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และซึ่งที่เปนอุปกรณ
แกประทีป เปนทานแกสมณะ หรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตน
ถวายไป เขาเห็นกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
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ผูเพียบพรอม พรั่งพรอม ไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณหาอยู เขาจึง
คิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความ
เปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล.
เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไป
ในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรม เพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น.
ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล มิใชผูทุศีล. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์.
๒. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและ
สิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะ หรือพราหมณ เขายอม
มุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพจาตุมหาราชิกา มีอายุยืน
มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้. เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทพจาตุมหาราชิกา. เขาตั้งจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว จิตของเขานั้น
นอมไป ในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดใน
ที่นั้น. ก็ขอที่นั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชผูทุศีล. ทานผูมิอายุทั้งหลาย
ความ จงใจของผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์.
๓. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พัก
และสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะ หรือพราหมณ เขา
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ยอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินวา เทวดาชั้นดาวดึงส ฯลฯ ยอม
สําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุ ขออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวาย ฯลฯ เขาไดยินวา พวกเทพเหลายามา ฯ ล ฯ ยอมสําเร็จได เพราะ
เปนของบริสุทธิ์.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมถวาย ฯลฯ เขาไดยินวา พวกเทพเหลาดุสิต ฯลฯ ยอมสําเร็จได
เพราะเปนของบริสุทธิ์.
๖. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมถวาย ฯลฯ เขาไดยินวา พวกเทพเหลานิมมานรดี ฯ ล ฯ ยอม
สําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์.
๗. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมถวาย ฯ ลฯ เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี มีอายุยืน
มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ . เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทพปรนิมมิตวสวัตดี. เขาตั้งจิตนั้นไว อธิฐานจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของ
เขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว. มิไดรับอบรม เพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไป
เพื่อเกิดในที่นั้น. ก็ขอนัน้ แล เรากลาวสําหรับผูมีศีล มิใชผูทุศีล. ผูมี
อายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์.
๘. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล. ที่นอน
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ที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทาน แกสมณะ หรือพราหมณ
เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพที่นับเนื่องใน
หมูพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ . เขาจึงคิดอยางนี้วา
โอหนอ เบือ้ งหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของ
พวกเทพที่นับเนื่องในหมูพรหม. เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรม
จิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง
ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น. ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชผู
ทุศีล สําหรับผูที่ปราศจากราคะ มิใชสําหรับที่ยังมีราคะ. ดูกอ นทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีล ยอมสําเร็จได เพราะปราศจากราคะ.

[๓๔๗] โลกธรรม ๘
๑. มีลาภ
๓. มียศ
๕. นินทา
๗. สุข

๒. ไมมีลาภ
๔. ไมมียศ
๖. สรรเสริญ
๘. ทุกข

[๓๔๘] บริษัท ๘
๑. ขัตติยบริษัท
๒. พราหมณบริษัท
๓. คฤหบดีบริษัท ๔. สมณบริษัท
๕. จาตุมหาราชิกบริษัท ๖. ดาวดึงสบริษัท
๗. นิมมานรดีบริษัท
๘. พรหมบริษัท

[๓๔๙] อภีภายตนะ ๘
๑. ผูหนึ่ง มีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปในภายนอกที่เล็ก
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ผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่หนึ่ง.
๒. ผูห นึ่ง มีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ มี
ผิวพรรณดี และมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่สอง.
๓. ผูห นึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก
มีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ
สําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่สาม
๔. ผูห นึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ
มีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่สี่.
๕. ผูห นึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว
มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว
เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวา ผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสอง
เกลี้ยงเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด ผูหนึ่ง
มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว
เขียวลวน มีรัศมีเขียว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มี
ความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอนี้ที่หา.
๖. ผูห นึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง
มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มี
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วรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง หรือวา ผาที่กําเนิดในเมือง
พาราณสีมีสวนทั้งสองเกลี้ยงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมี
เหลือง แมฉันใด ผูหนึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอก
อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้
เปนอภิภายตนะขอที่หก.
๗. ผูหนึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง
มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณแดง
แดงลวน มีรศั มีแดง หรือวา ผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสอง
เกลี้ยงแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่ง มีความ
สําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน
มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่เจ็ด.
๘. ผูหนึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปนอกอันขาว มี
วรรณะขาว ขาวลวน มีรศั มีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว
ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวา ผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีสวนทั้งสอง
เกลี้ยงขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่ง มีความ
สําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน
มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยาง
นี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่แปด.
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[๓๕๐] วิโมกข ๘
๑. บุคคลเห็นรูปทั้งหลาย อันนี้ เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง.
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้
เปนวิโมกขขอที่สอง.
๓. บุคคล ยอมนอมใจไปวา สิ่งนี้งามทีเดียว อันนี้ เปนวิโมกข
ขอที่สาม.
๔. เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญาบุคคลยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้ อยู วันนี้ เปนวิโมกข
ขอที่สี่.
๕. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสามัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
บุคคล ยอมเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุด
มิได ดังนี้อยู อันนี้ เปนวิโมกขขอที่หา.
๖. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคล
ยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร อันนี้ เปน
วิโมกขขอที่หก.
๗. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคล
ยอมเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู อันนี้ เปนวิโมกขขอที่เจ็ด.
๘. เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
บุคคล ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้ เปนวิโมกขขอที่แปด.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๘ เหลานี้แล อันพระผู
มีพระภาค ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองค
นั้น ตรัสไวชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงโตแยง
กันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๘
วาดวยสังคีติหมวด ๙
[๓๕๑] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๙ แล ที่
พระผูมีพระภาค ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยู พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงโตแยงกันในธรรมนัน้ ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ธรรมทั้งหลาย ๙ เปนไฉน.

อาฆาตวัตถุ ๙
๑. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชน แก
เราแลว.
๒. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้กําลังประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกเรา.
๓. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแก
เรา
๔. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแก
บุคคลผูเปนที่รัก เปนทีช่ อบใจของเราแลว.
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๕. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้กาํ ลังประพฤติสิ่งที่ ไมเปนประโยชน
ก็บุคคลผูเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของเรา.
๖. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแก
บุคคลผูเปนที่รัก เปนทีช่ อบใจของเรา.
๗. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนไี้ ดประโยคพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแก
บุคคลผูไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเราแลว.
๘. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้กาํ ลังประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแก
บุคคลผูไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเรา.
๙. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนจี้ ักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแก
บุคคลผูไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเรา.

[๓๕๒] อาฆาตปฏิวินัย ๙
๑. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเราแลว เพราะเหตุนั้นการที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๒. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้นการที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๓. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๔. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การที่
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จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๕. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกบุคคลเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่
จะไมมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๖. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกบุคคล ผูเปนที่ไมเปนที่รักที่ชอบใจ เพราะเหตุนั้น การที่จะไม
ใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๗. บรรเทาความอาฆาตดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุ
นั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.
๘. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่เปน
ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รัก ไมเปนชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การ
ที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๙. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น
การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน.

[๓๕๓] สัตตาวาส ๙
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายตางกัน มี
สัญญาตางกัน เชนพวกมนุษย เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางพวก นี้
สัตตาวาสขอที่หนึ่ง.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายตางกัน มี
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สัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพผูนับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิ
ปฐมฌาน นี้ สัตตาวาสขอที่สอง.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน
มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้ สัตตาวาสขอที่สาม.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน
มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้ สัตตาวาสขอที่สี่.
๕. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง ไมมีปญญา ไมรูสึก
เสวยอารมณ เชนพวกเทพเหลาอสัญญีสัตว นี้ สัตตาวาสขอที่หา.
๖. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง เพราะลวงเสียซึ่ง
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา เขาถึงอากาสานัญจายตนะ. ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุด
มิได ดังนี้ นี้ สัตตาวาสขอที่หก.
๗. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง กาวลวงซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได นี้ สัตตาวาสขอที่เจ็ด.
๘. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง กาวลวงเสียซึ่ง
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวย
มนสิการวา ไมมีอะไร นี้ สัตตาวาสขอที่แปด.
๙. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่ง กาวลวงเสียซึ่ง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดวยมนสิการวา นี่สงบ นี่ประณีต นี้ สัตตาวาสขอที่เกา.
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[๓๕๔] อขณะอสมัยแหงพรหมจริยวาส ๙
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พ ระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระธรรมที่พระองคทรงแสดง ก็เปนไปเพื่อ
ความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถงึ ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคต
ประกาศแลว. แตบุคคลนี้เขาถึงนรกเสีย นี้ มิใชขณะ มิใชสมัยเพื่อการ
อยูประพฤติพรหมจรรยขอที่หนึ่ง.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็
เปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรม
อันพระสุคตประกาศแลว. แตบุคคลนี้ เขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้
มิใชขณะ มิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่สอง.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็เปน
ไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว. แตบุคคลนี้เขาถึงวิสัยแหงเปรตเสีย ฯลฯ ขอที่สาม.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็เปน
ไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว. แตบุคคลนี้เขาถึงอสุรกายเสีย ฯลฯ ขอที่สี่.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันต-
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สัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็เปน
ไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว. แตบุคคลนี้เขาถึงพวกเทพที่มีอายุยืน พวกใดพวก
หนึ่งเสีย ฯลฯ ขอที่หา.
๖. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็เปน
ไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้ เกิดเสียในปจจันติมชนบท ในพวก
ชนชาติมิลักขะ ผูโงเขลา ไมมีคติของภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ฯลฯ
ขอที่หก.
๗. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็เปน
ไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว. บุคคลนี้ เกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนคนมิจฉาฑิฏฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่บคุ คลใหไมมผี ล การบูชาไมมีผล
ยัญที่บูชาแลว ไมมีผล ผลวิบากของธรรมทีบ่ ุคคลทําดีทําชั่วไมมี
โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี โอปปาติกสัตวไมมี
ในโลกไมมีสมณพราหมณ ผูดําเนินไปดี ผูปฏิบตั ิโดยชอบ กระทํา
ใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวยังผู
อื่นใหรู ฯลฯ ขอที่เจ็ด.
๘. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติในโลก และธรรมทีพ่ ระองคทรงแสดง ก็เปน
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ไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอัน
พระสุคตประกาศแลว บุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท แตเปนคนโง เซอะซะ
เปนคนใบ ไมสามารถที่จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได ฯลฯ ขอที่
แปด.
๙. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อึกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มิไดเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบ
เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว
ไมมีผูใดแสดง ถึงบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท เปนคนมีปญญา ไมเซอะซะ
ไมเปนคนใบ สามารถที่จะรูอรรถแหงสุภาษิต และทุพภาษิตได นี้ ก็มิใช
ขณะ มิใชสมัย เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่เกา

[๓๕๕] อนุปุพพวิหาร ๙
๑. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู.
๒. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาถึงทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู.
๓. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวย
สุขดวยนามกาย เพราะปติปราศจากไป เขาถึงตติยฌาน ที่พระอริยเจา
ทั้งหลาย กลาวสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้.
๔. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทกุ ขและสุข
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เพราะละทุกขและสุข ลําดับโสมนัสโทมนัสในกาลกอน มีอุเบกขา เปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
๕. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะกาวลวงรูปสัญญาไดโดย
ประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา
เขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้อยู.
๖. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะกาวลวงซึ่งอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณ
หาที่สุดมิได ดังนี้อยู.
๗. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมี
อะไร ดังนี้อยู.
๘. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู.
๙. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู.

[๓๕๖ ] อนุปุพพนิโรธ ๙
๑. กามสัญญา ของทานผูเขาปฐมฌาน ยอมดับไป
๒. วิตก วิจาร ของทานผูเขาทุติยฌาน ยอมดับไป
๓. ปติ ของทานผูเขาตติยฌาน ยอมดับไป
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๔. ลมอัสสาสะและปสสาสะของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอมดับไป
๕. รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนะ ยอมดับไป
๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาณัญจายตนะ ยอม
ดับไป
๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของทานผูเขาอากิญจัญญายตนะ ยอม
ดับไป
๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดับไป
๙. สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ยอมดับไป
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๙ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น
ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงโตแยงกัน
ในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย.
จบสังคีติหมวด ๙
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วาดวยสังคีติหมวด ๑๐
[๓๕๗] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๑๐ ที่พระผู
มีพระภาคเจาผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองค
นั้น ตรัสไวโดยชอบมีอยู พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึง
โตแยงกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย. ธรรม ๑๐ เหลานั้นเปนไฉน.

นาถกรณธรรม ๑๐
๑. ดูกอ นทานี้ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
ศีล เปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มี
ปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
แมขอที่ภิกษุเปนผูมีศีลสํารวมในพระปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมารยาท
และโคจรอยู มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย มาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๒. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเปนผูมีธรรม
อันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว สะสมธรรมที่ไดสดับแลว. ธรรม
ทั้งหลายที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนั้น
อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวมาก คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอด
ดีแลวดวยทิฏฐิ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีธรรม
อันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว สะสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรม
ทั้งหลายที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
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พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ. บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนั้น
อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวมาก คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอด
แลวดวยทิฏฐิ นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๔. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย
ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนี
โดยเคารพ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบ
ดวยธรรมทีก่ ระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดย
เคารพ นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๕. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเปนผูขยัน ไม
เกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอุบาย ในกรณียกิจ
นั้น ๆ สามารถทํา สามารถวิจารณในกรณียกิจใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย. แมขอที่ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปน
เครื่องพิจารณาอุบาย ในกรณียกิจนั้น ๆ สามารถทํา สามารถวิจารณใน
กรณียกิจใหญนอยของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๖. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเปนผูใครในธรรม
เจรจานารัก มีความปราโมชยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย. แมขอ
ที่ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมชยิ่งในพระอภิธรรม
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ในพระอภิวินัย นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๗. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเปนผูสันโดษ
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปนปจจัยแกคนไข
ตามมีตามได. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปนปจจัยแกคนไข
ตามมีตามได นี้ก็เปน นาถกรณธรรม
๘. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเปนผูปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพือ่ ยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผู
มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล. ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอมเปนผูมีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอด
ธุระในธรรมที่เปนกุศล นี้ก็เปน นาถกรณธรรม.
๙. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นอีก ภิกษุเปนผูมีสติ
ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลว
นาน แมคําที่พูดแลวนาน ก็นึกได ระลึกได. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
แมขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยาง
ยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลวนาน ก็นึกได ระลึกได
นี่ก็เปน นาถกรณธรรม.
๑๐. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา
ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส
ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปน
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ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ
ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ. นีก้ ็เปน นาลกรณธรรม.

[๓๕๘] กสิณายตนะ คือ แดนกสิณ ๑๐
๑. ผูหนึ่ง ยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
คลองแคลว ประมาณมิได
๒. ผูห นึ่ง ยอมจําอาโปกสิณได . ..
๓. ผูห นึ่ง ยอมจําเตโชกสิณได...
๔. ผูห นึ่ง ยอมจําอาโปกสิณได...
๕. ผูห นึ่ง ยอมจํานีลกสิณได...
๖. ผูห นึ่ง ยอมจําปตกสิณได...
๗. ผูหนึ่ง ยอมจําโลหิตกสิณได...
๘. ผูห นึ่ง ยอมจําโอทาตกสิณได ...
๙. ผูหนึ่ง ยอมจําอากาสกสิณได . . .
๑๐. ผูหนึ่ง ยอมจําวิญญาณกสิณได ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้อง
ขวาง คลองเเคลว ประมาณมิได.

[๓๕๙] อกุศลกรรมบถ ๑๐
๑. ปาณาติบาต
๓. กาเมสุมิจฉาจาร
๕. ปสณ
ุ าวาจา
๗. สัมผัปปลาปะ
๙. พยาบาท

๒. อทินนาทาน
๔. มิสาวาท
๖. ผรุสาวาจา
๘. อภิชฌา
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ.
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[๓๖๐] กุศลกรรมบถ ๑๐
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการยังสัตวมีชีวิต
ใหตกลวงไป
๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของมิไดให
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการ
ประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาท เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการพูดเท็จ
๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการพูดสอเสียด
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการพูดคําหยาบ
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี เจตนาเครื่องเวน จากการพูดเพอเจอ
๘. อนภิชฌา ความโลภอยากไดของเขา
๙. อัพยาบาท ความไมปองรายเขา
๑๐. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ.

[๓๖๑] อริยวาส ๑๐
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูมีองคหาละขาดแลว
๒. เปนผูประกอบดวยองคหก
๓. เปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง
๔. เปนผูมีที่พึ่งสี่
๕. เปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว
๖. เปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวโดยชอบ
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๗. เปนผูมีความดําริไมขุนมัว
๘. เปนผูมีกายสังขารอันสงบ
๙. เปนผูมีจิตหลุดพนดีแลว
๑๐. เปนผูมีปญญาหลุดพนดีแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุชื่อวา เปนผูมี
องคหาละขาดแลว. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูมีกามฉันทะละไดขาดแลว มีความพยาบาทละไดขาดแลว มีถิ่นมิทธะ
ละไดขาดแลว มีอุทธัจจกุกกุจจะละไดขาดแลว มีวิจิกิจฉาละไดขาดแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีองคหาอันละ
ไดขาดแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูประกอบ
ดวยองคหก. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูป
ดวยตาแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู.
ฟงเสียงดวยหูแลว . . ดมกลิ่นดวยจมูกแลว . . ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ...ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายแลว . . รูแจงธรรมดวยใจแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ
เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวา เปนผูประกอบดวยองคหก
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีอารักขา
อยางหนึ่ง ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอม
ประกอบดวยใจอันมีสติเปนเครื่องคุมครอง. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีที่พึ่งสี่.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของ
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเวนของอยาง
หนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีที่พึ่งสี่
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีสัจจุ
เฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย สัจจะเฉพาะ
อยางเปนอันมาก ของสมณพราหมณเปนอันมาก ยอมเปนธรรมอันภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหเบาแลว บรรเทาแลว สละ คลาย ปลอย ละ
สละคืนเสียหมดสิ้นแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
เปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีการ
แสวงหาอันสละไดโดยชอบ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ เปนผูมีการแสวงหากามอันละไดแลว มีการแสวงหาภพอันละไดแลว
มีการแสวงหาพรหมจรรยอันสละคืนแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีการแสวงหาอันสละไดโดยชอบ
ดูกอนทานผูมอี ายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีความ
ไมขุนมัว ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูละ
ความดําริในกามไดขาดแลว เปนผูละความดําริในพยาบาทไดขาดแลว เปน
ผูละความดําริในการเบียดเบียนไดขาดแลว ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีความดําริไมขุนมัว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีกาย
สังขารอันสงบ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขา
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ถึงจตุตถฌาน อันไมมีทุกขและสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์. ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีกายสังขารอันสงบแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีจิตหลุดพน
ดีแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีจิตพนแลว
จากราคะ มีจิตพนแลวจากโทสะ มีจิตพนแลวจากโมหะ. ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูมีจิตหลุดพนดีแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีปญญา
หลุดพนดีแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรู
ชัดวา ราคะอันเราละไดแลว ถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวนแลว ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกิดขึ้นตอไปอีกเปน
ธรรมดา โทสะอันเราละไดแลว ถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําใหเปน
ดุจตนตาลยอดดวนแลว ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา โทสะอันเราละไดแลว ถอนรากขึ้นไดแลว กระทําใหเปนดุจ
ตนตาลยอดดวน ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวา เปนผูมีปญญาหลุดพน
ดีแลว.

[๓๖๒] อเสขธรรม ๑๐
๑. สัมมาทิฏฐิที่เปนของพระอเสขะ
๒. สัมมาสังกัปปะที่เปนของพระอเสขะ
๓. สัมมาวาจาที่เปนของพระอเสขะ
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๔. สัมมากัมมันตะที่เปนของพระอเสขะ
๕. สัมมาอาชีวะที่เปนของพระอเสขะ
๖. สัมมาวายามะที่เปนของพระอเสขะ
๗. สัมมาสติที่เปนของพระอเสขะ
๘. สัมมาสมาธิที่เปนของพระอเสขะ
๙. สัมมาญาณะที่เปนของพระอเสขะ
๑๐. สัมมาวิมุตติที่เปนของพระอเสขะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๑๐ เหลานี้แล พระผูมี
พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น
ตรัสไวชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงโตแยงกัน
การที่พรหมจรรยนี้ ยั่งยืน ตั้งอยูนานแลว ก็พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
จบสังคีติธรรมหมวด ๑๐
[๓๖๓] ลําดับนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นแลวตรัส
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอได
ภาษิต สังคีติปริยายแกภิกษุทั้งหลาย เปนการดีแลว ดังนี้. ทานพระสารีบุตร
ไดกลาวสังคีติปริยายนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย และภิกษุเหลานั้น
ตางก็ดีใจ ชืน่ ชมภาษิตของทานพระสารีบุตรแลว ดังนี้แล.
จบสังคีติสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาสังคีติสูตร
วาดวยธรรมหมวด ๑
สังคีติสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต เปนตน
ในสังคีติสูตรนั้น มีคําอธิบายไปตามลําดับบที่ ดังตอไปนี้. คําวา
จาริกฺจรมาโน หมายถึงเสด็จเที่ยวไปอยางนิพัทธจาริก. ไดยินวาในครั้ง
นั้น พระศาสดาทรงแผขาย คือพระญาณไปในหมื่นจักรวาล ตรวจดูสัตว
โลกอยู ไดทรงเล็งเห็นเหลามัลลราช ชาวเมืองปาวา จึงทรงคํานึงวา
" ราชาเหลานี้มาปรากฏในขายคือสัพพัญุตญาณของเรา. จะมีอะไรหรือ
หนอ? " ก็ไดทรงเห็นความขอนี้วา " ราชาทั้งหลายใหสรางสัณฐาคารขึ้น
แหงหนึ่ง เมื่อเราไป ก็จักใหเรากลาวมงคล. เรากลาวมงคลแกราชา เหลา
นั้นแลว สง ( กลับ ) ไปแลว จักบอกสารีบุตรวา " เธอจงกลาวธรรมกถา
แกหมูภิกษุ สารีบุตรพิจารณาโดยพระไตรปฏกแลว จักกลาวสังคีติสูตร
แกหมูภิกษุ ประดับไปดวยปญหา ๑,๐๑๔ ขอ, ภิกษุ ๕๐๐รูป รําลึกถึง
พระสูตร ( นี้ ) แลว จักบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา " ดังนี้ จึงได
เสด็จจาริกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มลฺเลสุ จาริกฺจรมาโน
คําวา อุพฺภตก เปนชื่อของ สัณฐาคารแหงนั้น. อีกนัยหนึ่ง ทานเรียกวา
(อุพฺภตก) อยางนั้น เพราะเปนอาคารสูง. คําวา สณฺาคาร หมายถึง
ศาลาที่ประชุมกลางเมือง. ในคําวา สมเณน วา นี้เพราะเหตุที่เทวดาทั้ง
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หลาย ยอมถือเอาที่อยูของตนในเวลาที่กําหนดพื้นที่ ( ปลูก ) เรือนนั่นเอง
ฉะนั้นทานจึงไมกลาววา เทเวน วา แตกลาววา สมเณน วา พฺราหฺม
เณน วา เ กนจิ วา มนุสฺสภูเตน สมณพราหมณหรือใคร ๆ ที่เปนมนุษย
คําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ ความวา พวกเจามัลละได
สดับ ( ขาววา ) พระผูมีพระภาคเสด็จมา จึงดําริวา " แมพวกเราจะมิได
ไปทูลเชิญพระผูมีพระภาคมา ทั้งมิไดสงทูตไปกราบทูลใหเสด็จมา แต
พระองคก็เสด็จมาที่อยูของพวกเราเอง มีภิกษุหมูใหญเปนบริวาร. แลพวก
เราก็ไดสรางสัณฐาคารศาลาขึ้นแลว. เราจักเชิญเสด็จพระทศพลมาใหทรง
กลาวมงคล ณ สัณฐาคารศาลานี้ " ดังนี้ จึงไดเขาไปเฝา. คําวา เยน
สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึสุ ความวาพวกเจามัลละเหลานั้นคิดวา "ไดทราบ
วา ชางทําจิตรกรรมในสัณฐาคารเสร็จแลว แต พวกปอมยาม ( หอคอย )
เพิ่งจะเสร็จในวันนั้น และธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงมีพระอัธยาศัย
(ชอบ ) ปา ยินดีในปา พึงทรง ( พอพระทัย ) ประทับอยูภายในบาน
หรือไม ( ก็ไมอาจทราบได ) เพราะฉะนั้น เราทราบถึงพระทัย ของพระ
ผูมีพระภาคกอนแลว จึงจักเตรียมการ" ดังนี้แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค.
แตบัดนี้ พวกเจามัลละประสงคจะเตรียมการใหตองพระทัยพระผูมีพระภาค
จึงเขาไปยังสัณฐาคาร. คําวา สพฺพสนฺถรึ หมายความวา ปูลาดอยาง
พรอมสรรพ.
อนึ่ง ในคําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ นี้มีความวา พวก
เจามัลละเหลานั้น จัดแจงสัณฐาคารเสร็จแลวจึงใหแผวถางถนนในเมือง
ใหยกธงขึ้นแลวตั้งหมอน้ําเต็มเปยม ทั้งตนกลวย ณ ประตูบานทั้งหลาย
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ทําเมืองทั้งสิ้นใหเกลื่อนกลนไปดวยระเบียบแหงโคมไฟ ประหนึ่งวา ดวง
ดาว แลวใหปาวประกาศวา " พวกทารกที่ยังไมอดนม จงใหดื่มนมเสีย,
พวกเด็กรุน ๆ จงรีบใหบริโภค ( ขาวปลาอาหาร ) แลวใหนอนเสีย อยา
ไดสงเสียงอึกทึกครึกโครม, วันนี้พระศาสดาจักประทับภายในหมูบานคืน
หนึ่ง, อันพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงพอพระทัยในความสงบเงียบ" ดัง
นี้แลว พากันถือคบเพลิงดวยตัวเอง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ.
คําวา ภควนฺตเยว ปุรกฺขิตฺวา แปลวา กระทําพระผูมีพระภาค
ไวเบื้องหนา. พระผูมีพระภาคประทับนั่งในทามกลางภิกษุและอุบาสก
ทั้งหลาย ในสัณฐาคารนั้น ยอมไพโรจนยิ่งนัก เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
โดยรอบ มีพระฉวีวรรณเพียงทอง งดงาม นาชม. พระรัศมีมีพรรณ
เพียงดังทองพวยพุงจากพระกายเบื้องหนา แผไปถึง ๘๐ ศอก. พระรัศมีมี
พรรณเพียงดังทองพวยพุงจากพระกายทามกลาง จากพระหัตถเบื้องขวา
จากพระหัตถเบื้องซาย ก็แผไปไดขางละ ๘๐ ศอก ( ดุจกัน ). พระรัศมี
มีพรรณเพียงสรอยคอมยุรา พวยพุงจากกลุมพระเกษาทั้งหมด ตั้งแตริม
พระเกษาเบื้องบนแผไปในพื้นนภากาศถึง ๘๐ ศอก. พระรัศมี มีพรรณ
เพียงแกวประพาฬ พวยพุงจากฝาพระบาทเบื้องใต แผไปในแผนดินทึบ
ไดถึง ๘๐ ศอก. พระพุทธรัศมี มีพรรณ ๖ ประการ พวยพุง รุงเรือง
พรางพรายตลอดที่ประมาณ ๘๐ ศอก โดยรอบ ดวยประการดังนี้. สรรพ
ทิศาภาคก็กระจางแจงดังวาโปรยปรายไปดวยดอกจําปาทอง ประหนึ่งวา
โรยรดดวยสุวรรณรสอันไหลจากหมอทอง ปานวาดาดาดลาดไปดวยแผน
ทอง และประดุจวาเกลื่อนกลนไปดวยผงดอกทองกวาว และกรรณิการอัน
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ฟุงตลบดวยเวรัมภวาต. แมพระวรกายแหงพระผูมีพระภาคอันรุงเรื่องดวย
อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ พระรัศมี ( โดยปรกติ) ประมาณวาหนึ่ง และ
วรลักษณ ๓๒ ประการ ก็ไพโรจนเพียงพื้นอัมพรอันพรางพราว ดวยดวง
ดาว ประหนึ่งดอกประทุมอันบานสะพรั่ง ดุจดังปาริฉัตรประมาณ ๑๐๐
โยชน ผลิบานเต็มดน ราวกับจะเผยพระสิริ ครอบงําเสียซึ่งสิริแหง
พระอาทิตย พระจันทร พระเจาจักรพรรดิ ทาวเทวราช ( และ ) มหาพรหม
อยางละ ๓๒ อันตั้งไวโดยลําดับกัน (ใหอับรัศมีไป ) ฉะนั้น. แมภิกษุ
ทั้งสิ้น อันนั่งแวดลอมอยูนั้น ก็ลวนเปนผูมักนอย สันโดษ สงบไมพลุก
พลาน ทําความเพียร เปนผูบอก ทนตอคําบอก เปนผูเตือน ติเตียนบาป
สมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัศนะ. พระผูมีพระ
ภาคอันภิกษุเหลานั้น แวดลอมแลว ไพโรจนประหนึ่งทอนทองอันหอหุม
ดวยผากัมพลแดง ประดุจเรือนทองอันลอยลําอยูในทามกลางดงประทุมแดง
เสมือนปราสาททอง อันลอมรอบไปดวยเวทีแกวประพาฬ. ฝายพระอสีติ
มหาเถระทรงผาบังสุกุลสีปานเมฆ เปนมหานาค ปานวา จอมปลวกแกวมณี
คลายราคะแลว ทําลายกิเลสสิ้นแลว ถางชัฏออกหมดแลว ตัดเครื่องผูกได
แลว ไมติดของในตระกูล หรือในหมูคณะ ก็นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาค.
ดวยประการดังนี้ พระผูมีพระภาคผูทรงบําราศจากราคะดวยพระองคเอง
อันทานผูบําราศจากราคะแวดลอมแลว ผูทรงบําราศจากโทสะ ดวยพระองค
เอง อันทานผูบําราศจากโทสะแวดลอมแลว ผูท รงบําราศจากโมหะดวย
พระองคเอง อันทานผูบําราศจากโมหะแวดลอมแลว ผูทรงไรตัณหาดวย
พระองคเอง อันทานผูไรตัณหาแวดลอมแลว ผูทรงไรกิเลสดวยพระองค
เอง อันทานผูไรกิเลสแวดลอมแลว ผูทรงเปนพุทธะดวยพระองคเอง อัน
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ทานผูเปนพุทธะ ผูพหูสูตแวดลอมแลว ประหนึ่งเกสรอันแวดลอมไปดวย
กลีบ ประดุจกรรณิกา อันแวดลอมไปดวยเกสร เสมือนพญาชางฉัททันตอันแวดลอมไปดวยชางบริวารทั้งแปดพัน ปานวาจอมหงสธตรัฐ อัน
แวดลอมไปดวยหงสบริวารเกาแสน ดังวา พระเจาจักรพรรดิอันแวดลอม
ไปดวยเหลาเสนางคนิกร ประดุจทาวสักกเทวราชอันแวดลอมไปดวยเหลา
ทวยเทพ ปานวาหาริตมหาพรหมอันแวดลอมไปดวยคณะพรหม ได
ประทับนั่งในทามกลางบริษัทเหลานั้น ดวยพุทธเพศอันหาที่เสมอเหมือน
มิได ดวยพุทธวิลาศอันหาประมาณมิได ทรงยังพวกเจามัลละแหงนคร
ปาวาใหเห็น ฯ ล ฯ ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลวทรงสงไป.
และในที่นี้พึงทราบวา ปกิณกกถา อันประกอบไปดวยคําอนุโมทนาใน
สัณฐาคาร ชื่อวา ธรรมกถา. แทจริงในคราวนั้น พระผูม ีพระภาคได
ตรัสปกิณกกถาอันนํามาซึ่งประโยชน และความสุขแกเจามัลละ แหงนคร
ปาวา ประหนึ่งวา ยังอากาศคงคาใหหลั่งลงอยู เสมือนวาทรงรวบรวมมา
ซึ่งโอชะแหงปฐพี ปานวาทรงจับยอดตนมหาชมพู แลวสั่นใหหวั่นไหวอยู
และประดุจวาทรงคั้นรวงผึ้งอันควรแกการคั้น ดวยเครื่องจักร แลวยัง
บุคคลใหดูดดื่มเอาซึ่งน้ําหวาน ฉะนั้น.
คําวา ตุณฺหีภูต ตุณหีภูต ความวา ทรงเหลียวดูทิศใด ๆ หมู
ภิกษุในทิศนั้น ๆ นิ่งสงบทีเดียว. คําวา อนุวิโลเกตฺวา ความวา เหลียวดู
โดยทิศนั้น ๆ ดวยจักษุ ๒ อยาง คือ มังสจักษุ และทิพยจักษุ. จริงอยู
ทรงกําหนดอิริยาบถภายนอกของภิกษุเหลานั้นดวยมังสจักษุ. ในหมูภิกษุ
เหลานั้น มิไดมีภิกษุผูคะนองมือคะนองเทา แมสกั รูปเดียว ไมมีรูปไหน.
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ยืนศีรษะพูดจา หรือนั่งหลับ. ภิกษุทั้งปวงนั้นเปนผูศึกษาอบรมมาแลวดวย
ไตรสิกขา นั่งสงบนิ่ง เสมือนหนึ่งเปลวประทีปในที่อันสงัดลม ฉะนั้น
ทรงกําหนดอิริยาบถนี้ของภิกษุเหลานั้น ดวยมังสจักษุ ดวยประการดังนี้
อนึ่ง ทรงเจริญอาโลก ( แสงสวาง ) จนเห็นหทัยรูปของภิกษุเหลานั้นแลว
ทรงตรวจดูศีลภายใน ดวยทิพยจักษุ. พระองคไดทรงเห็นศีลอันเขาถึง
พระอรหัต ของภิกษุหลายรอย ประดุจวาประทีปอันสวางโพลงอยูภาย
ในหมอ. แทจริงภิกษุเหลานั้น เปนผูปรารภวิปสสนา ไดทรงเห็นศีล
ของภิกษุเหลานั้น ดวยประการดังนี้" แลว ทรงดําริวา " ภิกษุเหลานี้คูควร
แกเรา ทั้งเราก็คูควรแกภิกษุเหลานี้" แลวทรงตั้งนิมิตไวในพื้นจักษุ ตรวจดู
หมูสงฆ แลวตรัสเรียกทานพระสารีบุตรวา "เราเมื่อยหลัง". เพราะเหตุไร
จึงทรงเมื่อยหลัง ?. เพราะเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญความเพียร
อยางแรงกลาอยูถึง ๖ ป ไดเกิดความลําบากพระวรกายเปนอันมาก ครั้น
กาลตอมาถึงคราวทรงพระชรา ลมเสียดหลังยอมเกิดขึ้นแกพระองคได
(เปนธรรมดา ). คําวา สงฺฆาฏึ ปฺเปตฺวา ความวา ไดยินวา เจามัลละ.
เหลานั้น ใหปูลาดเตียงอันเปนกัปปยะไวที่ขางดานหนึ่ง ของสัณฐาคาร
ดวยความมุงหมายวา บางทีพระศาสดาจะพึงบรรทมบาง. ฝายพระศาสดา
ทรงดําริวา "เตียงที่เราใชสอยดวยอิริยาบถทั้ง ๔ จักมีผลานิสงสมาก
แกเจามัลละเหลานี้" จึงรับสั่งใหปูลาดผาสังฆาฏิบนเตียงนั้น แลวบรรทม.
คําที่ควรกลาว ในคําวา ตสฺส กาลกิริยาย เปนตนไดกลาวไวแลวทั้งหมด
ในหนหลัง.
คําวา อามนฺเตสิ ความวา ทรงประสงคจะแสดงสวากขาตธรรม
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อันกระทําความสงบระงับเหตุมีการบาดหมางกันเปนตน จึงไดตรัสเรียก.
คําวา ตตฺถ แปลวา ในธรรมนั้น. คําวา สงฺคายิตพฺพ ความวา
สงฆผูพรอมเพรียงกันพึงสังคายนา คือสงฆผูมีถอยคําเปนอันเดียวกัน มี
ถอยคําไมแยงกัน พึงสวด. คําวา น วิวทิตพฺพ ความวา ไมควรกลาว
แยงกันในอรรถะก็ตาม ในพยัญชนะก็ตาม. คําวา เอโก ธมฺโม ความวา
พระเถระมีความประสงคจะแสดงสามัคคีรสมาก ๆ อยาง เชน หมวดหนึ่ง
หมวดสอง หมวดสาม เปนตน จึงกลาววา เอโก ธมฺโม ( ธรรมหนึ่ง)
ดังนี้เปนอันดับแรก.
คําวา สพฺเพ สตฺตา หมายถึงสัตวทั้งปวงในภพทั้งปวง เชน
ในกามภพเปนตน ในสัญญีภพเปนตัน และในเอกโวการภพเปนนั้น.
คําวา อาหารฏิติกา มีบทนิยามวา สัตวเหลานั้นดํารงอยูไดเพราะอาหาร
ดังนั้น จึงชื่อวา อาหารฏิติกา ผูดํารงอยูไดเพราะอาหาร. อาหารยอมเปน
เหตุแหงการดํารงอยูไดแหงสรรพสัตว ดวยประการดังนี้. พระเถระแสดง
ความหมายวา "ทานทั้งหลาย ธรรมหนึ่ง คือ สัตวทั้งหลายดํารงอยูได
เพราะอาหารนี้ พระศาสดาของเราทั้งหลาย ทรงทราบตามความเปนจริง
แลว ไดตรัสไดเปนอันถูกตอง". ก็เมือ่ เปนอยางนี้ คําที่ตรัสไววา "เทพ
จําพวกอสัญญสัตตะ เปนอเหตุกะ ไมมีอาหาร ไมมีผัสสะ" ดังนี้เปนตน
จะมิเปนอันคลาดเคลื่อนไปละหรือ. ไมคลาดเคลื่อน ทั้งนี้เพราะเทพพวกนั้น
ก็มีฌานเปนอาหาร. ถึงอยางนั้นก็เถอะ, แมคําที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อันวาอาหารเพื่อความดํารงอยูของสัตวทั้งหลายที่เกิดมาแลว หรือ
เพื่อการตามประคับประคองพวกสัมภเวสีทั้งหลาย มีอยู ๔ อยาง ๔ อยาง
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อะไรขาง ๑. กพฬิงการาหาร จะหยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม ๒. ผัสสาหาร
๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วิญญาณาหาร" ดังนี้ ก็คลาดเคลื่อน.
แมคํานี้ก็ไมคลาดเคลื่อน. เพราะวาในพระสูตรนั้น ตรัสธรรมทั้งหลาย
ที่มีลักษณะเปนอาหารโดยตรงนั่นแลวา "อาหาร". แตในที่นี้ตรัสเรียก
ปจจัยโดยออมวา "อาหาร" จริงอยู ปจจัยควรจะไดแกธรรมทั้งปวง. และ
ปจจัยนั้น ยังผลใด ๆ ใหเกิด ก็ยอมชือ่ วานํามาซึ่งผลนั้น ๆ เพราะฉะนั้น
จึงเรียกไดวา อาหาร. ดวยเหตุนั้นแล จึงตรัสไววา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมอวิชชา เราก็กลาววามีอาหาร มิใชไมมีอาหาร, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็อะไรเลาเปนอาหารของอวิชชา, ควรจะกลาว นิวรณ ๕ เปนอาหารของ
อวิชชา, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมนิวรณ ๕ เราก็กลาววามีอาหาร มิใช
ไมมีอาหาร, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อะไรเลาเปนอาหารของนิวรณ ๕, ควร
จะกลาววา อโยนิโสมนสิการ เปนอาหารของนิวรณ ๕" ดังนี้, อาหาร
คือปจจัยนี้ประสงคเอาในพระสูตรนี้. ก็เมื่อถือเอาปจจัยเปนอาหารอยางหนึ่ง
แลว ก็ยอมเปนอันถือเอาทั้งหมด ทั้งอาหารโดยออม ทั้งอาหารโดยตรง.
ในอสัญญภพนั้น ยอมไดปจจัยอาหาร.
เมื่อพระพุทธเจายังมิไดอุบัติขึ้น พวกนักบวชในลัทธิเดียรถีย ทํา
บริกรรมในวาโยกสิณแลว ยังฌานที่ ๔ ใหเกิดขึ้นไดแลว ออกจากฌาน
นั้นแลว ใหเกิดความยินดี ชอบใจวา "นาติเตียนจิต จิตนี้นาติเตียนแท,
ชื่อวาการไมมีจิตนั่นแล เปนความดี, เพราะอาศัยจิต จึงเกิดทุกขอันมีการ
ฆาและการจองจําเปนตน เปนปจจัย, เมื่อไมมีจิต ทุกขนั้นก็ยอมไมมี"
ดังนี้ ไมเสื่อมฌาน สิ้นชีวิตแลวไปเกิดในอสัญญภพ. ผูใดตั้งมั่นอิริยาบถ
ใด ในมนุษยโลก, ผูนั้นก็เกิดโดยอิรยิ าบถนั้น เปนผูยืนบาง นั่งบาง
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นอนบาง ตลอด ๕๐๐ กัป. เปนประดุจวานอนอยูตลอดกาลนานถึงเพียงนี้
แมสัตวทั้งหลาย ที่มรี ูปอยางนี้ ก็ยอมไดปจจัยอาหาร. แทจริง สัตวเหลานั้น
เจริญฌานใด แลวไปเกิด, ฌานนั้นแหละยอมเปนปจจัยของสัตวเหลานั้น.
ปจจัยคือฌาน ยังมีอยูตราบใด ก็ยอมดํารงอยูไดตราบนั้น อุปมาเหมือน
ลูกศรที่ยิงไปดวยแรงสงแหงสาย, แรงสงแหงสายยังมิเพียงใด ก็พุงไปได
เพียงนั้น ฉะนั้น. เมื่อปจจัยคือฌานนั้นหมดลง สัตวเหลานั้นก็ยอมตก
ไป ดุจลูกศรที่สิ้นแรงสงแหงสายฉะนั้น.
สวนพวกสัตวนรกที่ทานกลาวไววา มิไดเปนอยูดวยผลแหงความ
หมั่น ทั้งมิไดเปนอยูดวยผลแหงบุญ เหลานี้มีอะไรเปนอาหาร. กรรม
นั่นเองเปนอาหารของสัตวนรกเหลานั้น. ถาจะถามวา อาหารมี ๕ อยาง
กระนั้นหรือ ?. ( ก็ตองตอบวา) คําวา "๕ อยางหรือไมใช ๕ อยาง"
นี้ไมควรพูด, ทานกลาวคํานี้ ไวแลวมิใชหรือวา "ปจจัยคืออาหาร"
เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้นเกิดในนรกดวยกรรมใด กรรมนั้นนัน่ เองจัดวา
เปนอาหาร เพราะเปนปจจัยแหงความดํารงอยูของสัตวเหลานั้น ดังที่ตรัส
มุงหมายถึงไววา "จะยังไมสิ้นชีวิตตราบเทาที่บาปกรรมอันนัน้ ยังไมหมด
สิ้น". และในที่นี้ไมควรจะตองโตเถียงกัน ดวยเรือ่ งกพฬิงการาหาร. เพราะ
แมแตน้ําลายที่เกิดในปากก็ยังใหสําเร็จกิจในเชิงอาหารแกสัตวเหลานั้นได.
จริงอยู น้ําลายนั้น ในนรกนับวา เปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ในสวรรค
นับวาเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา จัดวาเปนปจจัยได.
ดังนั้น ในกามภพ โดยตรง มีอาหาร ๔ อยาง ในรูปภพ และ
อรูปภพ ยกเวนอสัญญสัตตะ ที่เหลือนอกนั้น มีอาหาร ๓ อยาง, สําหรับ
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อสัญญสัตตะ และเทพอื่น ๆ ( นอกจากที่กลาวแลว) มีอาหารคือปจจัย
อาหาร ดวยประการดังนี้. พระเถระกลาวปญหาขอหนึ่งวา สัตวทั้งปวง
ดํารงอยูไดเพราะอาหาร ดวยอาหาร ตามที่แสดงมา นี้แลว ไดแกไขปญหา
ขอที่ ๒ วา "สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดเพราะสังขาร" ดังนี้ โดยมิไดกําหนด
หมาย อยางนี้วา อย โข อาวุโส ( นีแ้ ลทานทั้งหลาย ) ทั้งมิไดไขความ
อีกวา อตฺถิ โข อาวุโส ( มีอยูแล ทานทั้งหลาย). เพราะเหตุไร
จึงมิไดกําหนดหมาย ทัง้ มิไดไขความอีก. เพราะการที่จะเรียนและสอน
ในเมื่อมัวแตกําหนดหมาย ทั้งมัวแตไขความอยูนั้น เปนเรื่องยาก ฉะนั้น
ทานจึงแกไขทั้งสอบประเด็นรวมกันไปเลย.
แมในการแกไขปญหาขอที่ ๒ นี้ ปจจัยที่ไดกลาวมาแลวในหนหลัง
นั่นเอง ก็เรียกวา สังขาร เพราะปรุงแตงผลของตน. อาหารปจจัยได
กลาวมาแลวในหนหลัง, ความแตกตางกันอยางนอยที่สุด ในปญหาขอนี้
ก็คือ ขอนี้ - ในที่นี้ เปนสังขารปจจัย. (แต) พระมหาสิวเถระกลาววา
" เมื่อถือเอาอยางนี้วา "อาหารโดยตรง ถือเอาแลวในหนหลัง, ในที่นี้
หมายเอาอาหารโดยออม ดังนี้ ความแตกตางกันก็จะปรากฏขึ้น, แตวา
ทานมิไดถือเอา ( อยางนั้น)". แทจริง ธรรมทั้งที่เนื่องดวยอินทรีย
ทั้งที่ไมเนื่องดวยอินทรียควรที่จะไดปจจัย แล. ขึ้นชื่อวาธรรม เวนจาก
ปจจัยยอมไมมี. บรรดาธรรม ๒ อยางนั้น ธรรมที่ไมเนื่องดวย
อินทรีย เชน หญา ตนไม และเครือเถาเปนตน ยอมมีรสแผนดิน และ
รสน้ําเปนปจจัย . เพราะเมื่อฝนไมตก หญาเปนตน ก็เหี่ยว. แตจะสีเขียว
เมื่อฝนตก. รสแผนดิน และรสน้ําเปนปจจัย ของหญาเปนตนเหลานั้น
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ดวยประการดังนี้. ธรรมที่เนื่องดวยอินทรียมีสิ่งเปนตนวาอวิชชา ตัณหา
กรรม อาหาร, เปนปจจัย ปจจัยในหนหลังนั้นแล ทาน เรียกวา
อาหาร ( แต ) ในที่นี้ ทานเรียกวา สังขาร ความแตกตางกัน
ไมเรื่องนี้ มีเพียงเทานี้แล. บทวา อย โข อาวุโส ความวา ทานทั้งหลาย
ธรรมหนึ่งอันนี้ พระศาสดาของพวกเราประทับนั่ง ณ มหาโพธิมณฑล
ทรงทําใหแจงดวยพระองคดวยพระสัพพัญุตญาณแลวไดทรงแสดงไว อัน.
เปนธรรมหนึ่งที่ทานทั้งหลาย พึงสังคายนาพรอมเพรียงกัน ไมพึงโตแยง
กัน. คําวา ยถยิท พฺรหฺมาจริย ความวา ศาสนพรหมจรรยนี้ พึงตั้งมั่น
อยูได ดังที่เมื่อทานทั้งหลายสังคายนาอยู. คือเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกลาววา
" ทานทั้งหลายธรรมหนึ่งอันพระศาสดาตรัสไวชอบแลวมีอยู, ธรรมหนึ่ง
คืออะไร คือ สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดเพราะอาหาร สัตวทั้งปวงดํารงอยูได
เพราะสังขาร " ดังนี,้ ภิกษุรูปหนึ่งไดฟงคํากลาวของภิกษุรูปนั้นแลวก็บอก
กลาวตอไป อีกรูปหนึ่งไดฟงก็บอกกันตอไปอีก โดยกําหนดคําบอกกลาว
สืบ ๆ กันไป ดวยประการอยางนี้แล พรหมจรรยนี้ก็จักดํารงอยูตลอด
กาลนาน เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกพรอมทั้งเทวโลก ทานพระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรเถระไดแสดงสามัคคีรสดวยอํานาจธรรมหมวดหนึ่งดวย
ประการดังนี้แล.
จบธรรมหมวด ๑
วาดวยธรรมหมวด ๒
ครั้นแสดงสามัคคีรส ดวยวาอํานาจธรรมหมวดหนึ่ง ดังกลาวมานี้แลว
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บัดนี้ พระเถระไดเริ่มเทศนาตอไป เพื่อแสดงดวยอํานาจธรรมหมวดสอง.
ในธรรมหมวดสอง คือ นามรูป นั้น นาม ไดแกอรูปขันธ ๔ และ
นิพพาน ๑. บรรดาธรรมเหลานี้ ขันธ ๔ ชื่อวา นาม ดวยอรรถวา
นอมไป. คําวา ดวยอรรถวา นอมไป หมายความวา ดวยอรรถวา
กระทําชื่อ. เหมือนอยางวา พระเจามหาสมมต มีพระนามวา "มหาสมมต"
ก็เพราะมหาชนสมมติ ( ยกยอง, หมายรูพรอมกันขึ้น ) หรือเหมือนอยาง
พอแม ตั้งชื่อใหเปนที่กําหนดหมายแกบุตร อยางนี้วา " คนนี้ชื่อดิศ คนนี้
ชื่อบุส" หรือเหมือนอยางชื่อที่ไดมา โดยคุณสมบัติวา " พระธรรมกถึก
พระวินัยธร" ดังนี้ฉันใด, ขันธทั้งหลายมีเวทนาเปนตน จะไดชื่อฉันนั้น
หามิได. แทจริง เวทนาเปนตน ยอมมีชื่อของตนเกิดขึ้น ( เอง )
เหมือนมหาปฐพี เปนตน. เมื่อขันธเหลานั้นเกิดขึ้นแลว ชือ่ ของขันธ
เหลานั้น ก็เปนอันเกิดขึ้นดวยทีเดียว. เพราะไมมีใครที่จะมากลาวกับ
เวทนาที่เกิดขึ้นวา "เจาจงชื่อวาเวทนา". และธุระที่จะตองตั้งชื่อแก
เวทนานั้นดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ก็หามีไม. เหมือนอยางเมื่อแผนดิน
เกิดขึ้น ก็ไมมีธุระที่จะตองตั้งชื่อวา เจาจงชื่อแผนดิน, เมื่อจักรวาล เขา
พระสุเมรุ ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดาวนักษัตรเกิดขึ้น ก็ไมมีธุระที่จะ
ตองตั้งชื่อวา "เจาจงชื่อจักรวาล ฯลฯ เจาจงชื่อนักษัตร" ชื่อเปนอันเกิดขึ้น
ทีเดียว ตกลงเปนบัญญัติที่เกิดขึ้นไดเองฉันใด, เมื่อเวทนาเกิดขึ้น ก็ไม
มีธุระที่จะตองตั้งชื่อวา " เจาจงชื่อเวทนา" เวทนาที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปน
อันเกิด มีชื่อวา เวทนาเลยทีเดียว ฉันนั้น. แมสัญญาเปนตน ก็มีนัย
อยางนี้. เวทนาแมในอดีต ก็คือชื่อวา เวทนา, สัญญา, สังขาร วิญญาณ
ในอดีต แมในอนาคต แมในปจจุบัน ก็คงชื่อวา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เชนเดียวกัน. อนึ่ง นิพพาน ทั้งในอนาคต ทั้งในปจจุบัน ก็คงชื่อวา
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นิพพาน ทุกเมื่อไปแล. ชื่อวา นาม ดวยอรรถวา กระทําชือ่ ดวย
ประการดังนี้. อนึ่ง ขันธ ๔ ในบรรดาธรรมเหลานั้น ก็ชื่อวา นาม
แมดวยอรรถวา นอมไป. เพราะขันธเหลานั้น ยอมมุงหนานอมไปใน
อารมณ. แมสิ่งทั้งปวงก็ชื่อวา นาม ดวยอรรถวา นอมไป. ขันธ ๔
ยอมยังกันและกันใหนอมไปในอารมณ. นิพพานยอมยังธรรมอันไมมีโทษ
ใหนอมไปในตน เพราะเปนปจจัยแหงธรรมที่เปนใหญในอารมณ. คําวา
รูป หมายถึงมหาภูตรูป ๔ และรูปทีอ่ าศัยมหาภูตรูป ๔. ทั้งหมดนั้นชื่อวา
รูป เพราะอรรถวา ตองยอยยับไป. คําบรรยายโดยละเอียดสําหรับรูปนั้น
พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคปกรณ.
คําวา อวิชฺช ไดแกความไมรูในสัจจะ มีทุกขเปนตน. แมเรื่องนี้
ก็ไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในวิสุทธิมรรคเชนกัน. คําวา ภวตณฺหา
หมายถึงความปรารถนาภพ. สมดังที่ตรัสไววา "บรรดาตัณหาเหลานั้น
ภวตัณหาคืออะไร คือความพอใจ ความเปนในภพทั้งหลาย" ดังนี้เปนอาทิ.
คําวา ภวทิฏิ ( นี้ ) ความเที่ยง ทานเรียกวา ภวะ คือ ทิฐิ
ที่เกิดขึ้นดวยอํานาจความเห็นวาเที่ยง แมทิฐินั้นทานก็แถลงรายละเอียด
ไวแลวในพระอภิธรรมโดยนัยเปนตนรํา "บรรดาทิฐิเหลานั้น ภวทิฐิคือ
อะไร คือทิฐิไดแกความเห็นถึงขนาดนี้วา " ตนมี โลกมี " ดังนี้. คําวา
วิภวทิฏิ (นี้) ความขาดสูญ ทานเรียกวา วิภวะ คือทิฐิที่เกิดขึ้นดวย
อํานาจเห็นวาขาดสูญ แมที่นั้น ทานก็แถลงรายละเอียดไวแลวในพระ
อภิธรรมเชนเดียวกันโดยนัยเปนตนวา "บรรดาทิฐิเหลานั้น วิภวทิฐิคือ
อะไร คือทิฐิ ไดแกความเห็นถึงขนาดนี้วา "ตนไมมี โลกไมมี" ดังนี้.
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คําวา อหิริก ไดแกความไมละอาย ที่ทา นแถลงรายละเอียดไว
อยางนี้วา " ความไมละอายดวยสิ่งที่ควรจะละอาย." คําวา อโนตฺตปฺป
ไดแกอาการที่ไมหวาดกลัว ที่ทานแถลงรายละเอียดไวอยางนี้วา "ความไม
สะดุงกลัวดวยสิ่งที่ควรจะสะดุงกลัว."
คําวา หิริ จ โอตฺตปฺปฺจ ไดแกความละอาย และความสะดุงกลัว
ที่ทานแถลงรายละเอียดไวอยางนี้วา " ความละอายดวยสิ่งที่ควรละอาย
ความสะดุงกลัว ดวยสิ่งที่ควรสะดุงกลัว" อีกประการหนึ่ง บรรดาธรรม
๒ อยางนี้ หิริ มีสมุฏฐานจากภายใน โอตตัปปะ มีสมุฏฐานจากภายนอก
หิริมีตนเปนใหญ โอตตัปปะ มีโลกเปนใหญ หิริตั้งขึ้นเพราะสภาวะ คือ
ความละอายใจ โอตตัปปะ. ตั้งขึ้นเพราะสภาวะ คือความกลัว. คําอธิบาย
โดยละเอียดในเรื่องหิริโอตตัปปะนี้ ไดกลาวไวครบถวนแลวในวิสุทธิมรรค.
คําวา โทวจสฺสตา มีบทนิยาม ดังนี้ - การวากลาวในบุคคลนี้
ผูมักถือเอาแตสิ่งนารังเกียจติดใจในสิ่งที่เปนขาศึก ไมเอื้อเฟอ เธอฟง เปน
การยาก ดังนั้น บุคคลผูนี้จึงชื่อ ทุพฺพโจ ผูวายาก การกระทําของบุคคล
ผูวายากนั้น ชื่อวา โทวจสฺส, ภาวะของโทวจัสสะนั้น ชื่อวา โทวจสฺสตา
ภาวะแหงการกระทําของผูวายาก - ความเปนผูวายาก. ความเปนผูวายากนี้
รายละเอียดมีมาในพระอภิธรรมวา "บรรดาธรรมเหลานั้น โทวจัสสตา
คืออะไร. คือความเปนผูวายากสอนยาก ในเมือ่ เพื่อนสหธรรมิกกําลังวา
กลาวตักเตือนอยู ". โทวจัสสตานั้น โดยความหมาย ยอมเปนสังขารขันธ.
แตบางทานกลาววา คํานี้เปนชื่อของขันธทั้ง ๔ ที่เปนไปโดยอาการเชนนี้.
คําวา ปาปมิตตฺ ตา มีบทนิยามดังนี้. - คนชั่วทั้งหลาย มีคนไรศรัทธา
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เปนตน เปนมิตรของผูนั้น ดังนั้น เขาจึงชื่อวา ปาปมิตฺโต ( ผูมีคนชั่ว
เปนมิตร ) ภาวะแหงปาปมิตตะนั้น ชื่อวา ปาปมิตฺตา ( ความเปนผูมี
คนชั่วเปนมิตร ). ความเปนผูมีคนชั่วเปนมิตรนี้ รายละเอียดมีมาในพระ
อภิธรรม อยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น ปาปมิตฺตตา คืออะไร ?
คือการคบหาสมาคมสองเสพ มั่วสุม จงรักภักดี ประพฤติคลอยตาม
บุคคลผูไรศรัทธา ทุศีล ขาดการศึกษา ตระหนี่ และไมมีปญญา ".
แมปาปมิตตตานั้น โดยความหมาย ก็พึงทราบเชนเดียวกับ โทวจัสสตา.
ความเปนผูวางาย และความมีคนดีเปนมิตร พึงทราบโดยนัยตรง
กันขามจากที่กลาวมาแลว. คุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ ในที่นี้ ทาน
กลาวระคนกันทั้งโลกิยะ และโลกุตระ.
คําวา อาปตฺติกุสลตา คือความเปนผูฉลาดในเรื่องอาบัติ ที่ทาน
กลาวไวอยางนี้วา "ความเปนผูฉลาดในอาบัติ คือความรู ความเขาใจใน
เรื่องอาบัติ ๕ กอง อาบัติ ๗ กองเหลานั้น". คําวาอาปตฺติวุฏานกุสลตา
คือความรูความเขาใจเรื่องกําหนดการออกจากอาบัติ พรอมทั้งกรรมวาจา ที่
ทานกลาวไวอยางนี้วา "ความเปนผูฉลาด ความรูความเขาใจเรื่องการออก
จากอาบัติเหลานั้น"
คําวา สมาปตฺติกุสลตา คือความรู ความเขาใจเรื่องกําหนด
อัปปนาพรอมทั้งบริกรรม ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา " ความเปนผูฉลาด
ความรู ความเขาใจเรื่องสมาบัติ เหลานั้นที่มีอยู ทั้งที่เปนสมาบัติที่มีวิตก
วิจาร, สมาบัติที่ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร, สมาบัติที่ไมมีทั้งวิตกวิจาร"
คําวา สมาปตฺติวุฏานกุสลตา คือปญญาเครื่องกําหนดเวลาที่จะออกจาก
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สมาบัติวา "พอตะวันเกินไปแคนี้ เราจะออก" ซึ่งเปนปญญาที่สามารถ
จะออกจากสมาบัติไดตรงตามเวลาที่กําหนด ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา "ความ
เปนผูฉลาด ความรู ความเขาใจ เรื่องการออกจากสมาบัติเหลานั้น".
คําวา ธาตุกุสลตา คือ ปญญาในการสดับฟง การทรงจํา การ
พิจารณา และการรูแจง อันเปนเครื่องกําหนดสภาวะแหงธาตุ ๑๘ ที่ทาน
กลาวไวอยางนี้วา " ความเปนผูฉลาดในธาตุ คือความรู ความเขาใจ
เรื่องธาตุ ๑๘ อยาง คือ จักษุธาตุ ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ". คําวา
มนสิการกุสลตา ไดแกปญญาในการพิจารณา การรูแจง การเพงพิศ
ธาตุทั้งหลายเหลานั้นแล ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา " ความเปนผูฉลาด
ความรู ความเขาใจธาตุทั้งหลายเหลานั้น".
คําวา อายตนกุสลตา คือ ปญญาในการเรียนรู การใสใจ การ
เขาใจ อายตนะ ๑๒ ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา ความเปนผูฉลาดในอายตนะ
คือ ความรู ความเขาใจอายตนะ ๑๒ คือ จักษุอายตนะ ฯลฯ ธรรมายตนะ".
อีกประการหนึ่ง ทั้งความเปนผูฉลาดในธาตุ ความเปนผูฉลาดในมนสิการ
ทั้งความเปนผูฉลาดในอายตนะ ยอมควร ในการเรียนรู การใสใจ การ
สดับฟง การพิจารณา การรูแจง และการเพงพิศ. สวนความแตกตางกัน
ในธรรมเหลานี้ มีดังนี้ การสดับฟง การเรียนรู และการเพงพิศ เปน
โลกิยะ, การรูแจง เปนโลกุตระ, การพิจารณา การใสใจเปนโลกิยะ
และโลกุตระระคนกัน. คําวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา คือ ปญญาที่
เปนไปดวยอํานาจเปนตนวาการเรียนรูปจจยาการ ๑๒ ที่ทานกลาวไวอยาง
นี้วา ความรู ความเขาใจ ในปจจยาการที่วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย
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จึงมีสังขาร ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ ยอมมีได ดวย
ประการดังนี้".
คําวา านกุสลตา คือ ปญญาอันสามารถในการกําหนดฐานะ
อยางนี้วา "จักษุ รูป เปนฐานะและเปนเหตุแหงจักษุวิญาณ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยกระทําจักษุใหเปนที่ตั้ง และกระทํารูปใหเปนอารมณ ทานกลาวไวใน
พระอภิธรรม อยางนี้วา" ความรู ความเขาใจ ในธรรมทั้งหลาย วาเปน
เหตุ เปนปจจัย อาศัยธรรมเหลาใด ๆ ธรรมนั้น ๆ จัดเปนฐานะ ". คําวา
อฏานกุสลตา คือ ปญญาอันสามารถในการกําหนด อฐานะอยางนี้วา
" โสตวิญญาณเปนตน ยอมไมเกิดขึ้นโดยกระทําจักษุใหเปนที่ตั้ง และกระ
ทํารูปใหเปนอารมณ, เพราะฉะนั้น จักษุรูปจึงไมเปนฐาน ไมเปนเหตุแหง
โสตวิญญาณเปนตนเหลานั้น ทานกลาวไวในพระอภิธรรมวา ความรู
ความเขาใจในธรรมทั้งหลายวา มิใชเปนเหตุ มิใชเปนปจจัย อาศัยธรรม
เหลาใด ๆ ธรรมนั้น ๆ จัดเปนอฐานะ". อีกประการหนึ่งพึงทราบความ
หมายในธรรมหมวดสองนี้ โดยพระสูตรนี้วา " ขาแตพระองคผูเจริญ
ดวยเหตุเพียงเทาไร จึงควรจะกลาวไดวา ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะและ
อฐานะ. ดูกอนอานนท ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา ขอที่บุคคล
ผูสมบูรณดวยทิฐิ พึงเขาไปยึดสังขารไร ๆ โดยเปนของเที่ยง นั่นไมเปน
ฐานะ ไมเปนโอกาสที่จะมิได สวนขอที่ปุถุชนจะพึงเขาไปยึดสังขารไร ๆ
โดยเปนของเที่ยง นั่นเปนฐานะที่จะมิได".
คําวา อาชฺชว ไดแก ความไมตรง ๓ ชนิด คือ โคมุตตวังกตา
จันทวังกตา และ นังคลโกฏิวังกตา. อธิบายวา ภิกษุบางรูป ในปฐมวัย
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ประพฤติในอเนสนา ๒๑ และอโคจร ๖ แตในมัชฌิมวัย และปจฉิมวัย
เปนผูมีความละอาย รังเกียจ ใครการศึกษา, อันนี้ชื่อวา โคมุตตวังกตา
(คดดังโคมูตร). ภิกษุรูปหนึ่งในปฐมวัย และปจฉิมวัย บําเพ็ญจตุปาริสุทธิศีล มีความละอาย รังเกียจ ใครตอการศึกษา แตในมัชฌิมวัย
เหมือนกับรูปกอน อันนี้ชื่อวา จันทวังกตา ( คดดังวงจันทร). ภิกษุรูป
หนึ่ง ทั้งในปฐมวัย และมัชฌิมวัย บําเพ็ญจตุปาริสุทธิศีล มีความละอาย
รังเกียจ ใครตอการศึกษา แตในปจฉิมวัย เหมือนกับรูปกอน อันนี้ชื่อวา
นังคลโกฏิวังกตา ( คดดังปลายไถ ). ภิกษุรูปหนึ่ง ละความคดทั้งหมดนั่น
เสียแลว มีศลี มีความละอาย รังเกียจ ใครตอการศึกษา ทั้ง ๓ วัย
ความตรงของภิกษุรูปนั้น อันนี้แล ชื่อวา อาชฺชว. แมในพระอภิธรรม
ก็กลาวไววา "บรรดาธรรมเหลานั้น อาชชวะ คือ อะไร คือ ความตรง
ความไมงอ ความไมคด ความไมโกง. อันนี้ เรียกวาอาชชวะ. คําวา
ลชฺชว ไดแกความเปนมีความละอาย ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา "บรรดา
ธรรมเหลานั้น ลัชชวะ คือ อะไร คือ ละอายดวยสิ่งที่ควรละอาย ละอาย
ตอการประพฤติบาปกรรม อกุศลธรรม อันนี้เรียกวา ลัชชวะ".
คําวา ขนฺติ ไดแกอธิวาสนขันติ ที่ทานกลาวไวอยางนี้ "บรรดา
ธรรมเหลานั้น ขันติ คืออะไร คือ ความอด ความทน ความกลั้น ความไม
เดือดดาล ความไมหุนหันพลันแลน ความใจเย็น แหงจิต". คําวา โสรจฺจ
ไดแกความเสงี่ยม ที่ทานกลาวไวอยูไวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น โสรัจจะ
คืออะไร คือ ความไมลวงลนออกมาทางกาย ความไมลวงลนออกมาทางวาจา
ความไมลวงลนออกมาทางกายและวาจา, นี้เรียกวา โสรัจจะ, แมศีลสังวร
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ทั้งหมด ก็จดั วาเปนโสรัจจะ".
คําวา สาขลฺย ไดแกความเปนผูราเริงออนโยน ที่ทานกลาวไว
อยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น สาขัลยะ คือ อะไร คือ ความมีวาจา
ออนหวาน ความมีวาจาไพเราะ ความมีวาจาไมหยาบ ในทานผูละถอยคํา
อันหยาบชา สามานย เผ็ดรอน ดุดาผูอื่น ชวนโกรธ ไมเปนไปเพื่อ
ความสงบ เชนนั้นเสียแลว พูดจาแตถอยคําอันสุภาพ เสนาะโสต นารัก
ถูกใจ ทันสมัย เปนที่พอใจ รักใครขอชนหมูมาก เชนนั้น. นี้เรียกวา
สาขัลยะ".
คําวา ปฏิสนฺถาโร ไดแกการรับรองดวยอามิส และดวยธรรม
เหมือนกับวา ปูตั่งดวยเครื่องลาด โดยลักษณะที่โลกสันนิวาสนี้ ซึ่งมี
ชองอยู ๒ ชอง คือ ชองอามิส และชองธรรม นัน้ จะไมปรากฎชองไดเลย.
แมใน พระอภิธรรม ก็กลาวไววา "บรรดาธรรมเหลานั้น ปฏิสันถาร
คืออะไร คือ ปฏิสันถาร ๒ อยาง ไดแก อามิสปฏิสันถาร การรับรอง
ดวยอามิส และ ธรรมปฏิสันถาร การรับรองดวยธรรม, บางตนในโลกนี้
เปนผูปฏิสันถาร ดวยอามิสปฏิสันถารบาง ดวยธรรมปฏิสันถารบาง, นี้
เรียกวา ปฏิสนั ถาร". และในที่นั้น การเคราะหดวยอามิส ชื่อวา อามิสปฏิสันถาร. เมื่อจะทําอามิสปฏิสันถารนั้น แกบิดามารดา ชาววัด แกไวยาวัจกร แกพระราชาและแกโจร ไมควรจะเอาสวนดี ๆ ไว เสียกอนแลวให
(แตสวนที่ไมดี) เพราะเมื่อถือเอาเสียกอนแลว จึงให (เชนนั้น) พระราชา
และโจร ยอมจะทําความพินาศใหบาง ใหถึงสิน้ ชีวิตบาง เมื่อไมถือเอา
กอนแลวให พระราชาและโจรยอมจะพอใจ. และในกรณีเชนนี้ ควรจะ
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เลาเรื่องโจรนาคเปนตน ( เปนตัวอยาง ). เรื่องเหลานั้น มีรายละเอียดอยู
ในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัยแลว. การตัง้ ใจสงเคราะหดวยธรรม
อยางนี้ คือ ใหอุเทศ อธิบายพระบาลี กลาวธรรมกถา ชือ่ วา ธรรม
ปฏิสันถาร.
คําวา อวิหึสา หมายเอาทั้งกรุณา ทั้งบุรพภาคแหงกรุณา. ขอนี้
ทานกลาวไววา "บรรดาธรรมเหลานั้น อวิหิงสา คือ อะไร คือ ความ
กรุณาสงสาร เอ็นดูในสัตวทั้งหลาย รวมทั้งกรุณาเจโตวิมุตติ ( การหลุด
พนดวยใจ โดยอาศัยกรุณา ), นี้เรียกวา อวิหิงสา". คําวา โสเจยฺย
หมายถึงความสะอาด ดวยอํานาจเมตตา และบุรพภาคแหงเมตตา. ขอนี้
ทานกลาวไววา "บรรดาธรรมเหลานั้น โสเจยยะ คืออะไร คือ ไมตรี
ความเมตตา รักใคร ในสัตวทั้งหลาย รวมทั้งเมตตาเจโตวิมุตติ ( การ
หลุดพัน ดวยใจโดยอาศัยเมตตา ) นี้เรียกวา โสเจยยะ".
คําวา มุฏสจฺจ คือ การอยูอยางขาดสติ สมดังที่กลาวไววา
บรรดาธรรมเหลานั้น มุฏฐสัจจะ คืออะไร คือ ไมมีสติ ระลึกตามไปไมได
ระลึกยอนไปก็ไมได นึกไมออก จําไมได ฟนเฟอน หลงลืม, นี้เรียกวา
มุฏฐสัจจะ. คําวา อสมฺปชฺ ไดแก อวิชชานั่นเอง ที่ทานกลาวไว
อยางนี้วา " บรรดาธรรมเหลานั้น อสัมปชัญญะ คือ อะไร คือความไมรู
ไมเห็น ฯ ล ฯ ขัดของเพราะอวิชชา ความหลง อกุศลมูล".
สติ ก็คือสตินั่นเอง. สัมปชัญญะ คือ ญาณ ( ความรู).
คําวา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา หมายถึงการขาดความสํารวม
อินทรีย ที่ทา นแถลงไวอยางละเอียดโดยนัย เปนตนวา " บรรดาธรรม
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เหลานั้น ความไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย คืออะไร คือ (อาการที่)
ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวเปนผูยึดถือเอาโดย
นิมิต". คําวา โภชเน อมตฺตฺุตา คือ ความไมรูจักประมาณในโภชนะ
ที่มาอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น ความไมรูจักประมาณในโภชนะ
คืออะไร คือ ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ ไมพจิ ารณาเสียกอน บริโภค
อาหารโดยไมแยบคาย เพื่อเลน เพื่อมัวเมา เพื่อดกแตง เพือ่ สวยงาม.
ความไมสันโดษ ความไมรูจักประมาณ ในโภชนะที่มิไดพิจารณา ( แลว
บริโภค)".
ธรรมหมวดสองในลําดับนั้น พึงทราบโดยนัยตรงกันขามจากที่
กลาวแลว.
คําวา ปฏิสงฺขานพล ไดแก ญาณอันไมหวั่นไหว เพราะไมได
พิจารณา ทีท่ านแถลงรายละเอียดไวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น
ปฏิสังขานพละ คืออะไร คือ ความรู ความเขาใจ". คําวา ภาวนาพล
หมายถึงพละที่เกิดขึ้นแกทานผูอบรมอยู. โดยความหมาย ก็คือ โพชฌงค ๗
โดยหัวขอมีวิริยสัมโพชฌงค. ดังที่ทานกลาวไววา "บรรดาธรรมเหลานั้น
ภาวนาพละ คืออะไร คือ การเสพคุน การทําใหมี การทําใหมาก ซึ่ง
กุศลธรรมทัง้ หลาย นี้เรียกวา ภาวนาพละ, แมโพชฌงค ๗ ก็จัดเปน
ภาวนาพละ".
คําวา สติพล ก็คือ สตินั่นเอง โดยที่ไมหวั่นไหวไปเพราะความ
ไมมีสติ. คําวา สมาธิพล ก็คือสมาธินั่นเอง โดยที่ไมหวั่นไหวไปเพราะ
ความฟุงซาน.
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สมถะ คือ สมาธิ. วิปสสนา คือ ปญญา.
สมถะนั่นเอง ชื่อวา สมถนิมิต ดวยอํานาจนิมิตแหงสมถะ ทีถ่ ือเอา
อาการนั้นแลว พึงใหเปนไปอีก. แมในปคคาหนิมิต ( นิมติ ที่เกิดเพราะ
ความเพียร ) ก็นัยนี้เชนกัน.
ปคคาหะ ก็คือความเพียร. อวิกเขปะ ก็คือความมีใจแนวแน. ตอจาก
ธรรมหมวดสอง ทั้ง ๖ คู เหลานี้ คือ สติและสัมปชัญญะ ๑ ปฏิสังขานพละและภาวนาพละ ๑ สติพละและสมาธิพละ ๑ สมถะ และวิปสสนา ๑
สมถนิมิตและปคคาหนิมิต ๑ ปคคาหะและอวิกเขปะ ๑ พระเถระไดกลาว
ธรรมทั้งโลกิยะ และโลกุตระระคนกัน คือ ศีลสัมปทาและทิฐิสัมปทา
อยางละคู.
คําวา สีลวิปตฺติ หมายถึงความไมสํารวมอันเปนตัวการทําศีลให
พินาศ ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น ศีลวิบัติ คืออะไร
คือ ความลวงละเมิดทางกาย ฯลฯ ความเปนผูทุศีล ทุกอยาง ชื่อวา
ศีลวิบัติ." คําวา ทิฏิวิปตฺติ หมายถึงมิจฉาทิฐิอันเปนตัวการทําสัมมาทิฐิ
ใหพินาศ ที่มาแลวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น ทิฐิวิบัติคืออะไร
คือความเห็นที่วาใหทานไมมีผล บูชาไมมีผล ".
คําวา สีลสมฺปทา ความวา โสรัจจะนั่นเองที่กลาวไวขางตน
อยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น ศีลสัมปทาคือ อะไร คือ ความไม
ลวงละเมิดทางกาย" ดังนี้ เรียกชื่อวาศีลสัมปทา เพราะยังศีลใหถึงพรอม
บริบูรณ. แตคําที่กลาวในที่นี้วา "ศีลสังวรทั้งหมด ชื่อวาศีลสัมปทา" นี้
กลาวไวเพื่อจะรวมเอาความไมลวงละเมิดทางใจเขามาดวยใหครบถวน.
คําวา ทิฏิสมฺปทา หมายถึงญาณ อันเปนเครื่องทําทิฐิใหบริบูรณ ที่มา
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แลวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น ทิฐิสัมปทา คืออะไร คือความรู
ความเขาใจเชนนี้วา "ใหทานมีผล บูชามีผล ฯลฯ ทานผูรูทงั้ หลาย
ทําความขอนี้ใหแจงแลว จึงประกาศไว ".
คําวา สีลวิสุทฺธิ คือศีลอันสามารถจะใหถึงความหมดจดได. สวน
ในพระอภิธรรม ทานแจกแจงศีลวิสุทธิไวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น
ศีลวิสุทธิ คืออะไร คือ ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทาง
วาจา ความไมลวงละเมิดทางกายและทางวาจา นี้เรียกวา ศีลวิสุทธิ คําวา
ทิฏฐิวิสุทฺธ คือทัศนะ อันสามารถจะใหถึงความหมดจดได ในพระอภิธรรม
ทานกลาวถึงทิฐิวิสุทธิไวอยางนี้วา" "บรรดาธรรมเหลานั้น ทิฐิวิสุทธิ
คืออะไร คือ กัมมัสสกตญาณ สัจจานุโลมิกญาณ มัคคสมังคีญาณ ผลสมังคีญาณ". และในบรรดาญาณเหลานี้ ความรูอยางนี้วา "ทุจริต ๓ อยาง
ทั้งที่ตนเองทํา ทั้งที่ผูอื่นทํา ไมชื่อวาเปนกรรมของตน เพราะหักราน
ประโยชน สุจริต ๓ อยางชื่อวา เปนกรรมของตน เพราะใหเกิดประโยชน"
ดังนี้ ชื่อวา กัมมัสสกตญาณ. ผูที่ตั้งอยูในญาณแลว ขวนขวาย (ทํา)
กรรมอันเปนไปในวัฏฏะเปนอันมาก และบรรลุพระอรหัตโดยสะดวกดาย
มีจํานวนเหลือที่จะนับ. สวนวิปสสนาญาณ ทานเรียกวา สัจจานุโลมิกญาณ
เพราะอนุโลมวจีสัจจะ ฯลฯ และไมสวนทางกับปรมัตถสัจจะ
ในคําวา ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปน ยถา ทิฏิสฺส จ ปธาน ( ความ
หมดจดแหงทิฐิ และความเพียรของผูมีทิฐิ ) นี้ ญาณทัศนะ ทานเรียกวา
ทิฐิวิสุทฺิ คําวา ยถา ทิฏิสฺส จ ปธาน หมายถึงความเพียรที่ประกอบ
ไปดวยญาณทัศนะนั้น. อีกนัยหนึ่ง บทแรก หมายถึง จตุมรรคญาณ,
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บทหลัง หมายถึงความเพียรที่ประกอบดวย จตุมรรคญาณนั้น. สวนใน
พระอภิธรรม ทานแจกแจงธรรมหมวดสองคูนี้ไวอยางนี้วา " คําวา
ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปน ไดแก ความรู ความเขาใจ ฯลฯ ความไมหลง
ความสอดสองธรรม สัมมาทิฐิ คําวา ยถา ทิฏ
 สฺส จ ปธาน ไดแก
ความริเริ่มความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ".
ในคําวา สเวโค จ สเวชนีเยสุ าเนสุ นี้ ที่ชื่อวา สังเวคะ
ไดแก ญาณทัศนะ โดยการเห็น ความเกิดเปนตนโดยเปนภัย อยางนี้วา
ชาติภัย ( ความเกิดเปนภัย ) ชราภัย ( ความแกเปนภัย ) พยาธิภัย
( ความเจ็บเปนภัย ) มรณภัย ( ความตายเปนภัย ). คําวา สเวชนีย ฐาน
หมายถึงชาติ ชรา พยาธิ และมรณะ. ทั้ง ๔ ประการเหลานี้ ทาน
เรียกวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ เพราะเปนเหตุใหเกิดความสังเวช
อยางนี้วา เกิดเปนทุกข แกเปนทุกข เจ็บเปนทุกข ตายเปนทุกข. คําวา
สวิคฺคสฺส จ โยนิโสปธาน คือความเพียรโดยแยบคาย ของทานผูที่
เกิดความสังเวชอยางนี้. คํานี้เปนชื่อของความเพียรที่มาแลวอยางนี้วา
"ภิกษุในพระศาสนานี้ ยอมยังฉันทะใหเกิดขึ้น เพื่อความไมเกิดขึ้นแหง
บาปอกุศลธรรม ที่ยังไมเกิดขึ้น".
คําวา อสนฺตุฏิตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไดแกความปรารถนา
ที่จะใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปของทานผูยังไมพอใจดวยการอบรมกุศลธรรม. ที่จริง
บุคคลผูพรั่งพรอมดวยอสันตุฏฐิตานั้น บําเพ็ญศีลแลวยอมยังฌานใหเกิดขึ้น,
ไดฌานเเลว ยอมเริ่มวิปสสนา เริ่มวิปสสนาแลว ยังไมบรรลุพระอรหัต
ยอมไมยอหยอนเสียในระหวาง. คําวา อปฺปฏิวานิตา ข ปธานสฺมึ
หมายความวา อาการที่ยังไมบรรลุพระอรหัตแลว ไมทอถอย ในความ
เพียรที่ริเริ่มขึ้นดวยอํานาจ ชาคริยานุโยค ที่ทําวันคืนหนึ่งใหเปน ๖ สวน
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ที่ทานกลาวไวอยางนี้ "การทําโดยตั้งใจ การทําติดตอกัน การทําไมหยุด
การประพฤติไมยอหยอน ไมทอดทิ้งความพอใจ การไมทอดธุระ การ
เสพคุน การทําใหมีขึ้น การทําใหมาก ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย".
คําวา วิชฺชา ไดแก วิชชา ๓ . คําวา วิมุตฺติ ไดแก วิมุตติ ๒ คือ
อธิมุตติแหงจิต และนิพพาน.
และในทีน่ ี้ สมาบัติ ๘ ชื่อวา
อธิมุตติ เพราะพนแลวเปนอันดี จากกิเลสทั้งหลายมีนิวรณเปนตน
นิพพาน พึงทราบวา ชื่อวา วิมุตติ เพราะพนแลวจากสังขตธรรมทั้งปวง.
คําวา ขเย ญาน ไดแก ญาณในอริยมรรค อันทําใหกิเลสสิ้นไป.
คําวา อนุปฺป เท ญาณ ไดแกญาณในอริยผล อันเปนผลที่ยังไมเกิดโดย
ปฏิสนธิ หรือที่เกิดขึ้นในที่สุดแหงความไมเกิดขึ้นแหงกิเลสที่มรรคนั้น ๆ
ฆาไดแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา "คําวา ขเย ญาณ คือ ญาณ
ของผูพรั่งพรอมดวยมรรค. คําวา อนุปฺปเท ญาณ คือ ญาณของผู
พรั่งพรอมดวยผล.
คําวา อิเม โข อาวุโส เปนตน พึงประกอบความ ตามนัยที่
กลาวแลวในหมวดหนึ่งนั้นแล. พระเถระแสดงสามัคคีรส ดวยอํานาจธรรม
หมวดของ รวม ๓๕ คู ดวยประการดังนี้แล.
จบธรรมหมวด ๒
วาดวยธรรมหมวด ๓
ครั้นแสดงสามัคคีรส ดวยอํานาจธรรมหมวดสอง ดังนี้แลว บัดนี้
พระเถระเริ่มเทศนาตอไป เพื่อจะแสดงดวยอํานาจธรรมหมวดสาม. บรรดา
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ธรรมเหลานั้น ชื่อวาโลภะ ดวยอรรถวา อยากได. อกุศลนั้นดวย เปนมูล
รากดวย หรือวา (โลภะเปน) มูลรากแหงอกุศลทั้งหลาย ดังนั้น จึงชื่อวา
อกุศลมูล. ชื่อวา โทสะ ดวยอรรถกถาวา ประทุษราย. ชื่อวา โมหะ ดวย
อรรถวา งมงาย. สวนอโลภะ เปนตน พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับโลภะ
เปนตนเหลานั้น.
ความประพฤติเลวราย หรือวา ความประพฤติผิดรูป ดังนั้น จึง
ชื่อวา ทุจริต. ทุจริต ดวยกาย หรือวา ทุจริตอันเปนไปทางกาย ดังนั้น
จึงชื่อวา กายทุจริต. แมคําที่เหลือก็มีนัยเชนเดียวกันนี้. ความประพฤติ
ถูกตอง หรือวาความพฤติดีงาม ดังนั้น จึงชื่อวา สุจริต. และธรรม
หมวดสามทั้ง ๒ ขอนี้ ความจะกลาวโดยบัญญัตนิ ัยหนึ่ง โดยกรรมบถ
นัยหนึ่ง. จะวาโดยบัญญัติกอน. ความลวงละเมิดสิกขาบทที่บัญญัติไวแลว
ในกายทวาร ชื่อวา กายทุจริต, ความไมลวงละเมิด ชื่อวากายสุจริต.
ความลวงละเมิดสิกขาบทที่บัญญัติไวแลวในวจีทวาร ชื่อวาวจีทุจริต, ควร
ไมลวงละเมิดชื่อวา วจีสุจริต. ความลวงละเมิดสิกขาบทที่บัญญัติไวแลว
ในทวารทั้ง ๒ นั่นเอง ชื่อวา มโนทุจริต ความไมลวงละเมิด ชื่อวา
มโนสุจริต. นี้กลาวโดยบัญญัติ. สวนเจตนา ๓ อยาง มีปาณาติบาตเปนตน
ที่เกิดขึ้น ทั้งในกายทวาร ทั้งในวจีทวาร ชื่อวากายทุจริต. เจตนา ๔ อยาง
มีมุสาวาทเปนตน ชื่อวา วจีทุจริต. ธรรม ๓ อยางที่ประกอบดวย เจตนาคือ
อภิชฌา ( เพงเล็ง อยากไดของเขา ) พยาบาท ( ปองรายเขา ) มิจฉาทิฐิ
(เห็นผิด ) ชือ่ วา มโนทุจริต. เจตนาก็ดี วิรัติก็ดี ทัง้ ๓ อยาง ที่เกิดขึ้น
แกผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ชือ่ วา กายสุจริต เจตนาก็ดี วิรัติก็ดี
ทั้ง ๔ อยาง ที่เกิดขึ้นแกผูงดเวนจากมุสาวาทเปนตน ชื่อวา วจีสุจริต.
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ธรรม ๓ อยาง ที่ประกอบดวยเจตนา คือ อนภิชฌา (ไมเพงเล็งอยากได
ของเขา) อพยาบาท (ไมปองรายเขา) สัมมาทิฐิ (เห็นถูก ) ชื่อวา
มโนสุจริต นี้กลาวโดยกรรมบถ.
วิตกทีป่ ระกอบดวย กาม ชื่อวา กามวิตก. วิตกที่ประกอบดวย
พยาบาท ชือ่ วา พยาบาทวิตก. วิตกที่ประกอบดวย วิหิงสา (ความ
เบียดเบียน ) ชื่อวา วิหิงสาวิตก. บรรดาวิตกเหลานี้ วิตก ๒ อยาง ยอม
เกิดขึ้น ทั้งในสัตว ทั้งในสังขาร. เปนความจริงที่เมื่อคิดถึงสัตวก็ตาม
สังขารก็ตาม ที่นารักใครพอใจ กามวิตกยอมเกิดขึ้น. ตั้งแตเวลาที่โกรธ
แลวมองดูสัตวก็ตาม สังขารก็ตาม ที่ไมรักไมชอบใจ จนกระทั่ง ( เห็นสัตว
หรือสังขารนั้น) พินาศไป พยาบาทวิตกยอมเกิดขึ้น. วิหิงสาวิตกยอม
ไมเกิดขึ้นในสังขาร. เพราะสังขารที่ชื่อวาควรจะทําใหถึงความลําบากได
หามีไม. แตวิหิงสาวิตกยอมเกิดขึ้นในสัตวในเวลาที่คิดวา สัตวพวกนี้จง
ถูกฆา จงขาดสูญไป จงพินาศไป หรือวา จงอยาไดมี วิตกทีป่ ระกอบดวย
เนกขัมมะ ( ความออกจากกาม ) ชือ่ วา เนกขัมมวิตก. เนกขัมมวิตกนั้น
จัดเปนกามาวจร ในบุรพภาคแหงอสุภฌาน, จัดเปนรูปาวจรในอสุภฌาน,
จัดเปนโลกุตตระในเวลาที่ทําฌานนั้นใหเปนพื้นฐานแลวเกิดมรรคผล. วิตก
ที่ประกอบดวยอพยาบาท ชื่อวา อพยาบาทวิตก. อพยาบาทวิตกนั้น จัดเปน
กามาวจร ในบุรพภาคแหงเมตตาฌาน. จัดเปนรูปาวจร ในเมตตาฌาน,
จัดเปนโลกุตตระในเวลาที่ทําฌานใหเปนพื้นฐานแลวเกิดมรรคผล. วิตกที่
ประกอบดวยอวิหิงสา ชื่อวา อวิหิงสาวิตก. อวิหิงสาวิตกนั้น จัดเปน
กามาวจรในบุรพภาคแหงกรุณา จัดเปนรูปาวจรในกรุณาฌาน, จัดเปน
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โลกุตตระไมเวลาที่ทําฌานนั้นใหเปนพื้นฐานแลวเกิดมรรคผล. เมื่อใด
อโลภะเปนตัวนํา. เมื่อนั้น ธรรม ๒ อยางนอกนี้ ก็ยอมเปนตัวตาม.
เมื่อใดเมตตาเปนตัวนํา, เมื่อนั้น ธรรม ๒ อยางนอกนี้ ก็ยอมเปนตัวตาม.
เมื่อใดกรุณาเปนตัวนํา เมื่อนั้น ธรรม ๒ อยางนอกนี้ก็ยอมเปนตัวตาม
ดวยประการดังนี้. สวนกามสังกัปปะเปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแล. เพราะขอนี้เปนแตเพียงเทศนาเทานั้น. แตโดยความหมายแลว
ทั้งกามวิตกเปนตน และกามสังกัปปะเปนตน ไมมีอะไรที่ทําใหแตกตางกัน.
สัญญาที่ประกอบดวยกาม ชื่อวา กามสัญญา. สัญญาที่ประกอบดวย
พยาบาท ชื่อวา พยาบาทสัญญา. สัญญาที่ประกอบดวยวิหิงสาชื่อวา วิหิงสาสัญญา. แมอาการที่เกิดขึ้นแหงสัญญาเหลานั้น ก็พึงทราบเชนเดียวกับ
กามวิตกเปนตน. เพราะสัญญาเหลานี้ ก็ลวนแตประกอบดวย กามวิตก
เปนตน นั้น เชนเดียวกัน. แมเนกขัมมสัญญาเปนตน ก็ประกอบดวย
เนกขัมมวิตกเปนตนเชนกัน. เพราะฉะนั้น พึงทราบความเปนกามาวจร
เปนตน แหงสัญญาเหลานั้น เชนเดียวกับเนกขัมมวิตก เปนตนนั้นนั่นเอง
พึงทราบวินิจฉัยในธรรมทั้งหลาย มีกามธาตุเปนตน ( ตอไป ).
ความตรึก วิตก ความดําริผิด ที่ประกอบดวยกาม นี้เรียกวา กามธาตุ, อกุศล
ธรรมทั้งปวง ชื่อวากามธาตุ ดังกลาวมานี้คือ กามธาตุ. ความตรึก วิตก
ความดําริผิด ที่ประกอบดวยพยาบาท นี้เรียกวา พยาบาทธาตุ, ความอาฆาต
ความกระทบแหงจิต ความไมพอใจ ในบรรดาวัตถุแหงความอาฆาต ๑๐ อยาง
ดังกลาวมานี้คือ พยาบาทธาตุ, ความตรึก วิตก ความดําริผิด ที่ประกอบ
ดวยวิหิงสา นี้เรียกวา วิหิงสาธาตุ, บางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียน
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สัตวทั้งหลายดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศัสตราบาง
ดวยเชือกบาง ดวยวัตถุหรือกิริยาอยางใดอยางหนึ่งบาง ดังกลาวมานี้ คือ
วิหิงสาธาตุ. ในเรื่องกามธาตุนั้น มีกถาอยู ๒ อยาง คือ สัพพสังคาหิกกถา
และอสัมภินนกถา, ในกถา ๒ อยางนั้น ถือเอากามธาตุ ยอมเปนอันถือ
เอาธาตุ ๒ อยางนอกนี้ดวย แตทรงแยกออกจากธาตุนั้นแสดงวา นี้คือ
พยาบาทธาตุ นี้คือวิหิงสาธาตุ ดังกลาวมานี้ ชื่อวาสัพพสังคาหิกกถา.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสกามธาตุ ก็ทรงงดพยาบาทธาตุไวในที่ของ
พยาบาทธาตุ ทรงงดวิหิงสาธาตุไวในที่ของ วิหิงสาธาตุ แลวตรัสสวนที่เหลือ
วา นี้คือกามธาตุ, ดังที่กลาวมานี้ ชื่อวา อสัมภินนกถา. พึงทราบวินิจฉัย
ในธรรมทั้งหลาย มีเนกขัมมธาตุเปนตน. ความตรึก วิตก ความดําริถูก
ที่ประกอบดวยเนกขัมมะนี้ เรียกวา เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมทัง้ ปวง ชื่อวา
เนกขัมมธาตุ ดังกลาวมานี้ คือ เนกขัมมธาตุ ความตรึก ฯลฯ ที่ประกอบ
ดวยอพยาบาท นี้เรียกวาอพยาบาทธาตุ. ไมตรีในสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
เมตตาเจโตวิมุตติ ดังกลาวมานี้คือ อพยาบาทธาตุ. ความตรึก ฯลฯ
ที่ประกอบดวยอวิหิงสา นี้เรียกวา อวิหิงสาธาตุ, ความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
ฯลฯ กรุณาเจโตวิมุตติ ดังกลาวมานี้คือ อวิหิงสาธาตุ แมกถา ๒ อยางในที่นี้
ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแตหนหลังนั่นแล. คําวา อปราป ติสฺโส
ธาตุโย หมายถึงธาตุอยางอื่นอีก ๓ ดวยอรรถวาเปลา. บรรดาธาตุเหลา
นั้น กามภพที่ทานแถลงรายละเอียดไวอยางนี้วา "บรรดาธาตุเหลานั้น
กามธาตุคืออะไร คือ กามภพ มีอเวจีนรก เบื้องต่ําใหเปนที่สุด" ดังนี้
ชื่อวากามธาตุ. สวนรูปภพและอรูปภพ ที่ทานแถลงรายละเอียดไวอยางนี้วา
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"รูปภพมีพรหมโลกชั้นต่ําเปนที่สุด. อรูปภพมีเทพที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะเปนที่สุด" ดังนี้ ชื่อวา รูปธาตุ และ อรูปธาตุ ทั้ง ๒. ในที่มาแหง
ธาตุ พึงกําหนดเขตดวยภพ. ในที่มาแหงภพ พึงกําหนดเขตดวยธาตุ. ใน
ที่นี้ ทานแถลงการกําหนดเขตดวยภพ. พึงทราบวินิจฉัยในรูปธาตุเปนตน.
รูปธาตุและอรูปธาตุ ก็คือรูปภพ และอรูปภพนั่นเอง. ทานแถลงนิพพาน
ดวยนิโรธธาตุ. พึงทราบวินิจฉัยใน หีนธาตุเปนตน. คําวา หีนธาตุ
ไดแกจิตตุปบาท อันเปนอกุศล ๑๒. ธรรมที่เหลืออันเปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา
มัชฌิมธาตุ. โลกุตตรธรรม ๙ ชื่อวา ปณีตธาตุ.
คําวา กามตัณหา ไดแกราคะ อันประกอบดวยเบญจกามคุณ. สวน
ราคะในรูปภพและอรูปภพจัดเปนฌานนิกันติ ( ความติดใจในฌาน). ราคะ
ที่ประกอบดวยสัสสตทิฐิคือการปรารถนาดวยอํานาจภพ ชื่อวา ภวตัณหา.
ราคะที่ประกอบดวยอุจเฉททิฐิ ชื่อวา วิภวตัณหา. อีกนัยหนึ่ง ยกเวน
ตัณหา ๒ อยางหลัง ( คือภวตัณหา และวิภวตัณหา ) ตัณหาที่เหลือ ชื่อวา
กามตัณหา. สมดังที่ทานกลาวไววา "บรรดาตัณหาเหลานั้น ภวตัณหาคือ
อะไร คือราคะ ที่ประกอบดวยสัสสตทิฐิ. สาราคะ ( ความกําหนัดจัด) ฯลฯ
สาราคะแหงจิตนี้ เรียกวา ภวตัณหา, บรรดาตัณหาเหลานั้น วิภวตัณหา
คืออะไร คือราคะที่ประกอบดวย อุจเฉททิฐิ. สาระคะ ฯลฯ สาราคะแหง
จิตนี้เรียกวา วิภวตัณหา". ตัณหาที่เหลือชื่อวา กามตัณหา " พึงทราบ
วินิจฉัยในกามตัณหาเปนตนอีกหมวดหนึ่ง. ราคะอันประกอบดวยเบญจกามคุณ ชื่อวา กามตัณหา. ฉันทราคะ ในรูปภพและอรูปภพ ชื่อวา
รูปตัณหาและอรูปตัณหา ๒ อยางนอกนี้. สวนในพระอภิธรรม ทานแถลง
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รายละเอียดเรื่องตัณหาหมวดนี้ไวอยางนี้วา "ฉันทราคะ ที่ประกอบดวย
กามธาตุ ฯลฯ ที่ประกอบดวยอรูปธาตุ". ดวย วาระนี้ ทานแสดงอยางไร.
ทานรวมเอาตัณหาทั้งหมดไวดวยกามตัณหาวา "ธรรมทั้งปวงที่เปนไปใน
ภูมิ ๓ ชื่อวา เปนที่ตั้งแหงตัณหา ดวยอรรถวา นากําหนัดยินดี" แลว
แสดงตัณหา ๒ อยางนอกนี้แยกออกจากกามตัณหานั้น. พึงทราบวินิจฉัย
ในรูปตัณหาเปนตน. ฉันทราคะในรูปภพ ชื่อวา รูปตัณหา. ฉันทราคะ
ในอรูปภพ ชื่อวา อรูปตัณหา. ราคะที่ประกอบดวยอุจเฉททิฐิ ชื่อวา
นิโรธตัณหา.
พึงทราบวินิจฉัยในสังโยชน ๓ อยาง. ชือ่ วา สังโยชน เพราะ
อรรถวา รอยรัดผูกพันไวในวัฏฏะ. ความเห็นในกายเชนรูป เปนตน
วามีอยู หรือวา ความเห็นในกาย อันมีอยู ดังนั้น จึงชื่อวา สักกายทิฐิ.
เมื่อพิจารณาเลือกเฟนอยู ยอมสงสัย คือไมสามารถที่จะตกลงใจได เพราะ
ธรรมชาติอันนี้ ดังนั้น ธรรมชาติอันนั้นจึงชื่อวา วิจิกิจฉา. บุคคลยอม
ลูบคลํา ( ยึดติด ) ศีลดวย วัตรดวย ดังนั้น จึงชือ่ วา สีลัพพตปรามาส.
แตวาโดย ความหมายแลว ทิฐิอันมีวตั ลุ ๒๐ ทีม่ าแลวโดยนัยเปนตนวา
"ยอมพิจารณาเห็นรูปวาเปนตัวตน" ชื่อวา สักกายทิฐิ ฯ ความสงสัยอัน
มีวัตถุ ๘ ทีม่ าแลวโดยนัยเปนตนวา " ยอมสงสัยในพระศาสดา" ชื่อวา
วิจิกิจฉา. การยึดถืออยางผิดปรกติ ที่มาแลวโดยนัยเปนตนวา "บางคน
ในโลกนี้ ลูบคลํา ( ยึดติด ) ศีล ลูบคลําวัตร ลูบคลําศีลพรตวา
" หมดจดไดดวยศีล หมดจดไดดวยวัตร, หมดจดไดดวยศีลพรต, ทิฐิ
ความเห็นไปขางทิฐิมีลักษณะอยางนี้" ดังนี้ ชื่อวา สีลัพพตปรามาส.
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พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ตโย อาสวา นีต้ อไป. ชื่อวา อาสวะ
ดวยอรรถวา เปนฐานะที่อาศัยอยูชานานบาง ดวยอรรถวาไหลไปทั่วบาง.
ใน ๒ ความหมายนั้น พึงทราบอาสวะโดยความหมายที่วา เปนฐานะที่
อาศัยอยูชานาน กอนอยางนี้ - " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงอวิชชา
ยอมไมปรากฏวา "กอนแตนี้ อวิชชามิไดมี, ยอมาภายหลัง จึงไดมี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเงื่อนตนแหงภวตัณหา ภวทิฐิ ยอมไมปรากฏวา "กอนแตนี้
ภวทิฐิมิไดมี, ตอมาภายหลังจึงไดมี" ดังนี้ . พึงทราบอาสวะ โดยความ
หมายที่วา ไหลไปทั่วอยางนี้วา "อาสวะยอมไหลไป ไหลไปทั่ว ไหลทัว่ ไป
เปนไปในรูป โดยทางตา ในเสียง โดยทางหู ในกลิ่น โดยทางจมูก ในรส
โดยทางลิ้น ในโผฏฐัพพะ โดยทางกาย. ยอมไหลไป ไหลไปทั่ว ไหลทั่วไป
เปนไปในธรรมารมณ โดยทางใจ" ดังนี้ . แตในพระบาลี บางแหงอาสวะ
มีมา ๒ อยาง คือ ทิฐธรรมิกาสวะ ( อาสวะในภพนี้ ) และสัมปรายิกาสวะ
( อาสวะในภพหนา ). บางแหงมีมา ๓ อยาง เชน " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อาสวะ ๓ เหลานี้คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ". ในพระอภิธรรม
อาสวะ ๓ เหลานั้นเอง รวมกับทิฐิอาสวะ เปน ๔. ในนิพเพธิกปริยายสูตร
มี ๕ อยางนี้คือ- "ภิกษุทงั้ หลาย อาสวะที่ยังใหถึงนรกมีอยู, อาสวะที่
ยังใหถึงกําเนิดดิรัจฉานมีอยู, อาสวะที่ยังใหถึงเปรตวิสัยมีอยู อาสวะที่
ยังใหถึงมนุษยโลก มีอยู, อาสวะที่ยังใหถึงเทวโลก มีอยู". ในอาหุเนยยสูตร ฉักกนิบาต มี ๖ อยางนี้คือ- "ภิกษุทั้งหลาย อาสวะที่พึงละ
ดวยความสํารวมระวังมีอยู, อาสวะที่พึงละดวยการคบหามีอยู, อาสวะที่
พึงละดวยการเวนรอบมีอยู, อาสวะที่พึงละดวยความอดกลั้นมีอยู. อาสวะ
ที่พึงละดวยการบรรเทามีอยู, อาสวะที่พึงละดวยการอบรมมีอยู". ใน
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สัพพาสวปริยายสูตร. อาสวะ ๖ เหลานี้เองรวมกับอาสวะที่พึงละดวยทัศนะ
เปน ๗. สวนในสังคีติสูตรนี้ อาสวะมีมา ๓ อยาง. บรรดาอาสวะ ๓ อยางนั้น
ราคะที่ประกอบดวยเบญจกามคุณ อันทานกลาวไวอยางนี้วา "กามฉันทะ
ในกามทั้งหลาย" ดังนี้ ชื่อวา กามาสวะ. ราคะที่ประกอบดวยสัสตทิฐิ
อันทานกลาวไวอยางนี้วา "ภวฉันทะในภพทั้งหลาย" ดังนี้ หรือความ
ปรารถนาเนื่องดวยภพ ชื่อวา ภวาสวะ. อวิชชาที่มาแลวโดยนัยเปนตนวา
" ความไมรูทุกข" ชื่อวา อวิชชาสวะ. ดังนี้แล. กามภพเปนตน ไดกลาวมา
แลวโดยเกี่ยวกับกามธาตุเปนตนนั่นเอง.
พึงทราบวินิจฉัยในกาเมสนาเปนตน. ราคะที่แสวงหากาม อัน
ทานกลาวไวอยางนี้วา "บรรดาธรรมเหลานั้น กาเมสนาคืออะไร คือ
กามฉันทะ ในกามทั้งหลาย ฯลฯ ความจมลงในกามนี้เรียกวา กาเมสนา
(แสวงหากาม)". ราคะที่แสวงหาภพ อันทานกลาวไวอยางนี้วา บรรดา
ธรรมเหลานั้น ภเวสนาคืออะไร คือ "ภวฉันทะในภพทั้งหลาย ฯลฯ
ความจมลงในภพนี้เรียกวา ภเวสนา ( แสวงหาภพ )". ทิฐิทแี่ สวงหา
พรหมจรรยที่รูกันวาเปนคติแหงทิฐิ อันทานกลาวไวอยางนั้นวา " บรรดา
ธรรมเหลานั้น พรหมจริเยสนา คืออะไร คือทิฐิ ความเห็นไปขางทิฐิ
การยึดถืออยางผิดปรกติ ถึงขนาดนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯ ล ฯ สัตวตายแลว
ไมเกิดอีกบาง สัตวตายแลวจะไมเกิดอีกก็หามิไดบาง นี้เรียกวา พรหมจริเยสนา ( แสวงหาพรหมจรรย" ) ดังนี้ ชื่อวาพรหมจริเยสนา. มิใช
เฉพาะภวราคทิฐิอยางเดียวเทานั้น แมกรรม ที่มคี วามหมายอยางเดียวกัน
นั้น ก็จัดเปนเอสนาเชนกัน. สมดังที่ทานกลาวไววา " บรรดาเอสนา
เหลานั้น กาเมสนาคืออะไร คือกามราคะ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
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อันเปนอกุศล ที่มีความหมายอยางเดียวกันนั้น นี้เรียกวา กาเมสนา.
บรรดาเอสนาเหลานั้น ภเวสนาคืออะไร คือภวราคะ กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันเปนอกุศล ที่มีความหมายอยางเดียวกันนั้น นี้เรียกวา
ภเวสนา บรรดาเอสนาเหลานั้น พรหมจริเยสนาคืออะไร คือทิฐิที่ยึดถือ
จนสุดเหวี่ยง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเปนอกุศล ที่มีความ
หมายอยางเดียวกันนั้น นี้เรียกวา พรหมจริเยสนา.
พึงทราบวินิจฉัยในวิธา. การตั้งไวซึ่งอาการ ดังเชนในประโยควา
" บัณฑิตกลาวถึงคนมีศีลวาเปนอยางไร, กลาวถึงคนมีปญญาวาเปน
อยางไร" ดังนี้ ชื่อวา วิธา. สวนก็ชอื่ วาวิธา ดังเชนในประโยควา "ญาณวัตถุโดย ๑ สวน, ญาณวัตถุโดย ๒ สวน". มานะชื่อวาวิธา ดังเชน
ในประโยควา "วิธา (มานะ) วาเราดีกวาเขา", ในที่นี้มุงหมายเอาวิธา
ที่แปลวา มานะนั้น. อันที่จริง มานะทานเรียกวา วิชา เพราะจัดแจง
ดวยอํานาจที่ใหถือวาดีกวาเขาเปนตน. ดวยคําวา เสยฺโย หมสฺมิ นี้
ทานกลาวถึงมานะ ๓ อยาง คือดีกวาเขา เสมอเขา เลวกวาเขา. แมใน
สทิสวิธา และหีนวิธา ก็มีนัยเดียวกันนี้. ที่จริงมานะนี้มี ๙ อยาง. คือ
คนดีกวาเขามีมานะ ๓ อยาง คนเสมอเขามีมานะ ๓ อยาง คนเลวกวาเขา
มีมานะ ๓ อยาง. บรรดามานะ ๙ อยางนั้น สําหรับคนดีกวาเขา มานะ
วาเราดีกวาเขา ยอมเกิดขึ้นแกพระราชาและบรรพชิต. พระราชายอมมี
มานะเชนนี้วา "ใครหรือจะมาสูเราได ไมวาจะทางราชอาณาเขต ทาง
ราชทรัพย หรือวาทางไพรพลพาหนะ". ฝายบรรพชิตก็ยอมมีมานะเชน
นี้วา "ใครเลาจะมาทัดเทียมเราไดดวยศีลคุณ และธุดงคคุณเปนตน".
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แมมานะวา เราเสมอเขา สําหรับคนดีกวาเขา ก็ยอมเกิดขึ้นไดแกพระราชา
และบรรพชิตนั้นเชนกัน. พระราชา ยอมมีมานะเชนนี้ "อะไรละที่
จะมาแตกตางกันระหวางเรากับราชาอื่น ๆ ไมวาจะทางราชอาณาเขต ทาง
ราชทรัพย หรือวาทางไพรพลพาหนะ". ฝายบรรพชิตก็ยอมมีมานะเชนนี้
วา " อะไรเลาที่จะมาผิดแผกกัน ระหวางเรากับภิกษุอื่น ไมวา จะโดย
ศีลคุณหรือธุดงคคุณเปนตน". แมมานะวาเราเลวกวาเขา สําหรับคนดี
กวาเขา ก็ยอ มเกิดขึ้นไดแกพระราชาและบรรพชิตนั้นเชนกัน. พระราชา
องคใด มีราชอาณาเขต ราชทรัพย หรือไพรพลพาหนะเปนตน ไมสมบูรณ
มากนัก, พระราชาองคนั้น ยอมมีมานะเชนนี้วา " เขาสักแตเรียกเราวา
พระราชา ไปอยางนั้นเอง อยางเรานะรึ ชื่อวาราชา". ฝายบรรพชิตที่
ลาภสักการะนอย ก็ยอมมีมานะเชนนี้วา " เขาก็เพียงแตเรียกเราวา พระ
ธรรมกถึก พหูสูตพระมหาเถระ ไปอยางนั้นเอง อยางเรา ไมมีลาภสักการะ
จะเปนพระธรรมกถึก เปนพหูสูต เปนมหาเถระไปไดอยางไร". สําหรับ
คนเสมอเขา มานะวา เราดีกวาเขาเปนตน ยอมเกิดขึ้นแกอํามาตยเปนตน.
อํามาตย หรือขาราชการยอมมีนานะเชนนี้วา " ขาราชการอื่น ๆ ใคร
หรือจะมาสูเราได ไมวาจะเปนทางโภคทรัพย หรือทางยานพาหนะ เปน
ตน" ดังนี้บาง วา "อะไรละที่จะมาแตกตางกันระหวางเรากันคนอื่น"
ดังนี้บาง วา "เขาสักแตเรียกเราวา อํามาตยไปอยางนั้นเอง แมเพียง
ของกินและเสื้อผาเราก็ไมมี อยางเรานี้หรือจะชื่อวา อํามาตย" ดังนี้บาง.
สําหรับคนเลวกวาเขา มานะวาเราดีกวาเขา เปนตน ยอมเกิดขึ้นแกคนใช
เปนตน. คนใชยอมมีมานะเชนนี้วา "ชื่อวาคนใชอื่นๆ ใคร หรือจะมา
สูเราได ไมวาจะฝายขางแม หรือวาฝายขางพอก็ตาม พวกอืน่ ๆ นะไม
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สามารถจะเลี้ยงชีพอยูได จึงตองมาเปนขี้ขาเขา แตเรานี้ดีกวาเพราะเปน
คนใชกับกันมาตามเชื้อสาย " ดังนี้บาง, วา " อะไรละที่จะมาแตกตางกัน
ระหวางเรากับคนใชคนโนน ไมวาจะโดยความเปนคนใช สืบกันมาตาม
เชื้อสาย หรือวาโดยความเปนคนใชขนานแท ทางฝายแมและฝายพอ"
ดังนี้บาง, วา " เรานะ ตองเปนคนใชเขาก็เพราะตองเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
แตวากันใหถึงที่สุด พอแมแลว เรามิไดมีฐานะเปนคนใชเลย อยางเรา
นะรึจะชื่อวาเปนคนใช " ดังนี้บาง. แมพวกคนขนขยะ และคนจัณฑาล
เปนตน ก็ยอมมีมานะเชนนี้ ดุจเดียวกับคนใชเหมือนกัน. บรรดามานะ
เหลานี้ คนดีกวา มานะวาเราดีกวาเขา, คนเสมอเขา มานะวาเราเสมอ
เขา และคนเลวกวาเขา มานะวา เราเลวกวาเขา ทั้ง ๓ ประเภทนี้ไดชื่อวา
เปนมานะอยางเขมขน จะฆาเสียไดดวยอรหัตตมรรค. ธรรมที่เหลือ ได
ชื่อวาเปนมานะอยางไมเปนไปตามความจริง ฆาเสียไดดวยมรรค ชั้นตน.
คําวา ตโย อทฺธา หมายถึงกาล ๓. ในคําเปนตนวา อตีโต อทฺธา
ปริยาย ๒ อยาง คือ ปริยายแหงพระสูตร และปริยายแหงพระอภิธรรม.
โดยปริยายแหงพระสูตร กอนแตปฏิสนธิ ชื่อวาอตีตัทธา ( กาลอดีต ).
ภายหลังแตจุติ ชื่อวา อนาคตัทธา ( กาลอนาคต ), ในระหวางนั้น พรอม
ทั้งจุติและปฏิสนธิ ชื่อวา ปจจุปปนนัทธา ( กาลปจจุบัน ). โดยปริยายแหง
พระอภิธรรม เหนือขึ้นไปจาก ภังคขณะในบรรดาขณะทั้ง ๓ ชื่อวา อตีตัทธา,
กอนแตอุปปาทขณะ ชื่อวา อนาคตัทธา, ในขณะทั้ง ๓ ชื่อวา ปจจุปปนนัทธา. อันวา อัทธา อันตาง โดยอตีตัทธาเปนตนนี้ ยอมมีแกธรรมทั้งหลาย,
มิใชมีแกกาลเวลา. แตอาศัยธรรมอันตางโดยอตีตัทธาเปนตน กาลเวลา
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แมจะไมมีโดยปรมัตถในที่นี้ ทานก็เรียก (วา อตีตัทธาเปนตน) โดยโวหาร
นั้นนั่นเอง. พึงทราบตามที่กลาวมานี้.
คําวา ตโย อนฺตา หมายถึงสวนทั้ง ๓. ที่สดุ นั่นเอง ชื่อวาอันตะ
(ริม) ดังเชนในประโยควา " ริม ( หรือชาย ) ผารัดประคต ยอมเกาไป".
สวนอื่น ชื่อวา อันตะ ดังเชนในประโยควา "นั่นเปนสวนอื่นแหงทุกข".
ความเลวทราม ชื่อวา อันตะ ดังเชนในพระบาลีนี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนความเลวทราม ของการเลี้ยงชีวิต". สวน ชื่อวา อันตะ ดังเชน
ในประโยควา "ดูกอนทานผูมีอายุ สักกายะแล เปนสวนที่หนึ่ง." ในที่นี้
หมายเอาอันตะที่แปลวาสวน. คําวา สกฺกาโย หมายถึงอุปาทานขันธ ทั้ง ๕.
คําวา สกฺกายสมุทโย หมายถึงตัณหาในเบื้องตนอันเปนตัวทําใหเกิด
อุปาทานขันธเหลานั้น. คําวา สกฺกายนิโรโธ หมายถึงความดับที่ทําให
อุปาทานขันธและตัณหาทั้งคูนั้นเปนไปไมได. สวนมรรคพึงทราบวา เมื่อ
กลาวถึงนิโรธแลวก็เปนอันกลาวถึงดวยทีเดียว เพราะเปนอุบายแหงการ
บรรลุนโิ รธ.
คําวา ทุกฺขทุกฺขตา หมายเอาทุกขเพราะเปนทุกข. คํานี้เปนชื่อ
ของทุกขเวทนา คําวา สงฺขารทุกฺขตา หมายเอาทุกขเพราะความเปน
สังขาร. คํานี้เปนชื่อของอทุกขมสุขเวทนา. ความเปนทุกขเพราะสังขารนั้น
มิความเกิดขึ้น แตเสื่อมไป ถูกความแตกดับบีบคั้น เพราะเปนสภาพที่
ถูกปรุงแตง เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวความเปนทุกขเพราะสังขารไว โดย
เวนจากสภาวะแหงทุกขอื่น. คําวา วิปริณามทุกฺขตา หมายเอาทุกขเพราะ
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แปรปรวนไป. คํานี้เปนชื่อของสุขเวทนา. แทจริง เพราะสุขแปรปรวนไป
ทุกขจึงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกสุขวา " ทุกขเพราะแปรปรวน ".
อีกประการหนึ่ง ธรรมทั้งปวงอันเปนไปในภูมิ ๓ เวนทุกขเวทนา และ
สุขเวทนาพึงทราบวา " ทุกขเพราะสังขาร" โดยพระบาลีวา "สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข."
คําวา มิจฺฉตฺตนิยโต คือ เปนสภาพความผิดที่แนนอน. คํานี้
เปนชื่อของอันนตริยกรรม พรอมทั้งนิยตมิจฉาทิฐิ. ชื่อวา สัมมัตตนิยตะ
เพราะแนนอนในสภาพที่ถูกตอง. คํานี้เปนชื่อของ อริยมรรค ๔. ชื่อวา
อนิยตะ เพราะไมแนนอน. คํานี้เปนชื่อของธรรมที่เหลือ.
อวิชชา ชื่อวา ตมะ ( ความมืด ) ในคําวา ตโย ตมา เพราะ
พระบาลีวา "หวงน้ําคือ อวิชชา ทําใหมืดมิด ลุม หลง มีภัยมาก ".
แตในที่นี้ ทานกลาวถึงวิจิกิจฉา โดยหัวขอวา อวิชชา. คําวา อารพฺภ
เทากับ อาคมฺน ( แปลวา มาถึง หรือ อาศัย ). คําวา กงฺขติ ความวา
ใหเกิด ความสงสัย. คําวา วิจิกิจฺฉติ ความวา เมื่อเลือกเฟนอยูยอม
ถึงอาการลังเล ไมอาจที่จะตกลงใจได. คําวา นาธิมุจฺจติ ความวา ไม
อาจที่จะนอมเชื้อในกาลนั้น. บทวา น สมฺปสีทติ ความวา ไมอาจเพื่อ
จะปลูกความเลื่อมใสโดยอาศัยกาลนั้น.
คําวา อรกฺเขยฺยานิ แปลวา ไมตองรักษาไว. ทานแสดงความหมาย
วา ไมมีหนาที่จะตองรักษาเปนอยาง ๆ ไป ในทวารทั้ง ๓ ทุกอยางรักษา
ไวแลวดวยสติอยางเดียว. คําวา ปฏิจฺฉาเทมิ ความวา กายทุจริต
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ขอนี้เกิดขึ้นเพราะความไมรอบคอบของเรา, เราจะรักษาไวมิใหคนอื่นรู.
คําวา นตฺถิ ตถาคตสฺส ความวา กายทุจริตที่จะตองรักษาอยางนั้น ไมมีแก
พระตถาคต. แมในสวนที่เหลือก็มีนัยเชนเดียวกันนี้. ถามวา พระขีณาสพ
อื่น ๆ มีกายสมาจารเปนตน ไมบริสุทธิ์กระนั้นหรือ ตอบวา ไมใชไม
บริสุทธิ์ เพียงแตวาบริสุทธิ์ไมเทากับพระตถาคต. พระขีณาสพที่ฟงมา
นอย ยอมไมตองอาบัติที่เปนโลกวัชชะ ก็จริงอยู, แตเพราะไมฉลาดใน
พุทธบัญญัติ ก็ยอมจะตองอาบัติในกายทวาร ประเภททําวิหาร ทํากุฏิ
( คลาดเคลื่อนไปจากพุทธบัญญัติ ) อยูรวมเรือน นอนรวมกัน ( กับอนุปสัมบัน เปนตน ). ยอมตองอาบัติในวจีทวารประเภทชักสื่อ กลาวธรรม
โดยบท พูดเกินกวา ๕-๖ คํา บอกอาบัติที่เปนจริง ( เปนตน ). ยอม
ตองอาบัติเพราะรับเงินรับทอง ในทางมโนทวารดวยอํานาจยินดีเงินทองที่
เขาเก็บไวเพื่อตน. แมพระขีณาสพ ขนาดพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ยัง
เกิดมโนทุจริตขึ้นได ดวยอํานาจที่นึกตําหนิ ในมโนทวาร. เมื่อศากยะปาตุเมยยกะ ขอขมาพระผูมีพระภาคเจาเพื่อประโยชนแกพระสารีบุตร และ
พระโมคคัลลานะ ในคราวที่ทรงประณาม พระเถระทั้งสองนั้น พรอมกับ
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ในเรื่องปาตุมะ พระเถระ อันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา." เธอคิดอยางไร สารีบุตร เมื่อภิกษุสงฆถูกเราประณามแลว".
ดังนี้ ก็ใหเกิดความคิดขึ้นวา "เราถูกพระศาสดาประณาม เพราะไมฉลาด
เรื่องบริษัท. ตั้งแตบัดนี้ไป เราจะไมสอนคนอื่นละ" จึงไดกราบทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามีความคิดอยางนี้วา " ภิกษุสงฆ
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประณามแลว, บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา จักทรง
ขวนขวายนอย ประกอบทิฐธรรมสุขวิหารธรรมอยู แมเราทั้งสองก็จัก
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ขวนขวายนอย ประกอบทิฐธรรมสุขวิหารธรรมอยู. ลําดับนั้น พระศาสดา
เมื่อจะทรงยกขอตําหนิ เพราะมโนทุจริตนั้น ของพระเถระ จึงตรัสวา
"เธอจงรอกอนสารีบุตร. ความคิดอยางนี้ไมควรที่เธอจะใหเกิดขึ้นอีกเลย
สารีบุตร". แมเพียงความคิดวา "เราจะไมวากลาวสั่งสอนคนอื่น อยางนี้"
ก็ชื่อวาเปนมโนทุจริต ของพระเถระ แตพระผูมีพระภาคเจา ยอมไมมีพระ
ดําริเชนนั้น และการที่พระผูมีพระภาคเจาผูทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
แลว จะไมพึงมีทุจริตนั้น ไมใชของนาอัศจรรย. แมแตดํารงอยูในภูมิ
แหงพระโพธิสัตว ทรงประกอบความเพียรอยู ๖ ป พระองคก็มิไดมีทุจริต.
แมเมื่อเหลาเทวดาเกิดความสงสัยขึ้นอยางนี้วา "หนังทองติดกระดูกสันหลัง
(อยางนี้) พระสมณโคดม ถึงแกการดับสูญ ( เสียละกระมัง )" เมื่อถูก
มารใจบาป กลาวอยูวา " สิทธัตถะ ทานจะตองมาลําบากลําบนทําไม
ทานสามารถที่จะเสวยโภคสมบัติไปดวย สรางบุญกุศลไปดวยได" ดังนี้
แมเพียงความคิดวา "เราจัก ( กลับไป ) เสวยโภคสมบัติ" ก็ไมเกิด.
ครั้นแลว มารก็ติดตามพระผูมีพระภาคเจาในเวลาที่ยังเปนพระโพธิสัตว
อยูถึง ๖ ป ในเวลาที่ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว อีก ๑ ป ก็มิไดเห็น
โทษผิดอันหนึ่งอันใด จึงกลาวความขอนี้ไว แลวหลบไป วา" เราติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปทุกยางกาว
ตลอดเวลา ๗ ป ก็มิไดเห็นขอบกพรองใด ๆ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีพระสติไพบูลยนั้นเลย"
อีกประการหนึ่ง พึงทราบความไมมีทุจริตของพระผูมีพระภาคเจา
แมดวยอํานาจแหงพุทธธรรม ๑๘ ประการ. อันวาพุทธธรรม ๑๘
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ประการ ดังนี้ พระตถาคตไมมีกายทุจริต ๑ ไมมีวจีทุจริต ๑ ไมมีมโน
ทุจริต ๑ พุทธญาณไมมีอะไรติดขัดในอดีต ๑ พุทธญาณไมมีอะไรติดขัดใน
อนาคต พุทธญาณไมมีอะไรติดขัดในปจจุบัน ๑ กายกรรมทัง้ ปวงของ
พระผูมีพระภาคเจา คลอยตามพระญาณ ๑ วจีกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคเจา คลอยตามพระญาณ ๑ มโนกรรมทั้งปวงของพระผูมีพระภาคเจา คลอยตามพระญาณ ๑ ไมมีความเสื่อมฉันทะ ๑ ไมมีความ
เสื่อมวิริยะ ๑ ไมมีความเสื่อมสติ ๑ ไมมีการเลน ๑ ไมมีการวิ่ง ๑
ไมมีความพลาดพลั้ง ๑ ไมมีความผลุนผลัน ๑ ไมมีพระทัยที่ไมขวนขวาย ๑
ไมมีอกุศลจิต ๑.
คําวา กิฺจนา หมายถึงปลิโพธ เครื่องกังวล. คําวา ราโค กิฺจน
มีคํานิยามวา ราคะ เมื่อเกิดขึ้น ยอมผูกมัดขัดของสัตวเอาไว (ไมใหหลุด
พนจากวัฏฏะ ) ดังนั้น ทานจึงเรียกวา กิฺจนะ ( เครื่องของ ). แมใน ๒
บทนอกนี้ก็มีนัยเดียวกันนี้แล.
คําวา อคฺคิ มีคํานิยามวา ชือ่ วา อัคคี เพราะอรรถวา ตามเผา
ไหม. คําวา ราคคฺคิ มีคํานิยามวา ราคะ เมื่อเกิดขึ้น ยอมตามไหม
เผาผลาญสัตวใหรอน ดังนั้น ทานจึงเรียกวา. อัคคี. แมใน ๒ บทนอกนี้
ก็มีนัยเดียวกันนี้. ในกรณีนั้น มีเรื่อง ( ดังตอไปนี้เปนตัวอยาง). ภิกษุณี
สาวรูปหนึ่ง ไปยังโรงอุโบสถ ทําจิตตลบรรพตวิหาร ยืนมองรางของนาย
ทวารบาลอยู. ครั้นแลว ราคะก็เกิดขึ้น ภายในใจของเธอ. เธอถูกราคะ
นั้นเองเผาเอาจนตายไป ( ในขณะที่ยืนอยูตรงนั้นเอง ). พวกภิกษุณี เมื่อ
จะกลับ จึงกลาวขึ้นวา " ภิกษุณีรูปนี้ ยินดีอยู ( ตรงนั้นเอง ), ไปเรียก
เธอมา ". ภิกษุณีรูปหนึ่งเดินไปจับแขนพูดวา "ยืนทําอะไรอยู". พอถูก
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เขารางภิกษุณีสาวนั้น ก็ลมพับลงไป. นี้เปนเรือ่ งที่ราคะตามเผาเอากอน.
สวนเรื่องที่โทสะตามเผาเอานั้น ก็อยางพวกเทวดาประเภทมโนปโทสิกา
( พวกถูกทํารายดวยใจ คือ โกรธขึน้ มาแลวตองจุติไป ). เรื่องที่โมหะตามเผา
เอานั้น พึงเห็นอยางพวกเทวดาประเภทขิฑฑาปโทสิกา ( พวกถูกทําราย
ดวยการเลน). คือ เทวดาพวกนั้นหลงลืมสติดวยอํานาจโมหะ. เพราะฉะนั้น
พอเลยเวลาอาหารไปแลว มัวแตเที่ยวเลนอยูจึงตองสิ้นชีวติ ไป.
พึงทราบวินิจฉัย ในบทวา อาหุเนยฺยคฺคิ เปนตน. เครื่องสักการะ
ทานเรียกวาอาหุนะ. บุคคลผูควรแกอาหุนะ ชื่อวา อาหุไนย. แทจริง
มารดาบิดา ยอมควรแกอาหุนะ เพราะมีอุปการะมากแกบุตร. บุตรทั้งหลาย
เมื่อปฏิบัติ ผิดพลาดในมารดาบิดา ก็ยอมไปเกิดในอบาย มีนรกเชนตน,
ดังนั้น แมวา มารดาบิดาจะไมตามเผาไหมบุตรก็จริง แตก็เปนตนเหตุ
แหงการถูกเผาไหม. ทานเรียกวา อาหุเนยยัคคิ (ไฟคืออาหุไนยบุคคล)
โดยอรรถวา ตามเผาไหม ดวยประการดังนี้. ความขอนี้นั้นพึงทราบดวย
เรื่องนายมิตตวินทุกะ.
เรื่องมีอยูวา นายมิตตวินทุกะ ถูกมารดากลาววา "ลูกเอย วันนี้
เจาจงรักษาอุโบสถฟงธรรมที่วัดตลอดทั้งคืนเถิด แมจะใหเจาพันหนึ่ง"
ดวยความอยากไดทรัพย จึงสมาทานอุโบสถไปวัด หมายใจวา "ที่ตรงนี้
ปลอดภัย" จึงหลบเขาไปนอนอยูใตธรรมาสน หลับไปตลอดทั้งคืน
(รุงเชา ) ก็กลับบาน. ฝายมารดาตมยาคูไว แตเชาตรู เสร็จแลวก็ยก
เขาไปให. นายมิตตวินทุกะดื่มยาคูทั้ง ๆ ที่ยังกําเงินพันไว. ตอมาเขามี
ความคิดขึ้นวา จะรวบรวมทรัพย. ก็เลยคิดอยากจะไป ( คาขาย ) ทาง
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เรือเดินทะเล. ทีนั้น มารดาหามเขาไววา "ลูกเอย ในตระกูลนี้ มี
ทรัพยอยูถึง ๔๐ โกฏิแลว อยาไปเลย". เขาไมเอาใจใสตอคําขอรองของ
มารดา ขืนจะไปใหได. มารดาจึงยินขวางหนาไว. เขาโกรธมารดาวา "แมนี่
มายืนขวางหนาเราได " จึงเตะมารดาลมลง แลวเดินขามไป. มารดาลุกขึ้น
กลาววา "ลูกเอย เจาคงจะสําคัญวา ทํากรรมเห็นปานนี้ในคนที่เปนแม
อยางเรา แลวเดินทางไป จักมีความสุขในที่ที่ไปถึง ". เมื่อนายมิตตวินทุกะ
ลงเรือไป ถึงวันที่ ๗ เรือก็หยุด (ขึ้นมาเฉย ๆ ). คนทั้งหลาย (ที่ไปในเรือ)
เหลานั้นพากันกลาววา " ในเรือลํานี้" มีคนบาปอยูเปนแน จงจับสลาก
กันดูเถิด " . เมื่อจับสลากกัน ก็ตกอยูแกนายมิตตวินทุกะ นั่นเอง ถึง
๓ ครั้ง. คนเหลานั้นก็เอาเขาลงแพ ลอยไปในทะเล. เขาไปถึงเกาะแหงหนึ่ง
เสวยสมบัติอยูกับพวกนางเวมานิกเปรต เมื่อเปรตพวกนั้นบอกวา อยาไป
ตอ ๆ ไปอีกเลย ก็กลับมองเห็นสมบัติ (ขางหนา) เปนสองเทาอยูร่ําไป
จนกระทั่งไดพบสัตวตนหนึ่งมีจักรคม ". (พัดผันอยูที่ศีรษะ ). เขาเห็นจักร
นั้นเปนประหนึ่งดอกบัว. จึงกลาวกับสัตวตนนั้นวา นี่แมทานจงให
ดอกบัวที่ทานประดับอยูนี้แกขาพเจาเถิด". สัตวนั้นกลาววา " นายเอย นี่แน
มิใชดอกบัวดอก นี่มันจักรคม ". เขากลับพูดวา " ทานหลอกขาพเจา,
ดอกบัวทําไมขาพเจาจะไมเคยเห็น" ดังนี้แลว กลาวตอไปวา "ทานลูบไล
จันทนแดงอยูแลว ไมอยากจะใหดอกบัวเครื่องประดับแกขาพเจา. สัตวตน
นั้นคิดวา "บุรุษผูนี้คงจะไดทํากรรมอยางเดียวกับที่เราทํา จึงอยากจะเสวย
ผลกรรมนั้น". ครั้นแลว จึงกลาวกับนายมิตตวินทุกะ วา "เอาเถิด
ขาพเจายกให" แลวเหวี่ยงจักรไปบนศีรษะของเขา. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวไววา
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" ไดสี่แลวอยากไดแปด ไดแปดแลวอยากไดสิบหก
ไดสิบหกแลวอยากไดสามสิบสอง จึงตองมาทูนจักรไว
คนที่ถูกความอยากเลนงานเอา จักรกําลังหมุนอยูบนหัว".
เจาของเรือน ทานเรียกวา คฤหบดี คฤหบดีนั้น ชื่อวา มีอุปการะ
มาก แกมาตุคาม ดวยการเพิ่มใหซึ่งสิ่งของเชนที่นอน, ผาผอนเครื่องแตงตัว
เปนตน. มาตุคาม นอกใจคฤหบดี ยอมไปเกิดในอบายมีนรกเปนตน ดังนั้น
คฤหบดีนั้น ทานจึงเรียกวา คหปตัคคิ ดวยอรรถวา ตามเผาไหมโดย
นัยกอนเชนกัน. ในกรณีนั้น มีเรื่อง ( นี้เปนตัวอยาง )ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา ภริยาของอุบาสกผูเปนโสดาบัน
ประพฤตินอกใจ. อุบาสกเห็นเหตุนั้นโดยประจักษ จึงกลาววา "เหตุไร
เธอจึงทําอยางนั้น. ภริยาตอบวา " ถาดิฉันทําเห็นปานนั้น ( จริงอยางที่ทาน
วา ), ขอใหสุนัขตัวนี้ ทิ้งกัดดิฉันเถิด" ดังนี้แลว ตายไปเกิดเปนเวมานิกเปรตที่สระกัณณเมุณฑกะ. กลางวันเสวยสมบัติ กลางคืนเสวยทุกข. คราว
นั้น พระเจาพาราณสี เสด็จลาเนื้อ เขาไปในปา เสด็จไปถึงสระกัณณมุณฑกะ โดยลําดับ ไดเสวยสมบัติอยูกับนาง. นางเปรตลวงทาวเธอไป
เสวยทุกขในตอนกลางคืน. พระราชาทรงทราบความแลว ทรงสงสัยวา
" นางไปที่ไหนหนอ " จึงเสด็จตามไปขางหลัง ทรงหยุดอยูไมหางนัก
ทอดพระเนตรเห็นสุนัขตัวหนึ่งออกมาจากสระกัณณมุณฑกะ กัดกินนาง
เสียงดังกรุบ ๆ กรับ ๆ อยู จึงทรงฟนดวยพระแสงดาบ ขาดสองทอน. สุนัข
กลับเพิ่มขึ้นเปน ๒. เมื่อถูกฟนขาดอีก ก็เปน. เมื่อถูกฟนขาดอีก ก็เพิ่ม
เปน ๘. เมื่อถูกฟนขาดอีก ก็เพิ่มขึ้นเปน ๑๖. นางทูลวา "สวามี พระองค
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ทรงทําอะไร". ทาวเธอตรัสวา "นี้อะไรกัน". นางทูลวา พระองค
อยาทําอยางนั้น จงทรงถมกอนเขฬะลงบนพื้นแลวขยี้ดวยพระบาท".
ทาวเธอทรงทําตามที่นางทูลบอก. สุนัขทั้งหลายก็หายไป. วันนั้นพอดีนาง
สิ้นกรรม พระราชาไมทรงสบายพระทัย จึงทรงเริ่มจะเสด็จกลับ. นาง
ทูลวา " สวามี กรรมของหมอมฉันสิ้นแลว อยาเสด็จไปเลย". พระราชา
ไมทรงฟง เสด็จไปจนได. สวนในคําวา ทกฺขิเณยฺยคฺคิ นี้ คําวา ทกฺขิณา
คือปจจัย ๔. ภิกษุสงฆ ชื่อวา ทักขิไณยบุคคล. ภิกษุสงฆ ชือ่ วา มีอุปการะ
มากเเกคฤหัสถ ดวยการชักนํา ใหประพฤติในกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เปนตนวา สรณะ ๓ ศีล ๕ ศีล . การเลี้ยงดูมารดาบิดา การบํารุง
สมณพราหมณผูมีธรรม. คฤหัสถที่ปฏิบัติผิดในภิกษุสงฆ บริภาษดาทอ
ภิกษุสงฆ ยอมไปเกิดในอบายมีนรกเปนตน ดังนั้น แมภิกษุสงฆทานก็
เรียกวา ทักขิเณยยัคคิ ดวยอรรถวา ตามเผาไหมโดยนัยกอนเชนกัน.
และเพื่อจะใหความขอนี้กระจาง ควรจะแถลงเรื่องเวมานิกเปรตโดยละเอียด
ดวย.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ติวิเธน รูปสงฺคโห นี้ตอไป. คําวา ติวิเธน
แปลวา ๓ สวน. คําวา สงฺคโห หมายเอาสังคหะ ๔ อยางคือ ชาติสังคหะ
สัญชาติสังคหะ กิริยสังคหะ และคณนสังคหะ. บรรดาสังคหะ ๔ อยางนั้น
การรวบรวมเปนตนวา " กษัตริยทั้งปวงจงมา " ดังนี้ ชื่อวา ชาติสังคหะ
(รวบรวมตามชาติกําเนิด ). การรวบรวมเปนตนวา " ชาวโกศล ทั้งหมด
จงมา" ดังนี้ ชื่อวา สัญชาติสังคหะ ( รวบรวมตามสัญชาติ ). การรวบรวม
เปนตนวา " ควาญชางทั้งหมด จงมา" ดังนี้ ชือ่ วา กิริยสังคหะ ( รวบรวม
ตาม อาการที่ทํา ). การรวบรวมนีว้ า " ถามวา อายตนะ คือ จักษุ
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นับเขาในขันธไหน ตอบวา อายตนะ คือ จักษุ นับเขาในรูปขันธ
พระสกวาทีกลาววา ถาอายตนะ คือ จักษุนับเขาในรูปขันธ ดวยเหตุนั้น
ก็ควรจะกลาววา อายตนะคือ จักษุ สงเคราะหเขาดวยรูปขันธ" ดังนี้
ชื่อวา คณนสังคหะ (รวบรวมตามการนับเขาได ). คณนสังคหะนั้น
มุงหมายเอาในที่นี้ . เพราะฉะนั้น คําวา ติวิเธน รูปสงฺคโห จึงมีความหมาย
วา การนับรูปเปน ๓ สวน. พึงทราบวินิจฉัยในสนิทัสสนะ เปนตน. รูป
พรอมทั้งนิทัสสนะ กลาวคือจักษุวิญญาณที่เปนไปปรารภตน ชื่อวา
สนิทัสสนะ รูปพรอมทั้งปฏิฆะ เพราะสามารถที่จะกระทบจักษุ ชื่อวา
สัปปฏิฆะ. สัปปฏิฆะนั้น โดยความหมาย ก็คือรูปายตนะนั่นเอง. นิทัสสนะ
กลาวคือ จักษุวิญญาณของรูปนั้นไมมี ดังนั้น จึงชื่อวา อนิทัสสนะ. รูป
พรอมทั้งปฏิฆะ เพราะสามารถที่จะกระทบโสต ชื่อวา สัปปฏิฆะ. สัปปฏิฆะ
นั้น โดยความหมาย ก็คือ อายตนะ ๙ มีอายตนะคือจักษุเปนตน.
นิทัสสนะมีประการดังกลาวมาแลว ของรูปนั้นไมมี ดังนั้น จึงชื่อวา
อนิทัสสนะ. ปฏิฆะของรูนั้นไมมี ดังนั้น จึงชื่อวา อัปปฏิฆะ. อัปปฏิฆะนั้น
โดยความหมาย ก็คือ สุขุมรูปที่เหลือ ยกเวนอายตนะ ๑๐.
คําวา ตโย สงฺขารา มีคํานิยามวา ชื่อวา สังขาร เพราะปรุงขึ้น
คือทําใหเปนกลุมขึ้น ซึ่งธรรมที่เกิดรวมกัน และธรรมที่มีผลในกาลตอไป.
ชื่อวา อภิสังขาร เพราะปรุงขึ้นอยางยิ่ง. อภิสังขารคือบุญ ชื่อวา
ปุญญาภิสังขาร.
คําวา ปุญญาภิสังขารนั้น เปนชื่อของมหาจิตเจตนา อันเปน
กามาวจรกุศล ๘ ดวง และเจตนาอันเปนรูปาวจรกุศล ๕ ดวง ที่ทานกลาว
ไวอยางนี้วา " บรรดาอภิสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขารคืออะไร คือ กุศล
เจตนา เปนกามาวจร รูปาวจร สําเร็จดวยทาน สําเร็จดวยศีล สําเร็จ
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ดวยภาวนา". บรรดาเจตนาเหลานั้น เฉพาะเจตนา ๘ ดวง สําเร็จดวย
ทาน สําเร็จดวยศีล . ทั้ง ๓ ดวง สําเร็จดวยภาวนา. อุปมาเหมือนบุคคล
สาธยาย ธรรมที่ตนคลอง แมจะวาไป ๑ หรือ ๒ หัวขอแลว ก็ไมรู ภายหลัง
ระลึกขึ้นมา จึงรู ฉันใด ทานผูทํากสิณบริกรรม พิจารณาฌานที่ตนคลอง
อยูภาวนาก็ยอมเปนญาณวิปยุต (ไมประกอบดวยความรู) ไดบาง ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ ดวยเหตุนั้นจึงกลาววา "ทั้ง ๑๓ ดวง สําเร็จดวยภาวนา .
บรรดาปุญญาภิสังขารที่สําเร็จดวยทานเปนตนนั้น ความตั้งใจ จํานงจงใจ
ที่ปรารภทาน เกิดขึ้น มีทานเปนหลัก นี่ทานเรียกวา ปุญญาภิสังขารที่
สําเร็จดวยทาน ความตั้งใจจํานง จงใจที่ปรารภศีล ปรารภภาวนาเกิดขึ้น
มีภาวนาเปนหลัก นี้ทานเรียกวา ปุญญาภิสังขารที่สําเร็จดวยภาวนา. ดัง
กลาวมานี้ เปนสังเขปเทศนา. เจตนาที่เปนไปในกาลทั้ง ๓ ของผูถวายสิ่ง
ของนั้น ๆ ในจําพวกปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน อารมณ ๖ มีรูปารมณเปนตน
หรือทานวัตถุ ๑๐ อยางมีขาวเปนตน คือในกาลเบื้องตน ตั้งแตยังสิ่งของ
เหลานั้นใหเกิดขึ้น ในกาลขณะกําลังบริจาค ๑ ในกาลที่หวนระลึกในภาย
หลังดวยจิตโสมนัส ดังนี้ ชื่อวา ทานมัยเจตนา (เจตนาที่สําเร็จดวยทาน)
สวนเจตนาที่เปนไปแลว ของทานผูไปวัดดวยตั้งใจวา " จักบวชบําเพ็ญศีล".
ของผูกําลงบวช ของผูยังมโนรถ ใหถึงที่สุดแลว หวนระลึกวา "เราบวช
แลวหนอ สําเร็จประโยชนดวยของผูสํารวมพระปาฏิโมกข ของผูพิจารณา
ปจจัยทั้งหลาย มีจีวรเปนตน ของผูสํารวมทวารมีจักษุทวารเปนตนใน
อารมณมีรูปเปนตน ที่มาถึงเขา และของผูชําระอาชีวะใหหมดจด ( ดังนี้)
ชื่อวา สีลมัยเจตนา ( เจตนาที่สําเร็จดวยศีล ). เจตนาที่เปนไปแลว ของ
ทานผูอบรมจักษุ โดยความไมเที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา ดวยวิปสสนา.
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มรรค ที่กลาวไวในปฏิสัมภิทา ของทานผูอบรมใจ ฯลฯ ของทานผูอบรม
จักษุวิญญาณ มโนวิญญาณ จักษุสมั ผัส มโนสัมผัส เวทนาที่เกิดแต
จักษุสัมผัส เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส ในรูปารมณ ในธรรมารมณ
ของทานผูอบรมรูปสัญญา ฯลฯ ชรามรณะ โดยความไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตาชื่อวา ภาวนามัยเจตนา ( เจตนาที่สําเร็จดวยภาวนา). ดังกลาว
มานี้ เปนวิตถารกถา. อภิสังขารนั้นดวย มิใชบุญ (เปนบาป) ดวย
ดังนั้น จึงชือ่ วา อปุญญาภิสังขาร ( อภิสังขารอันเปนบาป ). คําวา
อปุญญาภิสังขารนี้เปนชื่อของเจตนา ที่สัมปยุตดวยอกุศลจิต. สมดังที่ทาน
กลาวไววา "บรรดาอภิวังขารเหลานั้น อปุญญาภิสังขารคืออะไร คือ
อกุศลเจตนาที่เปนกามาวจร นี้เรียกวา อปุญญาภิสังขาร". ที่ชื่อวา
อาเนญชาภิสังขาร เพราะปรุงขึ้นอยางยิ่ง ซึ่งอรูปนั่นเองที่เปนวิบาก ไม
หวั่นไหว ไมสั่นคลอน สงบ. คําวา อาเนญชาติสังขารนี้ เปนชื่อของ
กุศลเจตนาอันเปนอรูปาวจร ๔ ดวง. สมดังที่ทานกลาวไววา " บรรดา
อภิสังขารเหลานั้น อาเนญชาภิสังขารคืออะไร คือกุศลเจตนา อันเปน
อรูปาวจร นี้เรียกวา อาเนญชาภิสังขาร".
พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลัตติกะ ตอไป. บุรุษบุคคล ๗ ชนิด ยอม
ศึกษาไตรสิกขา ดังนั้น จึงชื่อวาเสกขะ ( ผูยังตองศึกษา ). พระขีณาสพ
ไมตองศึกษาอีกเพราะศึกษาไตรสิกขาจบแลว ดังนั้น จึงชื่อวา อเสกขะ
( ผูไมตองศึกษา ). ปุถชุ น ชื่อวา เสกขะก็ไมใช อเสกขะก็ไมใช เพราะ
อยูภายนอก จากสิกขาทั้งหลาย. พึงทราบวินิจฉัยในเถรัตติกะตอไป. ทาน
เปนผูใหญโดยชาติ ชื่อวา คิหิชาติเถระ. ทานผูประกอบดวยธรรมอยาง
เดียว หรือหลายอยาง ในบรรดาธรรมทั้งหลาย ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
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" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ทําใหเปนเถระ ๔ ประการเหลานี้ คือ
พระเถระในพระศาสนานี้ เปนผูมีศีล เปนพหูสูต ไดฌาน ๔ เพราะสิ้น
อาสวะทั้งหลาย ฯลฯ เขาถึงพรอมอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ทํา
ใหเปนเถระ ๔ ประการเหลานี้แล " ดังนี้ ชื่อวา ธรรมเถระ. ทานผูมี
ชื่อวาเถระอยางนี้ คือ "ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ทีช่ อื่ วา พระเถระ" ก็ดี
คนทั้งหลายเห็นนักบวชเชนสามเณรเปนตน ทีบ่ วชเวลามีอายุมากแลว
เรียกขานวา " พระเถระ พระเถระ" ก็ดี นี้ชื่อวา สมมติเถระ.
พึงทราบวินิจฉัยในบุญญกิรยิ าวัตถุตอไป. ทานนั่นเอง ชื่อวา ทานมัย
การทําบุญนั้นดวย วัตถุ ( คือที่ตั้ง ) แหงบุญญานิสงสเหลานั้นดวย ดังนั้น
จึ่งชื่อ บุญญกิริยาวัตถุ ( ที่ตั้งแหงการทําบุญ) แมในบุญญกิรยิ าวัตถุ ขออื่น ๆ
ก็มีนัยเชนเดียวกันนี้. แตโดยความหมาย พึงทราบบุญญกิรยิ าวัตถุ ๓ อยาง
เหลานี้ พรอมทั้งบุรพภาคเจตนา ( ความตั้งใจกอนและทํา ) และอปรภาค
เจตนา ( ความตั้งใจภายหลังจากทําแลว ) ดวยอํานาจแหงเจตนาที่สําเร็จ
ดวยทานเปนตน ซึ่งไดกลาวไวแลวขางตน. และในเรื่องนี้ บุคคลทํากรรม
อยางหนึ่ง ๆ ดวยกาย นับตั้งแตบุรพภาคเจตนา ก็จัดเปนกายกรรม เมื่อ
เปลงวาจาอันมีความหมายอยางนั้น จัดเปนวจีกรรม. เมื่อไมไดยังองคแหง
กาย และองคแหงวาจาใหไหว คิดดวยใจ (อยางเดียว) ก็จัดเปนมโนกรรม
อีกนัยหนึ่ง สําหรับผูใหทานวัตถุมีขาวเปนตน (ในเวลาที่กลาววา) ขาพเจา
ใหอันนทาน ( ใหขาว ) เปนตนก็ดี ในเวลาที่ระลึกถึงทานบารมีแลว ใหก็ดี
จัดเปนบุญญกิริยาวัตถุ สําเร็จดวยทาน. ตั้งอยูในวัตรและศีลแลวให จัดเปน
บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีลเริ่มตั้งความพิจารณาโดยความสิ้นไป เสื่อมไป
แลวให จัดเปนบุญญกิรยิ าวัตถุ สําเร็จดวยภาวนา. บุญกิริยาวัตถุอยางอื่น
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มีอีก ๗ อยาง คือ บุญญกิรยิ าวัตถุอันประกอบดวยความเคารพยําเกรง
ประกอบดวยการขวนขวาย ( ชวยทํากิจของผูอื่น ) การใหสวนบุญ การ
อนุโมทนาสวนบุญ อันสําเร็จดวยการแสดงธรรม อันสําเร็จดวยการฟง
ธรรม บุญกิริยาวัตถุคือ การทําความเห็นใหตรง ดังนี้. บรรดาบุญกิริยา
วัตถุทั้ง ๗ นั้น ความเคารพ ยําเกรง พึงทราบ โดยอาการเชน เห็น
พระผูเฒาแลว ลุกรับ รับบาตรจีวร กราบไหว หลีกทางใหเปนตน.
การขวนขวาย พึงทราบดวยการทําวัตร ปฏิบัติแกพระภิกษุผูแกกวาตน
ดวยการที่เห็นภิกษุเขาบาน เพื่อบิณฑบาตแลว ถือบาตรไปชักชวน รวบรวม
ภิกษาในบาน และดวยการไดฟงวา "ไปเอาบาตรของพวกภิกษุมา"
ดังนี้แลว เรงรีบไปนําบาตรมา เปนตน. การใหสว นบุญพึงทราบ ดวยการ
ที่ถวายปจจัย ๔ แลว ( ตั้งจิตอุทิศ ) ใหเปนไปวา "สวนบุญจะมีแกสรรพ
สัตว". การอนุโมทนาสวนบุญ พึงทราบ ดวยการอนุโมทนาสวนบุญ
ที่ผูอื่นใหวา "สาธุ ถูกดีนักแลว". ภิกษุรูปหนึ่งตั้งอยูในความปรารถนา
วา " คนทั้งหลายจักรูจักเราวาเปนธรรมกถึก ดวยอุบายอยางนี้" เปนผู
หนักในลาภแสดงธรรม ขอนั้นไมมีผลมาก. ภิกษุรูปหนึ่งแสดงธรรมที่ตน
คลองแกชนอื่นๆ โดยไมไดหวังผลตอบแทน นี้ชื่อวา บุญกิรยิ าวัตถุ สําเร็จ
ดวยการแสดงธรรม. บุคคลผูหนึ่ง เมื่อจะฟงธรรม ก็ฟงดวยความมุงหมาย
วา "คนทั้งหลาย จักไดรูจักเราวา มีศรัทธาดวยอาการอยางนี้" ขอนั้น
ไมมีผลมาก. บุคคลผูหนึ่ง ฟงธรรมดวยจิตที่ออนโยนแผประโยชนวา จัก
มีผลมากแกเราดวยอาการอยางนี้" นี้ชื่อวา บุญกิริยาวัตถุ สําเร็จดวยการ
ฟงธรรมสวนการทําความเห็นใหตรงเปนลักษณะกําหนดสําหรับบุญกิรยิ า
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วัตถุทุกอยาง. ที่จริง คนทําบุญอยางใดๆ ก็ตาม มีผลมากได ก็ดวยความ
เห็นตรงนั่นเอง.บุญกิริยาวัตถุ ๗ อยางเหลานี้ พึงทราบวา รวมเขาได
กับบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยางขางตนนั่นเอง ดวยประการดังนี้. ในที่นี้ ความ
เคารพ ยําเกรง และการขวนขวาย (ชวยทํากิจของผูอื่น ) รวมลงได
ในสีลมัยบุญกิริยาวัตถุ. การใหสวนบุญ และการอนุโมทนาสวนบุญ รวม
ลงไดในทานมัยบุญกิริยาวัตถุ, การแสดงธรรม และการฟงธรรม รวมลง
ไดในภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ การทําความเห็นใหตรง รวมลงไดทั้ง
๓ อยาง.
คําวา โจทนาวตฺถูนิ หมายถึงเหตุที่จะโจท ( กลาวหา ) กัน.
คําวา ทิฏเน หมายความวา เห็นความผิดดวยตาเนื้อก็ตาม ดวยตาทิพย
ก็ตาม แลวโจทขึ้น. คําวา สุเตน หมายความวา ไดยินเสียง ( เลาอาง )
ของผูอื่น ดวยหูธรรมดาก็ตาม ดวยหูทิพยก็ตาม แลวโจทขึ้น. คําวา
ปริสงฺกาย หมายความวา โจทขึ้นดวยความสงสัย เพราะไดเห็นมา ก็ตาม
ดวยความสงสัย เพราะไดยินมาก็ตาม ดวยความสงสัยเพราะไดทราบมา
ก็ตาม. นี้เปนความสังเขปในเรื่องนี้. สวนรายละเอียดพึงทราบตามนัยที่
ไดกลาวไวแลวในสมันตปาสาทิกานั่นแล.
บทวา ผูเขาถึงกาม หมายความวา ผูเขาไปเสพกาม หรือได
เฉพาะกาม. บทวา ผูมีกามปรากฏแลว ไดแก ผูมกี ามผูกมัดไว คือ ผูมี
อารมณผูกมัด. คําวาเปรียบเหมือนมนุษย คือ เหมือนพวกมนุษย. เพราะวา
พวกมนุษย ยอมยังอํานาจใหเปนไปในวัตถุที่ผูกพันเทานั้น มีจิตปฏิพัทธ
ในมาตุคามคนใด ก็ใหเงินรอยหนึ่งบาง สองรอยบาง แลวนํามาตุคาม
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นั้นมาบริโภคโภคะที่ผูกพัน. เทพยดาผูอยูในเทวโลก ๔ เหลา ชื่อวา เทพยดา
บางพวก. แมเทพยดาเหลานั้น ก็ยงั อํานาจใหเปนไปในวัตถุที่ผูกพันนั้น
และ. เทพดาที่เหลือ เวนพวกสัตวนรก ชื่อวา พวกวินิบาต. เพราะ
แมปลา และเตา เปนตนก็ยังอํานาจใหเปนไปในวัตถุที่ผูกพันนั้นแหละ
อธิบายวา ปลาก็ยังอํานาจใหเปนไปกับนางปลา เตาก็ยังอํานาจใหเปนไป
กับนางเตา. สองบทวา เนรมิตแลว ๆ ความวา เนรมิตรูปนั้นๆ ที่ปรารถนา
สําหรับตน โดยเปนรูปสีเขียว และรูปสีเหลืองเปนตน เหมือนเทวดา
เหลามนาปกายิกา เนรมิตรูปไวขางหนาทานพระอนุรุทธะฉะนั้น. บทวา
นิมฺมานรตี ความวา ชื่อวาเทวดาเหลานิมมานรดี เพราะอรรถวา เทวดา
เหลานั้น ยินดีในของเนรมิตที่ตนเนรมิตแลว ๆ อยางนั้น. บทวา
ปรนิมฺมิตกามา แปลวา ผูมีกามที่ผูอื่นเนรมิตให. เพราะวา เทวดาพวก
อื่นรูใจของเทวดาเหลานั้น แลวก็เนรมิตกามโภคะตามที่ชอบใจให เทวดา
เหลานั้น ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามโภคะนั้นนั่นแหละ. ถามวา ผูอื่น
รูใจของคนอื่นไดอยางไร. ตอบวารูไดดวยอํานาจการเสพใชตามปกติ
อุปมาเหมือนพอครัวผูฉลาด เมื่อพระราชาเสวยอยูยอมรูไดวา พระราชา
พระองคนั้นทรงรับสิ่งใด ๆ มาก พระองคยอมโปรดสิ่งนั้น ๆ. ผูอื่นรูอารมณ
ที่เขาชอบใจมากตามปรกติดวยอาการอยางนี้แลว จึงเนรมิตอารมณเชนนั้น
นั้นแลให พวกเขายอมยังอํานาจใหเปนไปในสิ่งที่เขาเนรมิตใหนั้น คือ
เสพเมถุน. สวนพระเถระบางทานกลาววา กามกิจยอมสําเร็จแกพวกเขา
ดวยอาการสักวาหัวเราะ สักวามองดูและสักวาการสรวมกอด. คําของพระ
เถระบางทานนั้น ถูกคัดคานไวในอรรถกถาวาคําที่กลาวนั้นไมมี. กามกิจ
ที่จะพึงตูกตองจะสําเร็จแกผูไมถูกตองดวยกาย หามิได. เพราะวา กามทั้ง

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 316

หลายของเหลาเทพชั้น ฉกามาวจร เปนไปตามปรกติเหมือนกัน. สมจริงดัง
ที่ตรัสไววา
เทพเหลากามาวจรหกชั้นเหลานั้น พรั่ง
พรอมดวยการทั้งปวง อายุของเทพเหลานั้น
เมื่อนับรวมกันจะเปนเทาไร.
บทวา สุขูปปตฺติโย แปลวา ผูไดเฉพาะสุข. คําวา อุปฺปาเทตฺวา
อุปฺปาเทตฺวา สุข วิหรนฺติ ความวา ยังความสุขในปฐมฌานใหเกิดขึ้น
ในขั้นต่ํา แลวเสวยความสุขในฌานอันเปนตัววิบากในชั้นสูง. สองบทวา
สุเขน อภิสนนา แปลวา ชุมฉ่ําดวยสุข ในทุติยฌาน. บทวา ปริสนฺนา
แปลวา ชุมฉ่ําโดยทั่วถึง. บทวา ปริปูรา แปลวา บริบูรณ. บทวา
ปริปฺผุฏา เปนไวพจนของคําวา ปริปูรา นั้นนัน่ แหละ. แมคํานี้ที่วา
สุขหนอ สุขหนอ ก็ทรงตรัสหมายเอาความสุขอันเปนตัววิบาก นั้นนั่งเอง.
ไดยินวา เทพเหลานั้น เกิดความโลภในภพมากชั้น เพราะฉะนั้น จึงเปลง
อุทานอยางนั้นในที่บางแหง ในบางเวลา. บทวา สนฺตเมว แปลวา ประณีต
แท. บทวา สนฺตุสิตา หมายความวา เปนผูสันโดษ เพราะไมตองการ
สุขยิ่งขึ้นไปกวานั้น. สองบทวา สุข ปฏิเวเทนฺติ แปลวา เสวยสุขใน
ตติยฌาน.
ปญญาของพระอริยเจา ๗ พวก ชื่อวา เสกขปญญา ปญญาของ
พระอรหันตเปนอเสกขปญญา ปญญาที่เหลือ เปนเนวเสกขานาเสกขปญญา
( เปนเสกขปญญาก็ไมใช เปนอเสกขปญญาก็ไมใช ). ในปญญาที่สําเร็จ
ดวยความคิด เปนตน มีความพิสดารดังตอไปนี้ ที่วาบรรดาปญญาเหลานั้น
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ปญญาที่สําเร็จดวยความคิดเปนไฉน ในบอเกิดของการงานที่นอมนําเขาไป
ดวยปญญา หรือในบอเกิดของศิลปะ ที่นอมนําเขาไปดวยปญญา หรือใน
สถานที่ของวิชาที่นอมนําเขาไปดวยปญญา บุคคลไมไดฟงมาแตผูอื่น กลับ
ไดกัมมัสสกตาญาณ หรือ สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมิกขันติ ทิฐิ รุจิ
มุนิ เปกขะ ธัมมนิชฌานขันติ เห็นปานนี้ อันใดวารูปไมเที่ยง ฯลฯ
วิญญาณไมเที่ยง นี้เรียกวา จินตามยปญญา ในปญญา ๓ ประการนั้น
ปญญาที่สําเร็จดวยการฟงเปนไฉน ในบอเกิดของการงานที่นอมนําเขาไป
ดวยปญญา ไดฟงจากผูอื่นเทานั้น จึงกลับได ฯลฯ ธัมมนิชฌานขันติ
นี้เรียกวา สุตมยปญญา ในปญญา ๓ ประการนั้น ปญญาที่สําเร็จดวย
การเจริญภาวนาเปนไฉน ปญญาแมทั้งหมดของผูเขาสมาบัติชื่อวา ภาวนามยปญญา.
บทวา สุตาวุธ ไดแก อาวุธ คือ สุตะ. อาวุธ คือ สุตะนั้น
โดยใจความไดแก พระพุทธพจน คือพระไตรปฎก. เพราะวา ภิกษุอาศัย
อาวุธนั้น คือ อาศัยอาวุธ ๕ ประการ ยอมเปนผูไมครั้นคราม ขามลวง
สังสารกันดารได เหมือนทหารกลา ไมครั่มครามขามลวงมหากันดารได
ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้นแหละ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้ง
หลายอริยสาวกผูมีสุตะเปนอาวุธ ยอมละอกุศล ทํากุศลใหเจริญ ละสิ่งที่
มีโทษ ทําสิ่งที่ไมมีโทษใหเจริญ บริหารตนใหบริสุทธิ์อยูดังนี้ . บทวา
ปวิเวกาวุธ ความวา อาวุธ คือ วิเวก แมสามประการนี้คือ กายวิเวก
จิตตวิเวก อุปธิวิเวก. วิเวก ๓ ประการนั้นมีการกระทําตาง ๆ กัน. กายวิเวก
สําหรับบุคคลผูมีกายหลีกออกไป ยินดีในเนกขัมมะ จิตตวิเวกสําหรับบุคคล
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ผูมีจิตบริสุทธิ์ บรรลุถึงความผองแผวอยางยอด และอุปธิวิเวกสําหรับบุคคล
ผูไมมีอุปธิ ถึงซึ่งวิสังขาร (คือพระนิพพาน). ก็บุคคลผูยินดียิ่งแลวในวิเวก
๓ อยางนี้ ยอมไมกลัวแตที่ไหน ๆ เพราะฉะนั้น วิเวกแมนี้ก็เรียกวาอาวุธ
เพราะอรรถวา เปนที่พึ่งอาศัยอาวุธคือปญญา อันเปนโลกิยะ และโลกุตตระ.
จัดเปนอาวุธ คือปญญา. เพราะวา บุคคลผูมีอาวุธ คือ ปญญานั้น ยอมไม
กลัวแตที่ไหนๆ ทั้งใครๆ ก็ไมกลัวบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น ปญญาแมนั้นก็
เรียกวา อาวุธ เพราะอรรถวา เปนที่พึ่งอาศัย .
บทวา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย ความวา อินทรียที่เกิดขึ้น
แกผูปฏิบัติดวยหวังวา เรารูจักธรรมที่ยังไมรู ยังไมแจงในกาลกอนแตนี้.
คําวา อนฺตฺตสฺสามีตินฺทฺริย นี้ เปนชื่อของโสดาปตติมรรคญาณ.
บทวา อฺินฺทฺริย ไดแก อินทรียอันเปนความรูทั่วถึง คือ เปนความรู.
คําวา อฺินฺทฺริย นี้เปนชื่อของญาณ ในฐานะ ๖ ประการ เริ่มแตโสดาปตติผลไป. บทวา อฺาตาวินฺทฺริย นี้ ไดแก อินทรียในธรรมทั้ง
หลายที่เปนของทานผูรูทั่วถึง คือ อันถึงที่สุดกิจของการรู. คําวา อฺญาตาวินฺทฺริย นี้เปนชื่อของอรหัตตผลญาณ.
มังสจักขุ ไดแก จักขุประสาท. ทิพยจักขุ ไดแก ญาณอาศัย
แสงสวาง ปญญาจักขุ ไดแก ปญญาอันเปนโลกิยะ และโลกุตตระ.
พึงทราบวินิจฉัยในอธิสีลสิกขาเปนตนตอไป. ศีลอันยิ่งนั้นดวย
ชื่อวา สิกขา เพราะจะตองศึกษาดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อธิสีลสิกขา. แมในสิกขาทั้ง ๒ นอกนั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในอธิสีลสิกขา
เปนตนนั้น ศีล คือศีลอันยิ่ง จิต คือจิตอันยิ่ง ปญญา ก็คือปญญาอันยิ่ง
เพราะเปนตน พึงทราบความตางกันเพียงเทานี้. ศีล ๕ และ ศีล ๑๐ ชื่อวา
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ศีล. ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ชื่อวา ศีลอันยิ่ง. สมาบัติ ๘ จัดเปนจิต
(สมาธิ). ฌานอันเปนบาทของวิปสสนา จัดเปนจิตอันยิ่ง. กัมมัสสกตาญาณ จัดเปนปญญา. วิปสสนา จัดเปนปญญาอันยิ่ง. เพราะวาศีล ๕
และศีล ๑๐ ยอมมีในพุทธุปบาทกาลแมยังไมเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้น ศีล ๕
ศีล ๑๐ จึงคงเปนศีลนั้นแหละ. ปาติโมกขสังวรศีล ยอมมีเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น เพราะเหตุนั้น ปาติโมกขสังวร จึงจัดเปนศีลอันยิ่ง. แม
ในจิตและปญญาก็นัยนี้เหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง ศีล ๕ ก็ดี ศีล ๑๐ ก็ดี
ที่บุคคลปรารถนาพระนิพพานสมาทานแลว จัดเปนศีลอันยิ่งเหมือนกัน
แมสมาบัติ ๘ ที่บุคคลเขาแลว ก็จัดเปนจิตอันยิ่งเหมือนกัน. หรือวา
โลกิยศีลทั้งหมด เปนศีลเทานั้น. ( สวน ) โลกุตตรศีล เปนศีลอันยิ่ง.
แมในจิตและปญญาก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในภาวนา ตอไป. กายอันเปนไปในทวาร ๕ ของ
พระขีณาสพ ชื่อวา กายภาวนา. สมาบัติ ๘ ชื่อวา จิตตภาวนา.
ปญญาในอรหัตผล ชื่อวา ปญญาภาวนา. ก็พระขีณาสพยอมเปนผู
อบรมกายอันเปนไปในทวาร ๕ มีดแี ลว โดยสวนเดียว. สมาบัติ ๘ ของ
ทานก็ไมทุรพลเหมือนของคนอื่น. และปญญาของทานเทานั้น ชื่อวา
อบรมแลวเพราะความไพบูลยดวยปญญา. เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาว
อยางนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในอนุตตริยะตอไป. วิปสสนาจัดเปนทัสสนานุตตริยะ มรรคจัดเปนปฏิปทานุตตริยะ ผลจัดเปนวิมุตตานุตตริยะ. หรือวา ผล
เปนทัสสนานุตตริยะ มรรคเปนปฏิปทานุตตริยะ นิพพานเปนวิมุตตานุตตริยะ. หรือวา นิพพานจัดเปนทัสสนานุตตริยะ เพราะวา ธรรมดาสิ่งที่จะ
พึงเห็นที่ยิ่งไปกวาพระนิพพานนั้น ยอมไมมี มรรคจัดเปนปฏิปทานุตตริยะ
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ผลจัดเปนวิมุตตานุตตริยะ. คําวา อนุตฺตริย แปลวา สูงสุด คือเจริญที่สุด.
พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิตอไป. สมาธิในปฐมฌาน ที่ทั้งวิตกและ
วิจาร. โดยปญจกนัย สมาธิในทุติยฌาน ไมมวี ิตก มีแตวิจาร. สมาธิที่
เหลือ ( จากสมาธิในทุติยฌาน ) ไมมีทั้งวิตกและวิจาร. กถาในสุญญตะ
เปนตน มี ๓ อยางคือ โดยความสําเร็จ โดยคุณของตน โดยอารมณ.
ภิกษุรูปหนึ่ง ยึดถือโดยความเปนอนัตตา เห็นโดยความเปนอนัตตา ยอม
ออกไป (คือหลุดพน) โดยความเปนอนัตตา ชื่อวา (สุญญตะ) โดยความ
สําเร็จ. วิปสสนาของทานชื่อวา เปนสุญญตะ เพราะเหตุไร. เพราะกิเลส
ตัวกระทําไมใหเปนสุญญตะไมมี. มรรคสมาธิ ชื่อวาเปนสุญญตะ เพราะ
สําเร็จดวยวิปสสนา ผลสมาธิ ชื่อวา เปนสุญญตะ เพราะสําเร็จดวยมรรค.
รูปอื่นอีก ยึดถือโดยความเปนของไมเที่ยง เห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
แลวออกไปโดยความเปนของไมเที่ยง. วิปสสนาของทาน ชื่อวาเปน อนิมิต
ตะ. เพราะเหตุไร. เพราะไมมีกิเลสที่กระทํานิมิต. มรรคสมาธิ ชื่อวา เปน
อนิมิตตะ เพราะสําเร็จโดยวิปสสนา ผล ชื่อวา อนิมิตตะ เพราะสําเร็จโดย
มรรค. รูปอืน่ อีก ยึดมั่นโดยความเปนทุกข เห็นโดยความเปนทุกข แลว
ออกไป ( หลุดพน ) โดยความเปนทุกข. วิปสสนาของทานชื่อวา เปน
อัปปณิหิตะหาที่ตั้งมิได. เพราะเหตุไร. เพราะไมมีกิเลสตัวที่กระทําปณิธิที่
ปรารถนา. มรรคสมาธิ ชื่อวา เปนอัปปณิหิตะ เพราะสําเร็จโดยวิปสสนา
ผลชื่อวา เปนอัปปณิหิตะ. เพราะสําเร็จโดยมรรค กถาโดยความสําเร็จมีเทา
ที่พรรณนามานี้แล. ก็มรรคสมาธิ ชือ่ วา สุญญตะ เพราะวางเปลาจากราคะ
เปนตน ชื่อวา อนิมิตตะ เพราะไมมีราคะ เปนนิมิตเปนตน ชื่อวา
อัปปณิหิตะ เพราะไมมีราคะเปนที่ตั้งอาศัยเปนตน กถาโดยคุณของตน
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มีเทาที่พรรณนามานี้แล. พระนิพพาน ชื่อวา สุญญตะ อนิมติ ตะ และ
อัปปณิหิตะ เพราะวางเปลาจากราคะ เปนตน และเพราะไมมรราคะเปนตน
เปนเครื่องหมาย แลวเปนที่ตั้งอาศัย. มรรคสมาธิ ซึ่งมีนิพพานนั้นเปนอารมณ จึงเปนสุญญตะอนิมิตตะ อัปปณิหิตะ.กถาวาโดนอารมณมีเพียงเทานี้.
ธรรมอันทําความสะอาด คือปฏิปทาแหงความสะอาด ชื่อวา โสเจยฺยานิ. ก็ในขอที่วาดวยความสะอาดนี้ พึงทราบความพิสดารดวยอํานาจ
สุจริต ๓ ซึ่งตรัสไวโดยนัยมีอาทิดังนี้วา ในความสะอาด ๓ อยางนั้น ความ
สะอาดทางกาย เปนไฉน คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาต.
ธรรมอันทําความเปนมุนีไดแก โมเนยฺยปฏิปทา ชื่อวา โมเนยฺยานิ.
ความพิสดารแหงธรรมอันทําความเปนมุนีเหลานั้น ดังนี้วา ในความเปน
มุนีเหลานั้น ความเปนมุนีทางกาย เปนไฉน คือการละกายทุจริต ๓ อยาง
เปนกายโมเนยยะ กายสุจริต ๓ อยาง เปนกายโมเนยยะ ญาณมีกายเปน
อารมณ เปนกายโมเนยยะ มรรคอันสหรคตดวยการกําหนดรูกายเปนกาย
โมเนยยะ การละฉันทราคะในกาย เปนกายโมเนยยะ การเขาจตุตถฌาน
อันดับเสียซึ่งกายสังขาร เปนกายโมเนยยะ ในความเปนมุนีเหลานั้น
ความเปนมุนีทางวาจาเปนไฉน การละวจีทุจริต ๔ เปนวจีโมเนยยะ
วจีสุจริต ๔ ญาณมีวาจาเปนอารมณ มรรคอันสหรคต ดวยการกําหนดรู
วาจา การละฉันทราคะในวาจา การเขาทุติยฌาน อันดับเสียซึ่งวจีสังขาร
เปนวจีโมเนยยะ. ในความเปนมุนีเหลานั้น ความเปนมุนีทางใจเปนไฉน
การละมโนทุจริต ๓ เปนมโนโมเนยยะ มโนสุจริต ๓ ญาณมีใจเปนอารมณ
มรรคอันสหรคตดวยการกําหนดรูใจการละฉันทราคะในใจ การเขาสัญญา
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เวทยิตนิโรธสมาบัติ อันดับเสียซึ่งจิตตสังขาร เปนมโนโมเนยยะ
พึงทราบวินิจฉัยในความเปนผูฉลาดตอไป. ความเจริญชื่อวา อายะ
ความไมเจริญชื่อวา อปายะ. เหตุแหงความเจริญ และไมเจริญนั้น ๆ เปน
อุบาย. ความรูทั่วถึงความเจริญ ความไมเจริญ และเหตุแหงความเจริญ
และไมเจริญ เหลานั้น เปนความฉลาด. ก็ความพิสดารตรัสไวในวิภังค
นั่นแล. สมจริงดังที่ตรัสไววา ในความฉลาดเหลานั้น ความฉลาดในความ
เจริญเปนไฉน ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ ความเห็นชอบในความเจริญนั้น
อันใดวา เมื่อเรามนสิการถึงธรรมเหลานี้ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิดยอมไมเกิด
ขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป ก็หรือวา เมื่อเรามนสิการถึง
ธรรมเหลานี้ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ยอมเปนไปเพื่อความภิญโญภาพ เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ
เพื่อความบริบูรณ นี้เรียกวา ความเปนผูฉลาดในความเจริญ ในความ
ฉลาดเหลานั้น ความฉลาดในความไมเจริญเปนไฉน ปญญา ความรอบรู
ฯ ลฯ ความเห็นชอบในความไมเจริญนั้น อันใดวา เมื่อเรามนสิการถึง
ธรรมเหลานี้ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดยอมไมเกิด และกุศลที่เกิดแลว ยอม
ดับไป ก็หรือวา เมื่อเรามนสิการถึงธรรมเหลานี้ อกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดยอม
เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความภิญโญภาพ เพื่อ
ความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ นี้เรียกวา ความเปนผู
ฉลาดในความไมเจริญ ปญญาอันเปนอุบาย ในความเจริญ และความไม
เจริญนั้น แมทั้งหมด เปนความฉลาดในอุบาย ดังนี้. ก็ความฉลาดใน
อุบายนี้ พึงทราบดวยอํานาจการรูเหตุแหงฐานะที่เกิดขึ้น เพื่อแกไขกิจรีบ
ดวนหรือภัยนั้น ในตอนที่กิจรีบดวนหรือภัยเกิดขึ้น.
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บทวา มทา แปลวา เปนไปดวยอํานาจแหงอาการมัวเมา. ใน
บรรดาความมัวเมาเหลานั้น การกระทํามานะอยางนี้วา เราเปนคนไมมีโรค
ตั้ง ๖๐ หรือ ๗๐ ปลวงไปแลว แมแตชิ้นสมอเรายังไมเคยขบเคี้ยว สวน
คนอื่นเหลานี้ เที่ยวพูดวา ที่โนนยอกขัด พวกเราจะเคี้ยวกินยาใครอื่น
ชื่อวาเปนคนไมมีโรคเหมือนเราดังนี้ . ชื่อวา ความเมาในความเปนผูไมมี
โรค. การที่ยงั อยูในความเปนหนุมสาว แลวทํามานะวา พวกเราจักทําบุญ
ในตอนแก ตอนนี้ยังเปนหนุมเปนสาวอยูกอน ดังนี้ ชื่อวา เมาในความ
เปนหนุมสาว. การกระทํามานะอยางนี้วา เราเปนอยูมานานแลว ยังเปน
อยูนาน จักเปนอยูอีกนาน เราอยูเปนสุขมาแลว กําลังเปนอยูอยางเปน
สุข จักเปนอยูอยางเปนสุข ( ตอไป ) ดังนี้ ชื่อวา เมาในชีวิต.
พึงทราบวินิจฉัยในความเปนใหญตอไป. คุณชาติอันมาแลวจาก
ความเปนใหญ ชื่อวา อาธิปเตยยะ. การทําตนใหเปนใหญ คือใหเปน
หัวหนา อยางนี้วา เราเปนคนเทานี้โดยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ ขอนั้น
ไมควรแกเรา ดังนี้แลว ไมกระทําความชั่ว ชื่อวา อัตตาธิปไตย. การ
ทําชาวโลกใหเปนใหญแลว ไมทําความชั่ว ชื่อวา โลกาธิปไตย. การทํา
โลกุตตรธรรมใหเปนใหญแลวไมทําความชั่ว ชือ่ วา ธรรมาธิปไตย.
เหตุของการกลาวถอยคํา ชื่อวา กถาวัตถุ. สองบทวา อตีต วา
อทฺธาน แปลวา คติธรรม ทีล่ วงไปแลว อธิบายวา ขันธที่เปนอดีต. อีก
อยางหนึ่ง พึงแสดงเนื้อความในคําวา อตีต วา อทฺธาน นี้ โดยนิรุตติปถสูตร ( สูตรที่วาดวยหลักภาษา ) ซึ่งมีที่มาอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย รูปใด
ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว การนับรูปนั้นวา ไดมีแลว
การบัญญัติรปู นั้นวา ไดมีแลว การใหชื่อรูปนั้นวา ไดมีแลว รูปนั้นไม
นับวา จักมี รูปนั้นไมนับวา มีอยู. บทวา วิชฺชา ความวา ชื่อวา วิชชา
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เพราะอรรถวา แทงทะลุความมืด. ชื่อวา วิชชา เพราะอรรถวา ทําให
รูแจงก็ได. ก็บุพเพนิวาสานุสสติญาณซึ่งเกิดขึ้นอยู ชื่อวา วิชชา เพราะ
อรรถวา ทําลายความมืด ซึ่งตั้งปกปดขันธที่เคยอยูอาศัยในกาลกอน และ
กระทําขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน ใหรูแจง. จุตูปปาตญาณ ชื่อวา
วิชชา เพราะอรรถวา ทําลายความมืดที่ปกปดจุติ และกระทําจุติ และปฏิสนธินั้นใหรแู จง. ญาณ ความรูในความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ชือ่ วา วิชชา
เพราะอรรถวา ทําลายความมืดที่ปกปดสัจจะ ๔ และกระทําสัจจะธรรมทั้ง ๔
ใหรูแจง พึงทราบวินิจฉัยในวิหารธรรมตอไป. สมาบัติ ๘ ชือ่ วา ทิพยวิหารธรรม. อัปปมัญญา ๔ ชื่อวา พรหมวิหารธรรม ผลสมาบัติชื่อวา
อริยวิหารธรรม. ปาฏิหาริยทั้งหลาย ทรงใหพสิ ดารแลวในเกวัฏฏสูตร.
ในคําวา อิเม โข อาวุโส ดังนี้เปนตน พึงประกอบโดยนัยดังกลาวเเลว
นั่นแล. พระเถระเมื่อกลาวปญหา ๑๘๐ ขอ ดวยอํานาจ ติกะ ๖๐ ถวน
จึงไดแสดงสามัคคีรสไว ดวยประการฉะนั้นแล.
จบหมวด ๓
วาดวยธรรมหมวด ๔
พระเถระครั้นแสดงสามัคคีรสดวยอํานาจหมวด ๓ ดวยประการ
ดังนี้แลว บัดนี้หวังจะแสดงดวยอํานาจหมวด ๔ จึงเริ่มเทศนาอีก. บรรดา
หมวด ๔ เหลานั้น หมวด ๔ วาดวยสติปฏฐาน ทานใหพิสดารแลวใน
เบื้องตนนั่นเอง. พึงทราบอธิบายในหมวด ๔ วา ดวยสัมมัปปธาน. ขอวา
ฉนฺท ชเนติ ความวา ใหเกิดกัตตุกัมยตาฉันทะ ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
ความพอใจ ความเปนผูมีความพอใจ ความเปนผูใครจะทําอันใด นั้นจัด
เปนกุศล คือความเปนผูมีความพอใจในธรรม. ขอวา วายมติ ความวา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 325

ทําความพยายาม. ขอวา วิริย อารภติ ความวา ทําความเพียรใหเกิดขึ้น.
ขอวา จิตฺต ปคฺคณฺหติ ความวา ค้ําชูจิตไว. นี้เปนความยอในที่นี้.
สวนความพิสดาร มาแลว ในสัมมัปปธานวิภังคนั่นเอง. ในอิทธิบาท
ทั้งหลาย พึงทราบอธิบาย ดังตอไปนี้ . สมาธิที่อาศัยฉันทะเปนไป ชื่อวา
ฉันทสมาธิ. สังขารทั้งหลายที่เปนประธาน ชื่อวา ปธานสังขาร. ขอวา
สมนฺนาคต ความวา เขาถึงแลวดวยธรรมเหลานี้ . บาทแหงฤทธิ์ หรือ
ทางอันเปนเครื่องถึงซึ่งเปนความสําเร็จ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อิทธิบาท.
แมในอิทธิบาทขอที่เหลือ ก็นัยนั้นเหมือนกัน. นี้เปนความยอในที่นี้ . สวน
ความพิสดาร มาแลวในอิทธิบาทวิภังคนั้นแล. สวนเนื้อความของอิทธิบาท
นั้นทานแสดงไวแลวในวิสุทธิมรรค. กถาวาดวยฌานทานใหพิสดารไวแลว
ในวิสุทธิมรรคเหมือนกัน.
ขอวา ทิฏธมฺมสุขวิหาราย ความวา เพื่อประโยชนแกการอยู
สบายในอัตภาพนี้นั่นเทียว. ผลสมาบัติและฌาน และฌานที่พระขีณาสพ
ใหเกิดขึ้นแลว ในเวลาตอมา ทานกลาวไวในที่นี้. ขอวา อาโลกสฺ
มนสิกโรติ ความวา ทําไวในใจถึงแสงสวาง มีแสงสวางแหงดวงอาทิตย
ดวงจันทร และแกวมณี เปนตน ทั้งกลางวันหรือกลางคืนวา อาโลโก ดังนี้.
ขอวา ทิวาสฺ อธิฏาติ ความวา ครั้นมนสิการอยางนี้แลว ก็ตั้งสัญญา
ไววา กลางวัน ดังนี้. ขอวา ยถา ทิวา คถา รตฺตึ ความวา เห็นแสงสวาง
ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็มนสิการไปเหมือนฉันนั้น. ขอวา ยถา
รตฺตึ ตถา ทิวา ความวา เห็นแสงสวางในกลางคืนฉันใด ในกลางวัน
ก็มนสิการไปฉันนั้นเหมือนกัน. ขอวา อิติ วิวเฏน เจตสา ความวา
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มีจิตที่เปดแลวอยางนี้. ขอวา อปริโยนทฺเธน ความวา ไมถูกผูกมัดไว
โดยรอบ. ขอวา สปฺปภาส ความวา เปนไปกับแสงสวาง. ขอวา
าณทสฺสนปฏิลาภาย ความวา เพื่อประโยชนแกการไดญาณทัสสนะ.
ทานกลาวอะไรไวดวยคํานี้. ทานกลาวถึงแสงสวางที่เปนเครื่องบรรเทา
ถีนมิทธะ หรือแสงสวางในการบริกรรม. แมดวยคํานี้เปนอันทานกลาวถึง
อะไร. เปนอันทานกลาวถึงทิพยจักษุญาณ ของพระขีณาสพ. อีกอยางหนึ่ง
เมื่อทิพยจักษุญาณนั้น มาแลวก็ตาม ยังไมมาก็ตาม ทานหมายถึงสมาบัติ
ที่มีฌานเปนบาทนั้นแหละ จึงกลาวคําวา ยังจิตที่มีแสงวางใหเกิดมีขึ้น.
ขอวา สติสมฺปชฺาย ความวา เพื่อประโยชนแกสติสัมปชัญญะ อันมี
สัตวเปนที่ตั้ง. ในขอวา วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ เปนตนความวา
วัตถุเปนอันพระขีณาสพรูแลว อารมณก็เปนอันรูแลว เวทนาทั้งหลาย
ยอมเกิดขึ้นอยางนี้ ยอมตั้งอยูอยางนี้ ยอมดับไปอยางนี้ เพราะรูทั้งวัตถุ
และอารมณ. ไมเฉพาะเวทนาอยางเดียวเทานั้น ทานกลาวไวในที่นี้ แม
สัญญาเปนตนก็เปนอันรูชัดแลว ยอมเกิดขึ้น ยอมตั้งอยู และยอมดับไป.
อีกอยางหนึ่ง ความเกิดขึ้นแหงเวทนาก็เปนอันทานรูแลว ความตั้งอยูก็
เปนอันทานรูแลว. ภิกษุแมเมือเห็นลักษณะแหงความเกิดขึ้นวา เพราะ
อวิชชาเกิด เวทนาจึงเกิด เพราะตัณหาเกิด เพราะกรรมเกิด เพราะผัสสะ
เกิด จึงเกิดเวทนา ชื่อวายอมเห็นความเกิดของเวทนาขันธ. ความเกิดขึ้น
แหงเวทนา ยอมเปนอันทานทราบแลวอยางนี้. ทานทราบถึงความตั้งอยู
แหงเวทนาอยางไร. เมื่อทานมนสิการอยูโดยความเปนของไมเที่ยง ก็ยอม
เปนอันทราบถึงความตั้งอยูโดยความเปนของสิ้นไป. เมื่อมนสิการอยูโดย
ความเปนทุกข ยอมเปนอันทราบถึงความตั้งอยูโดยความเปนของนากลัว.
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เมื่อมนสิการอยู โดยความเปนอนัตตา ก็ยอมทราบถึงความตั้งอยูโดยความ
เปนของวางเปลา. ความตั้งอยูแหงเวทนาเปนอันทานทราบแลวอยางนี้.
ทานยอมรูโดยความเปนของสิ้นไป โดยความเปนของนากลัว โดยความ
เปนของวางเปลา. ความตั้งอยูไมไดแหงเวทนา เปนอันทานทราบแลว
อยางไร. ความตั้งอยูไมไดแหงเวทนา ยอมมีไดอยางนี้วา เพราะอวิชชา
ดับ เวทนาจึงดับ ฯลฯ ดังนี้ . ในขอนี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความตามนัย
แมนี้. คําวา รป เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
ขอวา อย อาวุโส สมาธิภาวนา ความวา สมาธิภาวนาซึ่งฌานเปน
บาทนี้ ยอมมีแกญาณเปนเครื่องรูถึงความสิ้นอาสวะ. ขอวา อปฺปมฺา
ความวา อัปปมัญญา ดวยอํานาจการไมถือเอาประมาณแผไปหมดทั้งสิ้น.
ทัสสนภาวนา และวิธีแหงสมาธิ ซึง่ มีการพรรณนาไปตามลําดับบทแหง
อัปปมัญญาเหลานั้น ทานใหพิสดารไวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล. แมกถา
วาดวย อรูป ( ฌาน ) ทานก็ใหพิสดารไวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแหละ.
ขอวา อปสฺเสนานิ ความวา ที่สําหรับอิง. ขอวา สขาย ความวา
ดวยญาณ ฯ ขอวา ปฏิเสวติ ความวา ภิกษุรูดว ยญาณแลว ยอมเสพ
เฉพาะของที่ควรเสพไดเทานั้น. ก็ความพิสดารแหงการเสพนั้น พึงทราบ
โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย แลว จึงเสพจีวร. ขอวา สขาเยก อธิวาเสติ ความวา ภิกษุรูดวยญาณแลว ยอมอดกลั้นอารมณที่ควร
จะอดกลั้นไดนั้นแล. ก็ในขอนี้ พึงทราบความพิสดารโดยนัย เปนตนวา
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเปนผูอดทนตอความหนาวได. ขอวา
ปริวชฺเชติ ความวา ภิกษุรูดวยญาณแลว ยอมเวนสิ่งที่ควร เพื่อละเวน
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นั่นแล. ความพิสดารแหงการเวนนั้น พึงทราบโดยนัยมีอาทิวา ภิกษุ
พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมหลีกเลี่ยงชางดุเสีย. ขอวา วิโนเทติ
ความวา ภิกษุรูดวยญาณแลว ยอมบรรเทาสิ่งควรบรรเทานั้นแล คือ ไลออก
นําออกไมใหอยูในภายใน. ความพิสดารแหงการบรรเทานั้น พึงทราบ
โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุอดกลั้นกามวิตกที่เกิดขึ้นไมได ดังนี้ .
ขอวา อริยวส ความวา วงศของพระอริยะ. เหมือนอยางวา
วงศกษัตริย วงศพราหมณ วงศแพทย วงศศูทร วงศสมณะ วงศพระราชา
ฉันใด วงศพระอริยะ แบบแผนพระอริยะ ที่ ๘ แมน ก็ชื่อวาประเพณีของ
พระอริยะฉันนั้น. ก็อริยวงศนี้นั้นแล ทานกลาววา เปนเลิศกวาวงศเหลานี้
ดุจกลิ่นมีกลิน่ กะลัมพักเปนตน เปนยอดกวากลิ่นที่เกิดจากรากเปนตน
ฉะนั้น. ก็วงศเหลานี้มีอยูแกพระอริยะเหลาใด พระอริยะเหลานั้นไดแกคน
จําพวกไหน. ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกของ
พระพุทธเจา ที่ทานเรียกวา พระอริยะ. วงศของพระอริยเหลานี้ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา อริยวงศ. จริงอยูในกาลกอนแตนี้ มีพระพุทธเจา ๔ องค
คือ พระพุทธเจาตัณหังกร พระพุทธเจาเมธังกร พระพุทธเจาสรณังกร
พระพุทธเจาทีปงกร ทรงอุบัติขึ้นแลว ในที่สุด สี่อสงไขยกับแสนกัปป
พระพุทธเจาเหลานั้นชื่อวาพระอริยวงศของพระอริยะเหลานั้น เพราะเหตุ
นั้นจึงชื่อวา อริยวงศ.ในกาลตอมาแตการปรินิพพานของพระพุทธเจาเหลา
ลวงไปหนึ่งอสงไขย พระพุทธเจาพระนามวา โกณฑัญญะ ทรงอุบัติขึ้น
แลว ฯ ล ฯ ในกัปปนี้ มีพระพุทธเจาเกิดขึ้น ๔ องคคือ พระกกุสันธะ
พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระผูมีพระภาคเจาของพวกเราพระนามวา
โคดมวงศของพระอริยะเหลานั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อริยวงศ. อีกอยาง
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หนึ่ง วงศของพระอริยะ คือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวก
ของพระพุทธเจาทั้งหมด ทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบัน เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา อริยวงศ. ก็อริยวงศเหลานี้นั้นแล พึงทราบวาเปนวงศชั้นยอด
เพราะรูกันวา เปนวงศอันล้ําเลิศ พึงทราบวา เปนไปตลอดกาลนาน
เพราะรูจักกันมานาน พึงทราบวาเปนวงศ เพราะรูวาเปนวงศ. ขอวา
เปนวงศเกา ความวา มิใชเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้. ขอวา ไมกระจัดกระจาย
ความวาไมเกลื่อนกลน คือ ไมถูกนําออกไป. ขอวา อสงฺกิณฺณปุพฺพา
ความวา เปนวงศไมเคยถูกนําออกไป เพราะอรรถวา เปนวงศไมเคย
เกลื่อนกลนแมกับอดีตพุทธเจาทั้งหลาย จะเกลือ่ นกลนกับพระพุทธเจา
ทั้งหลายเหลานี้ไดอยางไร. ขอวา น สกิยนฺติ ความวา ถึงในบัดนี้ ก็มิได
ถูกนําออกไป. ขอวา น สกิยิสฺสนฺติ ความวา แมอันพระพุทธเจาใน
อนาคตทั้งหลาย ก็จักไมนําออกไป. สมณะและพราหมณ ผูเปนวิญูเหลา
ใดในโลก ก็ไมถูกสมณะและพราหมณ ผูเปนวิญูชนเหลานั้น สาปแชง
นินทา ติเตียน.
ขอวา สนฺตุฏโ โหติ ความวา เปนผูสันโดษดวยอํานาจความ
สันโดษในปจจัย. ขอวา อิตรีตเรน จีวเรน ความวา ( เปนผูสันโดษ)
ดวยบรรดาจีวรที่เนื้อหยาบ ละเอียด เศราหมอง ประณีต มัน่ คง เกา
ชนิดใดชนิดหนึ่งหามิได โดยที่แท เปนผูสันโดษดวยบรรดาจีวรตามที่ได
เปนตน ชนิดใดชนิดหนึง่ ตามแตจะได. ก็ในจีวรมีสันโดษ ๓ คือ สันโดษ
ตามได สันโดษตามกําลัง สันโดษตามสมควร. แมในบิณฑบาตเปนตน ก็
นัยนั้นเสมอนกัน. กถาโดยพิสดารแหงสันโดษเหลานั้น พึงทราบตามนัย
ที่กลาวแลวในสามัญญผลสูตรนั่นแล. คําวา เปนผูสันโดษดวยจีวรตามที่ได
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เปนตน ชนิดใดชนิดหนึง่ ทานกลาวหมายเอาสันโดษ ๓ เหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้. ก็ในขอนี้พึงทราบจีวร พึงทราบเขตแหงจีวร พึงทราบ
บังสุกุลจีวร พึงทราบความสันโดษในจีวร พึงทราบธุดงคที่เกี่ยวเนื่องกับ
จีวร.
ขอวา จีวร ชานิตพฺพ ความวา พึงทราบ จีวร ๖ ชนิด มีผา
เปลือกไม เปนตน อนุโลมจีวร ๖ ชนิดมีผาทุกูลเปนตน จีวร ๑๒ ชนิด
เหลานี้ ชื่อวา กัปปยจีวร. สวนจีวรมีอาทิอยางนี้วา ผาคากรอง ผา
เปลือกปอ ผาทอเปนแผน ผากัมพลทอดวยผมมนุษย ผากัมพลทอดวย
ขนหางสัตว หนังเสือ หนังสัตว ปกนกเคา ผาที่พันดวยตนไม ผาที่ใช
เถาวัลยถัก ผาที่ทําดวยตระไครน้ํา ผาที่ถักดวยปอกลวย ผาที่สานดวย
ดอกไมไผ ชื่อวา อกัปปยจีวร ( จีวรที่ไมสมควรจะใช ).
ขอวา จีวรกฺเขตฺต ความวา ชือ่ วา เขตมี ๖ อยาง เพราะเกิด
ขึ้นอยางนี้วา จากสงฆ จากคณะ จากญาติ จากมิตร จากทรัพยของตน
หรือเปนผาบังสุกุล. สวนเขต ๘ พึงทราบดวยอํานาจมาติกา ๘.
ขอวา ปสุกูล ความวา พึงทราบผาบังสุกุล ๒๓ ชนิดคือ
๑. ผาโสสานิกะ
( ผาที่เขาทิ้งไวในปาชา )
๒. ผาปาปณิกะ ( ผาที่เขาทิ้งอยูตามทางเขาตลาด )
๓. ผารถิกะ
( ผาที่เขาทิ้งอยูตามตรอก )
๔. ผูสังการโจฬกะ (ผาที่เขาทิ้งไวในกองหยากเยื่อ )
๕. ผาโสตถิยะ
( ผาที่เขาใชเช็ดครรภมลทินแลวทิ้ง )
๖. ผาสินานะ
( ผาทีเ่ ขาผลัดอาบน้ํามนตแลวทิ้ง )
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๗. ผาติตถะ
(ผาที่ทิ้งอยูตามทาน้ํา)
๘. ผาคตปจจาคตะ
(ผาที่ใชหมศพไปปาชา แลวนํากลับมาทิง้ ไว)
๙. ผาอัคคิทัฑฒะ (ผาถูกไฟไหมแลวทิง้ ไว)
๑๐. ผาโคขายิตะ
(ผาที่โคเคี้ยวแลวเขาทิ้งไว)
๑๑. ผาอุปจิกขายิตะ (ผาปลวกกัดแลวเขาทิ้งไว)
๑๒. ผาอุนธูรขายิตะ (ผาหนูกัดแลวเขาทิ้งไว)
๑๓. ผาอันตัจฉินนะ
(ผาขาดริมแลวเขาทิ้งไว )
๑๔. ผาทสัจฉินนะ
(ผาขาดชายแลวเขาทิ้งไว )
๑๕. ผาธชาหฏะ
(ผาที่เขาชักเปนธงแลวทิ้งไว )
๑๖. ผาถูปะ
(ผาที่เขาบูชาจอมปลวกทิ้งไว)
(ผาของภิกษุดวยกัน)
๑๗. ผาสมณจีวร
๑๘. ผาสามุททิยะ (ผาที่คลื่นทะเลซัดขึ้นฝง)
๑๙. ผาอภิเสกิกะ (ผาที่เขาทิ้งไวในที่ราชาภิเษก)
๒๐. ผาปนถิกะ (ผาที่ตกอยูตามหนทาง ไมปรากฏเจาของ)
๒๑. ผาวาตาหฏะ (ผาที่ลมหอบเอาไปไมมีเจาของติดตาม)
๒๒. ผาอิทธิมยะ (ผาสําหรับเอหิภิกษุ)
๒๓. ผาเทวทัตติยะ (ผาที่เทวดาถวาย)
ก็บรรดาผาเหลานี้ ผาที่ชื่อวา โสตถิยะ ไดแกผาสําหรับเช็ด
ครรภมลทิน ผาที่ชื่อวา คตปจจาคตะ ไดแก ผาที่เขาหมศพนําไปปาชา
แลวนํากลับมา ผาที่ชื่อวา ธชาหฏะ ไดแก ผาที่เขาชักเปนธง แลว
ภิกษุนํามาจากที่นั้น ผาที่ชื่อวา ถูปะ ไดแก ผาที่เขาบูชาจอมปลวก
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ผาที่ชื่อวา สามุททิยะ ไดแก ผาทีถ่ ูกคลื่นทะเลชัดขึ้นบก. ผาที่ชื่อวา
ปนถิกะ ไดแก ผาที่คนเดินทางใชแผนหินทุบแลวหม เพราะกลัวโจร.
ผาที่ชื่อวา อิทธิมยะ ไดแก ผาของเอหิภิกขุ. ผาที่เหลือปรากฏชัดแลว.
ขอวา จีวรสนฺโตโส ไดแก ความสันโดษในจีวร ๒๐. ก็ในจีวร
สันโดษ ๒๐ คือ สันโดษในการตรึก สันโดษในการไป สันโดษใน
การแสวงหา สันโดษในการได สันโดษในการรับแตพอประมาณ สันโดษ
ในการเวนจากความอยากได สันโดษตามแตได สันโดษตามกําลัง สันโดษ
ตามความสมควร สันโดษในน้ํา (ซัก ) สันโดษในการซัก สันโดษใน
การทํา สันโดษในปริมาณ สันโดษในดาย สันโดษในการเย็บ สันโดษ
ในการยอม สันโดษในการทํากัปปะ สันโดษในการใชสอย สันโดษใน
การเวนจากการสะสม สันโดษในการสละ. บรรดาสันโดษเหลานั้น ภิกษุ
ผูยินดีอยูจําพรรษาประจําครบไตรมาส จะตรึกเพียงเดือนเดียว ก็ควร.
ก็ภิกษุนั้นปวารณาแลว ยอมทําจีวรในเดือนที่ทําจีวร. ภิกษุผูทรงผาบังสุกุล
ยอมทําโดยครึ่งเดือนเทานั้น. การตรึกเพียงหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือน ชื่อวา
สันโดษในการตรึก ดวยประการฉะนี้. ก็ภิกษุผูสันโดษดวยการสันโดษ
ในการตรึก พึงเปนผูเชนกับพระบังสุกูลเถระ ผูจ ําพรรษาอยูในปาจีนขัณฑราชีวิหารเถิด.
มีเรื่องเลามาวา พระเถระมาดวยความหวังวา จักไหวพระเจดีย
ในเจติยบรรพตวิหาร ครั้นไหวพระเจดียแลว ก็คิดวา จีวรของเราเกาแลว
เราจักไดในที่อยูของภิกษุมาก. ทานจึงไปยังมหาวิหาร พบพระสังฆเถระ
แลวถามถึงที่อยู แลวก็อยูในที่นั้น วันรุงขึ้น จึงถือเอาจีวรมาไหวพระ
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เถระ. พระเถระถามวา อะไรคุณ. ก็ตอบวา ทานขอรับ ผมจักไป
ประตูบาน. พระเถระจึงกลาววา คุณ แมผมจักไป จึงกลาววา ดีแลว
ขอรับ พลางไปยืนที่ซุมประตูดานตนมหาโพธิ์ คิดวา เราจักไดจีวรที่นา
พอใจ ในทีอ่ ยูของตนผูมีบุญ แลวจึงกลับคิดไดวา การตรึกของเราไม
บริสุทธิ์ กลับจากที่นั้นทันที รุงขึ้นจึงไปยังที่ใกลเนินมะมวง รุงขึ้นก็
กลับจากตระตูดานทิศเหนือของมหาเจดียเหมือนอยางนั้น แมในวันที่
ก็ไดไปยังสํานักของพระเถระ. พระเถระรูวา ภิกษุนี้จักมีความตรึกไม
บริสุทธิ์ จึงถือเอาจีวร ถามปญหาพลางเขาบานไปกับเธอทีเดียว. ก็ใน
คืนนั้น มนุษยคนหนึ่ง ถูกอุจจาระเบียดเบียนเอา จึงถายอุจจาระลงในผา
สาฎกนั้นทิ้งผาสาฎกนั้นไวในกองขยะ. พระบังสุกูลิกเถระเห็นผาสาฎกนั้น
มีแมลงวันหัวเขียวรุมตอมอยู จึงประคองอัญชลี. พระมหาเถระจึงถามวา
ทําไมคุณจึงไดประคองอัญชลีตอกองอยากเยื่อเลา. ก็ตอบวา ทานขอรับ
ผมมิไดประคองอัญชลีตอกองหยากเยื่อดอก ผมประคองอัญชลีตอพระ
ทศพลพระบิดาของผมตางหาก ทานขอรับ การที่ภิกษุถือเอาผาบังสุกุลที่
เขาหมซากของนางปุณณทาสีแลวทิ้งไว ไลตัวสัตวเล็ก ๆ ประมาณทะนาน
หนึ่งออกมาจากปาชา ทําไดยาก. พระมหาเถระ คิดวา การตรึกของ
ภิกษุผูทรงผาบังสุกุลหมดจดแลว. แมพระเถระผูทรงผาบังสุกุลยืนอยูในที่
นั้นนั่นเอง เจริญวิปสสนาบรรลุผล ๓ ถือเอาผาสาฎกผืนนั้นทําเปนจีวรหม
ไปยังปาจีนขัณฑราชีวิหาร บรรลุพระอรหัตซึ่งเปนผลชั้นเลิศ. ก็การที่
ภิกษุเมื่อไปเพื่อตองการจีวร ไมตองคิดวา จักไดที่ไหน แลวไปโดยมุง
กรรมฐานเปนใหญ ทีเดียว ชื่อวา สันโดษในการไป. ก็การที่ภิกษุเมื่อ
แสวงหา อยาแสวงหากับใครสง ๆ ไป พาเอาภิกษุผูเปนลัชชีมีศีลเปนที่รกั
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ไปแสวงหา ชื่อวา สันโดษในการแสวงหา. การที่ภิกษุเมื่อแสวงหาไป
อยางนี้ เห็นคนนําจีวรมาแตไกล อยาตรึกอยางนี้วา จีวรนั่นจักเปนของ
นาพอใจ จีวรนั่นไมเปนของนาพอใจ ดังนี้แลว ยินดีดวยบรรดาจีวร
เนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด เปนตนตามแตจะได ชื่อวาสันโดษในการได.
การที่ภิกษุแมรับเอาจีวรที่ไดแลวอยางนี้ ยินดีโดยประมาณที่เพียงพอแกตน
เทานั้นวา ผาเทานี้จักมีเพื่อจีวร ๒ ชั้น ผาเทานี้จักมีเพื่อจีวรชั้นเดียว
ชื่อวา สันโดษในการรับแตพอประมาณ. ก็การที่ภิกษุเมื่อแสวงหาจีวร
ไมตองคิดวา เราจักไดจีวรที่นาพอใจที่ประตูเรือนของคนโนน ดังนี้แลว
เที่ยวไปตามลําดับประตู ชื่อวา สันโดษในการเวนจากความอยากได. การที่
ภิกษุเมื่อสามารถจะยังอัตตภาพใหเปนไปดวยบรรดาจีวรที่เศราหมองหรือ
ประณีตอยางใดอยางหนึ่ง ยังอัตตภาพใหเปนไปดวยจีวรตามที่ไดนั่นแหละ
ชื่อวา สันโดษตามได. การที่ภิกษุรถู ึงกําลังของตนแลว สามารถจะยัง
อัตตภาพใหเปนไปดวยจีวรชนิดใด ยังอัตตภาพใหเปนไปดวยจีวรนั้น ชื่อวา
สันโดษตามกําลัง. การที่ภิกษุใหจีวรที่นาชอบใจแกภิกษุอื่น ตนเองยัง
อัตตภาพใหเปนไปดวยจีวรอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา สันโดษตามความ
เหมาะสม. ภิกษุภิกษุไมเลือกวา นําที่ไหนนาพอใจ ที่ไหนไมนาพอใจ
ดังนี้แลว ซักดวยน้ําที่พอจะชักไดบางอยาง ชื่อวา สันโดษในน้ํา. ก็การที่
ภิกษุจะเวนน้ําที่ขุนไปดวยดินสีเหลือง ดินสอพอง และในหญาเนาเสีย
ก็ควร. ก็การที่ภิกษุเมื่อซักไมใชไมคอนเปนตนทุบ ใชมือขยําซัก ชื่อวา
สันโดษในการซัก. การทีภ่ ิกษุใสใบไมลงไปแลวซักจีวรที่ไมสะอาดอยางนั้น
แมดวยน้ํารอนก็ควร. การที่ภิกษุเมื่อซักทําไปอยางนี้ ไมใหใจกําเริบวา
ผาผืนนี้เนื้อหยาบ ผาผืนนี้เนื้อละเอียด ทําไปโดยทํานองที่เพียงพอนั่น
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แหละ ชื่อวา สันโดษในการกระทํา. ๆ การทําจีวรที่เพียงพอจะปดมณฑล ๓
ไดนั่นแหละ ชื่อวา สันโดษในปริมาณ. ก็เพื่อจะทําจีวร การที่ภิกษุไม
กะเกณฑลงไปวา เราจักแสวงหาดายที่ถูกใจดังนี้ แลวนําดายในสถานที่
มีตรอกเปนตน หรือในเทวสถานมา หรือถือเอาดายอยางใดอยางหนึ่ง
นั่นแหละที่เขาวางไวใกลเทามากระทํา ชื่อวา สันโดษในเสนดาย. ก็ใน
เวลาเย็บกุสิพึงสอยได ๗ ครั้ง หางกันประมาณ ๑ องคุลี. ก็เมื่อภิกษุ
ทําอยางนี้ ภิกษุรูปใดไมมีสหาย แมวัตตเภทก็ไมมีแกภิกษุนั้น. แตพึงสอย
๗ ครั้ง ประมาณ ๓ องคุลี. ภิกษุผูกระทําอยางนี้ พึงมีสหายผูเดินทาง
ดวยกันเถิด. ภิกษุใดไมมีสหาย เปนวัตตเภทแกภิกษุนั้น. นีช้ อื่ วา ความ
สันโดษในการเย็บ. ก็ภิกษุเมื่อยอมไมพึงเที่ยวแสวงหาไทรดําเปนตน
ไดสิ่งใด บรรดาเปลือกไมสีดํา เปนตน พึงยอมดวยเปลือกไมนั้น . เมือ่
ไมได พึงถือเอาน้ํายอมที่พวกมนุษย ถือเอาปอในปาแลวทิ้งไว หรือกาก
ที่พวกภิกษุตมแลวทิ้งไว ยอมเถิด. นีช้ ื่อวาความสันโดษในการยอม. การที่
ภิกษุถือเอาบรรดาสีเขียว เปลือกตม สีดํา และสีความอยางใดอยางหนึ่ง
ทํากัปปะขนาดเทาคนนั่งบนหลังขางมองเห็น ชื่อวา สันโดษในการทํา
กัปปะ. การใชสอยเพียงเพื่อปกปดอวัยวะ ทีจ่ ะทําใหความอายกําเริบ
ชื่อวา สันโดษในการบริโภค. ก็ภิกษุไดทอนผาแลว แตยังไมไดดาย เข็ม
หรือ ผู (ชวย) ทํา จะเก็บไวก็ควร. เมื่อไดแลวจะเก็บไวไมควร. ถาประสงค
จะใหจีวรที่ทําเสร็จแลว แกพวกอันเตวาสิกเปนตน แตพวกอันเตวาสิกนั้น
ไมอยู ควรจะเก็บไวจนกวาพวกเขาจะมา พอเมื่อพวกอันเตวาสิกมาถึง
พึงใหเถิด เมื่อไมสามารถจะใหได ก็พึงอธิษฐานไว เมื่อมีจีวรอื่น จะ
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อธิษฐานเปนผาปูพื้นก็ควร ก็จีวรที่ไมไดอธิษฐานเทานั้น จึงเปนสันนิธิ
จีวรที่อธิษฐานแลวหาเปนสันนิธิไม พระมหาสิวเถระกลาวไวดังนี้. นีช้ ื่อวา
สันโดษในการเวนจากการสะสม. ภิกษุเมื่อสละ ไมพึงใหโดยเห็นแกหนา.
พึงตั้งอยูในสาราณียธรรมแลว สละเถิด. นี้ชื่อวาสันโดษในการสละ.
ปงสุกูลิกังคธุดงค และเตจีวริกังคธุดงค ชือ่ วา ธุดงคที่เกี่ยว
เนื่องดวยจีวร. กถาอยางพิสดารของธุดงคทั้ง ๒ นั้น พึงทราบจากคัมภีร
วิสุทธิมรรค. ภิกษุผูบําเพ็ญมหาอริยวงศขอวา การสันโดษดวยจีวร ยอม
รักษาธุดงค ๒ ขอนี้ไวได ดวยประการฉะนี้. ภิกษุเมื่อรักษาธุดงค
๒ ขอนี้ได ยอมเปนผูชื่อวาสันโดษดวยตามมหาอริยวงศขอวา การสันโดษ
ดวยจีวร.
บทวา วณฺณวาที พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้. ภิกษุรูปหนึ่งเปน
ผูสันโดษ จริง ๆ แตหากลาวพรรณนาถึงความสันโดษไม. อีกรูปหนึ่ง ไม
เปนผูสันโดษ แตกลับกลาวพรรณนาถึงความสันโดษ. อีกรูปหนึ่งทั้งไม
สันโดษ ทั้งไมกลาวพรรณนาถึงความสันโดษ. อีกรูปหนึ่งทั้งเปนผูสันโดษ
ทั้งกลาวพรรณนาถึงความสันโดษ. เพื่อแสดงเหตุผลขอนั้น ทานจึงกลาว
คําวาเปนผูมีปกติกลาวพรรณนาถึงความสันโดษในจีวรตามมีตามได. บทวา
อเนสน ความวา การแสวงหาอันไมสมควร อันตางดวยการสงขาวสาสน
การเดินทาง และการตามประกอบในกรรมทั้ง ๒ นั้น ซึ่งเปนการงานของ
ทูต. บทวา อปฺปฏิรูป ความวา ไมควร. บทวา อลทธา จ แปลวา
ไมได. ภิกษุผูสันโดษ ถึงไมไดจีวร ก็หาเดือดรอนเหมือนภิกษุบางรูปคิดวา
เราจักไดจีวรอยางไรหนอแลวเขาพวกกับภิกษุผูมีบุญ ทําการหลอกลวง
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ยอมสะดุง ยอมเดือดรอนฉันนั้นไม. บทวา ลทฺธา จ ความวา ไดโดยชอบ
ธรรม. บทวา อคธิโต ความวา ผูไมถูกความโลภผูกมัดไว. บทวา
อมุจฺฉิโต ความวา ไมถึงความสยบ เพราะความอยากจัด. บทวา
อนชฺฌาปนฺโน ความวา ไมถกู ตัณหาทวมทับ คือ มัดไว. บทวา
อาทีนวทสฺสาวี ความวา เห็นโทษในอาบัติที่ตองเพราะการแสวงหาอัน
ไมสมควร และในการบริโภคลาภ ทีถ่ ูกความอยากผูกมัดไว บทวา นิส-ฺ
สรณปฺโ ความวาผูรูถึงการสลัดออกที่ทานกลาวไววา เพียงเพื่อบําบัด
ความหนาวเปนตน. บทวา อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา ความวา ดวยการ
สันโดษดวยจีวร อยางใดอยางหนึ่ง. บทวา เนวตฺตานุกฺกเสติ ความวา
ไมทําการยกตนขึ้นวา เราเปนผูทรงผาบังสุกุล เราสมาทาน ปงสุกูลิกังคธุดงค ตั้งแตอยูในโรงอุปสมบททีเดียว จะมีใครเหมือนเรา ดังนี้. สอง
บทวา น ปร วมฺเภติ ความวา ไมขมผูอื่นอยางนี้วา ก็ภิกษุพวกอื่นนี้ หา
เปนผูทรงผาบังสุกุลไม หรือวา ภิกษุพวกนี้หามีแมแตเพียงปงสุกูลิกังคธุดงค
ไมดังนี้. หลายบทวา โย หิ ตตฺถ ทกฺโข ความวา ผูใดเปนผูขยัน ฉลาด
เฉียบแหลม ในการสันโดษดวยจีวรนั้น หรือในคุณมีความเปนผูกลาว
พรรณนาเปนตน. บทวา อนลโส ความวา เวนจากความเกียจคราน โดย
การทําติดตอ. สองบทวา สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต ความวา ประกอบดวย
ปญญาในการรูตัว และดวยการระลึกได. สองบทวา อริยวเส ิโต
ความวา ดํารงอยูในอริยวงศ.
ขอวา อิตริตเรน ปณฺฑปาเตน ความวา ดวยบิณฑบาตอยางใด
อยางหนึ่ง. แมในขอนี้ บัณฑิตก็พึงทราบ บิณฑบาต เขตในการเที่ยว
บิณฑบาต ความสันโดษในบิณฑบาต ธุดงคที่เกี่ยวเนื่องดวยบิณฑบาต.
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บรรดา ๔ ขอนั้น ขอวา บิณฑบาต ๑๖ อยาง คือ ขาวสุก ขนม
กุมมาส ขาวตู ปลา เนื้อ น้ํานม เนยสม เนยใส เนยขน น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย ขาวตม ของควรเคี้ยว ของควรลิ้ม ของควรเลีย (ชิม).
ขอวา ปณฺฑปาตกฺเขตฺต ความวา เขตแหงการเที่ยวบิณฑบาต มี
๑๕ คือ ภัตที่เขาถวายพระสงฆ ภัตที่เขาถวายเจาะจง ภัตที่ไดในที่นิมนต
ภัตที่เขาถวายพรอมกับสลาก ภัตที่เขาถวายประจําปกษ ภัตที่เขาถวาย
ในวันอุโบสถ ภัตที่เขาถวายในวันปาฏิบท (คือวันขึ้นหรือแรมค่ําหนึ่ง)
ภัตที่เขาถวายแกภิกษุผูจรมา ภัตที่เขาถวายแกภิกษุผูเตรียมจะไป ภัตที่เขา
ถวายแกภิกษุไข ภัตที่เขาถวายแกภิกษุผูอุปฏฐากภิกษุไข ภัตที่เขาถวายใน
วิหารใกล ภัตที่เขาถวายแกภิกษุผูเฝากุฏิ ภัตที่เขาถวายประจําวัน ภัตที่
เขาถวายแกภิกษุผูเฝาวิหาร.
ขอวา ปณฺฑปาตสนฺโตโส ความวา สันโดษมี ๑๕ คือ สันโดษ
ในการตรึกในบิณฑบาต สันโดษในการไป สันโดษในการแสวงหา สันโดษ
ในการไดเฉพาะ. สันโดษในการรับ สันโดษในการรับแตพอประมาณ
สันโดษในการเวนจากความอยากได สันโดษตามได สันโดษตามกําลัง
สันโดษตามสมควร สันโดษในการบํารุง สันโดษในการกําหนด สันโดษ
ในการบริโภค สันโดษในการเวนจากการสะสม สันโดษในการสละ
บรรดาสันโดษเหลานั้น ภิกษุผูยืนดีลางหนาแลว ยอมตรึก. ก็ภิกษุผูเที่ยว
ไปกับคณะ. ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ในเวลาอุปฏฐากพระเถระใน
เวลาเย็น ถูกถามวา พรุงนี้พวกเราจักเที่ยวบิณฑบาตที่ไหน ตอบวา
ในบานชื่อโนนขอรับ คิดเพียงเทานี้ จากนั้นไป ก็ไมพึงตรึก (อีก). ภิกษุผู
เที่ยวไปรูปเดียว พึงยืนตรึกในโรงสําหรับตรึกเถิด. ภิกษุผูตรึกเกินกวานั้น
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ยอมเปนผูเคลื่อน เหินหางจากอริยวงศ. ขอที่วา มานี้ ชื่อวาสันโดษใน
การตรึก. ก็ภิกษุผูจะเขาไปบิณฑบาต ไมตอคิดวา จักไดที่ไหน พึงไปโดย
มีกรรมฐานเปนใหญเถิด. ขอนี้ชื่อวา สันโดษในการไป. ภิกษุผูแสวงหา
ไมตองกําหนดวาเปนอะไร พึงพาเอาภิกษุผูเปนลัชชี มีศีลเปนที่รักเทานั้น
ไปแสวงหาเถิด. ขอนี้ ชื่อวา สันโดษในการแสวงหา. ภิกษุเห็นคนนํา
อาหารมาแตไกล ไมพึงใหเกิดความคิดขึ้นวา ของนั้นนาพอใจ ของนั้น
ไมนาพอใจ ดังนี้. นีช้ อื่ วา สันโดษในการไดเฉพาะ. ภิกษุไมพึงคิดวา
ของนี้นาชอบใจ เราจักรับ ของนี้ไมนาชอบใจ เราจะไมรับ ดังนี้แลว
รับเอาแตเพียงอาหารพอยังอัตต ภาพอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นเถิด. นี้ชื่อวา
สันโดษในการรับ. ก็ในสันโดษขอนี้ ไทยธรรมมีมาก แตทายกตองการ
จะถวายแตนอยพึงรับเอาแตนอย แมไทยธรรมก็มีมาก ถึงทายกก็ตองการ
จะถวายมาก พึงรับเอาแตพอประมาณเทานั้น ไทยธรรมมีไมมาก ถึงทายก
ก็ตองการจะถวายไมมาก พึงรับเอาแตนอย ไทยธรรมมีไมมาก แตทายก
ตองการจะถวายมาก ก็พึงรับเอาแตพอประมาณเทานั้น. ก็ภิกษุผูไมรูจัก
ประมาณในการรับยอมทําความเลื่อมใสของพวกมนุษยใหแปดเปอน ทํา
ศรัทธาไทยใหตกไป ไมกระทําคําสอน ไมสามารถจะยึดจิตแมของมารดาผู
บังเกิดเกลาได. ภิกษุพึงรูจักประมาณเสียกอนแลวจึงรับ ดวยประการฉะนี้
แล นี้ชื่อวา สันโดษในการรับแตพอประมาณ. ภิกษุไมไปยังตระกูลที่
มั่งคั่งเทานั้น พึงไปตามลําดับประตูเถิด. นี้ชื่อวา สันโดษในการเวนจาก
การอยากได. ยถาลาภสันโดษเปนตน มีนัยดังกลาวแลวในจีวรนั่นแหละ.
การที่ภิกษุรูอุปการอยางนี้วา เราจักฉันบิณฑบาตแลว รักษาสมณธรรมดังนี้
แลวฉัน ชื่อวา อุปการสันโดษ. ภิกษุไมพึงรับบิณฑบาตที่เขาบรรจุเต็มบาตร
แลวนํามา (ถวาย ) เมื่อมีอนุปสัมบัน (ลูกศิษย) พึงใหอนุปสัมบันนั้น
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นํามา เมื่อไมมี ก็พึงใหเขานํามาแลวรับเทาที่พอรับได. นีช้ อื่ วา สันโดษ
ในการกําหนด. การที่ภิกษุฉันโดยมนสิการอยางนี้วา การฉันนี้บรรเทา
ความหิวได การออกไปจากภพจะมีไดในเพราะการฉันนี้ ชือ่ วา สันโดษ
ในการบริโภค. ภิกษุไมพึงเก็บสะสมไวฉัน. นีช้ ื่อวา สันโดษในการเวน
จากการสะสม. ภิกษุไมพึงเห็นแกหนา ตั้งอยูในสาราณิยธรรมแลว พึง
สละเถิด. นีช้ ื่อวา สันโดษในการสละ.
ก็ธุดงค ๕ ขอคือ ปณฑปาติกังคะ สปทานจาริกังคะ เอกาสนิกังคะ
ปตตปณฑิกังคะ ขลุปจฉาภัตติกังคะ เกี่ยวเนื่องกับบิณฑบาต. กถาอยาง
พิสดารของธุดงคทั้ง ๕ ขอนั้น ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. ภิกษุผู
บําเพ็ญ มหาอริยวงศ ขอวา การสันโดษในบิณฑบาต ยอมรักษาธุดงค
๕ ขอนี้ไวได ดวยประการฉะนี้. ภิกษุเมื่อรักษาธุดงค ๕ ขอนี้ได ยอม
เปนผูสันโดษตามมหาอริยวงศ ขอวา การสันโดษดวยบิณฑบาต. บทวา
วณฺ ณวาที เปนตน พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
ในบทวา เสนาสเนน นี้ บัณฑิตพึงทราบ เสนาสนะ. เขตแหง
เสนาสนะ ความสันโดษในเสนาสนะ ธุดงคที่เกี่ยวกับเสนาสนะ.
บรรดา ๔ ขอนั้น ขอวา เสนาสน ความวา เสนาสนะ มี ๑๕ ชนิด
นี้ คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน วิหาร เพิง ปราสาท ปราสาทโลน ถ้ํา ที่เรน
ปอม เรือนยอดเดียว พุมไมไผ โคนตนไม ก็หรือวา ที่ที่สมควรแกภิกษุ.
ขอวา เขตของเสนาสนะ ความวา เขตมี ๖ คือ จากสงฆ จากคณะ
จากญาติ จากมิตร จากทรัพยของตน หรือเขตที่เปนของบังสุกุล.
ขอวา สันโดษในเสนาสนะ ความวา ในเสนาสนะ มีสนั โดษ
๑๕ อยาง มีสันโดษในการตรึกเปนตน. สันโดษเหลานั้น พึงทราบตาม
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นัยที่กลาวแลวในบิณฑบาตนั่นแหละ.
ก็ธุดงค ๕ ขอคือ อารัญญิกังคะ รุกขมูลิกงั คะ อัพโภกาสิกังคะ
โสสานิกังคะ ยถาสันถติกังคะ เกี่ยวเนื่องดวยเสนาสนะ กถาอยางพิสดาร
ของธุดงคเหลานั้น ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. ภิกษุผบู ําเพ็ญมหา
อริยวงศขอวา การสันโดษในเสนาสนะ ยอมชือ่ วารักษาธุดงค ๕ ขอนี้
ดวยประการฉะนี้. เมื่อรักษาธุดงค ๕ ขอนี้ได จัดวาเปนผูสันโดษตามมหา
อริยวงศขอวา การสันโดษในเสนาสนะ
ก็คิลานปจจัย รวมเขาในบิณฑบาตนั่นแหละ. ในคิลานปจจัยนั้น
ภิกษุพึงเปนผูสันโดษดวยการสันโดษตามได สันโดษตามกําลัง และสันโดษ
ตามสมควรทีเดียว. ภิกษุ ( เมื่อสมาทาน ) เนสัชชิกังคธุดงค ชื่อวา ยอม
คบอริยวงคขอวา การยินดีในภาวนา. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
ในเสนาสนะทานกลาวธุดงคไว ๕ ขอ ธุดงค ๕ ขอ
อาศัยอาหาร ขอหนึ่งเกี่ยวเนื่องดับความเพียร และ
อีก ๒ ขอ อาศัยจีวร.
ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ กลาวอริยวงศขอวา การ
สันโดษในจีวรขอที่หนึ่งเปนเหมือนกับจะแบงขยายมหาปฐวี เปนเหมือน
กับจะยังทองน้ําใหเต็ม และเปนเหมือนกับจะขยายอากาศใหกวางขวาง
กลาวอริยวงศขอวา การสันโดษในบิณฑบาต ขอที่ ๒ เปนเหมือนกับจะ
ยังพระจันทรใหตั้งขึ้น และเปนเหมือนกับจะยังพระอาทิตยใหโลดขึ้นมา
กลาวอริยวงศ ขอวา การสันโดษในเสนาสนะขอที่ ๓ เปนเหมือนกับจะ
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ยกเขาสิเนรุขึ้น บัดนี้เพื่อจะกลาวอริยวงศ ขอวา ความยินดีในภาวนา
ขอที่ ๔ ซึ่งประดับไปดวยนัยหนึ่งพันจึงเริ่มเทศนาวา ทานผูมีอายุ ก็ขอ
อื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมเปนผูยินดีในการละ ดังนี้.
ในขอนั้น ความยินดี ชื่อวา อาราโม อธิบายวา ความยินดียิ่ง.
ภิกษุชื่อวา ยินดีในการละ เพราะอรรถวา มีความยินดีในการละ ๕ อยาง.
ภิกษุชื่อวา ยินดีแลวในการละเพราะอรรถวา ยินดีแลวในการละอยางนี้วา
เมื่อละความพอใจในกามได ยอมยินดี เมื่อเจริญเนกขัมมะยอมยินดี เมื่อ
ละพยาบาทใหยอมยินดี ฯ ล ฯ เมื่อละกิเลสทั้งหมดไดยอมยินดี เมื่อเจริญ
อรหัตตมรรค ยอมยินดี. ภิกษุชื่อวา ยินดีในภาวนา เพราะอรรถวา
มีความยินดีในภาวนา ตามนัยที่กลาวนั่นแล. ชื่อวายินดีแลวในภาวนา
เพราะอรรถวาเปนผูยินดีแลวในภาวนา. ก็บรรดาอริยวงศ ๔ ขอเหลานี้
ดวยอริยวงศขางตน ๓ ขอแรก เปนอันทานกลาวถึงวินัยปฎกทั้งสิ้น ดวย
อํานาจแหงธุดงค ๑๓ ขอ และการสันโดษในปจจัย ๔. ดวยอริยวงศขอวา
การยินดีในภาวนา เปนอันทานกลาวถึงปฏก ๒ ขอที่เหลือ. ก็ภิกษุเมื่อ
กลาวอริยวงศขอวา ความยินดีในภาวนานี้ พึงกลาวตามบาลีแหงเนกขัมมะ
ในปฏิสัมภิทามรรค พึงกลาวโดยบรรยายแหงทสุตตรสูตรในทีฆนิกาย พึง
กลาวโดยบรรยายแหงสติปฏฐานสูตร ในมัชฌิมนิกาย ( และ ) พึงกลาว
โดยบรรยายแหงนิเทสในอภิธรรมเถิด.
ใน ๔ ขอนั้น ขอวา ปฏิสัมฺภทิ ามคฺเค เนกฺขมฺมปาลิยา ความวา
ภิกษุพึงกลาว ตามบาลีแหงเนกขัมมะ ในปฏิสมั ภิทามรรคอยางนี้วา ภิกษุ
นั้น เมื่อเจริญเนกขัมมะ ยอมยินดี เมื่อละกามฉันทะได ยอมยินดี เมื่อ
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เจริญความไมพยาบาท ยอมยินดี เมื่อละความพยาบาทได ยอมยินดี เมื่อ
เจริญอาโลกสัญญา ยอมยินดี เมื่อละถิ่นมิทธะได ยอมยินดี เมื่อเจริญ
ความสงบ ยอมยินดี เมื่อละอุทธัจจะได ยอมยินดี เมื่อเจริญการกําหนด
ธรรม ยอมยินดี เมื่อละวิจิกิจฉาได ยอมยินดี เมื่อเจริญญาณ ( ปญญา )
ยอมยินดี เมื่อละอวิชชาได ยอมยินดี เมื่อเจริญปราโมชยอมยินดี เมื่อ
ละความไมยินดีได ยอมยินดี เมื่อเจริญปฐมฌานยอมยินดี เมื่อละนิวรณ ๕
ไดยอมยินดี เมื่อเจริญทุติยฌาน ยอมยินดี เมื่อละวิตกวิจารได ยอมยินดี
เมื่อเจริญตติยฌานยอมยินดี เมื่อละปติได ยอมยินดี เมื่อเจริญจตุตถฌาน
ยอมยินดี เมื่อละสุขและทุกขได ยอมยินดี เมื่อเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติ ยอมยินดี เมื่อละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา ยอมยินดี
เมื่อเจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ฯ ล ฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
ยอมยินดี เมือ่ ละอากิญจัญญายตนสมาบัติได ยอมยินดี เมื่อเจริญอนิจจานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละนิจจสัญญาได ยอมยินดี เมื่อเจริญทุกขานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละสุขสัญญาได ยอมยินดี เมื่อเจริญอนัตตานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละอัตตสัญญาได ยอมยินดี เมื่อเจริญนิพพิทานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละความพอใจได ยอมยินดี เมื่อเจริญวิราคานุปสสนา ยอมยินดี เมือ่ ละราคะได ยอมยินดี เมื่อเจริญนิโรธานุปสสนา
ยอมยินดี เมือ่ ละสมุทัยได ยอมยินดี เมื่อเจริญปฏินิสสัคคานุปสสนา ยอม
ยินดี เมื่อละความยึดถือได ยอมยินดี เมื่อเจริญขยานุปสสนา ยอมยินดี
เมื่อละฆนสัญญาได ยอมยินดี เมื่อเจริญยานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละ
อายูหนะ ( การประมวลไว )ได ยอมยินดี เมื่อเจริญวิปริณามานุปสสนา
ยอมยินดี เมื่อละธุวสัญญา ( ความสําคัญวายั่งยืน ) ได ยอมยินดี เมื่อ
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เจริญอนิมิตตานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละนิมิตได ยอมยินดี เมื่อเจริญ
อัปปณิหิตานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละปณิธิ ยอมยินดี เมื่อเจริญสุญญตานุปสสนา ยอมยินดี เมือ่ ละอภินิเวสได ยอมยินดี เมื่อเจริญอธิปญญา
ธัมมวิปสสนา ยอมยินดี เมื่อละสาราทานาภินิเวสได ยอมยินดี เมื่อเจริญ
ยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมยินดี เมื่อละสัมโมหาภินิเวสได ยอมยินดี เมื่อ
เจริญอาทีนวานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละอาลยาภินิเวส ยอมยินดี เมื่อ
เจริญปฏิสังขาภินิเวส ยอมยินดี เมื่อละอัปปฏิสังขะได ยอมยินดี เมื่อเจริญ
วิวัฎฏานุปสสนา ยอมยินดี เมื่อละสังโยคาภินิเวสได ยอมยินดี เมื่อเจริญ
โสดาปตติมรรค ยอมยินดี เมื่อละกิเลสที่ตั้งอยูที่เดียวกับทิฏฐิได ยอมยินดี
เมื่อเจริญสกทาคามิมรรค ยอมยินดี เมื่อละกิเลสอยางหยาบเสียได ยอม
ยินดี เมื่อเจริญอนาคามิมรรค ยอมยินดี เมื่อละกิเลสอยางละเอียดได
ยอมยินดี เมื่อเจริญอรหัตตมรรค ยอมยินดี เมือ่ ละกิเลสทั้งหมดได
ยอมยินดี ดังนี้.
ขอวา ทีฆนิกาเย ทสุตฺตรสุติตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพ ความวา
พึงกลาวโดยบรรยายแหงทสุตตรสูตรในทีฆนิกาย อยางนี้วา ภิกษุเมื่อ
เจริญธรรมอยางหนึ่ง ยอมยินดี เมือ่ ละธรรมอยางหนึ่ง ยอมยินดี ฯลฯ
เมื่อเจริญธรรมสิบ ยอมยินดี เมื่อละธรรมได ๑๐ ยอมยินดี ภิกษุเมื่อ
เจริญธรรมอยางหนึ่ง ยอมยินดีเปนไฉน เมื่อเจริญกายคตาสติ อันเปน
ธรรมที่สหรคตดวยความยินดี ยอมยินดี ภิกษุเมื่อเจริญธรรมอยางหนึ่งนี้
ยอมยินดี ภิกษุเมื่อละธรรมอยางหนึ่ง ยอมยินดี เปนไฉน เมือ่ ละอัสมิมานะได ยอมยินดี ภิกษุเมื่อละธรรมอยางหนึ่งนี้ได ยอมยินดี เมื่อเจริญ
ธรรม ๒ อยาง ยอมยินดี เปนไฉน ฯลฯ เมื่อเจริญธรรมสิบอยาง ยอมยินดี
เปนไฉน เมื่อเจริญกสิณสิบ ยอมยินดี เมื่อเจริญธรรมเหลานี้ ยอมยินดี
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เมื่อละธรรมสิบเหลาไหนได ยอมยินดี เมื่อละมิจฉัตตะสิบได ยอมยินดี
เมื่อละธรรมสิบเหลานี้ได ยอมยินดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูยินดี
ในภาวนา อยางนี้แล.
ขอวา มชฺฌิมนิกาเยน สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเย กเถตพฺโพ
ความวา พึงกลาวโดยบรรยายแหงสติปฏฐานสูตร ในมัชฌิมนิกายอยางนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนหนทางเครื่องดําเนินไปอยางเอก ฯลฯ เพียง
เพื่อความรู เพียงเพื่อเปนที่อาศัยระลึก เธอไมติดอาศัยอยู และไมยึดถือ
อะไรในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุยอมเปนผูยินดีในภาวนา
เปนผูยินดีแลวในภาวนา เปนผูยินดีในการละ เปนผูยินดีแลวในการละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเมื่อกําลังไปก็รูวา เรากําลังไป
ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุแมพึงเหมือนผูเห็นรางกาย
ที่ทิ้งไวในปาชา ฯลฯ เปนของเปอยเนา ผุพัง เธอยอมนําเขาไปเปรียบเทียบ
กับกายนี้นี่แหละวา รางกายแมนี้แล ก็มีธรรมอยางนี้ มีภาวะอยางนี้ ไมลวง
พนภาวะอยางนี้ ไปได ดังนี้ เธอยอมเห็นกายในกายอันเปนภายใน ดวย
ประการฉะนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูยินดีในภาวนาแมอยางนี้แล.
ขอวา อภิธมฺเม นิทฺเสนปริยาเยน ความวา พึงกลาวโดยบรรยาย
แหงนิเทสในอภิธรรมอยางนี้วา ภิกษุเมื่อเห็นสังขตธรรมแมทั้งปวง โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนแผล ฝ ฯลฯ เปนธรรม
มีความเศราหมอง ยอมยินดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล ยอมเปน
ผูยินดีในภาวนา.
ขอวา เนว อตฺตานุกฺกเสติ ความวา ภิกษุยอมไมทําการยกตน
ขึ้นอยางนี้วา เมื่อเราทําการงานในวิปสสนาวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
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อนัตตา ตลอด ๖๐ หรือ ๗๐ ป ในวันนี้จะมีใครเหมือนเรา ดังนี้. ขอวา
น ปร วมฺเภติ ความวา ภิกษุยอมไมทําการขมผูอื่นอยางนี้วา แมเพียง
เหตุสักวา วิปสสนาวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาก็ไมมี (แกภิกษุ
เหลานี้ ) ทําไม ภิกษุเหลานี้ จึงละทิ้งกรรมฐาน เที่ยวไป ดังนี้. คําที่เหลือ
มีนัยที่กลาวแลวนั่นเอง.
ขอวา ปธานานิ ไดแก ความเพียรขั้นสูงสุด. ขอวา สวรปธาน
ความวา ความเพียรที่เกิดขึ้นแกภิกษุผูสํารวม อายตนะมีจักษุเปนตน.
ขอวา ปหาปธาน ความวา ความเพียรที่เกิดขึ้นแกภิกษุผูละกาม
วิตกเปนตน. ขอวา ภาวนาปธาน ความวา ความเพียรที่เกิดขึ้นแกภิกษุผู
เจริญโพชฌงค. ขอวา อนุรกฺขนาปธาน ความวา ความเพียรที่เกิดขึ้นแก
ภิกษุผูตามรักษาสมาธินิมิต. ในขอวา วิเวกนิสฺสิต เปนตน ความวา แมคํา
ทั้ง ๓ คือ วิเวกวิราคะนิโรธ ก็เปนชื่อของพระนิพพาน. จริงอยู พระนิพพาน
ชื่อวา วิเวก เพราะสงัดจากอุปธิกิเลส ชื่อวาวิราคะเพราะอรรถวา กิเลสมี
ราคะเปนมาถึงพระนิพพานนั้น ยอมบําราศไป ชื่อวา นิโรธ เพราะ
อรรถวา ดับ เพราะเหตุนั้นในคําวา วิเวกนิสฺสิต เปนตน จึงมีอธิบายวา
อาศัยพระนิพพาน ดวยอํานาจความเปนอารมณ หรือดวยอํานาจพึงบรรลุ.
ในคําวา โวสฺสคฺคปริณามี นี้ ความวา การสละลงมี ๒ อยาง คือ การ
สละลงคือการบริจาค การสละลงคือการแลนไป ๑. ใน ๒ อยางนั้น
วิปสสนา ชื่อวาการสละลงคือการบริจาค เพราะอรรถวา ละกิเลสและ
ขันธไดดวยองคนั้น. มรรค ชื่อวาการสละลงคือการแลนไป เพราะอรรถ
วา แลนไปสูพระนิพพานโดยความเปนอารมณ. เพราะฉะนั้นในขอวา
โวสฺสคฺคปริณามี นี้จึงมีอธิบายอยางนี้วา สติสัมโพชฌงคที่ภิกษุเจริญอยู
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ยอมนอมไปเพื่อความสละลง เธอยอมบรรลุวปิ สสนาภาวนาและมรรค
ภาวนา ฉันใด เธอยอมเจริญโวสสัคคะฉันนั้น ดังนี้. แมในบทที่เหลือ
ก็นัยนั้นเหมือนกัน. สมาธินิมิตอันเจริญ ทานเรียกวา ภทฺทก. สมาธิ
นั่นแหละ เปนอันภิกษุบรรลุแลว ดวยอํานาจอัฏฐิกสัญญาเปนตน. ขอวา
อนุรกฺขติ ความวา เมื่อภิกษุชําระ ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเปนธรรมฝาย
ขาศึกยอมรักษาสมาธิไวได. ก็ในขอนี้ทานกลาวสัญญาไว ๕ ขอ มีอฏั ฐิกสัญญา เปนตน. ก็ในฐานะนี้ ทานกลาวอสุภะไวครบทั้ง ๑๐ โดยพิสดาร.
ความพิสดารของอสุภเหลานั้น ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล.
ขอวา ธมฺเม ญาณ ความวา ญาณในสัจจธรรมสี่ และญาณ
ในนิโรฐธรรมในภายในสัจจสี่ดวยอํานาจการแทงตลอดเปนอันเดียวกัน.
เหมือนที่กลาวไวแลว. ถามวา ในญาณ ๒ นั้น ญาณในธรรมเปนไฉน
ตอบวา ญาณในมรรค ๔ ผล ๔. ขอวา อนฺวเย ญาณ ความวาญาณที่
เปนไปตามญาณนั้นอยางนี้วา ภิกษุเห็นสัจจะ ๔ โดยประจักษในบัดนี้ฉันใด
ถึงในอดีต ถึงในอนาคต ก็ฉันนั้น ขันธ ๕ เหลานี้นั่นเอง ชื่อวา ทุกขสัจจะ
ตัณหานี้นั่นแหละ ชื่อวาสมุทัยสัจจะ นิโรธนี้เทียว ชื่อวานิโรธสัจจะ มรรคนี้
ทีเดียว ชื่อวามรรคสัจจะ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เธอยอมนํานัย
ไปในอดีตและอนาคต ดวยการรู การเห็น การบรรลุ การรูชัด การ
หยั่งเห็น ตามธรรมนี้. ขอวา ปริจฺเฉเท าณ ความวา ญาณในการ
กําหนดใจของคนพวกอื่น. เหมือนที่ทานกลาวไวแลว. บัณฑิตพึงใหขอ
ความพิสดารวา ในญาณนั้นญาณในการกําหนดใจเปนไฉน ภิกษุใน
ศาสนานี้ กําหนดใจของสัตวอื่น บุคคลอื่นไดดวยใจ ก็ยอมรูไ ด ดังนี้.
ก็ญาณที่เหลือเวนญาณ ๓ เหลานี้ ชื่อวาสัมมติญาณ. เหมือนดังทาน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 348

กลาวไวแลว. ในขอนั้น สัมมติญาณเปนไฉน ญาณที่เหลือ เวนญาณ
ในธรรม เวนญาณในการไปตาม เวนญาณในการกําหนดใจเสียแลว ชื่อวา
สัมมติญาณ ดังนี้. กรรมฐานในสัจจะ ๔ ทานกลาวสรุปไวสําหรับภิกษุรูป
หนึ่ง ซึ่งบรรลุอรหัตดวยญาณ ในทุกขสัจจะเปนตน. บรรดาสัจจะ ๘ นัน้
สัจจะ ๒ ขอเปนวัฏฏะ อีก ๒ ขอเปนวิวัฏฏะ. อภินิเวสะ (ความยึดมั่น)
ยอมมีในวัฏฏะ แตหามีในวิวัฏฏะไม ภิกษุเรียนพระปริยัติในสํานักอาจารย
ชื่อวา ยอมทําการงานในสัจจะ ๒. ภิกษุยอมทํางานในสัจจะ ๒ ขอดวย
อํานาจการฟงวา ธรรมดาวา นิโรธสัจจะเปนของดี นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ ธรรมดาวา มรรคสัจจะ เปนของนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ.
การแทงตลอดดวยอํานาจการเรียน การสอบถาม การฟง การทรงจํา
การใครครวญ ในสัจจะ ๒ ยอมควร. การแทงตลอดดวยอํานาจการฟงใน
สัจจะ ๒ ยอมควร. เธอยอมแทงตลอด สัจจะ ๓ ดวยอํานาจกิจ . ยอมแทง
ตลอดสัจจะ ๑ ดวยอํานาจความเปนอารมณ. สัจจะ ๒ ขอเปนของลึกซึ้ง
เพราะเห็นไดยาก. สัจจะ ๒ ขอ ทีช่ ื่อวาเห็นไดยากเพราะเปนสภาพลึกซึ้ง.
ขอวา โสตาปตฺติยงฺคานิ ความวา องคแหงการบรรลุกระแส.
อธิบายวา เหตุแหงการไดโสดาปตติมรรค. ขอวา สปฺปุริสสเสโว ความวา
การเขาไปคบหาสัตบุรุษ มีพระพุทธเจาเปนตน. ขอวา สทฺธมฺมสฺสวน
ความวา การฟงธรรมคือ พระไตรปฏกอันเปนที่สบาย. ขอวา โยนิโสมนสิกาโร ความวา การทําไวในใจดวยอํานาจอนิจจลักษณะ เปนตน.
ขอวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ความวา ปฏิบัติ ขอปฏิบัติอันมีในสวน
เบื้องตน อันเปนธรรมไปตามโลกุตตรธรรม. ขอวา อเวจฺจปฺปสาเทน
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ความวา ดวยศรัทธาอันมั่นคง. พระพุทธคุณวา อิติป โส ภควา ดังนี้
เปนตน ทานใหพิสดารไวแลวในวิสุทธิมรรค. หมวดสี่แหงผล ธาตุ และ
อาหาร มีเนื้อความงายทีเดียว. อีกอยางหนึ่งในขอนี้ บัณฑิตพึงทราบความ
เปนของหยาบและละเอียด ดวยอํานาจความเปนของหยาบและประณีต.
ขอวา วิฺาณฏิติโย ความวา ที่ชื่อวา วิญญาณฐิติ เพราะอรรถ
วา เปนที่ตั้งของวิญญาณ. คํานี้ทานกลาวไวแลวดวยอํานาจเปนที่ตั้งของ
อารมณ. ขอวา รูปูปาย ความวา เปนสภาพเขาถึงรูป. จริงอยู อภิสังขาร.
วิญญาณอาศัยรูปขันธ ตั้งอยูในปญจโวการภพ. คํานี้ทานกลาวหมายถึง
วิญญาณนั้น. ขอวา รูปารมฺมณ ความวา มีรูปขันธเปนอารมณ. ขอวา
รูปปฺปติฏ ความวา เปนของตั้งอยูเฉพาะแลวในรูป. ขอวา นนฺทูปเสวน
ความวา เปนของอันความพอใจเขาไปอาศัย เพราะสัมปยุตดวยจิตที่สหรคต
ดวยโลภะ. นอกนี้ เปนของถูกสวนสุดแหงความประพฤติที่เคยชิน เขาไป
อาศัย. ขอวา วุฑฺฒึ วิวฬ
ุ ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชติ ความวา ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย ซึ่งเปนไปอยูอยางนี้ ๖๐ ปบาง ๗๐ ปบาง. นัยแมในอุบาย
แหงเวทนาเปนตน ก็นัยนี้. ก็ในจตุโวการภพ ทานกลาวอภิสังขารวิญญาณ
ไวดวยบททั้ง ๓ เหลานี้. พึงทราบการถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย
ดวยอํานาจความเปนไปตราบเทาชั่วอายุของวิญญาณนั้น. ทานไมกลาววา
อุบายแหงวิญญาณ ดังนี้ เพราะมาแลวดวยเทศนา ตามหมวด ๔. ก็เมื่อ
กลาวไปอยางนี้ ก็จะเปนการฟนเฝอหนักขึ้นวา ในที่นี้ กัมมวิญญาณเปน
ไฉน วิบากวิญญาณเปนไฉน แมเพราะเหตุนั้น จึงไมกลาวไว. การถึงอคติ
ทานใหพิสดารไวแลวทีเดียว.
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ขอวา จีวรเหตุ ความวา เกิดขึ้นเพราะมีจีวรเปนเหตุวา เราจัก
ไดจีวรที่ชอบใจในที่ไหน. อิติศัพทในขอวา อิติภวาภวเหตุ นี้ เปนนิบาต
ลงในการชี้แจง. อธิบายวา เหตุมีจีวรเปนตนเปนฉันใด เหตุมีภพและ
อภพเปนตน (เหตุที่ประณีตและประณีตกวา) ก็เปนฉันนั้น. ในขอวา
ภวาภโว นีท้ านประสงคเอาน้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตนที่ประณีต
และประณีตกวา. พึงทราบวา ก็อริยวงศ ๔ ทานแสดงไวตามลําดับทีเดียว
เพื่อตองการละตัณหา และอุปาทาน ๔ เหลานี้ หมวด ๔ แหงปฏิปทา
ทานกลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล.
ในการอดทนไมไดเปนตน มีวิเคราะหดังตอไปนี้. ภิกษุที่ชื่อวา
อักขมา เพราะอรรถวา อดทนความหนาวเปนตนไมได ในเวลาทําความ
เพียร. ชื่อวา ขมา เพราะอรรถวา ทนได. การฝกอินทรียชอื่ วา ทมา.
ความสงบวิตก โดยนัยเปนตนวา อดกลั้นกามวิตกที่เกิดขึ้นไมไดชื่อ สมา.
ขอวา ธมฺมปทานิ ความวา สวนแหงธรรม. ความไมเพงเล็ง
ชื่อวา บทแหงธรรม อีกอยางหนึ่ง ความไมโลภโดยมีความไมโลภเปนใหญ
หรือ การบรรลุฌานวิปสสนามรรคผลและนิพพาน ก็ชื่อวา บทแหงธรรม
ความไมพยาบาท ชื่อวา บทแหงธรรม หรือ ความไมโกรธโดยมีเมตตา
เปนหลัก หรือ การบรรลุฌานเปนตน ชื่อวา บทแหงธรรม. สัมมาสติ
ชื่อวาบทแหงธรรม อีกอยางหนึ่ง การตั้งสติมั่น โดยมีสติเปนหลัก หรือ
การบรรลุฌานเปนตน ชือ่ วาบทแหงธรรม. สัมมาสมาธิ ชือ่ วา บทแหง
ธรรม อีกอยางหนึ่ง สมาบัติดวยอํานาจสมาบัติ ๘ หรือการบรรลุฌาน
วิปสสนามรรคผล และนิพพาน ชือ่ วา บทแหงธรรม. การบรรลุฌาน
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เปนตน ดวยอํานาจอสุภะ ๑๐ หรือความไมเพงเล็ง ชื่อวา บทแหงธรรม
บทแหงธรรมที่บรรลุดวยอํานาจพรหมวิหาร ๔ ( หรือ ) ความไมพยาบาท
ชื่อวา บทแหงธรรม. บทแหงธรรมที่บรรลุดวยอํานาจ อนุสสติ ๑๐ และ
อาหารปฏิกูลสัญญา ( หรือ ) สัมมาสติ ชื่อวาบทแหงธรรม. บทแหงธรรม
ที่บรรลุดวยอํานาจกสิณ ๑๐ และอานาปานสติ (หรือ) สัมมาสมาธิ
ชื่อวาบทแหงธรรมดังนี้แล.
ในการสมาทานธรรมทั้งหลาย มีเนื้อความดังตอไปนี้. การสมาทานขอแรก เปนปฏิปทาของอเจลกะ. การสมาทานขอที่ ๒ เปนการ
ประพฤติพรหมจรรยอยางบริสุทธิ์ของบุคคลผูมีกิเลสกลา ไมสามารถจะ
ควาเอาพระอรหัตไวได รองไหน้ําตาเปยกหนาอยู. การสมาทานขอที่ ๓
เปนการสมาทานที่ตกไปในกามทั้งหลาย. การสมาทานขอที่ ๔ เปนการ
ประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของบุคคลผูแมไมไดปจจัยสี่ แตก็พรั่งพรอม
ไปดวยความสุข ตามอํานาจฌานและวิปสสนา.
ในขอวา ธมฺมกฺขนฺธา นี้ ไดแก บุคคลผูตั้งอยูในคุณ คือตั้งอยู
ในขันธ. ขอวา ลีลกฺขนฺโธ ไดแก คุณของศีล. ก็ผลของศีลทานประสงค
เอาในขอนี้. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ผลนั่นเองทานกลาวไวใน
ฐานแมทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้.
ขอวา พลานิ ความวา ที่ชื่อวา กําลังทั้งหลาย เพราะอรรถวา
เปนเครื่องชวยเหลือ และเพราะอรรถวาไมหวั่นไหว. บัณฑิตพึงทราบความ
ที่กําลังเหลานั้นเปนของไมหวั่นไหว ดวยธรรมมีโกสัชชะ เปนตน ซึ่งเปน
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ขาศึกกัน. กําลังแมทั้งหมด ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระทานกลาวไวแลว
ดวยอํานาจสมถะ วิปสสนา และมรรค.
อธิศัพทในขอวา อธิฏานานิ นี้เปนเพียงอุปสรรค. แตวาโดย
ความหมายแลว ก็มีความหมายวา เปนเหตุตั้งอยู เปนที่ตั้งอยูของคุณธรรม
หรือวาเปนฐานะ คือความตั้งใจมั่นของคนที่สรางสมคุณนั้นๆ. การตั้งใจมั่น
คือปญญา ชือ่ วา ปญญาธิฏฐาน. ก็ในที่นี้ พระมูสิยาภยเถระ กลาวไววา
บัณฑิตพึงทราบวา ปญญาในมรรคและผล ทานกลาวไวดวยอธิฏฐาน
ขอที่หนึ่ง วาจาสัตย กลาวไวดวยอธิฏฐานขอที่สอง การบริจาคอามิส
กลาวไวดวยอธิฏฐานขอที่สาม การสงบกิเลส กลาวไวดวยอธิฏฐานขอที่สี่
อีกอยางหนึ่ง ปญญาในผลเริ่มตนแตกัมมัสสกตาปญญา หรือวิปสสนา
ปญญา กลาวไวดวยอธิฐานขอที่หนึ่ง พระนิพพานซึ่งเปนปรมัตถสัจจะ
เริ่มตนแตวาจาสัตย กลาวไวดวยอธิฏฐานขอที่สอง การสละกิเลสดวย
อรหัตตมรรค เริ่มตนแตการบริจาคอามิส กลาวไวดวยอธิฏฐานขอที่สาม
การสงบกิเลสดวยอรหัตมรรค เริ่มตนแตการขมกิเลสไดดวยสมาบัติ กลาว
ไวดวยอธิฏฐานขอที่สี่ อีกอยางหนึ่งปญญาในอรหัตผล กลาวไวดวย
ปญญาธิฏฐานขอหนึ่ง ปรมัตถสัจจะ กลาวไวดวยปญญาธิฏฐานขอที่เหลือ
อีกอยางหนึ่ง ปรมัตถสัจจะ กลาวไวดวยสัจจาธิฏฐานขอหนึ่ง ปญญา
ในอรหัตผล กลาวไวดวยปญญาธิฏฐานที่เหลือ ดังนี้. การพยากรณ
ปญหา ทานใหพิสดารแลวในกถามหานิเทสนั้นแหละ.
ขอวา กณฺห แปลวา อกุศลกรรมบถสิบ ซึ่งเปนธรรมฝายดํา.
ขอวา กณฺหวิปาก ไดแก ผลของอกุศลกรรม เพราะใหสัตวผูทําเกิดใน
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อุบาย. ขอวา สุกฺก ไดแก กุศลกรรมบถสิบ ซึ่งเปนธรรมฝายขาว. ขอวา
สุกฺกวิปาก ไดแก ผลของกุศลกรรม เพราะใหสัตวผูทําเกิดในสวรรค.
ขอวา กณฺหสุกฺก ไดแก หรรมทีร่ ะคนกัน. ขอวา กณฺหสุกฺกวิปาก
ไดแก ผลที่เปนสุขและเปนทุกข. จริงอยู บุคคลที่ทํากรรมอันเจือกันไปเกิด
ในที่แหงชางมงคลเปนตน ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เพราะอกุศล เสวยสุข
ในปจจุบัน เพราะกุศล. บุคคลผูเกิดแมในราชตระกูลเพราะกุศล ยอม
เสวยทุกขในปจจุบันดวยอกุศล. ขอวา ไมดําไมขาว ความวา ทาน
ประสงคเอา ญาณในมรรค. อันทําความสิ้นกรรม. จริงอยู กรรมนั้น
ถาเปนกรรมฝายดํา ( อกุศล ) ก็พึงใหผลของกรรมฝายดํา ถาเปนกรรม
ฝายขาว ( กุศล ) ก็พึงใหผลของกรรมฝายขาว. กรรมทีช่ ื่อวา ไมดําไมขาว
เพราะไมใหผลทั้งสอง เพราะมีผลไมดําไมขาว ในขอนี้ มีอธิบายดังวา
มานี้.
ขอวา สจฺฉิกรณียานิ ความวา พึงทําใหแจง โดยทําใหประจักษ
และโดยการไดเฉพาะ. บทวา จกฺขนุ า ไดแก ทิพยจักษุ. ขอวา กาเยน
ไดแก สหชาตนามกาย. ขอวา ปฺาย ไดแก ญาณในอรหัตผล.
ในบทวา โอฆะ มีวิเคราะหวา ทีช่ ื่อวา โอฆะ เพราะอรรถวา กด
คือทําสัตวใหจมลงในวัฏฏะ. บรรดาโอฆะนั้น ความกําหนัดที่เกี่ยวเนื่อง
กับกามคุณ ๕ ชื่อวา โอฆะ คือ กาม. ความกําหนัดดวยความพอใจ
ในรูปภพ และอรูปภพ ชื่อวา โอฆะ คือภพ. ความติดใจในญาน และ
ความกําหนัดที่สหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ ก็เหมือนกัน. ทิฏฐิ ๖๒ ชื่อวา
โอฆะ คือ ทิฏฐิ. ทีช่ ื่อวา โยคะ เพราะอรรถวา ประกอบสัตวไวในวัฏฏะ.
โยคะ เหลานั้นพึงทราบวาเหมือนโอฆะ. ทีช่ ื่อวา วิสังโยค เพราะอรรถวา
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ไมประกอบสัตวไว. ในวิสังโยคนั้น ยสุภฌาน ชือ่ วา การไมประกอบไวดวย
กามโยคะ อนาคามิมรรค ที่บุคคลบรรลุโดยทําอสุภฌานนั้นใหเปนบาท
ชื่อวา การไมประกอบดวยกามโยคะ โดยสวนเดียวทีเดียว. อรหัตตมรรค
ชื่อวา การไมประกอบดวยภวโยคะ. โสดาปตติมรรค ชื่อวา การไมประกอบ
ในทิฏฐิโยคะ. อรหัตมรรค ชื่อวา การไมประกอบในอวิชชาโยคะ.
กิเลสที่ชื่อวา คันถา ดวยสามารถผูก ( สัตว) ไว. ทีช่ ื่อวา
กายคันถะ เพราะอรรถวา ผูก คือ พัน ไดแก รอยรัด นามกาย และ
รูปกายไวในวัฏฏะ. ขอวา อิทสจฺจาภินิเวโส ความวา อภินิเวส คือ
ทิฏฐิที่เปนไปอยางนี้วา นี้เทานั้นจริง อยางอื่น เปลา ดังนี้.
ขอวา อุปาทานานิ ไดแก การยึดมั่นถือมั่น. ความกําหนัดชื่อวา
กาม. กามนั้นนั่นแหละ ชื่อวา กามุปาทาน เพราะอรรถวา ถือมั่น
ดวยอรรถวา ยึดไว. มิจฉาทิฏฐิ ชือ่ วา ทิฏฐิ. ทิฏฐิแมนั้น ชื่อวา
ทิฏุปาทาน เพราะอรรถวา ถือมั่น ดวยอรรถวา ยึดถือไว. การยึดถือ
ศีลพรตอยางนี้วา ความหมดจดมีไดดวยศีลพรตนี้ ชื่อวา การยึดมั่นศีลพรต.
ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน เพราะอรรถวา เปนเหตุใหเรียกวา ตน และ
เปนเหตุแหงการยึดมั่น.
ขอวา โยนิโย แปลวา สวนทั้งหลาย. เหลาสัตวที่ชื่อวา อัณฑชะ
เพราะอรรถวา เกิดในไข. ชื่อวา ชลาพุชะ เพราะอรรถวา เกิดในครรภ.
ชื่อวา สังเสทชะ เพราะอรรถวา เกิดในเหงื่อไคล. คํานี้เปนชื่อของสัตว
ที่เกิดในที่นอน และในที่โสโครก มีปลาเนา เปนตน. ทีช่ ื่อวา โอปปาติกะ
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เพราะอรรถวา เปนเหมือนมาเกิดขึ้นโดยฉับพลัน. ในขอนั้น นี้เปนความ
แตกตางกันระหวาง สัตวเกิดในเหงื่อไคล กับสัตวที่เกิดผุดขึ้นในจําพวก
เทวดาและมนุษย. สัตวจําพวกสังเสทชะ เกิดเปนตัวออนเล็กๆ. สัตวจําพวก
โอปปาติกะ เกิดเปนตัวเทากับคนอายุ ๑๖ ป. จริงอยู ในหมูม นุษย
และภุมมเทวดา ยอมหากําเนิดสี่ เหลานี้ไดครบ. ในจําพวก ครุฑและนาค
เปนตน ซึ่งเปนสัตวดิรัจฉาน ก็เหมือนกัน. สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาครุฑ และนาคนั้น พวกครุฑซึ่ง
เปนสัตวในไข ยอมสังหารพวกนาค ซึ่งเปนสัตวเกิดในไขดวยกัน
แตหาสังหารสัตวจําพวกชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ ไม.
เทวดาชั้นสูง ๆ ขึ้นไปตั้งแต ชั้นจาตุมมหาราชิกา จัดเปนจําพวกโอปปาติกะทั้งนั้น. สัตวนรกก็เชนกัน. ในจําพวกเปรตก็หากําเนิดไดครบทั้ง ๔.
การกาวละสูครรภ ทานกลาวไวแลวในสัมปสาทนียสูตร นั่นแล.
ในการกลับไดอัตภาพ สัตวจําพวกที่หนึ่งพึงทราบดวยอํานาจการ
ขวนขวายในการเลน จําพวกที่สอง พึงทราบดวยอํานาจสัตวในภายใน
เปนตน ซึ่งถูกสัตวภายในเปนตนทําลาย จําพวกที่สาม พึ่งทราบดวยอํานาจ
การประทุษรายทางใจ จําพวกที่สี่ พึงทราบดวยอํานาจเทวดาที่เหลือชั้นสูง
ขึ้นไปเริ่มตั้งแตชั้นจาตุมมหาราชิกา. จริงอยู เทวดาเหลานั้น ยอมไมตาย
ดวยความจงใจของตนเอง ทั้งไมตายดวยความจงใจของสัตวอื่น.
ในขอวา ทกฺขณาวิสุทฺธิโย มีวเิ คราะหวา ที่ชื่อวา ทักษิณาวิสุทธิ
เพราะอรรถวา เปนเหตุ ใหทักษิณา กลาวคือ ทาน หมดจดมีผลมาก.
ขอวา ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ความวา ในทักษิณาใด
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ทายกเปนคนมีศีล ถวายไทยธรรมที่เกิดขึ้นโดยธรรม แตปฏิคคาหก (ผูรับ)
เปนคนทุศีล ทักษิณานี้เปนเหมือนทักษิณา ของพระเวสสันดรมหาราช.
ขอวา ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ โน ทายกโต ความวา ในทักษิณาใด
ปฏิคคาหก เปนคนมีศีล แตทายกเปนคนเสียศีล ถวายไทยธรรมที่เกิดขึ้น
โดยไมเปนธรรม ทักษิณานี้เปนเหมือนทักษิณาของคนฆาโจร. ขอวา
เนว ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ความวา ในทักษิณาใด
ทั้งสองฝาย เปนคนทุศีล ถึงไทยธรรมก็เกิดโดยไมเปนธรรม. จําพวกที่ ๔
พึงทราบโดยปริยายตรงกันขาม. ขอวา สงฺคหวตฺถูนิ ความวา เหตุแหง
การสงเคราะห. การสงเคราะหเหลานั้น ทานจําแนกไวแลวในหนหลัง
นั้นแล.
ขอวา อนริยโวหารา ความวา โวหารของบุคคลผูมิใชอริยะ คือ
ของตนลามก. ขอวา อริยโวหารา ความวา โวหารของพระอริยะ คือ
สัตบุรุษ. ขอวา ทิฏวาทิตา ความวา ความเปนผูมีปกติกลาวอยางนี้วา
เราเห็นมา เปนตน ก็ในขอนี้ พึงทราบเนื้อความดวยอํานาจเจตนาเปนเหตุ
ใหถอยคํานั้นๆ ตั้งขึ้น.
ในจําพวกชนที่มีตปะเปนของตน เปนตน มีอธิบายดังนี้. จําพวก
ที่หนึ่ง ไดแก อเจลกะ. จําพวกที่สองไดแก บรรดาคนภายในเปนตน
คนใดคนหนึ่ง. จําพวกที่สาม ไดแกคนบูชายัญ. จําพวกที่สี่ ไดแก คน
ผูปฏิบัติชอบในศาสนา. ในจําพวกชนผูที่ปฏิบัติเพื่อประโยชนแกตนเปนตน
มีอธิบายดังนี้. จําพวกที่หนึ่ง ไดแก คนที่ตนเองเพรียบพรอมดวยคุณ
มีศีลเปนตน แตไมชักชวนคนอื่นในคุณมีศีลเปนตน เปรียบเหมือนทาน
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พระวักกลิเถระฉะนั้น. จําพวกที่สอง ไดแก คนที่ตนเองไมสมบูรณดวย
คุณ มีศลี เปนตน แตชักชวนคนอื่นในคุณมีศีลเปนตน เปรียบเหมือน
ทานพระอุปนันทะ ฉะนั้น. จําพวกที่สามไดแก คนที่ตนเองก็ไมสมบูรณ
ดวยคุณมีศีลเปนตน และไมชักชวนคนอื่นในคุณมีศีลเปนตน เปรียบ
เหมือนพระเทวทัตฉะนั้น. จําพวกที่สี่ไดแกบุคคลที่ตนเองก็สมบูรณดวย
คุณมีศีลเปนตน และทิ้งชักชวนคนอื่นในคุณมีศีลเปนตน เปรียบเหมือน
พระมหากัสสปฉะนั้น.
ในบุคคลที่ชื่อวา มืด เปนตน มีอธิบายดังนี้. ขอวา ตโม ไดแก
คนที่มืดสนิท. ขอวา ตมปรายโน ความวา คนที่ชื่อวา ตมปรายโน
เพราะอรรถวา มีความมืดนั้นแล เปนทางดําเนินไป คือไปในเบื้องหนา
ในทุก ๆ บทพึงทราบเนื้อความอยางนี้. ก็ในคนสี่จําพวกนี้ จําพวกที่หนึ่ง
เกิดในอัตตภาพที่เลว มีการเปนอยูอยางฝดเคือง มีตระกูลคนจัณฑาล
เปนตน ซึ่งเปนตระกูลต่ํา ทําทุจริต ๓ ใหบริบูรณ. จําพวกที่สองก็เปน
คนอยางนั้น แตบําเพ็ญสุจริต ๓ ใหบริบูรณ. จําพวกที่ ๓ บังเกิดใน
อัตภาพที่สมบูรณ มีขาวและน้ํามาก มีตระกูลกษัตริยเปนตน ซึ่งเปน
ตระกูลอันโอฬาร แตทําทุจริต ๓ ใหบริบูรณ. จําพวกที่ ๔ ก็เปนอยางนั้น
เหมือนกัน แตบําเพ็ญสุจริต ๓ ใหบริบูรณ.
ขอวา สมณเมจโล ความวา สมณะผูไมหวั่นไหว. ม อักษร เปน
เพียงบทสนธิ. สมณะผูไมหวั่นไหวนั้น พึงทราบ ( วา ) ไดแกพระโสดาบัน. จริงอยู พระโสดาบัน ชื่อวา สมณะผูไมหวั่นไหว เพราะอรรถวา
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เปนผูไมหวั่นไหว ดวยการกลาวรายของคนอื่น เหมือนเสาเขื่อนไม
หวั่นไหวเพราะลมทั้ง ๔ ฉะนั้น เปนผูประกอบดวยศรัทธาอันไมคลอน
แคลน. สมจริงตามคําที่ทานกลาวไวแลว ความพิสดารวา ก็บุคคลคนไหน
ชื่อวา สมณะผูไมหวั่นไหว บุคคลบางคนในโลกนี้ ( ที่ชื่อวาสมณะผูไม
หวั่นไหว ) เพราะสิ้นสังโยชน ๓. สวนพระสกทาคามี ชื่อวา สมณะ
ดอกปทุม เพราะอรรถวา มีราคะ. โทสะ และโมหะ เบาบาง. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็บุคคลคนไหนชื่อวา สมณะดอกปทุม บุคคล
บางตนในโลกนี้ มาสูโลกนี้ ครั้งเดียวเทานั้น ยอมทําความสิ้นทุกขได
บุคคลนี้ทานเรียกวา สมณะดอกปทุม. พระอนาคามี ชื่อวา สมณะดอก
บุณฑริก เพราะอรรถวา จักตรัสรู ( บาน ) พลันทีเดียว เพราะไมมีราคะ
และโทสะ. เพระเหตุนั้นทานจึงกลาววา บุคคลคนไหน ชื่อวา สมณะ
ดอกบุณฑริก บุคคลบางคนในโลกนี้ ( ละ ) สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ฯ ลฯ
บุคคลนี้ทานเรียกวา สมณะดอกบุณฑริก. สวนพระอรหันต ชื่อวา สมณะ
สุขุมาล ( สมณะผูละเอียดออน ) ในบรรดาสมณะ ( ดวยกัน ) เพราะ
ไมมีกิเลสทุกอยางที่ทําใหกระดาง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ก็ใน
บรรดาสมณะบุคคลคนไหน ชื่อวา สมณะสุขุมาละ บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯลฯ สําเร็จอยู บุคคลนีท้ านเรียก สมณสุขุมาละ
ในบรรดาพระสมณะทั้งหลาย. คําวา อิเม โข อาวุโส เปนตน บัณฑิต
พึงประกอบเขาดวยกัน ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. พระเถระเมื่อกลาว
(แก) ปญหาสองรอยขอดวยสามารถแหงจตุกะหาสิบถวน ดวยประการฉะนี้
ก็ชื่อวา แสดงแลวซึ่งสามัคคีรส ดังนีแ้ ล.
ื
จบหมวด ๔
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วาดวยธรรมหมวด ๕
พระเถระครั้นแสดงสามัคคีรสดวยอํานาจหมวด ดวยประการฉะนี้
แลว บัดนี้หวังจะแสดงดวยอํานาจหมวด ๕ จึงเริ่มเทศนาอีก. ในหมวด ๕
นั้น พึงทราบอธิบายดังนี้. บรรดาขันธ ๕ รูปขันธ เปนโลกิยะ. ขันธ
ที่เหลือ เปนทั้งโลกิยะและโลกุตตระ. อุปทานขันธ เปนโลกิยะอยางเดียว.
ก็กถาวาดวยขันธ ทานกลาวไวโดยพิสดารแลว ในวิสุทฐิมรรค. กามคุณ
ทั้งหลาย ทานใหพิสดารแลวในหนหลัง. ที่ชื่อวา คติ เพราะอรรถวาสัตว
พึงดําเนินไป เพราะกรรมที่ทําดี และกรรมที่ทําไมดีเปนตน. ขอวา นิรโย
แปลวา หมดความยินดี. ขันธทั้งหลาย ทานกลาวไวพรอมกับโอกาส (ทีอ่ ยู)
รวมกัน. ขันธที่เกิดขึ้นในที่ ๓ แหง นอกจากนี้ ทานกลาวแลว. แมโอกาส
ทานก็กลาวไวแลวในขันธที่ ๔.
ความตระหนี่ในอาวาส ชื่อวา อาวาสมัจฉริยะ. ภิกษุผูประกอบ
ดวยอาวาสมัจฉริยะนั้น เห็นอาคันตุกะแลว กลาวคําเปนตนวา ในอาวาส
หลังนี้เขาเก็บบริขารของเจดีย หรือของสงฆไว ยอมกันอาวาสแมที่เปนของ
สงฆ. เธอทํากาละแลว ยอมไปเกิดเปนเปรต หรืองูเหลือม. ความตระหนี่
ในตระกูลชือ่ วา กุลมัจฉริยะ ภิกษุผปู ระกอบดวยความตระหนี่ในตระกูล
นั้น ยอมกันภิกษุพวกอื่นจะเขาไปในตระกูลอุปฏฐากของตน ดวยเหตุนั้น ๆ.
ความตระหนี่ในลาภ ชือ่ วา ลาภมัจฉริยะ. ภิกษุผูประกอบดวยความตระหนี่
ในลาภนั้น ตระหนี่ลาภแมเปนของสงฆ กระทําโดยประการที่ภิกษุพวกอื่น
จะไมได. ความตระหนี่ในวรรณะ ชื่อวา วรรณมัจฉริยะ. ก็ในคําวา
วณฺโณ นี้ บัณฑิตพึงทราบ ทั้งสรีรวรรณะ ทั้งคุณวรรณะ. ความตระหนี่
ในปริยัติธรรม ชื่อวา ธรรมมัจฉริยะ. ภิกษุผูประกอบดวยความตระหนี่
ในปริยัติธรรมนั้น ยอมไมให ( ปริยตั ิธรรม ) แกภิกษุอื่นดวยคิดเสียวา
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ภิกษุนี้เรียนธรรมนี้แลวจักขมเรา. สวนภิกษุใดไมใหเพราะอนุเคราะห
ธรรม หรืออนุเคราะหบุคคล อันนัน้ ไมจัดเปนควานตระหนี่ ( สําหรับ
ภิกษุนั้น).
ธรรมชาติที่ชื่อวา นิวรณ เพราะอรรถวา หาม คือ ปดกัน้ จิตไว.
กามฉันทที่ถึงความเปนนิวรณ ฆาดวยอรหัตมรรคได. อนุสัยคือกามราคะ
ที่ถึงความเปนกามราคสังโยชน ฆาดวยอนาคามิมรรคได. ถีนะ เปนความ
ขัดของทางจิต. มิทธะ เปนความขัดของของขันธ ๓. ถีนะ และมิทธะ
แมทั้งสอง ฆาดวยอรหัตมรรคได. อุทธัจจะ ก็เหมือนกัน. กุกกุจจะ
ฆาดวยอนาคามิมรรคได. วิจิกิจฉา ฆาดวยโสดาปตติมรรคได.
ขอวา สฺโชนานิ ไดแก เครือ่ งผูกมัด. ก็บรรดาบุคคลที่ถูก
สัญโยชนเหลานั้นผูกไว พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ซึ่งเกิดในรูปภพ
และอรูปภพ ชื่อวา นอนแลวในภายนอกจากเครื่องผูกในภายใน. จริงอยู
พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหลานั้น ยังมีเครื่องผูกมัดไวในกามภพ.
พระอนาคามี ชื่อวา นอนในภายในจากเครื่องผูกในภายนอก ในกามภพ.
จริงอยู สําหรับพระอนาคามีเหลานั้น ยังมีเครื่องผูกมัดไวในรูปภพ และ
อรูปภพ. พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ชื่อวานอนในภายในจากเครื่อง
ผูกในภายใน ในกามภพ. พระอนาคามี ชื่อวา นอนในภายนอกจาก
เครื่องผูกในภายนอก ในรูปภพ และอรูปภพ. พระขีณาสพ ไมมีเครื่อง
มัดไวในทุก ๆ ภพ.
บททีพ่ ึงศึกษา ชือ่ วา สิกขาบท. อธิบายวา สวนแหงสิกขา.
อีกอยางหนึ่งวา บทแหงสิกขา ชื่อวา สิกขาบท. อธิบายวา อุบายเครื่อง
บรรลุอธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา. นี้เปนความยอในที่นี้ . สวนกถา
แหงสิกขาบท โดยพิสดาร มาแลวในสิกขาบทวิภังคในวิภังคปกรณนั่นแล.
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คําเปนตนวา อาวุโส ภิกษุผูขีณาสพเปนผูไมควรที่จะแกลงฆาสัตว
ดังนี้ เปนหัวขอแหงเทศนานั้นแล. ถึงแมพระโสดาบันเปนตน ก็เปนผู
ไมควร. การนินทาและการสรรเสริญ ทานกลาวไวอยางนี้ สําหรับปุถุชน
และพระขีณาสพ. ธรรมดาวา ปุถุชน ที่เปนคนต่ําชา ยอมทําแมการฆา
มารดาเสียก็ได. สวนพระขีณาสพ เปนผูสูงสง ยอมไมกระทําแมการฆา
มดดํามดแดงเปนตน.
ในความยอยยับทั้งหลาย มีเนื้อความดังตอไปนี้ . ขอวา พฺยสติ
แปลวา ความฉิบหาย. อธิบายวา ซัดไป คือ กําจัดประโยชนเกื้อกูล
และความสุขเสีย. ความพินาศแหงญาติ ชื่อวา ญาติพยสนะ. อธิบายวา
ความพินาศแหงญาติ เพราะโจรภัย และโรคภัยเปนตน. ความพินาศแหง
โภคะ ชื่อวา โภคพยสนะ. อธิบายวา ความพินาศแหงโภคะ ดวยอํานาจ
พระราชา และโจรเปนตน. ความพินาศคือโรค ชื่อวา โรคพยสนะ.
จริงอยู โรคยอมทําลาย คือ ยังความไมมีโรค ใหพินาศไป เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา พยสนะ. ความพินาศแหงศีล ชื่อวา สีลพยสนะ. คํานี้เปน
ชื่อของความทุศีล. ความยอยยับ คือ ทิฏฐิ ซึ่งทําสัมมาทิฏฐิใหพินาศ
เกิดขึ้น ชื่อวา ทิฏฐิพยสนะ. ก็ในขอนี้ ความยอยยับ ๓ อยาง มีความ
ยอยยับแหงญาติเปนตน เปนอกุศลหามิได ( ทัง้ ) ไมทําลายลักษณะ ๓
ดวย. ความยอยยับแหงศีลและทิฏฐิทงั้ ๒ เปนอกุศล ไมทําลายลักษณะ ๓.
เพราะเหตุนั้น นั่นแหละทานจึงกลาวคําเปนตนวา นาวุโส สตฺตา
ญาติพฺยสนเหตุ วา ดังนี้.
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ขอวา าติสมฺปทา ความวา ความถึงพรอม ความบริบูรณ
ความมีญาติมาก. แมในความถึงพรอมแหงโภคะเปนตน ก็นัยนี้. ความถึง
พรอมแหงความเปนผูไมมีโรค ชื่อวา อาโรคยสัมปทา ไดแก ความเปนผู
ไมมีโรคตลอดกาลนาน. แมในความถึงพรอมแหงศีลและทิฏฐิเปนตน
ก็นัยนี้. แมในขอนี้ ความถึงพรอมแหงญาติเปนตน ไมเปนกุศล ไมทําลาย
ลักษณะ ๓. ความถึงพรอมแหงศีลและทิฏฐิ เปนกุศลไมทําลายลักษณะ ๓.
เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ ทานจึงกลาวคําเปนตนวา นาวุโส สตฺตา ญาติสมฺปทาเหตุ วา. กถาวาดวยศีลวิบัติ และศีลสมบัติ ทานใหพิสดารแลว
ในมหาปรินิพพานสูตรแล.
ขอวา โจทเกน ความวา ถูกโจทดวยเรื่องสําหรับโจท ๔ อยางคือ
การเทียบเคียงเรื่องราว การเทียบเคียงอาบัติ การหามการอยูรวม การหาม
สามีจิกรรม.ในขอวา กาเลน วกฺขามิ โน อกาเลน ความวา สําหรับจําเลย
ตองบอกเวลาสําหรับโจทกไมตอง จริงอยู ภิกษุเมื่อจะโจท ผูอื่นไมพึงโจท
ในทามกลางบริษัท ในโรงอุโบสถ ในโรงปวารณา หรือในโรงฉัน โรงเลี้ยง
เปนตน. เวลาที่ทานนั่งพักในที่พักกลางวัน พึงใหทานใหโอกาสเสียกอน
แลวจึงโจทขึ้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุ ขอทานจงใหโอกาส ผมตองการ
จะพูดกับทาน. ก็ครั้นสอบสวนบุคคลแลว ผูใ ดเปนบุคคลเหลาะแหละ
พูดเท็จ ยกโทษมิใชยศขึ้นแกพวกภิกษุทั้งหลาย ผูนั้นแมเวนการทําโอกาส
ก็โจทได. ขอวา ภูเตน ความวา ตามสภาพที่เปนจริง. ขอวา สณฺเหน
ความวา เกลีย้ งเกลา ออนโยน. ขอวา อตฺถสฺหิเตน ความวา ดวยการ
เขาถึงโดยความเปนผูใครประโยชน ความเปนผูใครความเกื้อกูล.
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ขอวา ปธานิยงฺคานิ ความวา ภาวะที่เปนที่ตั้ง ทานเรียกวา
ปธาน. ปธานของบุคคลนั้นมีอยู เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อวา ปธานิยะ.
องคแหงภิกษุผูมีปาน ชื่อวา ปธานิยังคะ (องคแหงภิกษุผูมีความเพียร).
ขอวา สทฺโธ ความวา ประกอบดวยศรัทธา. ก็ศรัทธามี ๔ อยางคือ
อาคมนศรัทธา อธิคมนศรัทธา โอกัปปนศรัทธา ปสาทศรัทธา.
บรรดาศรัทธา ๔ อยางนั้น ความเชื่อตอปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระ
โพธิสัตวทั้งหลาย ชื่อวา อาคมนศรัทธา เพราะมาแลวตั้งแต ( เริ่มทํา
อภินิหาร. ความเชื่อตอพระอริยสาวกทั้งหลาย ชื่อวา. อธิคมนศรัทธา
เพราะบรรลุแลวดวยการแทงตลอด. เมื่อมีคนกลาววา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดังนี้แลว การปลงใจลงเชื่อโดยความไมหวั่นไหว ชื่อวา
โอกัปปนศรัทธา. ความเกิดขึ้นแหงความเลื่อมใส ชื่อวา ปสาทศรัทธา.
ในที่นี้ทานประสงคเอาศรัทธาคือการปลงใจลงเชื่อ. ขอวา โพธิ ไดแก
ญาณในมรรคที่ ๔. บุคคลยอมเชื่อวา ญาณในมรรคที่ ๔ นัน้ เปนอันพระ
ตถาคตเจาตรัสรูแลว. ก็คํานี้เปนแงแหงเทศนานั้นเทียว. ก็ความเชื่อใน
รัตนะแมทั้ง ๓ ประการดวยองคนี้ ทานประสงคเอาแลว. จริงอยู ความ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจาเปนตน ของบุคคลใดเปนสภาพ
มีกําลัง ความเพียรที่ตั้งไวของบุคคลนั้น ยอมสําเร็จได. ขอวา อุปฺปาพาโธ
แปลวา ไมมโี รค. ขอวา อปฺปาตงฺโก แปลวา หมดทุกข. ขอวา สมเวปากินิยา แปลวา มีผลสุกงอม. ขอวา คหณิยา ไดแก เตโชธาตุ ซึ่ง
เกิดแตกรรม ขอวา นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย ความวา ก็บุคคลที่มีน้ํายอย
ออกมาเย็นมาก. ยอมกลัวตอความเย็น บุคคลที่มีน้ํายอยออกมารอนมาก
ยอมกลัวตอความรอน. ความเพียรยอมไมสําเร็จแกพวกเขา. สําหรับบุคคล
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ผูที่มีน้ํายอยพอปานกลาง สําเร็จได. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา เหมาะ
แกความเพียรระดับกลาง. ขอวา ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา ความวา
ประกาศโทษของตนตามที่เปนจริง. ขอวา อุทยตฺถคามินิยา ความวา
สามารถที่จะขึ้นไปและที่จะกําหนดถึงเวลาขึ้นและเวลาตก. อุทยัพยญาณที่
กําหนดเอาลักษณะ ๕๐ ประการ ทานกลาวไวดวยคํานี้. ขอวา อริยาย
ความวา สะอาดหมดจด. ขอวา นิพฺเพธิกาย ความวา สามารถเพื่อ
แทงตลอดขันธมีความโลภ เปนตน ซึ่งไมเคยรูมากอน. ขอวา สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ความวา ทุกขใด ๆ จะสิ้นไปได ดําเนินไปเพื่อความ
สิ้นทุกขนั้นๆ เพราะละกิเลสไดดวยอํานาจองคนั้นๆ. วิปสสนาปญญา
ทานกลาวไวดวยบทเหลานี้ทุกบท ดวยประการฉะนี้. จริงอยู ความเพียรหา
สําเร็จแกคนทรามปญญาไม.
ขอวา สุทฺธาวาสา ความวา พวกพรหมชั้นสุทธาวาส อยูแลว
กําลังอยู หรือจักอยู เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สุทธาวาส. ขอวา สุทฺธา
ไดแก พระอนาคามี และพระขีณาสพ ซึ่งปราศจากกิเลสมลทิน. คําใด
ที่พึงกลาวในขอวา อวิหา เปนตน คํานั้นทานกลาวไวแลว ในมหาปทาน.
สูตรนั่นแล.
ในบรรดาพระอนาคามีบุคคลทั้งหลาย พึงทราบดังตอไปนี้. พระอนาคามีผูยังไมลวงวัยกลางคน แลวบรรลุพระอรหัต ซึ่งเปนการดับกิเลส
เสียไดในระหวาง ชื่อวา อันตรปรินพิ พายี ( ปรินิพพานในระหวาง ).
พระอนาคามีผูลวงเลยวัยกลางคนไปแลว จึงบรรลุชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี
(นิพพานเมื่อลวงวัยกลางคนแลว ) พระอนาคามีผูไมลําบากเพราะไมตอง
ประกอบความเพียร โดยไมมีสังขาร ( เครื่องปรุงแตงชวยเหลือ ) บรรลุได
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อยางงายดาย ชื่อวา อสขารปรินิพฺพายี ( นิพพานโดยไมมีสังขาร ) พระอนาคามีผูลําบาก เพราะตองประกอบความเพียร พรอมกับสังขาร บรรลุ
ไดโดยความลําบาก ชื่อวา สสังขารปรินิพพายี (ปรินิพพานพรอมสังขาร)
พระอนาคามีทั้ง ๔ เหลานี้ หาไดในสุทธาวาสทั้ง ๕ ชั้น. บัณฑิตพึงทราบ
หมวด ๔ ในขอวา อุทฺธโสโต อกนิฏคามี นี้ตอไป. ก็พระอนาคามีทานใด
ชําระเทวโลกสี่ชั้น ตั้งแตชั้นอวิหาไปใหหมดจด ไปยังอกนิฏฐภพแลว
ปรินิพาน พระอนาคามีนี้ ชื่อวา มีกระแสในเบื้องบน ไปยังอกนิฏฐภพ
พระอนาคามีทานใด ไปยังเทวโลกชั้นที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ตั้งแตชั้นอวิหา
ไป แลวปรินิพพาน พระอนาคามีนี้ ชื่อวา มีกระแสในเบื้องบน ไม
ไปยังอกนิฏฐภพ. พระอนาคามีทานใด จากกามภพ แลวเกิดในอกนิฎฐภพ
แลวปรินิพพาน พระอนาคามีนี้ ชื่อวา. ไมมีกระแสในเบื้องบน ไปยัง
อกนิฏฐภพ. พระอนาคามีทานใดบังเกิดในที่นั้น ๆ นั่นแหละ บรรดาเทว
โลก ๔ ชั้นเบื้องลาง แลวปรินิพพาน พระอนาคามีนี้ ชื่อวา มีกระแสใน
เบื้องบน ไมชื่อวา ไปยังอกนิฏฐภพ.
ขอวา เจโตขีลา ความวา ภาวะที่จิตแข็งกระดาง. ขอวา สตฺถริ กงฺขติ
ความวา ยอมสงสัยใน พระสรีระ หรือในพระคุณของพระศาสดา. บุคคล
เมื่อสงสัยในพระสรีระยอมสงสัยไปวา ขึ้นชื่อวาสรีระที่ประดับดวยมหา
ปุริสลักษณะ อันประเสริฐ ๓๒ ประการ มีอยูหรือไมหนอ. บุคคลผูสงสัย
ในพระคุณ. ยอมสงสัยวา สัพพัญุตญาณ ที่สามารถจะรูอดีตอนาคต
และปจจุบัน มีหรือไมหนอ. ขอวา อาคปฺปาย ความวา เพื่อบําเพ็ญเพียร.
ขอวา อนุโยคาย ความวา โดยการประกอบเนื่อง ๆ . ขอวา สาตจฺจาย
ความวา โดยกระทําติดตอ. ขอวา ปธานาย ความวา เพื่อการตั้งไว.
ขอวา อย ปโม เจโตขีโล นี้ความวา ความที่จิตกระดางขอแรกนี้ได
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แกความสงสัยในพระศาสดา. ขอวา ธมฺเม ความวา ในปริยัตธิ รรม และ
ปฏิเวธธรรม. บุคคลผูสงสัยในปริยัติธรรม ยอมสงสัยวาคนทั้งหลายพูด
กันวา พระพุทธพจนคือพระไตรปฏกมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ พระพุทธพจนนั้นมีอยูหรือไมหนอ. บุคคลผูสงสัยในปฏิเวธธรรม ยอมสงสัยวา
คนทั้งหลายพากันพูดวาผลของวิปสสนา ชื่อวา มรรค ผลของมรรค ชื่อวา
ผล การสละสังขารทั้งปวงเสียไดชื่อวา นิพาน นิพานนั้นมีอยูหรือไมหนอ.
ขอวา สงฺเฆ กงฺขติ ความวา ยอมสงสัยวาประชุมแหงบุคคลผูปฏิบัติปฏิทา
อยางนี้ ดวยอํานาจแหงบทเปนตนวา อุชุปฏิปนฺโน ดังนี้มี ๘ คือ พระผู
ตั้งอยูในมรรค ๔ พระผูต ั้งอยูในผล ๔ ชื่อวา พระสงฆ พระสงฆนั้นมีอยู
หรือไมหนอ. บุคคลผูสงสัยในสิกขา ยอมสงสัยวา คนทั้งหลายพูดวา ชื่อวา
อธิสีลสิกขา ชื่อวาอธิจิตตสิกขา ชื่อวา อธิปญญาสิกขา สิกขานั้นมีอยูหรือ
ไมหนอ ขอวา อย ปฺจโม นี้ความวา ภาวะที่จิตแข็ง ภาวะที่จิตเปน
ดุจกองหยากเยื่อ ภาวะที่จิตเปนดุจตอนี้เปนที่ ๕ ไดแกความโกรธเคือง
ในเรื่องพรหมจารีทั้งหลาย.
ขอวา เจตโส วินิพนฺธา ความวา เหลากิเลสที่ชื่อวา เปนเครื่อง
ผูกมัดจิตไว เพราะอรรถวา ผูกจิตยึดไว เหมือนทําไวในกํามือฉะนั้น.
ขอวา กาเมสุ ความวา ทั้งในวัตถุกาม ทั้งในกิเลสกาม. ขอวา กาเย
ไดแก กรัชกายของตน. ขอวา รูเป ไดแก รูปภายนอก. ขอวา ยาวทตฺถ
ความวา เทาที่ตองการ. ขอวา อุทราวเทหก ความวา เต็มทอง. จริงอยู
ทองนั้นทานเรียกวา อุทราวเทหกัง เพราะเลี้ยงรางกายไว. ขอวา เสยฺยสุข
ความวา มีความสุขเพราะเตียงและตั่ง. ขอวา ปสฺสสุข ความวา สําหรับ
บุคคลผูนอนกลิ้งไปตามสบาย นอนตะแคงขวา หรือนอนตะแคงซาย ก็มี
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ความสุข ความสุขเกิดขึ้นแลวอยางนี้. ขอวา มิทธฺ สุข ความวา สุขอัน
เกิดจากความหลับ. ขอวา อนุยุตฺโต ความวา ประกอบสิ่งที่สมควรอยู.
ขอวา ปณิธาย ความวา ตั้งไวเเลว. ขอวา พฺรหฺมจริเยน ความวา
ประพฤติพรหมจรรยงดเวนเมถุน. ขอวา เทโว วา ภวิสฺสามิ ความวา
เราจักเปนเทพผูมีศักดิ์ใหญหรือ. ขอวา เทวฺตโร วา ความวา หรือวา
บรรดาเทพผูมีศักดิ์นอยทั้งหลาย เทพองคใดองคหนึ่ง.
พึงทราบวินิจฉัยในอินทรียทั้งหลายตอไป. อินทรียที่เปนโลกิยะ
เทานั้น ทานกลาวไวแลวในปญจกะที่หนึ่ง. ปฐมฌานทุติยฌาน และ
จตุตถฌานที่เปนโลกิยะ ทานกลาวไวแลวในปญจกะที่ ๒ ตติยฌานและ
ปญจมฌาน เปนทั้งโลกิยะ. และโลกุตตระ ( ทานก็กลาวไวในปญจกะ
ที่ ๒ ). ที่เปนโลกิยะ และโลกุตตระ ทานกลาวไวในปญจกะที่ ๓ ดวย
อํานาจสมถะ วิปสสนา และมรรค.
ขอวา นิสฺสารณียา ความวา แลนออกไป คือ หมดความทรงจํา.
ขอวา ธาตุโย ไดแก สภาวะที่วางจากตัวตน. ขอวา กาม มนสิกโรติ
ความวา นึกถึงแตเรื่องกาม. อธิบายวา ออกจากอสุภฌานแลว สงจิต
มุงตอกาม เพื่อจะทดลองดู เหมือนคนจับงูแลวจะทดลองพิษดูฉะนั้น.
ขอวา น ปกฺขนฺทติ ความวา ไมเขาไป. ขอวา น ปสิทติ ความวา
ไมถึงกับเลื่อมใส. ขอวา น สนฺติฏ ติ ความวา ตั้งอยูไมได. ขอวา
น วิมุจฺจติ ความวา ไมหลุดพนไปได. ขนปกไก หรือทอนเอ็นที่คน
โยนเขาในไฟ ยอมหงิก งอ มวนเขา คือไมเหยียดออก ฉันใด จิตนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมหดหู ไมราเริง. ในขอวา เนกฺขมฺม โข ปน
นี้ ความวา ปฐมฌานในอสุภ ๑๐ ชื่อวา เนกขัมมะ. เมือ่ บุคคลนั้น
มนสิการถึงปฐมฌานนั้น จิตก็ยอมแลนไป. ขอวา ตสฺส ต จิตฺต ความวา
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อสุภฌาน จิตดวงนั้นของบุคคลนั้น. ขอวา สุคต ความวา ดําเนินไปดี
เพราะไปในโคจร. ขอวา สุภาวิต ความวา อบรมมาอยางดี เพราะ
เปนสวนที่ไมเลวทราม. ขอวา สุวุฏ ิต ความวา ออกจากกามไดดวยดี.
ขอวา สุวิมตุ ฺต ความวา พนเด็ดขาดดวยดีจากกามทั้งหลาย. อาสวะ ๔
ที่มีกามเปนเหตุ ชื่อวา อาสวะมีกามเปนปจจัย. ขอวา วิฆาตา แปลวา
เปนทุกข. ขอวา ปริฬาหา ความวา เรารอนเพราะกามระคะ. ขอวา
น โส ต เวทน เวเทติ ความวา บุคคลนั้น ยอมไมเสวยเวทนา
อันเกิดจากความใคร และเวทนาอันเกิดจากความคับแคน และความ
เดือดรอนนั้น. ขอวา อิทมกฺขาต กามาน นิสฺสรณ ความวา อสุภฌานนี้
ทานกลาววา เปนเครื่องสลัดกามออกไป เพราะสลัดออกไปจากกาม
ทั้งหลาย. ก็บุคคลใดทําฌานนั้นใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย
บรรลุมรรคที่ ๓ เห็นพระนิพพานดวยอนาคามิผล รูวา ชือ่ วา กาม
ทั้งหลายไมมีอีก จิตของบุคคลนั้น ก็เปนอันสลัดออกไปไดอยางแนนอน
(จากกามทั้งหลาย). แมในบททั้งหลายที่เหลือ ก็นัยนี้เหมือนกัน. อันนี้
เปนขอที่แตกตางกัน. ในวาระที่ ๒ เมตตาฌาน ชื่อวา เปนการสลัด
พยาบาทออกไป. ในวาระที่ ๓ กรุณาฌาน ชื่อวา การสลัดออกไปจาก
ความเบียดเบียน. ในวาระที่ ๔ อรูปฌาน ชื่อวา การสลัดออกไปซึ่งรูป.
ก็ในขอนี้ พึงประกอบอรหัตผลเขาในการสลัดออกไดอยางแนนอน
พึงทราบอธิบายในวาระที่ ๕ ตอไป. ขอวา สกฺกาย มนสิกโรโต
ความวา พระขีณาสพสุกขวิปส สก กําหนดเอาสังขารที่ หมดจด
แลวบรรลุพระอรหัตออกจากผลสมาบัติ สงจิตมุงตรงไปยังอุปาทาน ขันธ ๕
เพื่อจะทดลองดู. ขอวา อิทมกฺขาต สกฺกายสฺส นิสฺสรณ นี้ ความวา
จิตที่สัมปยุตดวยอรหัตผลสมาบัติเกิดขึ้นวา รางกายของเราจะไมมีอีก
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ตอไปของภิกษุผูเห็นพระนิพพานดวยอรหัตมรรค และอรหัตผล ทาน
เรียกวา การสลัดออกซึ่งกายของตน.
ขอวา วิมุตฺตายตนานิ ความวา เหตุแหงการหลุดพน. ขอวา
อตฺถปฏิสเวทิโน ความวา รูอรรถแหงพระบาลี. ขอวา ธมฺมปฏิสเวทิโน
ความวา รูพระบาลี. ขอวา ปาโมชฺช ไดแก ปตอิ ยางออน. ขอวา ปติ
ความวา ปติอยางรุนแรง อันเปนเหตุแหงอาการยินดี. ขอวา กาโย ความวา
นามกายยอมสงบ. ขอวา สุข เวเทติ ความวา ไดรับความสุข. ขอวา
จิตฺต สมาธิยติ ความวา จิตตั้งมั่น ดวยอรหัตตผลสมาธิ. ก็บุคคลนี้
เมื่อฟงธรรมนั้นยอมรูฌานวิปสสนามรรค และผลในฐานที่มาแลว และ
มาแลว. เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ ปติยอมเกิดขึ้น. เธอไมยอมใหปตินั้นลดถอย
ลงเสียในระหวาง เปนผูประกอบไปดวย อุปจารกัมมัฏฐาน เจริญวิปสสนา
ยอมบรรลุพระอรหัต คําวา จิตตั้งมั่นดังนี้ ทานกลาวหมายเอาพระอรหัต
นั้น. แมในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. นี้เปนขอที่แตกตางกัน. ขอวา
สมาธินิมิตฺต ความวา บรรดาอารมณ ๓๘ สมาธิอยางใดอยางหนึ่งนั่นเอง
ชื่อวา สมาธินิมิต. ขอวา สุคหิต โหติ ความวา เมื่อเธอเรียนเอา
กรรมฐานในสํานักอาจารย ก็ชื่อวา เปนอันเรียนอยางดี. ขอวา สุมนสิกต
ความวา ทําไวในใจอยางดี. ขอวา สุปธาริต ความวา จําทรงไวไดอยางดี.
ขอวา สุปฏิวทฺธ ปฺญาย ความวา ทําใหประจักษดวยดีดวยปญญา.
ขอวา ตสฺมึ ธมฺเม ความวา ธรรมในพระบาลีวาดวยเรื่องกรรมฐานนั้น.
ขอวา วิมุตฺติปริปาจนิยา ความวา ความหลุดพน ทานเรียกวา
อรหัต คุณธรรมเหลาใดยอมอบรมพระอรหัตตนั้น เพราะเหตุนั้น คุณธรรมนั้น จึงชื่อวา วิมุตติปริปาจนิยา. บทวา อนิจฺจสฺา ความวา
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สัญญาซึ่งเกิดขึ้นในอนิจจานุปสสนาญาณ. ขอวา อนิจฺเจ ทุกขฺ สฺญา
ความวา สัญญาซึ่งเกิดขึ้นในทุกขานุปสสนาญาณ. ขอวา ทุกฺเข
อนตฺตสฺา ความวา สัญญาซึ่งเกิดขึ้นในอนัตตานุปสสนาญาณ. ขอวา
ปหานสฺา ความวา สัญญาซึ่งเกิดขึ้นใน ปหานานุปสสนาญาณ. ขอวา
วิราคสฺา ความวา สัญญาซึ่งเกิดขึ้นในวิราคานุปสสนาญาณ. คําเปน
ตนวา อิเม โข อาวุโส พึงประกอบเขากับนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
พระเถระเมื่อกลาวปญหา ๑๓๐ ดวยสามารถแหงปญจกะ ๒๖ ชื่อวาแสดง
สามัคคีรสแลว ดวยประการฉะนี้.
จบหมวด ๕
วาดวยธรรมหมวด ๖
พระเถระ ( พระสารีบุตร ) ครั้นแสดงสามัคคีรส ดวยสามารถ
แหงธรรมหมวดหา ดวยประการฉะนั้นแลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงสามัคคีรส
ดวยสามารถแหงธรรมหมวดหก จึงเริ่มปรารภพระธรรมเทศนาตอไปอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌตฺติกานิ ไดแกอายตนะภายใน.
บทวา พาหิรานิ ไดแก อายตนะที่มีในภายนอกจากอายตนะภายในนั้น.
สวนวา อายตนะกถาโดยพิสดาร ขาพเจา ( พระพุทธโฆษาจารย ) กลาวไว
ในวิสุทธิมรรคแลวแล. บทวา วิ
ฺ าณกายา ไดแก หมูแหงวิญญาณ.
บทวา จกฺขวุ ิฺญาณ ไดแก วิญญาณที่เปนกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก
อันอาศัยจักษุประสาท. ในวิญญาณทั้งปวง ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา
จกฺขุสมฺผสฺโส ไดแก สัมผัสอันอาศัยจักษุ. แมในโสตสัมผัสเปนตน
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ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา มโนสมฺผสฺโส ไดแก สัมผัสทั้งปวงที่เหลือ
เวนสัมผัส ๑๐ เหลานี้เสีย ชื่อวา มโนสัมผัส. แมหมวดหกแหงเวทนา
บัณฑิต ก็พงึ ทราบ โดยนัยนี้เหมือนกัน. บทวา รูปสฺา ไดแก
สัญญาที่กระทํารูปใหเปนอารมณบังเกิดขึ้น. แมสญ
ั ญาที่เหลือ บัณฑิต
ก็พึงทราบโดยอุบายนี้. แมในหมวดหกแหงเจตนา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ในหมวดหกแหงตัณหาก็เหมือนกัน.
บทวา อคารโว ไดแก เวนจากความเคารพ. บทวา อปฺปฏิสฺโส
ไดแก ไมยําเกรง คือไมประพฤติออนนอม. ก็ภิกษุใด ในพระศาสนานี้
ครั้นเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมชีพอยู ยอมไมไปสูที่บํารุง ในกาลทัง้
๓ ครั้นเมื่อพระศาสดาไมสวมรองเทา เสด็จจงกรมอยู ก็สวมรองเทาจงกรม
ครั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จจงกรมอยู ในที่จงกรมต่ํา ก็จงกรมในที่จงกรมสูง
ครั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จอยูในเบื้องลาง ก็อยูในเบื้องบน ในที่เห็นพระ
ศาสดา ก็หมคลุมไหล ทั้งสอง กั้นรม สวมรองเทา อาบน้ํา ถายอุจจาระ
หรือปสสาวะ. ก็หรือวา ครั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว ยอมไม
ไปเพื่อจะไหวพระเจดีย กระทํากิจทั้งปวงตามที่กลาวแลว ในที่พระเจดีย
ยังปรากฏอยู ( หรือ ) ในที่เห็นพระศาสดา ภิกษุนี้ ชื่อวา ไมเคารพใน
พระศาสดา.
ก็ภิกษุใด ครั้นเมื่อเขาประกาศการฟงธรรม ก็ไมไปโดยเคารพ
ไมฟงธรรมโดยเคารพ นั่งคุยฟุงอยู ไมเรียน ไมบอก โดยเคารพ ภิกษุนี้
ชื่อวา ไมเคารพในพระธรรม. ก็ภิกษุใด อันภิกษุผูเถระ มิไดเชื้อเชิญ
ก็แสดงธรรม นั่ง กลาวปญหา เบียดภิกษุผูเฒาไป ยืน นั่ง กระทําการ
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รัดเขาดวยผาหรือดวยมือ ในทามกลางสงฆ ก็หมคลุมไหลทั้งสอง กั้นรม
หรือสวมรองเทา ภิกษุนี้ชื่อวา ไมเคารพในพระสงฆ. ก็เมื่อภิกษุกระทํา
ความไมเคารพแมในภิกษุรูปเดียว ความไมเคารพในพระสงฆ ก็จัดวา
เปนอันเธอกระทําแลว เหมือนกัน. สวนภิกษุผูไมยังสิกขาทั้ง ๓ ใหบริบูรณ
อยูนั่นแล ชือ่ วา ไมเคารพในสิกขา. ภิกษุผูไมตามพอกพูนซึ่งลักษณะ
แหงความไมประมาท ชือ่ วา ไมเคารพในความไมประมาท. ภิกษุ เมื่อไม
กระทําปฏิสันถาร แมทงั้ ๒ อยาง ชือ่ วา ไมเคารพในปฏิสันถาร. ความ
เคารพ บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงนัยตรงกันขามตามที่กลาวไวแลว.
บทวา โสมนสฺสูปวิจารา ไดแก วิจาร ที่สมั ปยุตดวยโสมนัส.
บทวา โสมนสฺสฏานีย คือ เปนเหตุแหงโสมนัส. บทวา อุปวิจรติ
ไดแก ตรึกดวยวิตก ( กอน ) แลวจึงกําหนดดวยวิจาร. ในคําที่เหลือ
ทั้งปวง ก็นัยนี้เหมือนกัน. แมโทมนัสสูปวิจาร บัณฑิตก็พึงทราบอยางนั้น
นั้นแหละ. อุเปกขูปวิจาร ก็เหมือนกัน. สาราณียธรม ทานใหพิสดาร
ในหนหลัง. สวน ปฐมมรรค ทานกลาวไว ในโกสัมพิกสูตร ดวยบทนี้
วา ทิฏิสามฺคโต มรรค แมทั้ง ๔ ทานกลาวไวในที่นี้.
บทวา วิวาทมูลานิ ไดแก มูลแหงวิวาท. บทวา โกธโน ไดแก
ผูประกอบดวยความโกรธ อันมีความเกรี้ยวกราดเปนลักษณะ. บทวา
อุปนาหี ไดแก ประกอบดวยความเขาไปผูกโกรธไว อันมีการไมสลัดการ
จองเวรกันเปนลักษณะ. หลายบทวา อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน
ไดแก วิวาท แหงภิกษุทั้งสอง ยอมเปนไปพรอม เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล
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เพื่อความทุกข แหงเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยางไร. เหมือนอยางใน
โกสัมพิกขันธกะ เมื่อภิกษุ ๒ รูป วิวาทกัน พวกอันเตวาสิกของเธอทั้งสอง
นั้น ในวิหารนั้นก็วิวาทกัน. ภิกษุณีสงฆ ผูรับโอวาทของพวกภิกษุเหลานั้น
ก็วิวาทกัน แตนั้นพวกอุปฏฐากของภิกษุเหลานั้น ก็วิวาทกัน. ลําดับนั้น
เหลาอารักขเทวดา ของพวกมนุษยก็ ( แยก ) เปนสองฝาย. บรรดาเทวดา
เหลานั้น เหลาอารักขเทวดา ของพวกมนุษยผูเปนธรรมวาที ก็เปนธรรมวาที
ดวย. สําหรับพวกมนุษยผูเปนอารักขมวาที ก็เปนอธรรมวาทีตาม. จากนั้น
เหลาภุมมเทวดา ผูเปนมิตรของอารักขเทวดา จึงแตกกัน. เทวดาและมนุษย
ทั้งหมด ยกเวนพระอริยสาวกเสีย ตอ ๆ กันไป จนกระทั่งถึงพรหมโลก
ก็ ( แยก ) เปนสองฝาย ดวยประการฉะนี้. ก็พวกที่เปนอธรรมวาทีเทียว
มีจํานวนมากกวาพวกธรรมวาที. ลําดับนั้น พวกเทวดาและมนุษยก็
ปรารถนาที่จะยึดถือสิ่งที่ชนเปนอันมากพากันยืดถือ พวกอธรรมวาทีที่มาก
กวา นั่นแหละ ก็แกสภาพที่เปนธรรมแลว พากันยึดถือสภาพที่มิใชธรรม.
พวกอธรรมวาทีเหลานั้น กระทําสภาพที่มิใชธรรมใหอยูในเบื้องหนากลาว
อยู จึงบังเกิดในอบายทั้งหลาย. วิวาทของภิกษุทั้งสองฝาย ยอมมีเพื่อมิใช
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความทุกข แหงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้. บทวา อชฺฌตฺต วา ไดแก ในภายในบริษัทของทาน. บทวา
พหิทฺธา ไดแก ในบริษัทของชนเหลาอื่น. บทวา มกฺขิ ไดแก ผูประกอบ
ดวยความลบหลู อันมีการลบหลูคุณของชนเหลาอื่นเปนลักษณะ. บทวา
ปลาสิ ไดแก ผูประกอบดวยการตีตนเสมอ อันมีการแขงดีเปนลักษณะ.
บทวา อิสฺสุกิ ไดแก ผูป ระกอบดวยความริษยา อันมีการริษยา เครื่อง
สักการะของชนอื่นเปนตนเปนลักษณะ. บทวา มจฺฉริ ไดแก ผูประกอบ
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ดวยความตระหนี่ที่อยูเปนตน. บทวา สโ ไดแก ผูเต็มไปดวยการ
หลอกลวง ( ผูโออวด ). บทวา มายาวี ไดแก ผูป กปดความชั่วที่ตัวกระทํา
แลว. ทวา ปาปจฺโฉ ไดแกผูปรารถนาจะใหมีในสิ่งที่ไมมี คือ ผูทุศีล.
บทวา มิจฉฺ าทิฏ ไดแก ผูมีปกติกลาววาไมมี ผูมีปกติกลาววาหาเหตุมิได
ผูมีปกติกลาววาไมเปนอันทํา ฯ บทวา สนฺทิฏิปรามาสิ คือ ลูบคลํา
ทิฏฐิเองทีเดียว ฯ บทวา อาธานคฺคาหี คือ ผูยึดถืออยางมั่น ฯ บทวา
ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี ไดแก ไมอาจที่จะสละสิ่งที่ตนยึดถือไว ฯ
ธาตุที่ตั้งอยูเฉพาะชื่อวา ปฐวีธาตุ ฯ ธาตุที่เอิบอาบชื่อวา อาโปธาตุ ฯ
ธาตุที่ยังอาหารใหยอย ชือ่ วา เตโชธาตุ ฯ ธาตุที่เคลื่อนไหวได ชื่อวา
วาโยธาตุ ฯ ธาตุที่ถูกตองไมไดชื่อวา อากาสธาตุ ฯ ธาตุที่รูชัดอยางเดียว
ชื่อวา วิญญาณธาตุ ฯ
ธาตุที่พนออกไป ชื่อวา นิสสารณียธาตุ. หลายบทวา ปริยาทาย
ติฏติ ไดแก ครอบงําใหเสื่อมแลวคงอยู. หลายบทวา มา เหวนฺติสฺส
วจนีโย ไดแก เพราะเหตุที่ภิกษุพยากรณ ซึ่งคําพยากรณอันไมเปนจริง
ฉะนั้น พึงถูกกลาววา ทานอยาพูดอยางนี้. สองบทวา ยทิท เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ไดแก เมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออก ซึ่งความ
พยาบาท. อธิบายวา ออกไปจากความพยาบาท. ก็ภิกษุใด ออกจากติกฌาน
หรือจตุกกฌานดวยเมตตาแลว พิจารณาสังขารทั้งหลาย บรรลุตติยมรรค
แลว เห็นพระนิพพานดวยตติยผลวา พยาบาทไมมีอีก จิตของภิกษุนั้น
ชื่อวา เปนจิตที่สลัดออกซึ่งความพยายามโดยสวนเดียว. บัณฑิตพึงทราบ
เนื้อความในบททั้งปวง โดยอุบายนี้. สมาบัติของพระอรหัตผล ชื่อวา
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อนิมิตตา เจโตวิมุตติ. ก็สมาบัติของพระอรหัตตผลนั้น ทานเรียกวา ไม
มีนิมิต เพราะไมมีราคนิมิตเปนตน เพราะไมมีรูปนิมิตเปนตน และเพราะ
ไมมีนิจจนิมิตเปนตน. บทวา นิมิตฺตานุสารี ความวา ภิกษุผูแลนไปตาม
นิมิต อันมีประเภทตามที่กลาวแลว เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา นิมิตตานุสารี
( ผูแลนไปตามนินิต). บทวา อสฺมิไดแก การถือวาเรามีอยู (อัสมิมานะ).
บทวา อยมหมสฺมิ ไดแก พระอรหัตตเปนอันทานพยากรณแลว ดวย
คํามีประมาณเทานี้วา เราชื่อนี้มีอยูในขันธหา. บทวา วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺล ไดแก ลูกศรคือ ความเคลือบแคลงสงสัย อันเปนตัววิจิกิจฉา.
หลายบทวา มา เหวนฺตสิ ฺส วจนีโย ความวา ถาวา วิจิกิจฉา อันควร
กําจัดดวยปฐมมรรค จะบังเกิดขึ้น แกทานไซร การพยากรณพระอรหัตต
ก็เปนอันผิด เพราะเหตุนั้น ผูนั้นพึงถูกหามวา ทานอยากลาวคําที่ไมจริง.
บทวา อสฺมิ ความวา พระอรหัตมรรค ชื่อวา ถอนมานะเสียได. ก็
เมื่อบุคคลเห็นพระนิพพาน ดวยอํานาจแหงพระอรหัตผลแลว อัสมิมานะ
( ความถือตัววาเรามีอยู ) ยอมไมมีอีก เพราะเหตุนั้น พระอรหัตมรรค
ทานจึงกลาววา ถอนอัสมิมานะเสียได.
บทวา อนุตฺตริยานิ ไดแก ไมมอี ะไรอื่นยิ่งไปกวา คือประเสริฐ
ที่สุด. ไมมอี ะไรอื่นยิ่งกวาในการเห็นทั้งหลาย ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ.
แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บรรดาการเห็นเหลานั้น การเห็น
ชางแกวเปนตน ไมจัดเปนทัสสนานุตตริยะ. สวนวาสําหรับผูมีศรัทธา
ตั้งมั่นแลว การเห็นพระทศพล. หรือพระภิกษุสงฆ ดวยอํานาจแหงความรัก
ที่ตั้งมั่นแลว หรือวา การเห็น บรรดากสิณนิมิตและอสุภนิมิตเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ. การฟงคุณกถาของกษัตริย
เปนตน ไมจัดเปนสวนานุตตริยะ. สวนสําหรับผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว การฟง
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คุณกถาของพระรัตนตรัย ดวยอํานาจแหงความรักที่ตั้งมั่นแลว หรือวา
การฟงพระพุทธวจนะ คือพระไตรปฏก ชื่อวา สวนานุตตริยะ. การไดรัตนะ
คือ แกวมณีเปนตน ไมจัดเปนลาภานุตตริยะ. สวนการไดอริยทรัพย
๗ อยาง ชื่อวา ลาภานุตตริยะ. การศึกษาศิลปะ มีศิลปะเพราะชางเปนตน
ไมจัดเปน สิกขานุตตริยะ. สวนการบําเพ็ญสิกขาทั้ง ๓ ใหบริบรู ณ ชื่อวา
สิกขานุตตริยะ. การบําเรอกษัตริยเปนตน ไมจดั เปนปาริจริยานุตตริยะ.
สวนการบําเรอพระรัตนตรัย ชื่อวา ปาริจริยานุตตริยะ. การตามระลึกถึง
คุณของกษัตริย เปนตน ไมจัดเปนอนุสสรณานุตตริยะ ( อนุสสตานุตตริยะ ). สวน การตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ชื่อวา อนุสสรณานุตาริยะ ( อนุสสตานุตตริยะ ).
อนุสสติทั้งหลายเทียว ชื่อวา อนุสสติฐาน ( ที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึง ). การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา ชือ่ วา พุทธานุสสติ. ก็
เมื่อบุคคลระลึกถึงอยูอยางนี้ ปติ ยอมบังเกิดขึ้น. บุคคลนั้น เริม่ ตั้งปตินั้น
โดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไป ยอมบรรลุความเปนพระอรหันตได.
ธรรมดาวา อุปจารกัมมัฏฐานนี้ แมคฤหัสถ ทั้งหลาย ก็ยอมได ( บรรลุได )
ในกัมมัฏฐานทั้งปวง ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวนกถาโดยพิสดาร บัณฑิต
พึงทราบ โดยนัยอันขาพเจากลาวไวแลว ในวิสทุ ธิมรรคนั่นแล.
การอยูป ระจําของพระขีณาสพ ชื่อวา สตตวิหาร. หลายบทวา
จกฺขุนา รูป ทิสิวา ความวา ครั้นเมื่ออารมณแหงจักขุทวาร ไปสูคลอง
ภิกษุเห็นรูปนั้น ดวยจักขุวิญญาณแลว ไมยินดีในชวนะขณะที่นายินดี
ยอมเปนผูไมดีใจ ไมประทุษรายในชวนะขณะที่ไมนายินดี ยอมเปนผูไม
เสียใจ ไมยงั โมหะใหบังเกิดขึ้น ในเพราะการเพงที่ไมสม่ําเสมอ วางเฉย
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มีตนเปนกลางอยู มีสติ เพราะความเปนผูประกอบดวยสติ มีสัมปชัญญะ
เพราะความเปนผูประกอบดวยสัมปชัญญะ. แมในบทที่เหลือทั้งหลาย
ก็นัยนี้เหมือนกัน. ภิกษุ ยอมวางเฉยอยู แมในทวารทั้ง ๖ ดวยประการ
ฉะนี้. ทานกลาว ฉฬังคุเบกขา ไวดวยบทนี้. ก็เพราะคําวา สมฺปชาโน
บัณฑิตยอมได ญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง. คําวา สตตวิหารา บัณฑิต
ยอมได มหาจิต แมทั้ง ๘ ดวง. เพราะคําวา อรชฺชนฺโต อทุสฺสนฺโต
บัณฑิตยอมไดจิต แมทั้ง ๑๐ ดวง. หากมีคําถามสอดเขามาวา โสมนัส
จะมีไดอยางไร. แกวา มีไดเพราะอาเสวนะ.
ชาติทั้งหลายชื่อวา อภิชาติ. สองบทวา ภณฺหาภิชาติโก สมาโน
ความวา ผูเกิดแลวในที่ดํา คือในตระกูลต่ํา. หลายบทวา กณฺห ธมฺม
อภิชายติ ความวา ยอมประสบ คือกระทํา ธรรมคือความเปนผูทุศีล ๑๐
ประการ อันเปนธรรมฝายดํา. บุคคลนั้นประสบธรรม คือความเปนผูทุศีล
๑๐ ประการนั้นแลว ยอมบังเกิดในนรก. สองบทวา สุกฺก ธมฺม ความวา
เราเกิดแลวในตระกูลต่ํา เพราะความที่ไมไดกระทําบุญไว แมในกาลกอน
บัดนี้ เราจักทําบุญ เพราะเหตุนั้น เขายอมประสบธรรมฝายขาว กลาว
คือบุญ. บุคคลนั้น ยอมบังเกิดในสวรรค ดวยธรรมฝายขาว กลาวคือ
บุญนั้น. หลายบทวา อกณฺห อสุกฺก นิพฺพาน ความวา ก็พระนิพพาน
หากวา จะพึงเปนธรรมฝายดําไซร ก็จะพึงใหวิบากที่ดํา หากวาจะพึงเปน
ธรรมฝายขาวไซร ก็จะพึงใหวิบากที่ขาว แต เพราะไมใหวิบากแมทั้ง ๒
พระนิพพาน ทานจึงกลาววา ไมดํา ไมขาว. ก็ธรรมดาวา พระนิพพาน
ทานประสงคเอาพระอรหัตตในอรรถนี้ . จริงอยู พระอรหัตตนั้น ชื่อวา
พระนิพพาน เพราะเกิดในที่สุดแหงการดับกิเลส บุคคลนั้นยอมพบ คือ
ประสบ กระทํา พระนิพพานนั้น. สองบทวา สุกฺกาภิชาติโก สมาโน
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ความวา เปนผูเกิดแลวในที่ขาว คือในตระกูลสูง. คําที่เหลือ บัณฑิตพึง
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั่นเเล.
บทวา นิพฺเพธภาคิยา ความวา พระนิพพาน ทานเรียกวา
นิพเพธ. ชนทั้งหลาย ยอมคบคือ ยอมเขาไปใกล พระนิพพานนั้น
เพราะเหตุนั้น ชื่อวา นิพเพธภาคิยา ( สวนแหงการแทงตลอด). อนิจจสัญญาเปนตน ทานกลาวไวในหนวดหา. ความกําหนดหมายในนิโรธานุปสสนาญาณ ชื่อวา นิโรธสัญญา. คําเปนตนวา อิเม โข อาวุโส
บัณฑิต ทีป่ ระกอบโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล. พระเถระ กลาวอยูซึ่ง
ปญหา ๑๓๒ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดหก ๒๒ หมวด แสดงสามัคคีรส ดวยประการฉะนี้ ดังนี้แล.
จบหมวด ๖
วาดวยธรรมหมวด ๗
พระเถระครั้นแสดง สามัคคีรส ดวยสามารถแหงหมวดหก ดวย
ประการฉะนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงสามัคคีรส ดวยสามารถแหงหมวดเจ็ด
จึงเริ่มปรารภพระธรรมเทศนาอีก.
บรรดาบทเหลานั้น ทรัพยคือศรัทธา ชื่อวา ทรัพยคือศรัทธา
ดวยอรรถวา ไดเฉพาะซึ่งสมบัติ. ในบททั้งปวง ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็บรรดา
อริยทรัพยเหลานี้ ทรัพยคือปญญาประเสริฐกวาทรัพยทั้งปวง. เพราะ
วา สัตวทั้งหลาย ตั้งอยูในปญญาแลว บําเพ็ญ จริต ๓ ศีล ๕ ศีล ๑๐
ใหบริบูรณ ยอมเขาถึงสวรรค คือ ยอมแทงตลอด ซึ่งสาวกบารมีญาณ
ปจเจกโพธิญาณ และพระสัพพัญุตญาณได. ปญญา ทานเรียกวา ทรัพย
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คือปญญา เพราะเปนเหตุแหงการไดเฉพาะ ซึ่งสมบัติเหลานี้. ก็อริยทรัพย
แมทั้ง ๗ ประการเหลานี้ ทานกลาววา เจือดวยโลกิยะ และโลกุตตระ
ทีเดียว. โพชฌงคกถา ทานกลาวไวแลวเทียว. บริวารแหงสมาธิ ชื่อวา
สมาธิปริกฺขารา. สัมมาทิฏฐิเปนตน มีอรรถอันทานกลาวไวแลวนั่นเทียว.
ดวยบทวา สัมมาทิฏฐิ เปนตนเหลานี้ บริขาร ๗ ทานกลาววา เปนทั้ง
โลกิยะ ทั้ง โลกุตตระเทียว. ธรรมของอสัตบุรุษทั้งหลาย ชื่อวา อสัทธรรม
อีกอยางหนึ่ง ธรรมอันไมสงบ คือธรรมอันลามก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อสัทธรรม. บัณฑิตพึงทราบ สัทธรรม โดยปริยายตรงกันขาม. บรรดา
บทเหลานี้ คําที่เหลือ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น. ก็บรรดาสัทธรรมทั้งหลาย
สัทธรรมแมทั้งปวง มีศรัทธาเปนตัน ทานกลาวไวเฉพาะพระวิปสสนา.
ปญญา แมในสัทธรรมเหลานั้น เปนทั้งโลกิยะ ทั้งโลกุตตระ. นี้ความยอ.
สองบทวา สปฺปุรสิ าน ธมฺมา ไดแก ธรรมของสัตบุรุษ. ชนใด
รูธรรม ในบรรดาสัปปุรสิ ธรรมเหลานั้น มีสุตตะและเคยยะเปนตน เพราะ
เหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา ธัมมัญู ( รูจ ักเหตุ ). ชนใด รูอรรถแหงภาษิต
นั้น ๆ นั่นแล เพราะเหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา อัตถัญู (รูจักผล)
ชนใด รูจักตน อยางนี้วา เราเปนผูมีประมาณเทานี้ ดวย ศีล สมาธิ
ปญญา เพราะเหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา อัตตัญู ( รูจักตน ). ชนใด
รูจักประมาณในการรับและการบริโภค เพราะเหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา
มัตตัญู (รูจ ักประมาณ). ชนใด รูจักกาลอยางนี้วา นี้กาลแสดง นี้กาล
ไตถาม นี้กาลบรรลุโยคธรรม เพราะเหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา กาลัญู
(รูจักกาล). ก็บรรดากาลเหลานั้น กาลแสดง ๕ ป กาลไตถาม ๑๐ ป.
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นี้นับวา คับแคบยิ่งนัก. กาลแสดง ๑๐ ป กาลไตถาม ๒๐ ป. เบื้องหนา
ตอแตนั้นไป บัณฑิตพึงกระทํากรรมในการประกอบเถิด. ชนใด รูจักบริษัท
๘ อยาง เพราะเหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา ปริสัญู ( รูจ ักบริษัท ). ชนใดรูจัก
บุคคลที่ควรเสพหรือไมควรเสพ เพราะเหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา. ปุคคลัญู
( รูจักบุคคล ).
วัตถุมนี ิททสเปนตน ชื่อวา นิททสวัตถุ. เหตุแหงคําอยางนี้วา
ภิกษุไมมี ๑๐ ภิกษุไมมี ๒๐ ไมมี ๓๐ ไมมี ๔๐ ไมมี ๕๐. เลากันวา
ปญหานี้ เกิดขึ้นในสมัยเดียรถีย. ก็พวกเดียรถียก ลาวถึงนิครนถผูตาย
ในเวลา ๑๐ ป วา ไมใช ๑๐. เลากันวา นิครนถนั้น มีกาลฝน ๑๐ ก็
ไมใชอีก. อนึ่ง จะวา ๑๐ ป อยางเดียวก็ไมใช แม ๙ ป ฯลฯ แม ๑ ป
ก็ไมใช. โดยนัยนั้นนั่นแหละ พวกเดียรถียกลาวถึงนิครนถผูตายแมใน
เวลา ๒๐ ป เปนตนวา ไมใช ๒๐ ไมใช ๓๐ ไมใช ๔๐ ไมใช ๕๐.
ทานพระอานนทเที่ยวไปบิณฑบาตในหมูบาน ฟงถอยคํานั้นแลว จึงไปยัง
วิหาร กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
อานนท นีไ้ มใชคําของพวกเดียรถียห รอก นั้นเปนคําของพระขีณาสพ
ในศาสนาของเราดังนี้. ดวยวา พระขีณาสพ ปรินิพพานแลวในเวลา
๑๐ ป จะเปนผูชื่อวา มีกาลฝน ๑๐ อีกก็ไมใช. อนึ่ง พระขีณาสพ จะเปน
ผูชื่อวา มีกาลฝน ๑๐ อยางเดียวก็หามิได แมจะเปนผูมีกาลฝน ๙ ฯลฯ
แมจะเปนผูมีกาลฝน ๑. อนึ่ง พระขีณาสพจะเปนผูชื่อวา มีกาลฝน ๑
อยางเดียวก็หามิได จะเปนผูชื่อวา ๑๐ เดือนบาง ฯลฯ ๑ เดือนบาง
๑ วันบาง ครูหนึ่งบาง ก็หามิไดนั่นเที่ยว. ถามวา เพราะเหตุอะไร.
แกวา เพราะความไมมีปฏิสนธิอีก. แมในคําวา ไมมี ๒๐ เปนตน ก็นยั นี้
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เหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสวา นั่นเปนคําของพระขีณาสพ
ในศาสนาของเรา ดวย ประการฉะนี้ ดังนี้แลว เพื่อจะทรงแสดงเหตุที่
พระขีณาสพนั้น เปนผูมีใช ( มีกาลฝน ) ๑๐ จึงทรงแสดงนิททสวัตถุ ๗
ประการ. แมพระเถระครั้นยกพระธรรมเทศนานั้นนั่นแหละขึ้นแลวจึงกลาว
นิททสวัตถุ ๗ ประการ ดังมีคําเปนอาทิวา ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลา ในการสมาทานสิกขา. บรรดา
คําเหลานั้น คําวา อิธ ไดแก ในพระศาสนานี้. หลายบทวา สิกฺขาสมาทาเน ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ ความวา เปนผูมีความพอใจอยางมากในการ
บําเพ็ญไตรสิกขา. หลายบทวา อายติฺจ สิกขฺ าสมาทาเน อวิคตเปโม
ความวา เปนผูมาตามพรอมดวยความรักอันตนบรรลุแลวในการบําเพ็ญ
สิกขา แมในวันรุงขึ้นเปนตน ในอนาคต. บทวา ธมฺมนิสฺติยา ความวา
ดวยการพิจารณาธรรม. คํานั่นเปนชื่อของวิปสสนา. บทวา อิจฺฉาวินเย
ความวา ในการปราบตัณหา. บทวา ปฏิสลฺลาเน ความวา ในความเปน
ผูเดียว. บทวา วิริยารมฺเภ ความวา ในการบําเพ็ญความเพียรที่เปนไป
ทางกายและเปนไปทางจิต. บทวา สติเนปกฺเก ความวา ในสติ และ
ในความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องรักษาตน. บทวา ทิฏิปฏิเวเธ ความวา
ในการเห็นมรรค. คําที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในที่ทั้งปวง
เถิด. พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาทั้งหลาย. สัญญาในอสุภานุปสสนาญาณ
ชื่อวาอสุภสัญญา. สัญญา ในอาทีนวานุปสสนาญาณ ชื่อวา อาทีนวสัญญา. สัญญาที่เหลือทานกลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล. หมวด ๗ แหง
พละ. หมวด ๗ แหงวิญญาณฐิติ และหมวด ๗ แหงบุคคล มีนัยอันทาน
กลาวไวแลวนั่นเทียว. กิเลสทั้งหลายเหลาใดยอมนอนเนื่อง ดวยอรรถวา
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ละไมได เพราะเหตุนั้น กิเลสเหลานั้นชื่อวา อนุสัย. กามราคะที่มีกําลัง
เรี่ยวแรง ชื่อวา กามราคานุสัย. ในราคะทั้งปวงก็นัยนี้. หมวดเจ็ดแหง
สัญโญชน มีเนื้อความชัดทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในอธิกรณสมถะ ตอไปนี้. อธิกรณทั้งหลาย ยอม
สงบ คือเขาไประงับ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อธิกรณสมถะ. บทวา อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน ความวา เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นแลว. บทวา อธิกรณาน
ความวา แหงอธิกรณ ๔ เหลานี้คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑
อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑. สองบทวา สมถาย วูปสมาย ความวา
เพื่อสงบ และเพื่อเขาไประงับ. พระวินัยธร พึงใหสมถะ ๗ เหลานี้คือ
พึงให สัมมุขาวินัย ฯลฯ พึงใหติณวัตถารกวินัย. นัยแหงการวินิจฉัย
ในสมถะ เหลานั้น ดังตอไปนี้. พึงทราบวินิจฉัยในอธิกรณทั้งหลายกอน,
วิวาทอันใดแหงภิกษุทั้งหลาย ผูวิวาทกัน ดวยวัตถุ ๑๘ ประการวา ธรรม
หรือ มิใชธรรมก็ตาม อันนี้ชื่อวา วิวาทาธิกรณ การกลาวโทษ. การกลาว
โทษ การติเตียน และการโจทกันอันใด แหงภิกษุผูกลาวโทษกันถึงศีลวิบตั ิ
ก็ดี ถึงอาจารวิบัติ และอาชีววิบัติก็ดี อันนี้ชื่อวา อนุวาทาธิกรณ. กอง
แหงอาบัติแมทั้ง ๗ คือ กองแหงอาบัติ ๕ มาในมาติกา กองแหงอาบัติ ๒
มาในวิภังค อันนี้ ชื่อวา อาปตตาธิกรณ การกระทํากรรม ๔ อยาง
มีอปโลกนกรรม เปนตน แหงสงฆ อันนี้ชื่อวา กิจจาธิกรณ.
บรรดาอธิกรณเหลานั้น วิวาทาธิกรณ ระงับไดดวยสมถะ ๒ คือ
สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑. วิวาทาธิกรณ ระงับอยูดวยสัมมุขาวินัยเทานั้น
คือ วิวาทาธิกรณ เกิดขึน้ ในวิหารใด อันสงฆ วินิจฉัยแลวในวิหาสนั้นนั่น
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แหละ ยอมระงับ เมื่อภิกษุไปเพื่อจะระงับในที่อื่น อันสงฆวินิจฉัยแลวใน
ระหวางทางก็ยอมระงับได อันภิกษุไปมอบใหแกสงฆในที่ใด อันสงฆในที่
นั้นวินิจฉัยแลว ก็ยอมระงับได หรือวา ครั้นเมื่อสงฆ ไมอาจเพื่อจะระงับ
อันบุคคลผูอันสงฆสมมติแลว วินิจฉัยเพื่อดึงออก ( จากอาบัติ ) ในที่นั้น
นั่นแหละ ยอมระงับไดเชนกัน. ก็และครั้นเมื่อวิวาทาธิกรณนั้นระงับอยู
อยางนี้ ความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย
ความพรอมหนาบุคคล อันใด อันนี้ชื่อวา สัมมุขาวินัย. ก็บรรดาความ
พรอมหนาเหลานั้น ความที่สงฆผูกระทํา (กรรม) พรอมหนากัน ดวย
สามารถแหงความสามัคคีของสงฆ อันนี้ชื่อวา ความพรอมหนาสงฆ. ความ
ที่มีวัตถุ ( เรือ่ ง ) อันจะพึงระงับ ชื่อวา ความพรอมหนาธรรม. การ
พิจารณาโดยประกาศที่วิวาทาธิกรณ จะพึงระงับไป ชื่อวา ความพรอม
หนาวินัย. ภิกษุใดวิวาทกัน และวิวาทดวยเนื้อความอันใด ความพรอม
หนากันแหงเนื้อความและคูกรณี ( ขาศึก ) ทั้งสองนั้น ชื่อวา ความพรอม
หนาบุคคล. ก็ความพรอมหนาสงฆในวิวาทาธิกรณนี้ ยอมเสื่อหายไป
ในเพราะการเขาไประงับเพื่อดึงออก ( จากอาบัติ ). วิวาทาธิกรณ ยอม
ระงับไปดวยสัมมุขาวินัยเทานั้น อยางนี้กอน. ก็ถาวา วิวาทาธิกรณไม
ระงับไป แมอยางนั้น เมื่อเปนเชนนี้พวกภิกษุผูอันสงฆสมมุติ เพื่อดึงออก
( จากอาบัติ ) ยอมมอบเรือ่ งนั้นแกสงฆนั่นแหละดวยคิดวา พวกเราไมอาจ
เพื่อจะระงับได. ลําดับนัน้ สงฆจึงสมมุติภิกษุผูประกอบดวยองคหา ให
เปนผูจับฉลาก เพราะความที่พระธรรมวาทีแหงบริษัท ผูยังภิกษุรูปนั้นให
จับฉลาก ดวยสามารถแหงวิธี อยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาการจับฉลาก ๓
อยาง คือ ซอน ๑ เปดเผย ๑ กระซิบที่หูของตน ๑ ประชุมกันแลวมีมาก
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อธิกรณที่เขาไประงับโดยประการที่ พระธรรมวาทีเหลานั้น กลาว ก็จัดวา
เปนอันเขาไประงับแลว ดวยสัมมุขาวินัย และเยภุยยสิกา. สัมมุขาวินัย
ในวิวาทาธิกรณนั้น มีนัยอันทานกลาวไวแลวนั่นเทียว. ก็การกระทํากรรม
โดยเสียงขางมากเปนประมาณอันใด อันนี้ชื่อวา เยภุยยสิกา. วิวาทาธิกรณ
ยอมระงับดวยสมถะ ๒ อยาง ดวยประการฉะนี้.
อนุวาทาธิกรณ ยอมระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติ
วินัย ๑ อมุฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑. อนุวาทาธิกรณ ระงับอยูดวย
สัมมุขาวินัย นั่นเทียว คือ ภิกษุผูโจท กลาวโทษ และโจท กลาวโทษ
ผูใด อนุวาทาธิกรณ อันสงฆฟงถอยคําของทั้งสองฝายนั้นแลว วินิจฉัย
อยางนี้วา ถาวา อาบัติบางอยางไมมี ยังเธอทั้งสองใหอดโทษแลว ถาวา
มีอาบัติ อาบัติในอนุวาทาธิกรณนี้ ชื่อนี้ ยอมเขาไประงับได. ลักษณะ
แหงสัมมุขาวินัย ในอนุวาทาธิกรณนั้น มีนัยอันขาพเจากลาวไวแลวนั่น
เทียว. ก็ในกาลใด สงฆใหสติวินัย ดวยญัติติจตุตถกรรม แกภิกษุผูเปน
พระขีณาสพผูถูกโจท ดวยศีลวิบัติ อันหามูลมิไดผูขอสติวินัยอยู ในกาล
นั้น อนุวาทาธิกรณ เปนอันระงับไปดวยสัมมุขาวินัย และสติวินัย. ก็
เมื่อสงฆใหสติวินัยแลว การกลาวโทษของใคร ๆ ยอมไมขึ้น ในบุคคล
นั้นอีก. ในกาลใด ภิกษุผเู ปนบา ถูกพวกภิกษุโจทวา ทานผูมีอายุระลึกถึง
อาบัติเห็นปานนี้ ไดหรือ ในความประพฤติอันไมใชของสมณะ ดวยอํานาจ
แหงความเปนบา แมกลาวอยูวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย กระผมผูเปนบา.
กระทํากรรมนั้นแลว กระผมหาระลึกไดไม ดังนี้แลว ยังถูกพวกภิกษุโจท
อยูเทียว ขออมุฬหวินัย เพื่อประโยชนแกการไมโจทอีก และสงฆให
อมุฬหวินัย แกภิกษุนั้นดวยญัตติจตุตถกรรม ในกาลนั้น อนุวาทาธิกรณ
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เปนอันเขาไประงับ ดวยสัมมุขาวินัย และอมุฬหวินัย. ก็ครั้นเมื่อสงฆให
อมุฬหวินัยแลว การกลาวโทษของใครๆ เพราะความที่ภิกษุนั้นเปนบา
เปนปจจัย ยอมไมขึ้นในบุคคลนั้นอีก. ก็ในกาลใด เมื่อบุคคลผูลามก
เพราะมากดวยความชั่ว ถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก หรือใกลเคียงปาราชิก
กลับประพฤติเปนอยางอื่น ถาวาบุคคลผูนี้ จักเปนผูมีมูล อันตนตองการ
แลว ประพฤติโดยชอบเทียว จักไดการรวมกัน ( เขาหมู ) ถาวา เปน
ผูมีมูลอันตนตัดแลว สงฆสําคัญอยูวา การขับไลนี้นั่นแหละ จักมีแกบุคคล.
นั้น จึงกระทําตัสสปาปยสิกา ( การลงโทษแกผูผิด ) ดวยญัตติจตุตถกรรม
ในกาลนั้น อนุวาทาธิกรณ เปนอันเขาไประงับ ดวยสัมมุขาวินัย และ
ตัสสปาปยสิกา. อนุวาทาธิกรณ ยอมระงับไปดวยสมถะ ๔ อยาง ดวย
ประการฉะนี้.
อาปตตาธิกรณ ยอมระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑
ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑. อาปตตาธิกรณนั้น ไมมกี ารเขาไป
ระงับดวยสัมมุขาวินัยทีเดียว. ก็ในกาลใด ภิกษุแสดงลหุกาบัติ ในสํานัก
แหงภิกษุรูปหนึ่ง หรือในทามกลางคณะสงฆ ในกาลนั้น อาปตตตาธิกรณ
ยอมเขาไประงับ ดวยสัมมุขาวินัย และปฏิญญาตกรณะ. บรรดาสมถะ
เหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยในสัมมุขาวินัยกอน ภิกษุผูแสดงและแสดง
แกผูใด ความพรอมหนากัน แหงบุคคลทั้งสองนั้น ชื่อวา ความพรอมหนา
บุคคล. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ. ความพรอมหนาสงฆ ยอม
เสื่อมหายไปในกาลที่แสดงแกบุคคลและคณะ. ก็บรรดาสมถะเหลานี้ การ
กระทําปฏิญญาวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมตองแลว ซึ่งอาบัติชื่อนี้ และวา
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ขอรับ กระผมเห็นอยู ( ผูรับแสดงอาบัติกลาววา ) ทานพึงสํารวมระวัง
ตอไป อันใด อันนั้น ชื่อวา ปฏิญญาตกรณะ. การขอปริวาสเปนตน
จากอาบัติสังฆาทิเสสทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิญญา การใหปริวาสเปนตน
ชื่อวา ปฏิญญาตกรณะ. ก็พวกภิกษุผูกระทําการทะเลาะกัน เกิดแยกเปน
สองฝาย ประพฤติลวงละเมิดกิจอันมิใชของสมณะเปนอันมาก ครั้นเมื่อ
ลัชชีธรรม เกิดขึ้นอีก เห็นโทษในการชักชวนกัน และกันใหกระทําอาบัติวา
ถาวาพวกเราพึงกระทํากันและกัน ดวยอาบัติเหลานี้ไซร อธิกรณนั้น
แมจะพึงมี ก็พึงเปนไปพรอมเพื่อความเปนผูหยาบชา แลวจึงกระทําติณวัตถารกกรรมในกาลใด ในกาลนั้น อาปตตาธิกรณ ยอมระงับดวย
สัมมุขาวินัย และติณวัตถารกะ. ก็ภกิ ษุผเู ขาอยูในหัตถบาสในกรรมนั้น
ไมกระทํากรรมใหแจงอันตนเห็นอยางนี้วา กรรมนั้น ไมเหมาะแกเรา
แลวพากันหลบไปเสีย. อาบัติทั้งปวงของภิกษุทั้งปวงเหลานั้น เวนโทษที่
หยาบ และที่ปฏิสังยุตตดวยคฤหัสถยอมออกพนไปได. อาปตตาธิกรณ
ยอมระงับดวยสมถะ ๓ อยาง ดวยประการฉะนี้.
กิจจาธิกรณ ยอมระงับดวยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัยเทานั้น.
อธิกรณ ๔ เหลานี้ ยอมระงับดวยสมถะ ๗ ประการเหลานี้ ตามสมควร.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา เพื่อความสงบระงับอธิกรณ อันบังเกิด
ขึ้นแลว ๆ พึงใหสัมมุขาวินัย พึงใหสติวินัย พึงใหอมุฬหวินัย พึงปรับ
ตามปฏิญญา พึงถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ พึงปรับตามความผิดของ
จําเลย พึงใชติณวัตถารกวิธี ดังนี้แล. นี้เปนนัยแหงการวินิจฉัยในอธิกรณ
เหลานี้. สวนความพิสดารมาแลวในสมถขันธกะนั่นแล. แมการวินิจฉัย
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แหงความพิสดารนั้น ขาพเจาก็กลาวไวแลวในสมันตปาสาทิกา. คําเปนตน
วา อิเม โข อาวุโส บัณฑิตพึงประกอบโดยนัย อันขาพเจากลาวแลว
นั่นเทียว. พระเถระกลาว ๙๘ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดเจ็ด ๑๔ หมวด
แสดงสามัคคีรส ดวยประการฉะนี้ ดังนี้แล.
จบหมวด ๗
วาดวยธรรมหมวด ๘
พระเถระครั้นแสดงสามัคคีรส ดวยสามารถแหงหมวดเจ็ด ดวย
ประการฉะนั้นแลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงสามัคคีรสดวยสามารถแหงหมวดแปด
จึงเริ่มปรารภพระธรรมเทศนาตอไปอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิจฉฺ ตฺตา คือ ไมแนนอน ไดแก
มีสภาพที่ผิด. บทวา สมฺมตฺตา คือ แนนอน ไดแก มีสภาพที่ถูกโดยชอบ.
บทวา กุสีตวตฺถูนิ ไดแก เรื่อง คือ ที่พึ่งของตนเกียจคราน คือของ
คนขี้เกียจ อธิบายวา เหตุของความเกียจคราน. หลายบท วา กมฺม
กตฺตพฺพ โหติ ความวา พึงกระทํากรรมมีการกะจีวรเปนตน. หลาย
บทวา น วิรยิ  อารภติ ความวา ไมปรารภ ความเพียร แมทงั้ ๒ อยาง.
บทวา อปฺปตฺตสฺส ความวา เพื่อบรรลุธรรม คือ ฌาน วิปสสนา มรรค
และผล ที่ตนยังไมบรรลุ. บทวา อนธิคตสฺส ความวา เพื่อประโยชน
คือการบรรลุธรรมคือ ฌาน วิปสสนา มรรคและผลนั้นนั่นแหละ อันตน
ยังมิไดบรรลุ. บทวา อสจฺฉิกตสฺส ความวา เพื่อประโยชนคือการกระทํา
ใหแจงธรรม คือ ฌาน วิปสสนา มรรค และผลนั้น ที่ตนยังไม
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กระทําใหแจง. สองคํานี้ วา อิท ปฐม ไดแกการนั่งลง ( ดวยการคิด )
อยางนี้วา เอาเถิด เราจะนอน ดังนี้ จัดเปนเรื่องของความเกียจครานทีแรก.
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในบททั้งปวง โดยนัยนี้ . ก็ถั่วราชมาสอันชุมชื่อวา
มาสาจิตะ ในคํานี้วา มาสาจิต มฺเ ดังนี้. อธิบายวา เปนผูหนัก
เหมือนถั่วราชมาสที่เปยกชุม เปนของหนักฉะนั้น. สองบทวา คิลานวุฏิโต โหติ ความวา เปนไขหายออกไปทีหลัง. บทวา อารพฺภวตฺถูนิ
ไดแก เหตุแหงความเพียร บัณฑิตพึงทราบเนื้อความ โดยนัยนี้เทียว
แหงบททั้งหลาย แมเหลานั้น.
บทวา ทานวตฺถูนิ คือ เหตุแหงทาน. หลายบทวา อาสชฺช
ทาน เทติ ความวา ถึงแลวจึงใหทาน. บุคคลเห็นภิกษุผูมาแลวเทียว
นิมนตทานใหนั่งครูหนึ่งเทานั้น แลวจึงกระทําสักการะถวายทาน ยอมไม
ลําบาก ดวยการคิดวา เราจักให. ความหวังในการใหนี้ ชื่อวา เหตุแหง
การให ดวยประการฉะนี้. เหตุทั้งหลายมีความกลัวเปนตน แมในคําเปนตน
วา ใหทาน เพราะความกลัว บัณฑิตพึงทราบวา เปนเหตุแหงการให.
บรรดาเหตุเหลานั้น ความกลัวตอคําติเตียน หรือความกลัวตออบายวา
บุคคลผูนี้ เปนผูไมให ( ทาน ) เปนผูไมกระทํา ( สักการะ ) ชื่อวา
ความกลัว. สองบทวา อทาสิ เม ความวา บุคคลยอมใหตอบดวยคิดวา
บุคคลนั้นไดใหวัตถุชื่อนี้แกเราในกาลกอน. สองบทวา ทสฺสติ เม ความวา
บุคคลยอมใหดวยคิดวา เขาจักใหวัตถุชื่อนี้ ในอนาคต. สองบทวา สาหุ
ทาน ความวา บุคคลยอมให ( ทาน ) ดวยคิดวา ธรรมดาวา การให
เปนการยังประโยชนใหสําเร็จ คือ เปนกรรมดี อันบัณฑิตทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน ทรงสรรเสริญแลว. หลายบทวา จิตฺตาลงฺการจิตฺต-
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ปริกฺขารตฺถ ทาน เทติ ความวา บุคคลยอมใหทานเพื่อเปนเครื่องประดับ
และเพื่อเปนบริวารของจิตในสมถะ และวิปสสนา. จริงอยู ทาน ยอม
กระทําจิตใหออนได. อันผูใดไดวัตถุ แมผูนั้นก็ยอมมีจิตออนวา เราไดแลว.
อันผูใดใหแลว แมผูนั้นก็ยอมมีจิตออนวา เราใหแลว. ทานยอมกระทํา
จิตของบุคคลแมทั้งสองใหออนได ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้นนั่นแล
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําเปนตนวา การฝกจิตซึ่งยังไมเคยฝก (ชื่อวา
ทาน). เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
การฝกจิตซึ่งยังไมเคยฝก ชื่อวาทาน การ
ไมใหเปนเหตุประทุษรายจิตที่ฝกแลว สัตว
ทั้งหลายยอมฟูขึ้น และฟุบลง ดวยทานและ
วาจาที่ออนหวาน ดังนี้.
ก็บรรดาทานทั้ง ๘ ประการเหลานี้ ทานที่เปนเครื่องประดับจิตเทานั้นสูงสุด.
บทวา ทานูปปตฺติโย ความวา เขาถึงเพราะทานเปนปจจัย. บทวา
ทหติ แปลวา ตั้งไว. คําวา อธิฏ าติ เปนไวพจนของคําวา ทหติ
นั้นนั่นแหละ. บทวา ภาเวติ แปลวา ใหเจริญ. สองบทวา หีเน วิมุตฺต
ความวา หลุดพนกามคุณ ๕ อันเลว. บทวา อุตฺตริอภาวิต ความวา
แตนั้น ไมอบรมเพื่อตองการมรรคผลอันยอดเยี่ยม. สองบทวา ตตฺรูปปตฺติยาสวตฺตติ ความวา บุคคลปรารถนา ( เกิด ) ที่ใด กระทํากุศลไว
ก็ยอมเปนไปพรอม เพื่อประโยชนแกการเกิดในที่นั้น ๆ. บทวา วีตราคสฺส
ความวา ผูม ีราคะอันตัดไดเด็ดขาดดวยมรรค หรือผูมีราคะอันขมไดดวย
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สมาบัติ. จริงอยู สัตวไมอาจที่จะเกิดในพรหมโลกไดดวยกุศลสักวาทาน
เทานั้น. ก็ทานยอมเปนเครื่องประดับเปนบริวารของจิตในสมาธิ และ
วิปสสนา. บุคคลผูมีจิตออนโยน เพราะทานนั้น เจริญพรหมวิหารแลว
ยอมบังเกิดในพรหมโลกได. เพราะเหตุนั้นทานพระสารีบุตรจึงกลาวไววา
ของผูมีราคะไปปราศแลว ไมใชของผูมีราคะ. บริษัทของกษัตริย ชื่อวา
ขัตติยปริสา (บริษัทของกษัตริย ) อธิบายวา หมู. ในบททั้งปวงก็นัยนี้นั่น
เทียว.
ธรรมของโลก ชือ่ วาโลกธรรม. ธรรมดาวาบุคคลผูพนจากโลก
ธรรมเหลานั้นไมมี. แมพระพุทธเจาทั้งหลายก็ยังตองมีนั่นเทียว. สมจริง
ดังพระดํารัสแมที่พระองคตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการ
เหลานี้ ยอมหมุนเวียนไปตามโลก และโลกก็ยอ มหมุนเวียนไปตามโลก
ธรรม ๘ ประการดังนี้. สองบทวา ลาโภ อลาโภ บัณฑิตพึงทราบวา
ครั้นเมื่อลาภมา ความไมมีลาภก็มาดวยนั่นเทียว. แมใน ยศ เปนตนก็นัยนี้
เหมือนกัน. กถาวาดวยอภิภายตนะและวิโมกข ทานกลาวไวแลวใน
หนหลังนั่นแล. คําวา อิเม โข อาวุโส เปนตน บัณฑิตพึงประกอบ
โดยนัยดังที่กลาวแลวเหมือนกัน. พระเถระกลาวปญหา ๘๘ ปญหาดวย
สามารถแหงหมวดแปด ๑๑ หมวด แสดงสามัคคีรสแลวดวยประการ
ฉะนั้นแล.
จบหมวด ๘
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วาดวยธรรมหมวด ๙
พระเถระครั้นแสดงสามัคคีรสดวยสามารถแหงหมวดแปดดวย
ประการฉะนี้ บัดนี้เพื่อจะแสดงสามัคคีรสดวยสามารถแหงหมวดเกา จึง
ปรารภพระธรรมเทศนาอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาฆาตวตฺถูนิ แปลวา เหตุแหงความ
อาฆาต. สองบทวา อาฆาต พนฺธติ ความวา ผูกไวคือกระทําไดแก
ยังความโกรธใหเกิดขึ้น. หลายบทวา ต กุเตตฺถ ลพฺภา ความวา
การประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนนั้น อยาไดมีแลว เพราะเหตุนั้น อัน
บุคคลพึงไดจากที่ไหน คืออาจเพื่อจะไดดวยเหตุอะไรในบุคคลนี้. บุคคล
คิดอยางนี้วา ธรรมดาวาบุคคลอื่น ยอมกระทําความฉิบหายตามความพอใจ
แหงจิตของตนแกบุคคลอื่น ดังนี้ ยอมบรรเทาความอาฆาตได. อีกอยางหนึ่ง.
อธิบายวา ถาวา เราพึงกระทําความโกรธตอบไซร การกระทําความโกรธ
นั้นอันเราพึงไดแตที่ไหนในบุคคลนี้ หรือพึงไดดวยเหตุอะไร. บาลีวา
กุโต ลาภา ดังนี้ก็มี. ถาวา เราพึงกระทําความโกรธ ในบุคคลนี้ไซร
ธรรมดาวา ลาภอันเราไดแตที่ไหนในการกระทําความโกรธของเรานั้น
อธิบายวา ลาภเหลาไหนพึงมี. ก็ในอรรถนี้ ศัพทวา ต เปนเพียงนิบาต
เทานั้น.
บทวา สตฺตาวาสา ไดแก ถิ่นเปนที่อยูของสัตวทั้งหลาย อธิบายวา
ที่เปนที่ยู. บรรดาสัตตาวาสเหลานั้น แมสุทธาวาสทั้งหลายก็จัดเปน
สัตตาวาสเหมือนกัน แตวา ทานมิไดจัดไว เพราะความที่ไมเปนไปในกาล
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ทั้งปวง. จริงอยู สุทธาวาสทั้งหลาย เปนเหมือนกับคาย ( ถิน่ ที่ประทับ )
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย. เพราะวาในอสงไขยกัปป ครั้นเมื่อพระพุทธเจา
ไมบังเกิด ที่นั้นยอมวางเปลา เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมจัดไว ( วาเปน
สัตตาวาส ) เพราะความที่ไมเปนไปในกาลทั้งปวง. คําที่เหลือในอรรถนี้
บัณฑิตพึงทราบดังตอไปนี้ คําที่จะพึงกลาวทานกลาวไวแลวในหนหลัง
นั่นแล. พึงทราบวินิจฉัยในอขณะทั้งหลาย. หลายบทวา ธมฺโม จ เทสิยติ
ความวา สัจจธรรม ๔ อันพระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดง. บทวา
โอปสมิโถ ความวา กระทําการเขาไประงับกิเลส. บทวา ปรินิพฺพานิโก
ความวา นํามาซึ่งการดับรอบแหงกิเลส. บทวา สมฺโพธคามี ความวา
ผูแทงตลอดดวยมรรคญาณ ๔. บทวา อฺตร ความวา อสัญญภพ
หรือวา อรูปภพ บทวา อนุปุพฺพวิหารา ความวา วิหารธรรมอันจะพึง
เขาไปตามลําดับ. บทวา อนุปุพฺพนิโรธา ความวา ดับไปตามลําดับ คําวา
อิเม โข อาวุโส เปนตน บัณฑิตพึงประกอบโดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล
พระเถระเมื่อกลาวปญหา ๕๔ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดเกา ๖ หมวด
แสดงสามัคคีรส แลวดวยประการฉะนี้ดังนี้แล
จบหมวด ๙
วาดวยธรรมหมวด ๑๐
พระเถระครั้นแสดงสามัคคีรสดวยสามารถแหงหมวดเกาดวย
ประการฉะนี้แลว บัดนี้เพื่อจะแสดงสามัคคีรสดวยสามารถแหงหมวดสิบ
จึงปรารภพระธรรมเทศนาอีก.
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บรรดาบทเหลานั้นบทวา นาถกรณา ความวา ธรรมอันกระทํา
ที่พึ่งแหงตน อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา ภิกษุทงั้ หลาย พวก
เธอจงมีที่พึ่งอยูเถิด อยาอยูไมมีที่พึ่งเลย ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ
เหลานี้ เปนธรรมที่กระทําที่พึ่ง. พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กลฺยาณมิตฺโต
เปนตน. มิตรทั้งหลายของบุคคลนั้น ถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน คือ
เปนคนดี เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา กัลยาณมิตร ( ผูมมี ิตรดี ).
อนึ่งมิตรเหลานั้นของบุคคลนั้น ชื่อวา หาย เพราะไปรวมกันในอิริยาบถ
ทั้งหลายมีการยินและการนั่งเปนตน เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา
กัลยาณสหาย ( ผูมีสหายดี ). ความเขาพวกในกัลยาณมิตรนั่นแล นอมไป
ทั้งจิตและกาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา กัลยาณสัมปวังกะ ( ผูมีพวกดี ).
สองบทวา สุพฺพโจ โหติ ความวา เปนผูอันเขาพึงวากลาวได
โดยงาย คืออันเขาพึงตามสอนไดโดยงาย. บทวา ขโม ความวา ผูถูก
เขาวา ดวยถอยคําอันหนักคือ หยาบคาย ไดแกแข็งกระดาง ยอมอดทนได
คือไมโกรธ. สองบทวา ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนี ความวา ผูไม
กระทําเหมือนบุคคลบางคน พอถูกเขาโอวาทก็รับโดยเบื้องซาย แตกแยก
กันไป หรือไมฟงไปเสีย ยอมรับเบื้องขวาดวยกลาววา ทานผูเจริญ ขอ
ทานจงโอวาท จงตามสอนเถิด เมื่อทานไมโอวาท คนอื่นใครเลา จัก
โอวาทดังนี้. บทวา อุจฺจาวจานิ ความวา สูงและต่ํา. บทวา กึกรณียานิ
ความวา การงานอันจะพึงกลาวกระทําอยางนี้วา กระผมจะทําอะไร. บรรดา
การงานเหลานั้น การงานมีอาทิอยางนี้วา การกระทําจีวร การยอมจีวร
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การทําความสะอาดที่พระเจดีย การงานอันจะพึงกระทําที่โรงอุโบสถ เรือน
พระเจดีย และเรือนโพธิ์ทั้งหลาย ชือ่ วา การงานสูง. การงานเล็กนอย
มีการลางเทาและทาเทาเปนตน ชื่อวา การงานต่ํา. บทวา ตตฺรูปายาย
ความวา ควรเขาไปในที่นั้น. สองบทวา อล กาตุ ความวา เปนผูสามารถ
เพื่อจะทํา. สองบทวา อล สวิธาตุ ความวา ผูสามารถเพื่อจะพิจารณา.
อธิบายวา เปนผูใครที่จะแสดงแกคนเหลาอื่น. ความใครคือความรัก ใน
ธรรมของบุคคลนั้น มีอยู เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา ธัมมกาโม ( ผูใคร
ในธรรม ). อธิบายวา ยอมประพฤติรักซึ่งพระพุทธวจนะ คือพระไตรปฎก
บทวา ปยสมุทาหาโร ความวา เมื่อบุคคลอื่นกลาวอยู ยอมฟงโดยเคารพ
และเปนผูใคร เพื่อจะแสดงแกชนเหลาอื่นเอง. ในหมวดสองแหงบทนี้วา
อภิธมฺเม อภิเวนเย บัณฑิตพึงทราบหมวดสี่แหงคําวา ธมฺโม อภิธมฺโม
วินโย อภิวนิ โย ดังนี้ . บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ไดแก
พระสุตตันปฎก. บทวา อภิธมฺโม ไดแก สัตตัปปกรณ (ปกรณ ๗).
บทวา วินโย ไดแก อุภโตวิภังค. บทวา อภิวนิ โย ไดแก ขันธกบริวาร. อีกอยางหนึ่ง แมพระสุตตันตปฎก คือพระธรรมนั่นเอง
มรรคและผลทั้งหลาย คือพระอภิธรรม พระวินัยปฎกทั้งสิ้น คือพระวินัย การกระทําการเขาไประงับกิเลส คือ อภิวินยั . บัณฑิตพึงทราบ
อธิบาย ในธรรม อภิธรรม วินัย และอภิวินัย นี้แมทั้งหมดดวยประการ
ฉะนี้. บทวา อุฬารปาโมชฺโช ความวา เปนผูมีความปราโมทยมาก.
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ความวา สัตตมีวภิ ัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.
เพราะเหตุแหงกุศลธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔. อธิบายวา เปนผูไมทอด
ธุระ เพื่อประโยชนแกการบรรลุกุศลธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔ เหลานั้น.
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บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในหมวดสิบแหงกสิณดังตอไปนี้. โดยอรรถ
ทั้งสิ้น กสิณทั้งหลาย ชือ่ วา เปนแดน ดวยอรรถวา เปนเขต หรือดวย
อรรถวา การตั้งใจมั่น แหงธรรมทั้งหลายอันเปนตทารมณ. บทวา อุทฺธ
ความวา ผูมีหนาเฉพาะตอพื้นทองฟาในเบื้องบน. บทวา อโธ ความวา
ผูมีหนาเฉพาะตอพื้นแผนดินเบื้องต่ํา. บทวา ติริย ความวา กําหนดตัด
โดยรอบเหมือนมณฑลแหงนา. จริงอยู บุคคลบางคน ยอมขยายกสิณไป
เบื้องบนอยางเดียว บางคนขยายไปเบื้องลาง บางคนขยายไปโดยรอบ.
บุคคลผูใครในการเห็นรูป ประดุจเหมือนแสงสวาง ยอมแผออกไปอยางนั้น
หรือโดยเหตุนั้นนั้น. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา ผูหนึ่ง ยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง. สวนคําวา อนฺวย นี้ ทาน
กลาวไวเพื่อการเขาถึงความเปนอยางอื่น แหงบุคคลผูหนึ่ง. เหมือนอยางวา
เมื่อบุคคลดําลงนา น้ําเทานั้น ยอมปรากฏมีในทิศทั้งปวง สิง่ อื่นหามีไม
ฉันใด ปฐวีกสิณก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนปฐวิกสิณอยูนั่นเอง ความ
เจือดวยกสิณอยางอื่นของผูนั้นยอมไมมี. ในกสิณทั้งปวงก็นัยนี้. คําวา
อปฺปมาณ นี้ ทานกลาวไว ดวยสามารถแหงการแผไปไมมี ประมาณแหง
บุคคลนั้น ๆ. จริงอยูบุคคลเมื่อแผกสิณนั้นไปดวยใจ ชื่อวา แผไปทั้งสิ้น
ทีเดียว คือไมถือเอาประมาณวา นีเ้ ปนเบื้องตน นี้เปนทามกลางแหง
กสิณนั้น ดังนี้แล. ก็ในคําวา วิฺญาณกสิณ นี้ไดแก วิญญาณที่เปนไปใน
กสิณุคฆาติมากาศ (อากาศที่เพิกกสิณ). บัณฑิตพึงทราบความเปนเบื้อง
บน เบื้องลาง และเบื้องขวาง ในวิญญาณที่เปนไปในกสิณนั้นดวยสามารถ
แหงกสิณุคฆาติมากาศดวยอํานาจแหงกสิณในวิญญาณนั้น. นีเ้ ปนความยอ
ในกสิณนี้. ก็แล กสิณทั้งหลายมีปฐวีกสิณเปนตนเหลานั้น อันขาพเจา
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กลาวไวแลว โดยพิสดาร ในวิสุทธิมรรคนั่นแล โดยภาวนามัย แหง
กัมมัฏฐาน.
พึงทราบวินิจฉัยในกรรมบถทั้งหลายดังตอไปนี้ . กรรมทั้งหลายนั่น
เอง ชื่อวาเปนกรรมบถ เพราะความเปนทางแหงทุคคติ และสุคติทั้งหลาย.
บรรดากรรมบถเหลานั้น กรรมบถทั้ง ๔ มีปาณาติบาต อทินนาทาน และ
มุสาวาท เปนตน ทานใหพิสดารแลวในพรหมชาลสูตรนั่นแล. สวนใน
กรรมบถขอวา กาเมสุ มิจฺฉาจาโร นี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา กาเมสุ ความวา ในความประพฤติเมถุน หรือในวัตถุแหงเมถุน
บทวา มิจฺฉาจาโร ความวา ความประพฤติอันลามก ที่บัณฑิตติเตียนโดย
สวนเดียว. สวนโดยลักษณะ เจตนาที่กาวลวงฐานะ อันไมพึงถึง ที่เปนไป
ทางกายทวาร โดยความประสงคจะเสพอสัทธรรม ก็จัดเปนกาเมสุมิจฉาจารในกาเมสุมิจฉาจารนั้น สําหรับบุรุษทั้งหลายกอน หญิง ๑๐ จําพวก มีหญิง
อันมารดารักษาเปนตน คือ หญิงอันมารดารักษา ๑ หญิงอันบิดารักษา ๑
หญิงอันมารดาและบิดารักษา ๑ หญิงอันพี่นองชายรักษา ๑ หญิงอันพี่นอง
หญิงรักษา ๑ หญิงอันญาติรักษา ๑ หญิงอันโคตรรักษา ๑ หญิงอันธรรม
รักษา ๑ หญิงที่มีการอารักขา ๑ หญิงที่มีอาชญา ๑ และหญิง อีก ๑๐ จําพวก
มีหญิงที่ซื้อมาดวยทรัพยเปนตน เหลานั้น คือ หญิงที่ซื้อมาดวยทรัพย ๑
หญิงที่อยูดวยความพอใจ ๑ หญิงที่อยูดวยโภคะ ๑ หญิงที่อยูดวยแผนผา ๑
หญิงผูมีถังน้ํา (ตักน้ํา) ๑ หญิงผูมีเทริดนําไป ๑ ภริยาผูเปนทาสี ๑ ภริยาผู
ทํางาน ๑ หญิงผูนํามาดวยธง ๑ หญิงผูอยูชั่วครู ๑ รวมเปนหญิง ๒๐ จําพวก
ชื่อวา ฐานอันไมพึงถึง. สวนบรรดาหญิงทั้งหลาย บุรุษเหลาอื่น ชื่อวา
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เปนฐานะอันไมพึงถึงแหงหญิง ๑๒ จําพวก คือ หญิงทีม่ ีการอารักขาและ
มีอาชญา ๒ และหญิงที่ซื้อมาดวยทรัพยเปนตนอีก ๑๐. ก็มจิ ฉาจารนี้นั้น
จัดวามีโทษนอยในฐานะอันไมพึงถึง ที่เวนจากคุณมีศีลเปนตน จัดวามีโทษ
มาก ในฐานะอันไมพึงถึง ที่ประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน. กาเมสุมิจฉาจาร
นั้นมีสัมภาระ ( องค ) ๔ คือ วัตถุอันไมพึงถึง ๑ จิตคิดจะเสพในวัตถุอันไม
พึงถึงนั้น ๑ ความพยายามในการเสพ ๑ การหยุดอยูแหงการปฏิบัติตอองค
มรรคดวยมรรค ๑. การกระทําดวยมือของตนก็เปนความพยายามอยางหนึ่ง
นั่นแล.
บทวา อภิชฺฌายติ แปลวา การเพง. อธิบายวา เปนผูม ีหนา
เฉพาะตอภัณฑะของผูอื่นเปนไป เพราะความที่นอมไปในภัณฑะของผูอื่น
นั้น. อภิชฌา นั้น มีการเพงตอภัณฑะของผูอื่นเปนลักษณะอยางนี้วา
โอ หนอ วัตถุนี้พึงเปนของเรา มีโทษนอยและมีโทษมาก เหมือนอทินนา.
ทาน. อภิชฌานั้น สัมภาระ ( องค) ๒ คือ ภัณฑะของผูอื่น ๑ นอมภัณฑะ
นั้นไปเพื่อตน ๑. ก็ครัน้ เมื่อความโลภอันมีภัณฑะของผูอื่นเปนที่ตั้ง แม
บังเกิดขึ้นแลว บุคคลไมนอมภัณฑะนั้นไปเพื่อตนวา โอหนอ วัตถุนี้
พึงเปนของเรา ดังนี้ เพียงใด ความแตกแหงกรรมบถ ก็ไมมีเพียงนั้น.
กิเลสใด ยังหิตสุขใหยอยยับไป เหตุนั้น กิเลสนั้นชื่อวา พยาบาท.
พยาบาทนั้น มีลักษณะประทุษรายทางใจ เพื่อความพินาศของผูอื่น มีโทษ
นอยและมีโทษมากเหมือนผรุสวาจา. พยาบาทนั้นมีสัมภาระ (องค) ๒ คือ
สัตวอื่น ๑ การคิดเพื่อความพินาศแหงสัตวอื่นนั้น ๑. ก็ครั้นเมื่อความ
โกรธอันมีสตั วอื่นเปนที่ตั้ง แมบังเกิดขึ้นแลว บุคคลไมคิดถึงความพินาศ
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แหงสัตวอื่นนั้นวา โอ หนอ บุคคลนี้ พึงขาดสูญ พึงพินาศ ดังนี้ เพียงใด
ความแตกแหงกรรมบถก็ไมมีเพียงนั้น. ที่ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ เพราะอรรถวา
เห็นผิด โดยไมมีการถือเอาตามสภาพที่เปนจริง. มิจฉาทิฏฐินั้น มีลักษณะ
เห็นผิด โดยนัยเปนตนวา ทานที่ใหแลว ไมมผี ล ดังนี้ มีโทษนอย
และมีโทษมาก เหมือนสัมผัปปลาปะ. อีกอยางหนึ่ง มิจฉาทิฏฐิ ที่ไมแน
นอน (ไมมั่นคง) มีโทษนอย ที่แนนอน (มั่นคง) มีโทษมาก. มิจฉาทิฏฐิ
นั้นมีสัมภาระ (องค) ๒ คือ ความที่วัตถุผิดจากอาการที่ตนถือเอา ๑
การบําเรอวัตถุนั้นโดยความเปนเหมือนอยางที่ตนถือเอา ๑. สวนอกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการเหลานี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย โดยอาการ ๕ คือ
โดยธรรม ๑ โดยสวน ๑ โดยอารมณ ๑ โดยเวทนา ๑ โดยมูล ๑.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมโต ความวา เจตนาธรรม ๗
โดยลําดับเทียว ยอมมีในอกุศลกรรมบถเหลานั้น. เจตนาธรรม ๓ มี
อภิชฌาเปนตน ชื่อวา สัมปยุตดวยเจตนา. บทวา โกฏาสโต ความวา
เจตนาธรรม ๘ เหลานี้ คือ โดยลําดับ ๑ และมิจฉาทิฏฐิอีก ๗ เปน
กรรมบถแททีเดียว แตไมเปนมูล. อภิชฌาและพยาบาท เปนทั้งกรรมบถ
และเปนทั้งมูล. จริงอยู อภิชฌา ถึงความเปนมูลแลว ยอมเปนโลภะ
อกุศลมูล. พยาบาทเปนโทสะอกุศลมูล. บทวา อารมฺมณโต ความวา
ปาณาติบาต มีสังขารเปนอารมณ โดยมีชีวิตินทรียเปนอารมณ. อทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง. มิจฉาจารมีสังขาร
เปนอารมณ ดวยอํานาจแหงโผฏฐัพพะ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัตว
เปนอารมณบาง. มุสาวาท มีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง
ปสุณวาจาก็อยางนั้น. ผรุสวาจามีสัตวเปนอารมณ. สัมผัปปลาปะ มีสัตว

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 399

เปนอารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง ดวยสามารถแหงรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดฟงและอารมณที่ไดทราบแลวรูแจงแลว. อภิชฌาก็อยางนั้น.
พยาบาทมีสัตวเปนอารมณ. มิจฉาทิฏฐิ มีสังขารเปนอารมณ ดวยสามารถ
แหงธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ บาง มีสัตวเปนอารมณ ดวยสามารถแหง
บัญญัติบาง. บทวา เวทนาโต ความวาปาณาติบาต เปนทุกขเวทนา.
เหมือนอยางวา พระราชาทั้งหลาย ทรงเห็นโจรแลว แมจะทรงราเริงอยู
ตรัสวา พวกทานจงไปฆาโจรนั้น ดังนี้ แมก็จริง ถึงอยางนั้น สันนิฏฐาปกเจตนา ( เจตนาที่ใหสําเร็จ ) ก็ชื่อวา สัมปยุตดวยทุกขแท. อทินนาทาน
มีเวทนา ๓. มิจฉาจาร มีเวทนา ๒ คือ สุข และมัชฌัตตเวทนา (อุเขกขา)
สวนวา ในสันนิฏฐาปกจิต (จิตที่ใหสําเร็จ) มิจฉาจาร ไมเปนมัชฌัตต
เวทนา. มุสาวาท มีเวทนา ๓. ปสณ
ุ วาจาก็อยางนั้น. ผรุสวาจา เปน
ทุกขเวทนา. สัมผัปปลาปะ มีเวทนา ๓. อภิชฌามีเวทนา ๒ คือ สุข
และมัชฌัตตเวทนา ( อุเบกขา ). มิจฉาทิฏฐิก็อยางนั้น. พยาบาทเปนทุกขเวทนา. บทวา มูลโต ความวา ปาณาติบาต มีมูล ๒ คือ โทสะ และโมหะ.
อทินนาทานก็มีมูล ๒ เหมือนกัน คือโทสะและโมหะบาง โลภะและโมหะ
บาง. มิจฉาจาร มีมูล ๒ คือ โลภะและโมหะ. มุสาวาท ก็มีมูล ๒ คือ
โทสะและโมหะบาง โลภะและโมหะบาง. ปสุณวาจา และสัมผัปปลาปะ
ก็อยางนั้น. ผรุสวาจามีมูล ๒ คือ โทสะและโมหะ. อภิชฌามีมูลเดียว
คือโมหะ. พยาบาทก็อยางนั้น. มิจฉาทิฏฐิมีมูล ๒ คือ โลภะและโมหะ
ดังนี้แล.
กุศลกรรมบถทั้งหลายมีเจตนางดเวน จากปาณาติบาตเปนตน
บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงสมาทานวิรัติ สัมปตตวิรัติ. และสมุจเฉท-
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วิรัติ สวนโดยธรรม เจตนาทั้ง ๗ ก็ดี วิรัติทั้งหลายก็ดี ยอมเปนไปโดยลําดับ
ในกุศลกรรมบถ แมเหลานั้น. เจตนาธรรม ๓ ในที่สุด ชื่อวาสัมปยุตดวย
เจตนาแท. บทวาโกฏาสโต ความวา เจตนาธรรม ๗ โดยลําดับชื่อวา
เปนกรรมบถแททีเดียว แตไมมีมูล. เจตนาธรรม ๓ ในที่สุด เปนทั้งกรรมบถ
และเปนมูล. จริงอยู อนภิชฌา ถึงความเปนมูลแลว ยอมเปนอโลภะ
กุศลมูล. อัพยาบาท เปนอโทสะกุศลมูล. สัมมาทิฏฐิเปนอโมหะกุศลมูล.
บทวา อารมฺมณโต ความวา อารมณ แหงปาณาติบาตเปนตนนั่นเทียว แม
เปนอารมณแหง กุศลกรรมบถเหลานั้น โดยลําดับ. จริงอยู เจตนานั้น ชื่อวา
เปนเจตนางดเวน เพราะความเปนสภาพอันจะพึงกาวลวง. ก็อริยมรรคอันมี
พระนิพพานเปนอารมณ ยอมละกิเลสทั้งหลายไดฉันใด กรรมบถทั้งหลาย
เหลานั้น แมมีชีวิตนทรียเปนตนเปนอารมณ บัณฑิตพึงทราบวา ยอมละ
ความเปนผูทุศีลทั้งหลาย มีปาณาติบาตเปนตนฉันนั้น. บทวา เวทนาโต
ความวา กุศลกรรมบถทั้งปวง เปนสุขเวทนาบาง เปนมัชฌัตตเวทนา
(อุเบกขาเวทนา) บาง. จริงอยู ธรรมดาวาทุกขเวทนา ถึงความเปนกุศล
ไมมี. วาโดยมูล กุศลกรรมบถ ๗ โดยลําดับ ยอมมีมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ
และอโมหะ แกบุคคลผูเวนดวยญาณสัมปยุตตจิต. ยอมมีมูล ๒ แกบุคคลผู
เวนดวยญาณวิปปยุตตจิต. อนภิชฌา มีมลู สอง สําหรับผูเวนดวย
ญาณสัมปายุตตจิต มีมลู หนึ่งแกบุคคลผูเวนดวยญาณวิปปยุตตจิต. ก็
อโลภะไมเปนมูลแกตนดวยตนเลย. แมในอัพยาบาทก็นัยนี้เหมือนกัน.
สัมมาทิฏฐิ มีมูล ๒ คือ อโลภะ และอโทสะเทานั้น ดังนี้แล.
บทวา อริยวาสา ความวา พระอริยะทั้งหลายนั่นเทียว อยูแลว
คือ ยอมอยู ไดแก จักอยูใ นธรรมเหลานั้น เหตุนั้น ธรรม เหลานั้นชื่อวา
อริยวาส. บทวา ปฺจงฺควิปฺปหีโน ความวา เปนผูไมประกอบดวยองค

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 401

หา พระขีณาสพ ไดอยูแลว คือยอมอยู ไดแกจักอยู เพราะเหตุดังนี้นั้น
ความเปนผูละองคหาเสียไดนี้ ทานเรียกวา อริยวาส เพราะความเปนธรรม
เครื่องอยูของพระอริยะ. ในธรรมทั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน. ดูกอนทานผูมี
อายุภิกษุเปนผูประกอบดวยองคหก อยางนี้แล เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาเปน
ผูประกอบดวยฉฬังคุเบกขา. ถามวา ธรรม เหลาไร ชื่อวา ฉฬังคุเบกขา.
แมวาธรรมมีญาณเปนตน ชื่อวา ฉฬังคุเบกขา. เมื่อทานกลาววา ญาณ
บัณฑิตยอมได ญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง โดยกิริยา. เมื่อทานกลาววา
สตตวิหาร ยอมได มหาจิต ๘ ดวง. เมื่อ ทานกลาววา รชฺชนทุสฺสน นตฺถิ
ยอมไดจิต ๑๐ ดวง. โสมนัส บัณฑิตยอมไดดวยสามารถแหงอาเสวนะ.
สองบทวา สตารกฺเขน เจตสา ความวา ก็สติยอมยังกิจแหงการรักษาให
สําเร็จ ตลอดกาลทั้งปวง ในทวารทั้ง ๓ ของพระขีณาสพ. เพราะเหตุนั้น
นั่นแหละ ญาณทัสสนะ อันสงบระงับ แลวติดตอกัน ทานจึงเรียกวา
เปนญาณอันปรากฏเฉพาะแลว แกพระขีณาสพนั้น ผูเที่ยวไปอยู ผูยืน
อยู ผูหลับ และผูตื่น.
บทวา ปุถุสมณพฺราหิมณาน ความวา แหงสมณพราหมณมาก.
ก็บรรดาคําเหลานั้น ที่ชอื่ วา สมณะ. ไดแกผูเขาถึงการบรรพชา. ทีช่ ื่อวา
พราหมณ ไดแก ผูมีปกติกลาววา เจริญ. บทวา ปุถุปจฺเจกสจฺจานิ
ความวา สัจจะเฉพาะตัวมาก อธิบายวา สัจจะ เปนอันมากที่ทานถือเอา
เฉพาะอยางนี้วา นี้เทานั้นจริง. บทวา นุณณ
ฺ านิ ความวา ถูกนําออก.
บทวา ปนุณฺณานิ ความวา ถูกนําออกดวยดี. บทวา จตฺตานิ ความวา
ปลอยแลว. บทวา วนฺตานิ ความวา คายเเลว. บทวา มุตฺตานิ ความวา
กระทําการตัดเครื่องผูก. บทวา ปหีนานิ ความวา ละแลว. บทวา
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ปฏินิสฺสฏานิ ความวา สละเฉพาะโดยประการที่กิเลสจะไมขึ้นสูจิตอีก.
คําเหลานั้นทั้งปวงนั่นแล เปนไวพจนแหงความสละการยึดถืออันตนยึดถือ
อยูแลว. บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําวา สมวยสฏเสโน นีด้ ังตอไปนี้
บทวา อวยา ไดแก ไมขาดแคลน บทวา สฏา ไดแก สละแลว
บุคคลนี้มีการแสวงหา อันไมขาดแคลน คือสละแลวโดยชอบ เพราะเหตุนี้
จึงชื่อวา ผูม ีการแสวงหาอันไมขาดแคลนและสละแลวเสมอ. อธิบายวา
ผูมีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแลวโดยชอบ. ดวยคําเปนตนวา จิตหลุดพน
แลวจากราคะ เปนอันกลาวความสําเร็จแหงกิจของมรรค. ดวยคําเปนตน
วา เราละราคะไดแลว เปนอันกลาวผลของการพิจารณา. พระอเสขะ
ชื่อวา มีธรรมอันสัมปยุตดวยผลแมทั้งปวง มีสัมมาทิฏฐิเปนตน. ก็ใน
บรรดาธรรมเหลานั้น ปญญาเทียว เปนอันทานกลาวไว ในฐานะทั้ง ๒ คือ
สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาญาณ ๑. ธรรม คือผลสมาบัติ ที่เหลือ ทานกลาวไว
ดวยบทนี้วา สัมมาวิมุตติ บัณฑิตพึงทราบวา ทานสงเคราะหเขาแลว.
คําวา อิเม โข อาวุโส เปนตน บัณฑิตพึงประกอบโดยนัย ดังที่กลาว
แลวนั่นแล. พระเถระเมือ่ กลาวปญหา ๖๐ ถวน ดวยสามารถแหงหมวด
สิบ ๖ หมวด ดวยประการฉะนี้ แสดงสามัคคีรสแลวดังนี้แล.
จบหมวด ๑๐
ก็ภิกษุดํารงในศาสนานี้แลว พึงประชุมปญหาดังตอไปนี้. จริงอยู
ในพระสูตรนี้ เปนอันทานกลาว ๒ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดหนึ่งๆ
กลาว ๗๐ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดสอง กลาว ๑๘๐ ปญหา ดวย
สามารถแหงหมวดสาม ๒๐๐ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดสี่ กลาว
๑๓๐ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดหา กลาว ๑๓๒ ปญหา ดวยสามารถ
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แหงหมวดหก กลาว ๙๘ ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดเจ็ด กลาว ๘๘
ปญหา ดวยสามารถแหงหมวดแปด กลาว ๕๔ ปญหา ดวยสามารถแหง
หมวดเกา กลาว ๖๐ ปญหาถวน ดวยสามารถแหงหมวดสิบ รวมเปน
อันทานกลาวปญหาไว ๑,๐๑๔ ปญหา ดวยประการฉะนี้. จริงอยู เวน
พระสูตรนี้เสีย พระสูตรอื่นในพระพุทธวจนะคือ พระไตรปฏก อันประดับ
ดวยปญญามากอยางนี้ไมมี. พระผูมีพระภาคเจา ทรงสดับพระสูตรนี้ทั้งหมด
ตั้งแตตนแลว ดําริวา พระสารีบุตรผูเปนธรรมเสนาบดี แสวงกําลังแหง
พระพุทธเจา บรรลือสีหนาท ในอัปปฏิวัตกาล เมื่อเรากลาววา เปนสาวก
ภาษิต ความปลงใจเชื่อก็จะไมมี ครั้นเมื่อเรากลาววา เปนชินภาษิต ดังนี้
ความปลงใจเชื่อจึงจะมี เพราะเหตุนั้น เรากระทําใหเปนชินภาษิตแลว
ดังความปลงใจเธอใหเกิดแกเทวดา และมนุษยทั้งหลายในพระสูตรนี้
ดังนี้แลว จึงเสด็จลุกจากที่นั้นไดประทานสาธุการแลว. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไววา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้น ตรัสเรียก
ทานพระสารีบุตรมาวา สารีบุตร ดีละ ดีนักแล สารีบุตร เธอไดกลาว
สังคีติปริยายสูตรแกภิกษุทั้งหลายแลว ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
สงฺคีติปริยาย ไดแก เหตุแหงความสามัคคี. มีคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวดังนี้วา สารีบุตร ดีนักแล เธอเทียบเคียงดวยสัพพัญุตญาณของเรา
ไดกลาวสามัคคีรสแกภิกษุทั้งหลายแลว. หลายบทวา สมนฺุโ สตฺถา
อโหสิ ความวา ไดเปนผูพอใจดวยการอนุโมทนาแลว. พระสูตรนี้ชื่อวา
ชินภาษิต เกิดแลวดวยเหตุมีประมาณเทานี้. ในกาลเปนที่สิ้นสุดแหงพระ
เทศนา ภิกษุเหลานั้น กระทําไวในใจซึ่งพระสูตรนี้ บรรลุพระอรหัตตแลว
ดังนี้แล.
จบอรรถกถาสังคีติสูตรที่ ๑๐
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๑๑. ทสุตตรสูตร
เรื่อง พระสารีบุตรเถระ
วาดวยธรรมหมวด ๑
[๓๖๔] ขาพเจา สดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวย ภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ
๕๐๐ รูป ประทับอยูที่ฝงสระโปกขรณี ชื่อ คัดครา ใกลเมืองจําปา. ณ ที่นนั้
ทานพระสารบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมา ภิกษุเหลานั้น รับคําของทาน
พระสารีบุตรแลว. ทานพระสารีบุตร กลาววา
[๓๖๕] เราจักกลาวทสุตตรสูตร อันเปนธรรมเพื่อ
ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง เพื่อ
บรรลุถึงพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดทุกข.
[๓๖๖] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง มีอุปการะมาก
ธรรมอยางหนึ่ง ควรเจริญ ธรรมอยางหนึ่ง ควรกําหนดรู ธรรมอยางหนึ่ง
ควรละ ธรรมอยางหนึ่ง เปนไปในสวนเสื่อม ธรรมอยางหนึ่งเปนไปใน
สวนวิเศษ ธรรมอยางหนึ่ง แทงตลอดไดยาก ธรรมอยางหนึ่ง ควรให
เกิดขึ้น ควรรูยิ่ง ธรรมอยางหนึ่ง ควรทําใหแจง.
[๓๖๗] ธรรมอยางหนึ่ง มีอุปการะมาก เปนไฉน. คือความ
ไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง มีอุปการะมาก.
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[๓๖๘] ธรรมอยางหนึ่ง ควรเจริญเปนไฉน. คือกายคตาสติ
สหรคตดวยความสําราญ. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง ควรเจริญ.
[๓๖๙] ธรรมอยางหนึ่ง ควรกําหนดรู เปนไฉน. คือ ผัสสะ
ที่ยังมี อาสวะ มีอุปาทาน. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง ที่ควรกําหนดรู.
[๓๗๐] ธรรมอยางหนึ่ง ควรละเปนไฉน. คือ อัสมิมานะ. นี้
ธรรมอยางหนึ่ง ควรละ.
[๓๗๑] ธรรมอยางหนึ่ง เปนไปในสวนเสื่อมเปนไฉน. คือ
อโยนิโสมนสิการ. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง เปนไปในสวนเสื่อม.
[๓๗๒] ธรรมอยางหนึ่ง เปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. คือ
โยนิโสมนนิการ. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง เปนไปในสวนวิเศษ.
[๓๗๓] ธรรมอยางหนึ่ง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. คือ
เจโตสมาธิ อันมีลําดับติดตอกันไป. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง แทงตลอดไดยาก.
[๓๗๔] ธรรมอยางหนึ่ง ควรใหเกิดขึ้น เปนไฉน. คือ ญาน
อันไมกําเริบ. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง ควรทําใหเกิดขึ้น.
[๓๗๕] ธรรมอยางหนึ่ง ควรรูยิ่งเปนไฉน. คือ สัตวทั้งหลาย
ทั้งปวง อยูไดดวยอาหาร. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง ควรรูยิ่ง.
[๓๗๖] ธรรมอยางหนึ่ง ควรทําใหแจงเปนไฉน. คือ เจโตวิมุติ
อันไมกําเริบ. นี้ ธรรมอยางหนึ่ง ควรทําใหแจง. ธรรม ๑๐ อยาง
เหลานี้ จริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคต
ตรัสรูแลว โดยชอบ.
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วาดวยธรรมหมวด ๒
[๓๗๗] ธรรม ๒ อยาง มีอุปการะมาก ธรรม ๒ อยาง ควรเจริญ
ธรรม ๒ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๒ อยาง ควรละ ธรรม ๒ อยาง
เปนไปในสวนเสื่อม ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๒ อยาง
แทงตลอดไดยาก ธรรม ๒ อยาง ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๒ อยาง ควร
รูยิ่ง ธรรม ๒ อยาง ควรทําใหแจง.
[๓๗๘] ธรรม ๒ อยาง มีอุปการะมากเปนไฉน คือ สติ และ
สัมปชัญญะ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ มีอุปการะมาก.
[๓๗๙] ธรรม ๒ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. คือ สมถะ และ
วิปสสนา ธรรม ๒ อยางเหลานี้ ควรเจริญ.
[๓๘๐] ธรรม ๒ อยาง ควรกําหนดรูเปนไฉน. คือ นามและรูป
ธรรม ๒ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[๓๘๑] ธรรม ๒ อยาง ควรละเปนไฉน. คือ อวิชชา และ
ภวตัณหา ธรรม ๒ อยางเหลานี้ ควรละ
[๓๘๒ ] ธรรม ๒ อยาง เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. คือ
ความเปนผูวายาก และความคบคนชั่วเปนมิตร. ธรรม ๒ อยางเหลานี้
เปนไปในสวนขางเสื่อม.
[๓๘๓] ธรรม ๒ อยาง เปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. คือ
ความเปนผูวางาย และความคบคนมีเปนมิตร. ธรรม ๒ อยางเหลา
เปนไปในสวนวิเศษ.
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[๓๘๔] ธรรม ๒ อยาง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก
ธรรมใดเปนเหตุ และเปนปจจัย เพื่อความเศราหมอง แหงสัตวทั้งหลาย
ธรรมใดเปนเหตุ และเปนปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางเหลานี้ แทงตลอดไดยาก.
[๓๘๕] ธรรม ๒ อยาง ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก ญาณ
๒ คือ ญาณในความสิ้น ญาณในความไมเกิด. ธรรม ๒ อยางเหลานี้
ควรใหเกิดขึ้น.
[๓๘๖] ธรรม ๒ อยาง ควรรูย ิ่งเปนไฉน. ไดแก ธาตุ ๒ คือ
สังขตธาตุ และอสังขตธาตุ. ธรรม ๒ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง.
[๓๘๗] ธรรม ๒ อยาง ควรทําใหแจงเปนไฉน. คือ วิชชา
และวิมุติ. ธรรม ๒ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรม ๒ อยางเหลานี้
จริงแท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูชอบแลว
ดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมหมวด ๓
[๓๘๘] ธรรม ๓ อยาง มีอุปการะมาก ธรรม ๓ อยาง ควรเจริญ
ธรรม ๓ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๓ อยาง ควรละ ธรรม ๓ อยาง
เปนในสวนขางเสื่อม ธรรม ๓ อยาง เปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๓ อยาง
แทงตลอดไดยาก ธรรม ๓ อยาง ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๓ อยาง ควรรูยิ่ง
ธรรม ๓ อยาง ควรทําใหแจง.
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[๓๘๙] ธรรม ๓ อยางมีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแก การคบ
คนดี การฟงธรรม การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. ธรรม ๓ อยาง
เหลานี้มีอุปการะมาก.
[๓๙๐] ธรรม ๓ อยางควรเจริญเปนไฉน. ไดแก สมาธิ ๓ คือ
สมาธิมีวิตก มีวิจาร สมาธิไมมีวิตก มีแตวิจาร สมาธิไมมีวิตก ไมมีวิจาร.
ธรรม ๓ อยางเหลานี้ ควรเจริญ.
[๓๙๑] ธรรม ๓ อยางควรกําหนดรูเปนไฉน. ไดแก เวทนา
๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา. ธรรม ๓ อยางเหลานี้
ควรกําหนดรู.
[๓๙๒] ธรรม ๓ อยางควรละเปนไหน. ไดแก ตัณหา ๓ คือ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรละ.
[๓๙๓] ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
อกุศลมล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ. ธรรม ๓ อยางเหลานี้ เปนไป
ในสวนขางเสื่อม.
[๓๙๔] ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ. ธรรม ๓ อยางเหลานี้ เปนไป
ในสวนวิเศษ.
[๓๙๕] ธรรม ๓ อยางแทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก ธาตุ
อันเปนที่ตั้งแหงการสลัดออก ๓ คือ เนกขัมมะ เปนที่สลัดออกของกาม
อรูปเปนที่สลัดออกของรูป นิโรธเปนที่สลักออกของสิ่งที่เกิดแลว สิ่งที่
ปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเกิดแลวอยางใดอยางหนึ่ง. ธรรม ๓ อยางเหลานี้
แทงตลอดไดยาก.
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[๓๙๖] ธรรม ๓ อยางควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก ญาณ ๓
คือ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปปนนังสญาณ. ธรรม ๓ อยาง
เหลานี้ควรใหเกิดขึ้น.
[๓๙๗] ธรรม ๓ อยางควรรูยิ่งเปนไฉน. ไดแก ธาตุ ๓ คือ
กามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ. ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง.
[๓๙๘] ธรรม ๓ อยางควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก วิชชา
๓ คือ วิชชาคือความรูระลึกถึงชาติกอนได วิชชาคือความรูจุติและอุปบัติ
ของสัตวทั้งหลาย วิชชาคือความรูในความสิ้นแหงอาสวะทั้งหลาย. ธรรม
๓ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรม ๓ อยางเหลานี้ จริง แท
แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลว โดยชอบ
ดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมหมวด ๔
[๓๙๙] ธรรม ๔ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๔ อยางควรเจริญ
ธรรม ๔ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๔ อยางควรละ ธรรม ๔ อยางเปน
ไปในสวนขางเสื่อม. ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๔ อยาง
แทงตลอดไดยาก ธรรม ๔ อยางควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๔ อยางควรรูยิ่ง
ธรรม ๔ อยางควรทําใหแจง.
[๔๐๐] ธรรม ๔ อยางมีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแก จักร ๔
คือการอยูในประเทศอันสมควร เขาหาสัตบุรุษ ตั้งตนไวชอบ ความเปน
ผูทําบุญไวในกอน. ธรรม ๔ อยางเหลานี้ มีอปุ การะมาก.
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[๔๐๑] ธรรม ๔ อยางควรเจริญเปนไฉน. ไดแก สติปฏ ฐาน ๔
คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณากายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
ภิกษุพิจารณา เวทนา . .. .จิต . . . . . พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌานและโทมนัสในโลกเสียได
ธรรม ๔ อยางเหลานี้ ควรเจริญ.
[๔๐๒] ธรรม ๔ อยางควรกําหนดรูเปนไฉน. ไดแก อาหาร
๔ คือ กวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว หยาบ ละเอียด ๑ ผัสสาหาร ๑
มโนสัญเจตนาหาร ๑ วิญญาณาหาร ๑. ธรรม ๔ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[๔๐๓] ธรรม ๔ อยางควรละเปนไฉน. ไดแก โอฆะ ๔ คือ
กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา. ธรรม ๔ อยางเหลานี้ ควรละ.
[๔๐๔] ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
โยคะ ๔ คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา. ธรรม ๔ อยางเหลานี้ เปนไป
ในสวนขางเสื่อม.
[๔๐๕] ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก
ความพราก ๔ คือ พรากจากกาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา. ธรรม ๔ อยาง
เหลานี้ เปนไปในสวนวิเศษ.
[๔๐๖ ] ธรรม ๔ อยางแทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก สมาธิ
๔ คือ สมาธิเปนไปในสวนขางเสื่อม ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางดํารงอยู ๑
สมาธิเปนไปในสวนวิเศษ ๑ สมาธิเปนไปในสวนแทงตลอด ๑. ธรรม
๔ อยางเหลานี้ แทงตลอดไดยาก.
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[๔๐๗] ธรรม ๔ อยางควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก ญาณ ๔
คือ ความรูในธรรม ๑ ความรูในการคลายตาม ๑ ความรูในการกําหนด ๑
ความรูในการสมมติ ๑. ธรรม ๔ อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
[๔๐๘] ธรรม ๔ อยางควรรูยิ่งเปนไฉน. ไดแก อริยสัจ ๔ คือ
ทุกขอริยสัจ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑. ธรรม อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง.
[๔๐๙] ธรรม ๔ อยางควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก สามัญญผล ๔ คือ โสดาปตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตผล ๑.
ธรรม ๔ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรม ๔ อยางเหลานี้ จริง แท
แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ
ดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมหมวด ๕
[๔๑๐] ธรรม ๕ อยาง มีอุปการะมาก ธรรม ๕ อยาง ควรเจริญ
ธรรม ๕ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๕ อยาง ควรละ ธรรม ๕ อยาง
เปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๕ อยาง เปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๕
อยาง แทงตลอดไดยาก ธรรม ๕ อยาง ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๕ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๕ . อยาง ควรทําใหแจง.
[๔๑๑] ธรรม ๕ อยางมีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแก องคเปนที่
ตั้งแหงความเพียร ๕ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มี
ศรัทธา เชื่อการตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาค
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เจา พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก ฝกผูที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวยไฟธาตุมีผล
สม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก ปานกลาง ควรแกการตั้งความเพียร ๑
ไมโออวด ไมมีมารยา ทําตนใหแจง ตามเปนจริงในพระศาสดา หรือ
ในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญู ๑ ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อเขาถึงกุศลธรรม มีกาํ ลังมีความเพียรมั่น ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑
มีปญญา ประกอบดวยปญญาเห็นความเกิดและความดับ อันเปนจริยา
เปนไปเพื่อความแทงตลอด อันจะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ ธรรม
๕ อยางเหลานี้ มีอุปการะมาก.
[๔๑๒] ธรรม ๕ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. ไดแก สัมมาสมาธิ
ประกอบดวยองค ๕ คือ ปติแผไป ๑ สุขแผไป ๑ การกําหนดจิตผูอื่น
แผไป ๑ แสงสวางแผไป ๑ นิมิตเปนเครื่องพิจารณา ๑ ธรรม ๕ อยาง
เหลานี้ ควรเจริญ
[๔๑๓] ธรรม ๕ อยาง ควรกําหนดรู เปนไฉน. ไดแกอุปาทานขันธ ๕ คือ รูปูปาทานขันธ ๑ เวทนูปาทานขันธ ๑ สัญูปาทานขันธ ๑
สังขารูปาทานขันธ ๑ วิญญาณูปาทานขันธ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ ควร
กําหนดรู.
[๔๑๔] ธรรม ๕ อยาง ควรละเปนไฉน. ไดแก นิวรณ ๕ คือ
กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑
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ธรรม ๕ อยางเหลานี้ ควรละ.
[๔๑๕] ธรรม ๕ อยาง เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแก
เจตขีล ๕ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เคลือบแคลง
สงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้น ยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อการประกอบเนือง ๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย
เพื่อความตั้งมั่น ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุใด เคลือบแคลงสงสัย ไมนอม
ใจเชื่อ ไมเลือ่ มใส ในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไป เพื่อ
ความเพียร เพื่อการประกอบเนือง ๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความ
ตั่งมั่น จิตของภิกษุใด ไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อการประกอบเนือง ๆ
เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น นี้ เปนเจตขีลขอที่หนึ่ง.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ เคลือบแคลง สงสัย
ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในธรรม . . . ในสงฆ . . . ในการศึกษา เปน
ผูโกรธ ไมชอบใจ ขัดใจ กระดาง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ดูกอนผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุใด โกรธ ไมชอบใจ ขัดใจ กระดางในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ไมนอมไป เพื่อความเพียร เพื่อการประกอบ
เนือง ๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น จิตของภิกษุใด ไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อการประกอบเนือง ๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย
เพื่อความตั้งมั่น นี้ เปนเจตขีลขอที่ ๕. ธรรม ๕ อยางเหลานี้ เปนไปใน
สวนขางเสื่อม.
[๔๑๖] ธรรม ๕ อยาง เปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก
อินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย. ธรรม ๕ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนวิเศษ.
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[๔๑๗] ธรรม ๕ อยาง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก ธาตุ
เปน ที่ตั้งแหงการสลัดออก ๕ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุใน
ธรรมวินัย นี้ กระทํากามไวในใจ จิตยอมไมแลนไป ไมเลือ่ มใส ไมตั้งอยู
ไมนอมใจไป ในกามทั้งหลาย ก็เมือ่ ภิกษุนั้น กระทําเนกขัมมะไวในใจ
จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู นอมใจไปในเนกขัมมะจิตของภิกษุนั้น
ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลวพรากจากกาม อาสวะเหลาใด
มีความคับแคน มีความเรารอนเกิดขึ้น เพราะกามเปนปจจัย ภิกษุนั้น พน
แลวจากอาสวะเหลานั้น ไมเสวยเวทนานั้น นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปนที่สลัดออกแหงกามทั้งหลาย.
กอนผูม ีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก เมือ่ ภิกษุกระทําพยาบาท
ไวในใจ จิต ยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมใจไปในพยาบาท
ก็เมื่อภิกษุนั้น กระทําความไมพยาบาทไวในใจ จิต ยอมแลนไป เลื่อมใส
ตั้งอยู นอมใจไป ในความไมพยาบาท จิตของภิกษุนั้น ไปดีแลว อบรมดีแลว
ออกไปดีแลว พนดีแลว พรากพยาบาทไดแลว อาสวะเหลาใดมีความ
คับแคน มีความเรารอน เกิดขึ้น เพราะมีพยาบาทเปนปจจัย ภิกษุนั้น
พนแลว จากพยาบาทเหลานั้น ไมเสวยเวทนานั้น นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปนที่สลัดออกแหงพยาบาท.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก เมื่อภิกษุ กระทําความ
เบียดเบียนไวในใจ จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมใจไป
ในความเบียดเบียน ก็เมือ่ เธอ กระทําความไมเบียดเบียนไวในใจ จิตยอม
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แลนไป เลือ่ มใส ตั้งอยู นอมใจไปในความไมเบียดเบียน จิตของเธอนั้น
ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนไปดีแลว พรากจากความเบียด
เบียน อาสวะเหลาใดมีความคับแคนมีความเรารอน เกิดขึ้นเพราะมีความ
เบียดเบียนเปนปจจัย เธอพนแลว จากอาสวะเหลานั้น ไมเสวยเวทนานั้น
นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนที่สลัดออกแหงความเบียดเบียน.
ขออื่นยังมีอยูอีก เมื่อภิกษุกระทํารูปไวในใจ จิตยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมใจไปในรูปทั้งหลาย เธอเมื่อกระทําอรูปไว
ในใจ จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตัง้ อยู นอมใจไปในอรูป จิตของเธอนั้น
ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว พรากจากรูปทั้งหลาย
อาสวะเหลาใดมีความคับแคนมีความเรารอน เกิดขึ้นเพราะมีรูปเปนปจจัย
เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมเสวยเวทนานั้น นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปนที่สลัดออก แหงรูปทั้งหลาย.
ขออื่นยังมีอยูอีก เมื่อภิกษุกระทํากายของตนไวในใจ จิตยอมไม
แลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมใจไปในกายของตน ก็เมื่อเธอ
กระทําไวในใจถึงความดับกายของตน จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู
นอมใจไปในความดับกายของตน จิตของเธอนั้น ไปดีแลว อบรมดีแลว
ออกไปดีแลว พนดีแลว พรากกายของตน และอาสวะเหลาใดมีความคับ
แคนมีความเรารอน เกิดขึ้นเพราะมีกายของตนเปนปจจัย เธอพนแลวจาก
อาสวะเหลานั้น ไมเสวยเวทนานั้น นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปน
ที่สลัดออกแหงกายของตน. ธรรม ๕ อยางเหลานี้ แทงตลอดไดยาก.
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[๔๑๘] ธรรม ๕ อยาง ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก สัมมา
สมาธิประกอบดวยญาณ ๕ คือ ญาณ ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้
มีสุขในปจจุบัน และมีสขุ เปนวิบากตอไป. ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา
สมาธินี้ เปนอริยะไมมีอามิส. ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้
อันบุรุษไมต่ําทรามเสพแลว ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้ สงบ
ประณีต ไดปฏิปสสัทธิแลว ถึงความเปนธรรมเอกผุดขึ้น และมิใชขมขี่
หาม สสังขารจิต ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา เรานั้นแล มีสติ เขาสมาธิ
และเรามีสติออกจากสมาธินี้. ธรรม ๕ อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
[๔๑๙] ธรรม ๕ อยางควรรูยิ่งเปนไฉน ไดแก วิมุตตายตนะ ๕
คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา หรือ เพื่อน พรหมจรรยอยูใน
ฐานะควรเคารพ รูปใดรูปหนึ่ง ยอมแสดงธรรมแกภิกษุในธรรมวินัยนี้
ภิกษุรู อรรถกและรูธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่พระศาสดาหรือเพื่อน
พรหมจรรยอยูในฐานะเปนครู รูปใดรูปหนึ่ง ยอมแสดงธรรมแกภิกษุ
ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูอรรถ รูปธรรม เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด
เมื่อใจมีปติ กาย ยอมสงบ ผูมีการสงบ ยอมเสวยความสุข เมื่อเมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น นี้ ก็เปนวิมุตตายตนะ ขอที่หนึ่ง.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยอยูใ นฐานะควร
เคารพ รูปใดรูปหนึ่ง ยอมไมแสดงธรรมแกภิกษุ อีกอยางหนึ่ง ยอมแสดง
ธรรมตามที่ไดฟง ตามที่ไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร เธอเปนผูรูอรรถ
และรูธรรม ในธรรมนั้น โดยประการที่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ไดฟง ตามที่
ไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ความปราโมทยยอ มเกิดแกเธอผูรูอรรถรู
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ธรรม เมื่อปราโมทยปติยอมเกิด เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ
ยอมเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น นี้ก็เปนวิมุตตายตนะ ขอที่สอง.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยอยูใ นฐานะควร
เคารพ รูปใดรูปหนึ่ง ยอมไมแสดงธรรมแกภิกษุทั้งไมแสดงธรรมตามที่
ไดฟง ตามที่ไดเรียนมาแกผูอื่น โดยพิสดาร อีกอยางหนึ่ง ยอมกระทํา
การทองบนธรรมตามที่ไดฟง ตามที่ไดเรียนมา โดยพิสดาร เธอเปนผูรู
อรรถและเปนผูรูธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่ภิกษุ กระทําการทองบน
ธรรม ตามที่ไดฟง ตามที่ไดเรียนมา ความปราโมทย ยอมเกิดแกเธอ
รูอรรถผูรูธรรม เมื่อปราโมทย ปติยอ มเกิด. เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ
ผูมีกายสงบ ยอมเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น นี้ก็เปนวิมุตตายตนะ
ขอที่สาม.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยอยูในฐานะควร
เคารพ รูปใดรูปหนึ่ง ยอมไมแสดงธรรม ทั้งไมแสดงธรรมตามที่ไดฟง.
ตามที่ไดเรียนมาแกผูอื่น โดยพิสดาร ทั้งไมกระทําการทองบนธรรมตามที่
ไดฟง ตามที่ไดเรียนมา อีกอยางหนึ่ง เธอตรึกตาม ตรองตาม เพงตาม
ธรรม ตามที่ไดฟง ตามที่ไดเรียนมาดวยใจ เธอเปนผูรูอรรถและเปนผูรู
ธรรมในธรรมนั้น โดยประการที่ภิกษุตรึกตาม ตรองตาม เพงตามธรรม
ตามที่ไดฟง ตามที่ไดเรียนมาดวยใจ ความปราโมทย ยอมเกิดแกเธอผูรู
อรรถรูธรรม เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ
ผูมีกายสงบ ยอมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น นี้ก็เปนวิมุตตายตนะ
ขอที่สี่.
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ขออื่นยังมีอยูอีก พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยอยูในฐานะควร
เคารพ รูปใดรูปหนึ่ง ยอมแสดงธรรม ทั้งไมแสดงธรรมตามที่ไดฟง ตาม
ที่ไดเรียนมาแกผูอื่น โดยพิสดาร ทัง้ ไมกระทําการทองบนธรรม ตามที่
ไดฟง ตามที่ไดเรียนมา โดยพิสดาร ทั้งไมตรึกตาม ตรองตาม เพงตาม
ธรรม ตามที่ไดฟง ตามที่ไดเรียนมาดวยใจ อีกอยางหนึ่ง สมาธินิมิต
อยางใดอยางหนึ่ง ที่เธอเรียนดีแลว ทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทง
ตลอดดีแลว ดวยปญญา เธอเปนผูรูอรรถและเปนผูรูธรรมในธรรมนั้น
โดยประการที่สมาธินิมิต อยางใดอยางหนึ่ง ที่ภิกษุเรียนดีแลว กระทําไว
ในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ความปราโมทย
ยอมเกิดแกเธอผูรูอรรถ รูธรรม เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อใจมี
ปติ กายยูอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น
นี้ก็เปนวิมุตตายตนะ ขอที่หา. ธรรม ๕ อยางเหลานี้ ควรรูย ิ่ง.
[๔๒๐] ธรรม ๕ อยาง ควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก ธรรม
ขันธ ๕ คือ ศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรม ๕ อยางเหลานี้
จริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลว
โดยชอบ.
วาดวยธรรมหมวด ๖
[๔๒๑] ธรรม ๖ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๖ อยางควรเจริญ
ธรรม ๖ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๖ อยางควรละ ธรรม ๖ อยาง
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เปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๖ อยาง เปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๖
อยาง แทงตลอดไดยาก ธรรม ๖ อยาง ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๖ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๖ อยาง ควรทําใหแจง.
[๔๒๒] ธรรม ๖ อยาง มีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแก สาราณียธรรม ๖ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้
ก็เปนสาราณียธรรม ทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี เพื่อความเปนอันเดียวกัน.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ใน
เพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ทําให
เปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท
เพื่อความสามัคคี เพื่อความเปนอันเดียวกัน.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตา. . . ยอม
เปนไป เพื่อความเปนอันเดียวกัน.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุแบงปนลาภอันประกอบดวยธรรม ไดมา
แลวโดยธรรม แมโดยทีส่ ุด แมเพียงของที่เนื่องดวยบิณฑบาตเฉลี่ยกันบริโภค
กับเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีล แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ทําใหเปนที่รัก เปน
ที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี
เพื่อความเปนอันเดียวกัน.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนา
และลับหลังในศีลทั้งหลาย ไมขาด ไมทะลุ ไมตาง ไมพรอย เปนไท ผูร-ู
สรรเสริญแลว กิเลสไมถกู ตองแลว เปนไปเพื่อสมาธิ แมนี้ก็เปนสาราณีย-
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ธรรม ทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี เพื่อความเปนอันเดียวกัน.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุมีทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอ
หนาและลับหลัง ในทิฏฐิอันเปนอริยะนําออกจากทุกข นําผูปฏิบัติเพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบ แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ
ยอม เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี เพื่อ
ความเปนอันเดียวกัน. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ มีอุปการะมาก.
[๔๒๓] ธรรม ๖ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. ไดแก ที่ตั้งอนุสสติ ๖
คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ
เทวตานุสสติ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ควรเจริญ.
[๔๒๔] ธรรม ๖ อยาง ควรกําหนดรูเปนไฉน. ไดแก อายตนะ
ภายใน ๖ คือ จักขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ
กายายตนะ มนายตนะ. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[๔๒๕] ธรรม ๖ อยาง ควรละเปนไฉน. ไดแก หมูตณ
ั หา ๖
คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
ธัมมตัณหา. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ควรละ.
[๔๒๖] ธรรม ๖ อยาง เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
อคารวะ ๖ คือ ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการศึกษา ในความไม
ประมาท ในการปฏิสันถาร. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนขางเสื่อม.
[๔๒๗] ธรรม ๖ อยาง เปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก
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คารวะ ๖ คือ ดูกอนผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการศึกษา ในความ
ไมประมาท ในการปฏิสนั ถาร. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนวิเศษ
[๔๒๘] ธรรม ๖ อยาง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก
ธาตุเปนที่ตั้งแหงความสลัดออก ๖ คือ ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เมตตาเจโตวิมุติอันเราเจริญแลว ทําให
มากแลว ทําใหเปนยาน ทําใหเปนวัตถุแลว ตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว
ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น พยาบาทยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู.
ภิกษุนั้น พึงถูกกลาววา เธออยาพูดอยางนี้ เธออยากลาวอยางนี้ อยา
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัส นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อ
เมตตาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว
ทําใหเปนวัตถุแลว ตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ก็เมือ่ เปนเชนนั้น
พยาบาทก็ยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยูดังนี้ นั่นมิใชฐานะที่จะมีได
เพราะเมตตาเจโตวิมุตินี้ก็เปนที่สลัดออกจากพยาบาท.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
กรุณาเจโตวิมุติอันเราเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทํา
ใหเปนวัตถุแลว ตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ก็เมื่อเปนเชนนั้น
ความเบียดเบียนยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู. ภิกษุนั้น พึงถูกกลาววา
เธออยากลาวอยางนี้ ... นัน่ มิใชฐานะ มิใชโอกาส... คําที่วา เมื่อกรุณา
เจโตวิมุติ... ปรารภดีแลว ก็เมื่อเปนเชนนั้นความเบียดเบียนยังครอบงําจิต
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ของภิกษุนั้นตั้งอยู นั่นไมใชฐานะที่จะมีได กรุณาเจโตวิมุตินี้ ก็เปนที่
สลัดออกจากความเบียดเบียน.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
มุทิตาเจโตวิมุติ . . . . . ปรารภดีแลว เมื่อเปนเชนนั้น ความไมยินดียังครอบ
งําจิตของเราตั้งอยู. ภิกษุนั้น พึงถูกกลาววา เธออยาพูดอยางนี้ . . . . .
นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อมุทิตาเจโตวิมุติ . . . . . ปรารภดีแลว
เมื่อเปนเชนนั้น ความไมยินดียังครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู นั่นมิใช
ฐานะที่จะมีได มุทิตาเจโตวิมุตินี้ ก็เปนที่สลัดออกจากความไมยินดี.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
อุเบกขาเจโตวิมุติ . . . . . ปรารภดีแลว เมื่อเปนเชนนั้น ราคะยังครอบงําจิต
ของเราตั้งอยู. ภิกษุนั้นพึงถูกกลาววา เธออยาพูดอยางนี้ . . . . . นั่นมิใช
ฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุติ . . . . . ปรารภดีแลว เมื่อ
เปนเชนนั้น ราคะยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู นั่นมิใชฐานะที่จะมีได
อุเบกขาเจโตวิมุตินี้ ก็เปนที่สลัดออกจากราคะ.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
เจโตวิมุติ อันหานิมิตมิได . . . . ปรารภดีแลว เมือ่ เปนเชนนั้นวิญญาณของ
เรา ยอมไปตามนิมิต ภิกษุนั้นพึงถูกกลาววา เธออยาพูดอยางนี้ . . . .
นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อเจโตวิมุติ อันหานิมิตมิได . . . .
ปรารภดีแลว เมื่อเปนเชนนั้นวิญญาณอันไปตามนิมิต จักมีแกภิกษุนั้น
นั่นมิใชฐานะที่จะมีได เจโตวิมุติอันหานิมิตมิไดนี้ ก็เปนที่สลัดออกจาก
นิมิตทั้งปวง.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย พึงกลาวอยางนี้วา เมื่อ
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ถือวาเรามีอยูดังนี้ ของเราหมดไปแลว เรายอมไมพิจารณาเห็นวาเรานี้มีอยู
เมื่อเปนเชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยยังครอบงําจิตของเรา
ตั้งอยู. ภิกษุนั้นพึงถูกกลาววา เธออยาพูดอยางนี้ . . . . นัน่ มิใชฐานะ
มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อถือวาเรามีอยู หายไปแลว และเมื่อเขาไมพิจารณา
เห็นวาเรานี้มีอยู เมื่อเปนเชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ยัง
ครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู นั่นมิใชฐานะที่จะมีได การถอนอัสมิมานะนี้
ก็เปนที่สลัดออกจากลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย. ธรรม ๖ อยาง
เหลานี้ แทงตลอดไดยาก.
[๔๒๙] ธรรม ๖ อยางควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก ธรรม
เปนเครื่องอยูเนือง ๆ ๖ คือ ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยตา ไมยินดี ไมยินราย วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู. ฟงเสียง
ดวยหู . . . . ดมกลิ่นดวยจมูก. . . . ลิม้ รสดวยลิ้น . . . . ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย . . . . รูธรรมารมณดวยใจ ไมยินดี ไมยนิ ราย วางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
[๔๓๐] ธรรม ๖ อยาง ควรรูย ิ่งเปนไฉน. ไดแก อนุตตริยะ ๖ คือ
ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ ปาริจริยานุตตริยะ อนุสสตานุตตริยะ. ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง
[๔๓๑] ธรรม ๖ อยาง ควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก อภิญญา
๖ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุ การแสดงฤทธิ์
ไดหลายอยาง แมคนเดียวทําเปนหลายคนได แมหลายคนก็ทําเปนคน
เดียวได ทําใหปรากฏ ทําใหหายตัว ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไมติดขัด เหมือน
ไปในอากาศก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ํา
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ไมแยก เหมือนบนแผนดินก็ได เหาะไปบนอากาศ เหมือนนกก็ได ลูบไล
พระจันทรพระอาทิตย มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ดวยฝามือก็ได ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
เธอไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย และเสียงมนุษย ทั้งไกล
และใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย.
เธอ กําหนดรูใจ ของสัตวอื่น บุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ
ยอมรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมี
โทสะ รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมี
โมหะ รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู
รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะ. รูวา จิตเปน
มหัคคตะ หรือจิตเปนอมหัคคตะ รูวา จิตเปนอมหัคคตะ. จิตเปนสอุตตระ
รูวาจิตเปนสอุตตระ หรือ จิตเปนอนุตตระ รูวาจิตเปนอนุตตระ จิตตั้งมั่น
รูวาจิตตั้งมั่น หรือจิตไมตั้งมั่น รูวาจิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพนแลว รูวา
จิตหลุดพนแลว หรือจิตยังไมหลุดพน รูวาจิตยังไมหลุดพน.
ภิกษุนั้น ระลึกถึงชาติกอนไดหลายอยาง คือ หนึ่งชาติบาง สอง
ชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปไมนอยบาง วิวัฏฏกัปไมนอยบาง สังวัฏฏวิวัฏฏกัปไมนอยบาง วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุอยางนี้
จุติจากภพนั้นไปเกิดในภพโนน ในภพนั้นเรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้
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มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขทุกขอยางนี้ มีกาํ หนดอายุอยางนี้
ครั้นจุติจากภพนั้นมาเกิดในภพนี้ เธอระลึกชาติกอนไดหลายอยางพรอม
ทั้งอาการ อุเทศดวยประการฉะนี้.
เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ อุปบัติ เลว ประณีต ผิวพรรณดี
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมรู
ถึงหมูสัตวไปตามกรรมวา สัตวผูเจริญเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือกรรม
เปนมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก หรือ สัตวผูเจริญเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียน พระอริยะเจาแลว เปนสัมมาทิฏฐิ ถือกรรมเปน
สัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขา เขาถึง สุคติ โลกสวรรค
เธอเห็นหมูสัตว ที่กําลังจุติ อุปบัติ เลว ประณีต ผิวพรรณดี
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย
ยอมรูถึงหมูสัตว ไปตามกรรมดวยประการฉะนี้.
เธอกระทําใหแจง เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาอยู. ธรรม ๖ อยาง
เหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรม ๖๐ เหลานี้ จริง แท แนนอน.ไมผิดพลาดไม
เปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลว โดยชอบดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมหมวด ๗
[ ๔๓๒ ] ธรรม ๗ อยาง มีอปุ การะมาก ธรรม ๗ อยางควรเจริญ
ธรรม ๗ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๗ อยางควรละ ธรรม ๗ อยาง
เปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวนพิเศษ ธรรม ๗
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อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๗ อยางควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๗ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๗ อยางควรทําใหแจง.
[๔๓๓] ธรรม ๗ อยาง มีอุปการะมากเปนไฉน. คือ อริยทรัพย
๗ ไดแก สัทธา สีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปญญา ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้ มีอุปการะมาก.
[๔๓๔] ธรรม ๗ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. ไดแก สัมโพชฌงศ
๗ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา. ธรรม ๗
อยางเหลานี้ ควรเจริญ.
[๔๓๕] ธรรม ๗ อยาง ควรกําหนดรูเปนไฉน. ไดแก วิญญาณฐิติ ๗ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีกายตางกัน มีสัญญา
ตางกัน เหมือนมนุษย เทพบางพวก วินิปาติกะบางพวก นีก้ ็เปนวิญญาณฐิติ
ขอที่หนึ่ง. สัตวทั้งหลายมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกันเหมือนเทพ
ผูนับเนื่องในพรหม ผูเกิดในปฐมฌาน นี้ก็เปนวิญญาณฐิติ ขอที่สอง.
สัตวทั้งหลาย มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนพวกเทพอาภัสสรา
นี้ ก็เปนวิญญาณฐิติขอที่สาม. สัตวทั้งหลาย มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญา
อยางเดียวกัน เหมือนพวกเทพสุภกิณหา นี้กเ็ ปนวิญญาณฐิติ ขอที่สี่.
สัตวทั้งหลาย ลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญาได ไมกระทําไวในใจซึ่งสัญญา
ตางกัน โดยประการทั้งปวง เขาถึงอากาสานัญจายตนะวา อากาศไมมีที่สุด
นี้ก็เปนวิญญาณฐิติ ขอที่หา. สัตวทั้งหลาย ลวงอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง เขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา วิญญาณไมมีที่สุด นี้
ก็เปนวิญญาณฐิติ ขอที่หก. สัตวทั้งหลาย ลวงวิญญาณัญจายตนะ โดย
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ประการทั้งปวง เขาถึงอากิญจัญญายตนะวา ไมมีอะไร นี้ก็เปนวิญญาณ
ฐิติ ขอที่เจ็ด. ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[๔๓๖] ธรรม ๗ อยาง ควรละเปนไฉน. ไดแก อนุสัย ๗ คือ
กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ อวิชชา. ธรรม
๗ อยางเหลานี้ ควรละ.
[๔๓๗] ธรรม ๗ อยาง เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
อสัทธรรม ๗ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมมีศรัทธา
ไมละอาย ไมเกรงกลัว สดับนอย เกียจคราน ลืมสติ ปญญาทึบ. ธรรม
๗ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนขางเสื่อม.
[๔๓๘] ธรรม ๗ อยาง เปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก
สัทธรรม ๗ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีศรัทธา
มีความละอาย มีความเกรงกลัว เปนผูสดับมาก ปรารภความเพียร มีสติ
ตั้งมั่น มีปญ
 ญา ธรรม ๗ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนวิเศษ.
[๔๓๙] ธรรม ๗ อยาง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก
สัปปุริสธรรม ๗ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูรูจักเหตุ เปนผูรูจักผล เปนผูรูจักตน เปนผูรูจักประมาณ เปนผูรูจัก
กาลเวลา เปนผูรูจักประชุมชน เปนผูรูจักเลือกบุคคล. ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้ แทงตลอดไดยาก.
[๔๔๐] ธรรม ๗ อยาง ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก สัญญา ๗
คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา. อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา
วิราคสัญญา นิโรธสัญญา. ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
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[๔๔๑] ธรรม ๗ อยาง ควรรูยิ่งเปนไฉน. ไดแก นิทเทสวัตถุ ๗
คือ ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีฉันทะกลาในการสมาทาน
สิกขา และไมปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาตอไป มีฉันทะกลา
ในการพิจารณาธรรมและไมปราศจากความรัก ในการพิจารณาธรรมตอไป
มีฉันทะกลา ในการกําจัดความอยาก และไมปราศจากความรักในการกําจัด
ความอยากตอไป มีฉันทะกลาในการหลีกออกเรน และไมปราศจากความรัก
ในการหลีกออกเรนตอไป มีฉันทะกลา ในการปรารภความเพียร และไม
ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรตอไป มีฉันทะกลา ในสติและ
ปญญาเครื่องรักษาตน และไมปราศจากความรัก ในสติและปญญาเครื่อง
รักษาตนตอไป มีฉันทะกลาในการแทงตลอดทิฏฐิ และไมปราศจากความรัก
ในการแทงตลอดทิฏฐิตอไป. ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง.
[๔๔๒] ธรรม ๗ อยาง ควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก กําลัง
ของพระขีณาสพ ๗ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้ เห็นสังขารทั้งปวง โดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงดีแลว ขอที่ภิกษุขีณาสพ เห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปน
ของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดีแลว นี้ก็เปนกําลังของ
ภิกษุผูขีณาสพ กําลังที่ภิกษุขีณาสพอาศัย ยอมรูค วามสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุผูเปนขีณาสพ เห็นกามเปรียบดวยหลุมถาน
เพลิง ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดีแลว ขอที่ภิกษุขีณาสพ เห็น
กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดีแลว
นี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ กําลังที่ภิกษุขีณาสพอาศัย ยอมรูความสิ้นไป
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แหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
ขออื่นยังมีอยูอีก จิตของภิกษุขีณาสพ นอมไปในวิเวก โอนไป
ในวิเวก เงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ สิ้นสุดจาก
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะ โดยประการทั้งปวง ขอที่จิตของภิกษุขีณาสพ
นอมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก เงื้อมไปในวิเวก อยูในวิเวก ยินดี
ในเนกขัมมะ สิ้นสุดจากธรรมเปนทีต่ ั้งแหงอาสวะ โดยประการทั้งปวง
แมนี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ กําลังที่ภิกษุขีณาสพอาศัย ยอมรูความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
ขออื่นยังมีอยูอีก สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว อบรม
ดีแลว ขอที่สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว อบรมดีแลว
แมนี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ กําลังที่ภิกษุขีณาสพอาศัย ยอมรูความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
ขออื่นยังมีอยูอีก อินทรีย ๕ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว อบรม
ดีแลว ขอที่อินทรีย ๕ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว อบรมดีแลว แมนี้
ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ กําลังที่ภิกษุขีณาสพอาศัย ยอมรูค วามสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
ขออื่นยังมีอยูอีก โพชฌงค ๗ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว อบรม
ดีแลว ขอทีโ่ พชฌงค ๗ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว อบรมดีแลว แมนี้
ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ กําลังที่ภิกษุขีณาสพอาศัย ยอมรูค วามสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
ขออื่นยังมีอยูอีก อริยมรรคมีองค ๘ อันภิกษุขีณาสพ อบรมแลว
อบรมดีแลว ขอที่ อริยมรรคมีองค ๘ อันภิกษุขณ
ี าสพ อบรมแลว อบรมดี
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แลว แมนี้ ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ กําลังทีภ่ ิกษุขีณาสพอาศัย ยอม
รูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว. ธรรม ๗ อยาง
เหลานี้ ควรทําใหแจง ธรรม ๗ อยางเหลานี้ จริง แท แนนอน ไมผิด
ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลว โดยชอบ ดวยประการฉะนี้.
จบปฐมภาณวาร.
วาดวยธรรมหมวด ๘
[๔๔๓] ธรรม ๘ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๘ อยาง ควรเจริญ
ธรรม ๘ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๘ อยาง ควรละ ธรรม ๘ อยาง
เปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๘ อยาง
ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๘ อยาง ควรรูย ิ่ง ธรรม ๘ อยาง ควรทําใหแจง.
[๔๔๔] ธรรม ๘ อยาง มีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแก เหตุ
๘ อยาง ปจจัย ๘ อยาง ยอมเปนไปเพื่อไดปญญาเปนอาทิพรหมจรรย
ที่ยังไมได เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว เหตุและปจจัย ๘ อยาง เปนไฉน คือ
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยพระศาสดา หรือ
เพื่อนพรหมจรรย อยูใ นฐานะควรเคารพรูปใดรูปหนึ่ง หิริและโอตตัปปะ
แรงกลา เขาไปปรากฏแกภิกษุนั้น เปนความรักและความเคารพในทาน นี้
ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หนึ่ง ยอมเปนไป เพื่อไดปญญาอาทิพรหมจรรย
ที่ยังไมได เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว.
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ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเขาไปอาศัยพระศาสดา หรือ เพื่อนพรหม
จรรย อยูใ นฐานะควรเคารพนั้นรูปใดรูปหนึ่ง หิริและโอตตัปปะอยางแรง
กลาเขาไปปรากฏแกภิกษุนั้นเปนความรักและความเคารพในทาน เธอเขา
ไปหาทานเสมอ ๆ สอบถามไตสวนวา ขอนี้เปนอยางไร เนื้อความของ
ขอนี้เปนอยางไร ทานเหลานั้นเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปด กระทําสิ่งที่ยากใหงาย
และบรรเทาความสงสัยในธรรม เปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลาย ๆ อยาง
แกเธอ นี้ ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอที่สอง. . .
ภิกษุฟงธรรมนั้นแลว ถึงพรอมดวยความหลีกออก ๒ อยาง คือ
ความหลีกออกแหงกาย ๑ ความหลีกออกแหงจิต ๑ นี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอ
ที่สาม . . .
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึง
พรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบท นี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอที่สี่ . . .
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนพหูสูต ทรงสุตะไว สั่งสมสุตะ ธรรม
งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เปนธรรมอัน
ภิกษุนั้น สดับมาก ทรงไว คลองปาก พิจารณาดวยใจ แทงตลอดดวย
ทิฏฐิ นี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หา...
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุปรารภความเพียร ละอกุศลธรรม ยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง ความเพียรมั่น ไมทอดธุระในกุศลธรรมอยู
นี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หก....
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ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเปนเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง ระลึกถึง สิ่งที่ทําไวนาน ถอยคําที่พูดไวนาน นี้ก็เปน
เหตุเปนปจจัย ขอที่เจ็ด . . .
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ พิจารณาถึงความเกิดและความเสื่อมใน
อุปาทานขันธ ๕ อยูวา ดังนี้ รูป ดังนี้ ความเกิดแหงรูป ดังนี้ ความดับ
แหงรูป ดังนี้ เวทนา ดังนี้ ความเกิดแหงเวทนา ดังนี้ ความดับแหง
เวทนา ดังนี้ สัญญา ดังนี้ ความเกิดแหงสัญญา ดังนี้ ความดับแหงสัญญา
ดังนี้ สังขารทั้งหลาย ดังนี้ ความเกิดแหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้ความดับ
แหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้ วิญญาณ ดังนี้ ความเกิดแหงวิญญาณ ดังนี้
ความดับแหงวิญญาน. นี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยขอที่แปด ยอมเปนไปเพื่อได
ปญญาอาทิพรหมจรรยที่ยงั ไมได เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ
ความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว. ธรรม ๘ อยาง เหลานี้
มีอุปการะมาก.
[๔๔๕] ธรรม ๘ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. อริยมรรคมีองค
๘ คือ เห็นชอบ ดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ ความ
เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ธรรม ๘ อยาง เหลานี้ ควรเจริญ.
[๔๔๖] ธรรม ๘ อยาง ควรกําหนดรูเปนไฉน. โลกธรรม
๘ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[๔๔๗] ธรรม ๘ อยาง ควรละเปนไฉน. มิจฉัตตะ ๘ คือ
เห็นผิด ดําริผิด วาจาผิด การงานผิด อาชีพผิด เพียรผิด ระลึกผิด
สมาธิผิด ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรละ.
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[๔๔๘] ธรรม ๘ อยาง เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
เหตุของผูเกียจคราน ๘ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย การงานเปนสิ่งอันภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้พึงทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนสิ่งอัน
เราพึงทําแล ก็แหละเมื่อเราทําการงานอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ชางเถิด
เราจะนอน. เธอนอน ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้
ก็เปนเหตุของผูเกียจครานขอที่หนึ่ง.
ขออื่นยังมีอยูอีก การงานเปนสิ่งอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําแลว
เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราไดกระทําการงานแลว ก็แหละเมื่อเรา
กระทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลว ชางเถิดเราจะนอน. เธอนอน
ไมปรารภความเพียร . . . เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปน
เหตุของผูเกียจครานขอที่สอง.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา
ก็เราจักตองเดินทางผูเดียว ก็แหละ เมื่อเราเดินทางไป รางกายจักเหน็ด
เหนื่อย ชางเถิด เราจะนอน. เธอนอน ไมปรารภความเพียร . . . นี้ก็เปน
เหตุของผูเกียจครานขอที่สาม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูเดินทางแลว เธอยอมมีความคิดอยาง
นี้วา เราไดเดินทางแลว ก็แหละเมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายเหน็ดเหนื่อย
แลว ชางเถิดเราจะนอน เธอนอน ไมปรารภความเพียร . . . นี้ ก็เปนเหตุ
ของผูเกียจครานขอที่สี่.
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ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบานหรือนิคมไมได
โภชนะเศราหมองหรือประณีต เต็มตามความตองการ เธอยอมมีความ
คิดอยางนี้วา เราเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบานหรือนิคมก็ไมไดโภชนะที่
เศราหมอง หรือประณีตเต็มความตองการ รางกายของเรานั้น เหน็ด
เหนื่อยแลว ไมควรเเกการงาน ชางเถิดเราจะนอน. เธอนอนไมปรารภ
ความเพียร . . . เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผู
เกียจครานขอที่หา.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบานหรือนิคม ยอม
ไดโภชนะที่เศราหมองหรือประณีต เต็มตามความตองการ เธอยอม
มีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบานหรือนิคม ไดโภชนะที่
เศราหมอง หรือประณีต เต็มตามความตองการแลว รางกายของเรานั้นหนัก
ไมควรแกการงาน เหมือนถั่วราชมาส ที่เขาหมักไว ชางเถิด เราจะนอน.
เธอนอน ไมปรารภความเพียร .. . เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง
นี้ก็เปนเหตุของผูเกียจครานขอที่หก.
ขออื่นยังมีอยูอีก อาพาธเล็กนอยเกิดแกภิกษุ เธอยอมมีความคิด
อยางนี้วา อาพาธเพียงเล็กนอยนี้ เกิดขึ้นแกเราแลว สมควรเพื่อจะนอน
มีอยู ชางเถิด เราจะนอน. เธอนอนไมปรารภความเพียร . . . เพื่อทํา
ใหแจงธรรมที่ยังไมใหทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผูเกียจครานขอที่เจ็ด.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากอาพาธยังไมนาน
เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราหายอาพาธแลว หายจากความอาพาธยัง
ไมนาน รางกายของเรานั้นยังออนเพลีย ไมควรแกการงาน ชางเถิดเรา
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จะนอน. เธอนอนไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุ
ของผูเกียจครานขอที่แปด. ธรรม ๘ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนขางเสื่อม.
[๔๔๙] ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก เหตุ
ของผูปรารภความเพียร ๘ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย การงานเปนสิ่งอัน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนสิ่ง
อันเราควรทํา ก็แหละเมื่อเราทําการงานอยู การกระทําคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายไวในใจ มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความ
เพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง. เธอปรารภความเพียรอยู เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง ธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง
นี้ก็เปนเหตุของผูปรารภความเพียร ขอที่หนึ่ง.
ขออื่นยังมีอยูอีก การงานเปนสิ่งอันภิกษุทําแลว เธอยอมมีความคิด
อยางนี้วา เราไดทําการงานแลวแล ก็แหละ เราเมื่อทําการงานอยู ก็
ไมอาจทําคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายไวในใจ ชางเถิด เราจะปรารภ
ความเพียร . . . เธอปรารภความเพียรอยู... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมได
ทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผูปรารภความเพียร ขอทีสอง.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา
เราจักตองเดินทาง ก็แหละ เมื่อเราเดินทางไป การกระทําคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลายไวในใจ มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิดเราจะปรารภ
ความเพียร . . . เธอปรารภความเพียรอยู .. . เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมได
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ทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผูปรารภความเพียร ขอที่สาม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเดินทางแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา
เราไดเดินทางแลวแล ก็แหละ เมื่อเราเดินทางอยูก็ไมอาจทําคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลายไวในใจ ชางเถิดเราจะปรารภความเพียร . . . เธอ
ปรารภความเพียรอยู ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปน
เหตุของผูปรารภความเพียร ขอที่สี่.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบานหรือนิคม ยอม
ไมไดโภชนะเศราหมอง หรือประณีต เต็มตามความตองการ เธอยอมมี
ความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบาน หรือนิคม ไมไดโภชนะ
เศราหมอง หรือประณีต เต็มตามความตองการแลว รางกายของเรานั้นเบา
ควรแกการงาน ชางเถิดเราจะปรารภความเพียร . . . เธอปรารภความเพียร
อยู . . . เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผูปรารภ
ความเพียร ขอที่หา.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบาน หรือนิคม ยอม
ไดโภชนะเศราหมอง หรือประณีต เต็มตามความตองการ เธอยอมมีความ
คิดอยางนี้วา เราเที่ยวไปบิณฑบาตที่หมูบาน หรือนิคมไดโภชนะเศราหมอง
หรือประณีต เต็มตามความตองการแลว รางกายของเรานั้นมีกําลัง ควรแก
การงาน ชางเถิดเราจะปรารภความเพียร . . . เธอปรารภความเพียรอยู . . .
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผูปรารภความเพียร
ขอที่หก.
ขออื่นยังมีอยูอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุแลว เธอยอม
มีความคิดอยางนี้วา อาพาธเพียงเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแกเราแลว ขอที่อาพาธ
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ของเราจะพึงมากขึ้น เปนฐานะที่จะมีได ชางเถิดเราจะปรารภความเพียร...
เธอปรารภความเพียรอยู . . . เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็
เปนเหตุของผูปรารภความเพียร ขอที่เจ็ด.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยัง
ไมนาน เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราหายอาพาธแลว หายจากความ
อาพาธยังไมนาน ขอที่อาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบขึ้น เปนฐานะที่จะ
มีได ชางเถิดเราจะปรารภความเพียร . . . เธอปรารภความเพียรอยู . . .
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง นี้ก็เปนเหตุของผูปรารภความเพียร
ขอที่แปด. ธรรม ๘ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนวิเศษ.
[๔๕๐] ธรรม ๘ อยาง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก
กาลมิใชขณะ มิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย คือ ดูกอนผูมีอายุ พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อุบัติในโลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรม
เปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหสัตวถึงความตรัสรู เปนธรรม
อันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงนรกแลว นี้ก็เปนกาล
มิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย ขอที่หนึ่ง.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อุบัติใน
โลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรม เปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อ
ความดับ ใหสัตวถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แต
บุคคลนี้ เปนผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน นี้ก็เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย
เพื่อความอยูประพฤติพรหมจรรย ขอที่สอง.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อุบัติในโลกนี้
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และทรงแสดงธรรม เปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ใหสัตว
ถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้ เขาถึง
ปตติวิสัย นี้ก็เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพือ่ อยูประพฤติพรหมจรรย
ขอที่สาม.
ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อุบัติในโลกนี้
ทรงแสดงธรรม เปนไปเพื่อความสงบ. . . แตบุคคลนี้ เขาถึงเทพนิกายซึ่ง
มีอายุยืน อยางใดอยางหนึ่ง นี้ก็เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพือ่ อยูประพฤติ
พรหมจรรย ขอที่สี่.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อุบัติใน
โลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ . . . แกบุคคลนี้
เปนผูเกิดในปจจันตชนบท เปนถิ่นของชนมิลักขะ ผูไมมีความรู ซึ่งมิใช
คติของ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้ก็เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย ขอที่หา.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อุบัติใน
โลกนี้ . . . สวนบุคคลนี้ เกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฏฐิ มีความ
เห็นผิดไปวา ทานที่บุคคลให ไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวง
ไมมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี
มารดาไมมี บิดาไมมี เหลาสัตวผุดเกิดไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไป
โดยชอบ ผูปฏิบัติชอบในโลกไมมี ซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรู ไมมีในโลกนี้ นี้กเ็ ปนกาลมิใช
ขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย ขอทีห่ ก.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติในโลก. . .
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สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนคนมีปญญาทึบ โงเขลา
เปนใบ ไมสามารถจะรูเนื้อความแหงคําสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้ก็เปน
กาล มิใชขณะ มิใชสมัย เพื่อยูประพฤติพรหมจรรย ขอที่เจ็ด.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมอุบัติ
ในโลก และพระองคยังไมทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไป
เพื่อความดับ ใหสัตวถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว
สวนบุคคลนี้ เกิดในมัชฌิมชนบท แตเขามีปญญาไมโงเขลา ไมเปนใบ
สามารถจะรูเนื้อความแหงคําสุภาษิต และทุพภาษิตได นี้ก็เปนกาล มิใชขณะ
มิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย ขอที่แปด. ธรรม ๘ อยางเหลานี้
แทงตลอดไดยาก.
[๔๕๑] ธรรม ๘ อยาง ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแก ความตรึก
ของมหาบุรุษ ๘ คือธรรมนี้ ของผูมีความปรารถนานอย ไมใชของผูมีความ
ปรารถนาใหญ ธรรมนี้ ของผูสันโดษ ไมใชของผูไมสันโดษ ธรรมนี้
ของผูสงัด ไมใชของผูยินดีในความคลุกคลี ธรรมนี้ ของผูปรารภความ
เพียร ไมใชของผูเกียจคราน ธรรมนี้ของผูเขาไปตั้งสติไว ไมใชของผู
ลืมสติ ธรรมนี้ของผูมีจิตตั้งมั่น ไมใชของผูมีจิตไมตั้งมั่น ธรรมนี้ของผู
มีปญญา ไมใชของผูมีปญญาทึบ ธรรมนี้ของผูไมมีธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา
เปนที่มายินดี ยินดีในธรรมเปนเครื่องไมเนิ่นชา ไมใชของผูมีธรรมเปน
เครื่องเนิ่นชาเปนที่มายินดี ยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา ธรรม ๘
อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
[๔๕๒] ธรรม ๘ อยาง ควรรูยิ่งเปนไฉน. ไดแก อภิภายตนะ ๘
คือ ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญรูปภายใน เห็นรูปภายนอกนอย มีผิวพรรณดี
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น มีสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น นี้ก็
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เปนอภิภายตนะขอที่หนึ่ง. ภิกษุรูปหนึง่ สําคัญรูปภายนอก หาประมาณมิได
มีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วา
เรารู เราเห็น นี้ก็เปนอภิภาตนะขอที่สอง. ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญอรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกนอยมีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น
มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น นี้ก็เปนอภิภายตนะขอที่สาม. ภิกษุ
รูปหนึ่ง สําคัญอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก หาประมาณมิได มีผิวพรรณดี
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น
นี้ก็เปนอภิภายตนะขอที่สี่. ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญอรูปภายในเปนรูปภายนอก
เขียว สีเขียว แสงเขียว รัศมีเขียว ดอกผักตบเขียว สีเขียว แสงเขียว
รัศมีเขียว แมฉันใด หรือวา ผานั้นทําในกรุงพาราณสี เนื้อเกลีย้ งทั้งสองขาง
เขียว สีเขียว รัศมีเขียว แมฉันใด ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญอรูปภายในเห็นรูป
ภายนอก เขียว สีเขียว แสงเขียว รัศมีเขียว ครอบงํารูปเหลานั้น
มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็นฉันนั้นเหมือนกัน นี้ก็เปนอภิภายตนะ
ขอที่หา. ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก เหลือง สีเหลือง
แสงเหลือง รัศมีเหลือง ดอกกรรณิการ เหลือง สีเหลือง แสงเหลือง
รัศมีเหลือง แมฉันใด หรือวา ผานั้นทําในกรุงพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยง
ทั้งสองขาง เหลือง สีเหลือง แสงเหลือง รัศมีเหลือง แมฉันใด ภิกษุรูปหนึง่
สําคัญอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก เหลือง สีเหลือง แสงเหลือง รัศมี
เหลือง ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น ฉันนั้น
เหมือนกัน นี้ก็เปนอภิภายตนะขอที่หก. ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญอรูปภายใน
เห็น รูปภายนอก แดง สีแดง แสงแดด รัศมีแดง ดอกชะบาแดง สีแดง
แสงแดง รัศมีแดง หรือวา ผานั้นทําในกรุงพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสอง
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ขาง แดง สีแดง แสงแดง รัศมีแดง แมฉันใด ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญ
อรูปภายใน เห็นรูปภายนอก แดง สีแดง แสงแดง รัศมีแดง ครอบงํา
รูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็นฉันนั้นเหมือนกัน นี้
ก็เปนอภิภายตนะขอที่เจ็ด. ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญอรูปภายใน เห็นรูปภาย
นอก ขาว สีขาว แสงขาว รัศมีขาว ดาวประกายพรึก ขาว สีขาว
แสงขาว รัศมีขาว แมฉันใด หรือวา ผานั้นทําในกรุงพาราณสี มีเนื้อ
เกลี้ยงทั้งสองขาง ขาว สีขาว แสงขาว รัศมีขาว แมฉันใด ภิกษุรูปหนึ่ง
สําคัญอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก ขาว สีขาว แสงขาว รัศมีขาว
ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น ฉันนั้น นี้
ก็เปนอภิภายตนะขอที่แปด. ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง.
[๔๕๓] ธรรม ๘ อยาง ควรทําใหแจงเปน ไฉน. ไดแก วิโมกข
๘ คือ ผูมีรปู ยอมเห็นรูปทั้งหลาย นี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง. ผูหนึ่งมีความ
สําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก นี้เปนวิโมกขขอที่สอง. บุคคลยอม
นอมใจไปวา สิ่งนี้งามทีเดียว นี้เปนวิโมกขขอที่สาม. เพราะลวงรูปสัญญา
เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทํานานัตตสัญญาไวในใจโดยประการ
ทั้งปวง เขาถึงอากาสานัญจายตนะวา อากาศไมมีที่สุดดังนี้อยู นี้เปนวิโมกข
ขอที่สี่. บุคคลลวงอากาสานัญจาตยนะโดยประการทั้งปวง เขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา วิญญาณไมมีที่สุดดังนี้อยู นี้เปนวิโมกขขอที่หา. บุคคลลวง
วิญญาณัญจตนะโดยประการทั้งปวง เขาถึงอากิญจัญญายตนะวาไมมีอะไร
ดังนี้อยู นี้เปนวิโมกขขอที่หก. บุคคลลวงอากิญจัญญายนะโดยประการ
ทั้งปวง เขาถึงเนวสัญญานาสัญญานะอยู นี้เปนวิโมกขขอที่เจ็ด. บุคคล
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เขาถึงสัญญาเวทยิตนิ-
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โรธอยู นี้เปนวิโมกขขอที่แปด. ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง.
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ จริงแทแนนอน ไมผิด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมหมวด ๙
[๔๕๔] ธรรม ๙ อยาง มีอุปการะมาก ธรรม ๙ อยาง ควร
เจริญ ธรรม ๙ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๙ อยาง ควรละ ธรรม ๙ อยาง
เปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรม ๙ อยาง เปนไปในสวนพิเศษ ธรรม
๙ อยาง แทงตลอดไดยาก ธรรม ๙ อยาง ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๙ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๙ อยาง ควรทําใหแจง.
[๔๕๕] ธรรม ๙ อยาง มีอุปการะมากเปนไฉน. ไดแกธรรมมี
โยนิโสมนสิการเปนมูล ๙ คือ เมื่อกระทําไวในใจ โดยแยบคาย ปราโมทย
ยอมเกิด ปติยอมเกิดแกผูมีปราโมทย กายของผูมีใจประกอบดวยปติยอม
สงบ ผูมีกายสงบ เสวยสุข จิตของผูมีสุขยอมตั้งมั่น ผูมีจิตตั้งมั่นยอมรู
ยอมเห็นตามเปนจริง เมื่อรูเห็นตามเปนจริง ตนเองยอมหนาย เมื่อ
หนาย ยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนเพราะคลายกําหนัด ธรรม ๙ อยาง
เหลานี้ มีอุปการะมาก.
[๔๕๖] ธรรม ๙ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. ไดแกองคเปนที่ตั้ง
แหงความบริสุทธิ์ ๙ อยาง คือ ศีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล
เปนองค เปนที่ตั้งแหงความบริสุทธิ์ จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต . . .
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ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ. . . กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหง
ญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย . . .มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความ
หมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง . . .ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ. . .ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดแหงญาณทัสสนะ . . . ปญญาวิสทุ ธิ ความหมดจดแหง
ปญญา ...วิมตุ ติวิสุทธิ ความหมดจดแหงความหลุดพน เปนองค เปนที่ตั้ง
แหงความบริสุทธิ์. ธรรม ๙ อยางเหลานี้ ควรเจริญ.
[๔๕๗] ธรรม ๙ อยาง ควรกําหนดรูเปนไฉน. ไดแก สัตตาวาส
๙ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย มีกายตางกัน มีปญญาตางกัน
เหมือนมนุษย เทพบางพวก และวินปิ าติกบางพวก นี้ก็เปนสัตตาวาส
ขอที่หนึ่ง สัตวทั้งหลาย มีกายตางกัน มีสญ
ั ญาอยางเดียวกัน เหมือนพวก
เทพนับเนื่องในหมูพรหม เกิดในปฐมฌาน นี้ก็เปนสัตตาวาสขอที่สอง.
สัตวทั้งหลาย มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนพวกเทพอาภัสสรา นี้ก็เปนสัตตาวาสขอที่สาม. สัตวทั้งหลาย มีกายอยางเดียวกัน มี
สัญญาอยางเดียวกัน เหมือนพวกเทพสุภกิณหา นี้เปนสัตตาวาสขอที่สี่
สัตวทั้งหลาย ไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เหมือนพวกเทพอสัญญีสัตว นี้ก็
เปนสัตตาวาสขอที่หา. สัตวทั้งหลาย ลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม
กระทํานานัตตสัญญาไวในใจ เขาถึงอากาสานัญจายตนะวา อากาศไมมีที่สุด
นี้ก็เปนสัตตาวาสขอที่หก. สัตวทั้งหลาย ลวงอากาสานัญจายตนะ โดย
ประการทั้งปวง เขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา วิญญาณไมมีที่สุด นี้ก็เปน
สัตตาวาสขอที่เจ็ด. สัตวทั้งหลาย ลวงวิญญาณัญจายตนะ โดยประการ
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ทั้งปวง เขาถึงอากิญจัญญายตนะวา ไมมีอะไร นี้ก็เปนสัตตาวาสขอที่แปด
สัตวทั้งหลาย ลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะวา นั่นสงบ นั่นประณีต นี้ก็เปนสัตตาวาส
ขอที่เกา. ธรรม ๙ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[๔๕๘] ธรรม ๙ อยาง ควรละเปนไฉน. ไดแกธรรมมีตัณหา
เปนมูล ๙ คือ การแสวงหายอมเปนไปเพราะอาศัยตัณหา ลาภยอมเปนไป
เพราะอาศัยการแสวงหา
ความตกลงใจยอมเปนไปเพราะอาศัยลาภ
ความกําหนดดวยความพอใจ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความตกลงใจ ความ
พอใจ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ ความหวงแหน
ยอมเปนไปเพราะอาศัยความพอใจ ความตระหนี่ ยอมเปนไปเพราะอาศัย
ความหวงแหน การรักษายอมเปนไปเพราะอาศัยความตระหนี่ อกุศลธรรม
อันลามกหลายอยางคือ การถือไม ถือศัสตรา การทะเลาะแกงแยงวิวาท
กลาวสอเสียดวา มึง มึง และการพูดเท็จ ยอมเปนไป เพราะอาศัยการ
รักษาเปนเหตุธรรม ๙ อยางเหลานี้ ควรละ
[๔๕๙] ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
เหตุเปนที่ตั้งแหงความอาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ได
ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเราแลว. ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้
ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเราแลว. ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้
จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา. ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ได
ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว. ยอม
ผูกความอาฆาตวา ผูนปี้ ระพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบ
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ของเราอยู. ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกผูเปนที่รักที่ชอบของเรา. ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งเปน
ประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว. ยอมผูกความอาฆาตวา
ผูนี้ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราอยู. ยอม
ผูกความอาฆาตวา ผูนจี้ ักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่
ชอบใจของเรา. ธรรม ๙ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนขางเสื่อม
[ ๔๖๐ ] ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน ไดแก
ความกําจัดความอาฆาต ๙ คือบุคคลยอมกําจัดความอาฆาตวาคือ ผูนี้ได
ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเราแลว ขอนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แต
ที่ไหน. ยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเรา
อยู ขอนั้น จะหาไดในบุคคลนี้ แตที่ไหน. ยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้
จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ขอนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที
ไหน. ยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้ ไดประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกผู
เปนที่รัก ทีช่ อบใจของเราแลว
ขอนั้นจะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน
ยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้ ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รัก
ที่ชอบใจของเราอยู ขอนั้นจะหาไดในบุคคลนี้ แตที่ไหน. ยอมกําจัดความ
อาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบของเรา
ขอนั้นจะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน.
บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้ ไดประพฤติสิ่งเปนประโยชน
แกผูไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเรา ขอนั้นจะหาไดในบุคคลนี้แตที่
ไหน. ยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกผูไมเปน
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ที่รัก ที่ชอบใจ ของเราอยู ขอนั้น จะหาไดในบุคคลนี้ แตที่ไหน.
ยอมกําจัดความอาฆาตวา ผูนี้ จักประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกผูไมเปน
ที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของเรา ขอนั้นจะหาไดในบุคคลนี้ แตที่ไหน.
ธรรม ๙ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางวิเศษ
[๔๖๑] ธรรม อยางแทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก นานัตตะ
๙ คือ ผัสสะตางกัน ยอมเกิดเพราะอาศัยธาตุตางกัน เวทนาตางกัน ยอม
เกิดเพราะอาศัยผัสสะตางกัน สัญญาตางกัน ยอมเกิดเพราะอาศัยเวทนา
ตางกัน ความดําริตางกัน ยอมเกิดเพราะอาศัยสัญญาตางกัน ความพอใจ
ตางกัน ยอมเกิดเพราะอาศัยความดําริตางกัน ความเรารอนตางกัน ยอม
เกิดเพราะอาศัยความพอใจตางกัน การแสวงหาตางกัน ยอมเกิดเพราะ
อาศัยความเรารอนตางกัน ความอยากไดตางกัน ยอมเกิดเพราะอาศัยการ
แสวงหาตางกัน. ธรรม ๙ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก.
[ ๙๖๒ ] ธรรม ๙ อยาง ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. ไดแกสัญญา
๙ คือ อสุภสัญญากําหนดหมายความไมงามแหงกาย มรณสัญญา กําหนด
หมายในความตาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา กําหนดหมายในอาหารวา เปน
ปฏิกูล สัพพโลเกอนภิรตสัญญา กําหนดหมายความไมนายินดี ในโลก
ทั้งปวง อนิจจสัญญา กําหนดหมายความไมเที่ยง อนิจเจ ทุกขสัญญา
กําหนดหมายในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ทุกขอันตตสัญญา กําหนดหมาย
ในทุกขวาไมใชตัวตน ปหานสัญญา กําหนดหมายการละ วิราคสัญญา
กําหนดหมายความคลายกําหนัด ธรรม ๙ อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
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[๔๖๓] ธรรม ๙ อยาง ที่ควรรูยิ่งเปนไฉน. ไดแก อนุปุพพวิหาร ๙ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวจิ าร ปติและสุขเกิดแต
วิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแต
สมาธิอยู อนึ่ง เปนผูมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ ไดมีอุเบกขา
และสติบริสุทธิ์ เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมกระทํานานัตตสัญญาไวในใจ โดยประการทั้งปวง บรรลุอากาสานัญจายตนะวา อากาศ
ไมมีที่สุดอยู ลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะวา วิญญาณไมมีที่สุดอยู ลวงวิญญาณัญจายตนะ โดยประการ
ทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนะวา ไมมีอะไรอยู ลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู. ธรรม ๙
อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง.
[๔๖๔] ธรรม ๙ อยาง ควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก อนุปุพพนิโรธ ๙ คือ เมือ่ เขาปฐมฌาน กามสัญญาดับ เมื่อเขาทุติยฌาน
วิตกวิจารดับ เมื่อเขาตติยฌาน ปติดบั เมื่อเขาจตุตถฌาน ลมอัสสาสะปสสาสะดับ เมื่อเขาอากาสานัญจายตนะ รูปสัญญาดับ เมื่อเขาวิญญา-
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ญัญจายตนะ อากาสานัญจายตนะสัญญาดับ เมื่อเขาอากิญจัญญายตนะ
วิญญาณัญจายตนะสัญญาดับ เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะสัญญาดับ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ.
ธรรม ๙ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรม ๙ อยางเหลานี้ จริง แท
แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคตตรัสรูแลว โดยชอบ
ดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมหมวด ๑๐
[๔๖๕] ธรรม ๑๐ อยาง มีอปุ การะมาก ธรรม ๑๐ อยาง ควรเจริญ
ธรรม ๑๐ อยาง ควรกําหนดรู ธรรม ๑๐ อยาง ควรละ ธรรม ๑๐ อยาง
เปนไปในสวนเสื่อม ธรรม ๑๐ อยาง เปนไปในสวนวิเศษ ธรรม ๑๐ อยาง
แทงตลอดไดยาก ธรรม ๑๐ อยาง ควรใหเกิดขึ้น ธรรม ๑๐ อยาง
ควรรูยิ่ง ธรรม ๑๐ อยาง ควรทําใหแจง.
[๔๖๖] ธรรม ๑๐ อยาง มีอปุ การะมากเปนๆไฉน. ไดแก นาถกรณธรรม ๑๐ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล
สํารวมระวังปาติโมกขถึงพรอมอาจาระและโคจรอยู มักเห็นภัยในโทษเพียง
เล็กนอย สมาทาน ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ขอที่ภิกษุมีศีลสํารวม
ระวังโนปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู มักเห็นภัยในโทษ
เพียงเล็กนอย สมาทาน ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
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ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนพหุสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรม
ที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ยอมประกาศพรหมจรรย.
พรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนั้น
อันเธอสดับแลวมาก ทรงไวแลวคลองปาก พิจารณาดวยใจ แทงตลอด
ทิฏฐิ. ขอที่ภิกษุเปนพหุสูต . . . แทงตลอดดวยทิฏฐิ แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี. ขอที่
ภิกษุมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําให
เปนผูวางาย อดทน รับอนุศาสนีเบื้องขวา. ขอที่ภิกษุ เปนผูวา งาย
ประกอบดวยธรรม ทีก่ ระทําใหเปนผูวางาย อดทน รับอนุศาสนีเบื้องขวา
แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ประกอบดวย
ปญญา เครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถทํา สามารถจัด
ในกรณียกิจ ใหญนอยของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย. ขอที่ภิกษุเปนผู
ขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบาย
ในการงานนั้น สามารถทํา สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอยของเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความ
ปราโมทยยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัย ขอที่ภิกษุเปนผูใครในธรรมเจรจานา-
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รักมีความปราโมทยยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัย แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวรปณฑบาตเสนาสนะ
และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได. ขอที่ภิกษุ เปนผูสันโดษ
ดวยจีวรปณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขาร เปนปจจัยแกคนไขตามมี
ตามได แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู มีกําลัง มีความเพียรมั่น ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย. ขอที่ภิกษุเปนผูปรารภความเพียรอยู . . . แมนี้ก็เปน
นาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง ระลึก ระลึกถึง แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลว
นานได. ขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเปนเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง ระลึก ระลึกถึง แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลว
นานได. แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม.
ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา เห็น
ความเกิดและความดับเปนอริยะชําแรกกิเลส ใหถงึ ความสิ้นทุกขโดยชอบ.
ขอที่ภิกษุเปนผูมีปญญา... ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ แมนี้ก็เปนนาถกรณธรรม. ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ มีอปุ การะ
[๔๖๗] ธรรม ๑๐ อยาง ควรเจริญเปนไฉน. ไดแก กสิณายตนะ ๑ คือ ผูหนึ่งยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
ตามลําดับหาประมาณมิได. ผูหนึ่งจําอาโปกสิณได. . . ผูหนึ่งจําเตโชกสิณ
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ได . . . ผูหนึ่งจําวาโยกสิณได . . . ผูหนึ่งจํานีลกสิณได . . . ผูหนึ่งจําปตกสิณ . . . ผูห นึ่งจําโลหิตกสิณได . . . ผูหนึ่งจําโอทาตกสิณไดั . . . ผูหนึ่ง
จําอากาสกสิณได . . . ผูห นึ่งจําวิญญาณกสิณได ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ตามลําดับหาประมาณมิได. ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ ควรเจริญ
[๔๖๘] ธรรม ๑๐ อยาง ควรกําหนดรูเปนไฉน. ไดแก อายตนะ
๑๐ คือ จักขวายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธรรม
๑๐ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู.
[ ๔๖๙ ] ธรรม ๑๐ อยาง ควรละเปนไฉน. ไดแก มิจฉัตตะ
๑๐ คือ เห็นผิด ดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด อาชีพผิด ความพยายามผิด
ระลึกผิด ตัง้ ใจผิด รูผิด พนผิด. ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ ควรละ.
[ ๔๗๐ ] ธรรม ๑๐ อยาง เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน. ไดแก
อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภอยากไดของเขา พยาบาท
ปองรายเขา เห็นผิดจากคลองธรรม. ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ เปนไปใน
สวนขางเสื่อม.
[ ๔๗๑ ] ธรรม ๑๐ อยาง เปนไปในสวนวิเศษเปนไฉน. ไดแก
กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพย เวนจากประพฤติ
ผิดในกาม เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด เวนจากพูดคําหยาบ เวน
จากพูดเพอเจอ ไมโลภอยากไดของเขา ไมพยาบาทปองรายเขา เห็นชอบ
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ตามคลองธรรม. ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ เปนไปในสวนวิเศษ.
[๔๗๒] ธรรม ๑๐ อยาง แทงตลอดไดยากเปนไฉน. ไดแก
อริยวา ๑๐ คือ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละองค
๕ ไดแลว ประกอบดวยองค ๖ มีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา มีธรรม
เปนพนักพิง ๔ ดาน มีสัจจะเฉพาะอยางบรรเทาแลว มีความแสวงหาทุก
อยางอันสละแลว มีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิต
หลุดพนดีแลว มีปญ
 ญาหลุดพันดีแลว.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว. กามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจีกิจฉา เปนโทษอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ละ
ไดแลว. อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยองค ๖. ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยตา . . . ฟงเสียงดวยหู . . . ดมกลิ่นดวยจมูก . . . ลิ้มรสดวยลิ้น. . . .
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย . . . รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมยนิ ดีไมยินราย
เปนผูวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู. อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวย
องค ๖.
ก็อยางไร ภิกษุชอื่ วามีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา. ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ประกอบแลวดวยใจ มีสติเปนเครื่องรักษา. อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวามีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน. ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลว เวนของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง.
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อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวามีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว. สัจจะ
เฉพาะอยางเปนอันมาก ของสมณพราหมณเปนอันมาก อันภิกษุในธรรม
วินัยนี้บรรเทาแลว บรรเทาดีแลว สละคายปลอยละสละคืนเสียหมดสิ้น
แลว. อยางนี้แล ภิกษุชอื่ วามีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว.
ก็อยางไร ภิกษุชอื่ วามีการแสวงหาทุกอยางอันสละแลว. ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีส้ ละการแสวงหากาม ละการแสวงหาภพ ละการแสวงหา
พรหมจรรย. อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีการแสวงหาทุกอยางอันสละแลว.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวามีความดําริไมขุนมัว. ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ละความดําริในกาม ในความพยาบาท ในความเบียดเบียน. อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวามีความดําริไมขุนมัว.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวามีกายสังขารอันระงับแลว. ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข เพราะดับ
โสมนัสและโทมนัสกอน ๆ เสียได มีอุเบกขาและสติบริสุทธิ์อยู. อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวามีกายสังขารอันระดับแลว.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวามีจิตหลุดพนดีแลว. จิตของภิกษุในธรรมวินัย
นี้ หลุดพนแลวจากราคะ โทสะ โมหะ อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีจิตหลุดพน
ดีแลว.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวามีปญญาหลุดพนดีแลว. ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูชัดวา ราคะ โทสะ โมหะ อันเราละแลว ถอนรากแลว ทําใหเหมือน
ตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวามีปญญาหลุดพนดีแลว. ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ แทงตลอดไดยาก.
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[๔๗๓] ธรรม ๑๐ อยางควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน. คือ สัญญา ๑๐
ไดแก อสุภสัญญา กําหนดหมายความไมงามแหงกาย มรณสัญญากําหนด
หมายในความตาย อาหาเร ปฏิกูลสัญญา กําหนดหมายในอาหารวา เปน
ปฏิกูล สัพพโลเก อนภิรตสัญญา กําหนดหมายความไมนายินดี ในโลก
ทั้งปวง อนิจจสัญญา กําหนดหมายความไมเที่ยง อนิจเจ ทุกขสัญญา
กําหนดหมายในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ทุกเข อนัตตสัญญา กําหนดหมาย
ในทุกขวาไมใชตัวตน ปหานสัญญา กําหนดหมายการละ วิราคสัญญา
กําหนดหมายวิราคธรรม นิโรธสัญญา กําหนดหมายนิโรธความดับ.
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ ควรใหเกิดขึ้น.
[๔๗๔] ธรรม ๑๐ อยางควรรูยิ่งเปนไฉน. ไดแก นิชชิณณวัตถุ
๑๐ คือ ความเห็นผิดอันบุคคลผูเห็นชอบยอมละได ทั้งอกุศลธรรมอัน
ลามกไมนอย ที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยเขาก็ละได สวนกุศลธรรม
ไมนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ความดําริ
ผิดอันบุคคลผูดําริชอบยอมละได . . . เพราะมิจฉาสังกัปปะเปนปจจัย . . .
เพราะสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย . . . เจรจาผิดอันบุคคลผูเจรจาชอบยอม
จะได . . . เพราะมิจฉาวาจาเปนปจจัย . . . เพราะสัมมาวาจาเปนปจจัย. . .
การงานผิดอันบุคคลผูทําการงานชอบยอมละได. . .เพราะมิจฉากัมมันตะ
เปนปจจัย . . . เพราะสัมมากัมมันตะเปนปจจัย . . .
เลี้ยงชีพผิดอัน
บุคคลผูเลี้ยงชีพชอบยอมละได . . . เพราะมิจฉาอาชีวะเปนปจจัย . . .
เพราะสัมมาอาชีวะเปนปจจัย . . . ความพยายามผิด อันบุคคลผูพยายาม
ชอบยอมละได . . . เพราะมิจฉาวายามะเปนปจจัย . . .
เพราะสัมมา
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วายามะเปนปจจัย. . . ความระลึกผิด อันบุคคล ผูระลึกชอบยอมละได . . .
เพราะมิจฉาสติเปนปจจัย . . . เพราะสัมมาสติเปนปจจัย . . . ความตั้ง
ใจผิด อันบุคคลผูตั้งใจชอบ ยอมละได . . . เพราะมิจฉาสมาธิเปนปจจัย . .
เพราะสัมมาสมาธิเปนปจจัย . . . ความรูผิด อันบุคคลผูรูชอบ ยอมละได. . .
เพราะมิจฉาญาณเปนปจจัย . . . เพราะสัมมาญาณเปนปจจัย . . . ความพน
ผิดอันบุคคลผูพนชอบ ยอมสละได ทั้งอกุศลธรรมอันลามกไมนอย ที่เกิด
เพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมไมนอย ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมาวิมุตติเปนปจจัย . ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้
ควรรูยิ่ง.
[๔๗๕] ธรรม ๑๐ อยาง ควรทําใหแจงเปนไฉน. ไดแก
อเสขธรรม ๑๐ คือ ความเห็นชอบเปนของพระอเสขะ. .. ความดําริชอบ. . .
เจรจาชอบ . . . การงานชอบ . . . เลีย้ งชีพชอบ. . . พยายามชอบ . . .ระลึก
ชอบ. . . ตั้งใจชอบ . . . ความรูชอบ. . . ความพนชอบ เปนของพระอเสขะ.
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ ควรทําใหแจง. ธรรมหนึง่ รอยเหลานี้ ดังพรรณนา
มานี้เปนของจริงแท แนนอน ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น พระตถาคต
ตรัสรูแลวโดยชอบดวยประการฉะนี้. ทานพระสารีบุตรไดกลาวสูตรนี้แลว.
ภิกษุเหลานั้นดีใจ ชื่นชมภาษิตของทานพระสารีบุตร ดวยประการฉะนี้
จบทสุตตรสูตรที่ ๑๑
จบปาฏิกวรรค.
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อรรถกถา ทสุตตรสูตร
ทสุตตรสูตรวา เอวมฺเม สุต เปนตน
พรรณนาบทอันไมเคยมี ในทสุตตรสูตรนั้น ดังตอไปนี้. คําวา
อาวุโส ภิกขฺ เว นั้นเปนคํารองเรียกพระสาวกทั้งหลาย. จริงอยู
พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อจะตรัสเรียกบริษัท ยอมตรัสวา ภิกขฺ เว ดังนี้.
พวกพระสาวกคิดวา เราจักตั้งพระศาสดาไวในที่อันสูง ดังนี้แลวไมรองเรียก
ดวยการรองเรียกพระศาสดา ยอมรองเรียกวา อาวุโส ดังนี้ . สองบทวา
เต ภิกฺขู ความวา ภิกษุผูนั่งแวดลอมพระธรรมเสนาบดีเหลานั้น ถามวา
ก็ภิกษุเหลานั้น คือเหลาไหน. แกวา ภิกษุผูอยูไมประจําที่คือ ผูไปสูทิศ.
จริงอยู ในครั้งพุทธกาล พวกภิกษุยอมประชุมกัน ๒ วาระ คือ
ในกาลจวนเขาพรรษาอันใกลเขาแลว ๑ ในกาลปวารณา ๑. ครั้นเมื่อดิถี
จวนเขาพรรษาใกลเขามา พวกภิกษุ ๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง
๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง เปนพวก ๆ ยอมมาเพื่อตองการกรรมฐาน. พระผูมีพระภาคเจาทรงบันเทิงกับภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุไร ครั้นเมื่อดิถีจวนเขาพรรษา ใกลเขาแลว พวกเธอจึงเที่ยว
กันอยู. ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
พวกขาพระองคมาเพื่อพระกรรมฐาน ขอพระองคจงใหพระกรรมฐานเเกขา
พระองคทั้งหลายเถิด ดังนี้. ดวยสามารถแหงความประพฤติของภิกษุ
เหลานั้น พระศาสดาจึงใหอสุภกัมมัฏฐาน แกภกิ ษุผูราคะจริต ใหเมตตากัมมัฏฐาน แกภิกษุผูโทสจริต ใหอทุ เทส ปริปจุ ฺฉา การฟงธรรมตามกาล
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การสนทนาธรรมตามกาล แกภิกษุผโู มหะจริต ตรัสบอกวา กัมมัฏฐานนี้
เปนที่สบายของพวกเธอ ดังนี้ ทรงใหอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน แกภิกษุ
ผูวิตกจริต ทรงประกาศ ความเปนผูตรัสรูดี แหงพระพุทธเจา ความเปน
ธรรมดีแหงพระธรรม และความเปนผูปฏิบัติดีแหงพระสงฆ ในปสาทนียสูตร แกภิกษุผูสัทธาจริต ทรงตรัสพระสูตรทั้งหลายอันลึกซึ้ง อันปฏิสังยุตต
ดวย อนิจจตา เปนตน แกภิกษุผูญาณจริต. พวกภิกษุเหลานั้น เรียน
เอาพระกัมมัฏฐานแลว ถาที่ใด เปนที่สบาย ก็อยูในที่นั้นนั่นแหละ ถาวา
ไมมีที่สบาย ถามถึงเสนาสนะ เปนที่สบายแลว จึงไป. พวกภิกษุเหลานั้น
อยู ในที่นั้น เรียนขอปฏิบัติตลอด ๓ เดือน พากเพียรพยายามอยู เปน
พระโสดาบันบาง เปนพระสกทาคามีบาง เปนพระอนาคามีบาง เปนพระอรหันตบาง ออกพรรษา ปวารณาแลว จากที่นั้นจึงไปยังสํานักพระศาสดา
บอกแจงคุณที่ตนไดเฉพาะวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค เรียน
เอาพระกัมมัฏฐาน ในสํานักของพระองค บรรลุพระโสดาปตติผลแลว ฯลฯ
ขาพระองค บรรลุพระอรหัตตอันเปนผลอันเลิศแลว ดังนี.้ พวกภิกษุ
เหลานี้ มาในที่นั้น ในดิถีเปนที่จวนเขาพรรษา อันใกลเขามาแลว. ก็
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสงเหลาภิกษุผูมาแลวไปอยูอยางนั้น สูสํานักของ
พระอัครสาวกทั้งหลาย. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา. ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงอําลาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด. พวกภิกษุกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยังมิไดอําลาพระสารีบุตร และ
พระโมคคัลลานะเลย ดังนี้. ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงสงภิกษุเหลานั้น
ไปในเพราะการเห็นพระอัครสาวกเหลานั้น ดวยพระดํารัสวา ภิกษุทั้งหลาย
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พวกเธอจงเสพ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเถิด ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงคบพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเถิด ภิกษุผูเปนบัณฑิต
อนุเคราะหเพื่อนสพรหมจารี ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตร เปรียบเหมือนมารดา
ผูยังทารกใหเกิด โมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผูเลี้ยงทารกซึ่งเกิดแลว
ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตร ยอมแนะนําในโสดาปตติผล โมคคัลลานะยอม
แนะนําในประโยชนอันสูงสุดดังนี้. อนึ่ง แมในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกระทําปฏิสันถารกับภิกษุเหลานี้แลว ใครครวญอาสยะของภิกษุเหลานั้น ไดทรงเห็นวา ภิกษุเหลานี้ เปนสาวกเวไนย ดังนี้. ธรรมดาวา
พระสาวกเวไนย ยอมตรัสรูดวยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาบาง ของ
พระสาวกทั้งหลายบาง. แตวา พวกพระสาวก ไมอาจเพื่อจะยังพุทธเวไนย
ใหตรัสรูได. ก็พระศาสดาทรงทราบวา ภิกษุเหลานั้นเปนสาวกเวไนย
ตรวจดูอยูวา จักตรัสรูดวยเทศนาของภิกษุรูปไหน ก็ทรงเห็นวา ของพระสารีบุตร ดังนี้แลว จึงทรงสงไปสูสํานักของพระเถระ. พระเถระถามภิกษุ
เหลานั้นวา ผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานไปสํานักพระศาสดามาแลวหรือ.
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ขอรับ พวกกระผมไปมาแลว ก็พระศาสดาทรงสง
พวกกระผมมายังสํานักของทาน. ลําดับนั้น พระเถระคิดอยูวา ภิกษุเหลานี้
จักตรัสรูดวยเทศนาของเรา เทศนาเชนไรหนอแล จึงจะเหมาะแกภิกษุ
เหลานั้น ดังนี้ จึงกระทําความตกลงใจวา ภิกษุเหลานี้ ผูมีความสามัคคี
เปนที่มายินดี ผูแสดงสามัคคีรส พระเทศนา ( นี้แหละ ) เหมาะแกเธอ
เหลานั้น ดังนี้แลว ผูใครเพื่อจะแสดงพระเทศนาเชนนั้น จึงกลาวคํามีวา
เราจักกลาวทสุตตรสูตร ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ที่ชื่อวา ทสุตตระ เพราะอรรถวิเคราะหวา
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อันทานจําแนกตั้งมาติกาไวอยางละสิบ ๆ. ทีช่ ื่อวา ทสุตตระ เพราะอรรถ
วิเคราะหแมวา ตั้งแตมาติกาหนึ่ง ๆ ไป จนกระทั่งถึงหมวดสิบ. ทีช่ ื่อวา
ทสุตตระ เพราะอรรถวิเคราะหแมวา อันทานใหพิเศษ ปญหาอยางละสิบ.
ในบัพพะหนึ่ง ๆ. ซึ่งทสุตตรสูตรนั้น. บทวา ปวกฺขามิ ไดแก จักกลาว.
บทวา ธมฺม ไดแก พระสูตร. บทวา นิพฺพานปฺปตฺติยา ความวา เพื่อ
ประโยชนแหงการไดเฉพาะซึ่งพระนิพพาน. บทวา ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย
ความวา เพื่อกระทําที่สุดรอบแหงวัฏฏะทุกขทั้งสิ้น. บทวา สพฺพคนฺถปฺปโมจน ความวา การเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง มีอภิชฌากายคันถะ
เปนตน. พระเถระเมื่อจะกระทําพระเทศนาใหสูง ยังความรักในพระเทศนา
นั้นใหเกิดแกเหลาภิกษุ จึงกลาวพรรณนา ดวย ๔ บทวา เหลาภิกษุจัก
สําคัญทสุตตรสูตรนั้น อันตนพึงเรียนพึงศึกษา พึงทรงจํา พึงบอก ดวย
ประการฉะนี้ เหมือนพระผูมีพระภาคเจา ตรัสพรรณนา พระสูตรนั้น ๆ
โดยนัยเปนตนวา เอกายโน อย ภิกขฺ เว มคฺโค.
บรรดาบทเหลานั้นบทวา พหูกาโร ความวา มีอุปการะมาก. บทวา
ภาเวตพฺโพ ความวา ควรใหเจริญ. บทวา ปริญเยฺโย ความวา ควร
กําหนดรูดวยปริญญา ๓. บทวา ปหาตพฺโพ ความวา ควรละ ดวย
ปหานานุปสสนา. บทวา หานภาคิโย ความวา มีปกติใหไปสูอบาย เปน
ไปพรอมเพื่อความเสื่อมรอบ. บทวา วิเสสภาคิโย ความวา ทุปฺปฏิวิชฺโฌ
ถึงซึ่งคุณวิเศษ เปนไปพรอมเพื่อความวิเศษ. บทวา ทุปฺปฏิวิชฺโฌ
ความวา กระทําใหประจักษไดยาก. บทวา อุปฺปาเทตพฺโพ ความวา ควร
ใหสําเร็จ. บทวา อภิฺเยฺโย ความวา ควรรูยิ่งดวยญาตปริญญา. บทวา
สจฺฉิกาตพฺโพ ความวา ดวยกระทําใหประจักษ. ในมาติกาทั้งปวง บัณฑิต
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พึงทราบเนื้อความ ดวยประการฉะนี้. ทานพระสารีบุตร ใครครวญถึง
พระเทศนาอันเปนที่สบายของภิกษุเหลานั้นแลว จึงตั้งมาติกา โดยสวน ๑๐
โดยสวน ๑๐ จําแนกบทหนึ่ง ๆ ในสวนหนึ่ง ๆ ปรารภเพื่อจะยังพระเทศนา
ใหพิสดาร โดยนัยเปนตนวา ธรรมอยางหนึ่ง มีอุปการะมากเปนไฉน
คือความไมประมาทในกุศลธรรมทัง้ หลาย เหมือนอยางชางจักสานผูฉลาด
ตัดไมไผอันอยูตรงหนาแลว กระทําใหเปนมัดแลว เจียกออกโดยสวน ๑๐
กระทําทอนหนึ่ง ๆ ใหเปนชิ้น ๆ ผาออกฉะนั้น ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ความวา พระเถระกลาวความไมประโยคมาท อันเปนอุปการะในประโยชน
ทั้งปวง. จริงอยูธรรมดาวา ความไมประมาทนี้ มีอุปการะมาก ในกุศลธรรม
ทั้งหลายทั้งปวง โดยอรรถวา ไมมีโทษ คือในการยังศีลใหบริบูรณ ใน
อินทรียสังวร ในความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ในชาคริยานุโยค
ในสัทธรรม ๗ ในการใหถือเอาซึ่งหวงแหงวิปสสนา ในปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย มีอัตถะปฏิสัมภิทาเปนตน ในธัมมขันธ ๕ มี ศีลขันธเปนตน
ในฐานะและอฐานะ ในมหาวิหารสมาบัติ ในอริยสัจจ ในโพธิปกขิยธรรม
มีสติปฏฐานเปนตน ในวิชชา ๘ ประการ มีวิปสสนาญาณเปนตน.
เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงเปรียบดวย
เครื่องเปรียบทั้งหลาย มีรอยเทาชางเปนตน ทรงชมเชยพระเถระนั้น
มีประการตาง ๆ ในอัปปมาทวรรค ในสังยุตตนิกาย โดยนัยเปนตนวา
ภิกษุทั้งหลาย สัตวไมมีเทาก็ตาม ฯลฯ มีประมาณเพียงใด พระตถาคต
อันบัณฑิตยอมกลาววา เปนเลิศกวาสัตวเหลานั้น ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
นั่นแล กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความ
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ไมประมาทเปนที่ประชุมลง ความไมประมาท อันบัณฑิตยอมกลาววาเปน
ยอดแหงธรรมเหลานั้นดังนี้. พระเถระสงเคราะห ความไมประมาทนั้น
ทั้งหมดดวยบทหนึ่งนั่นเทียวแลวกลาววา ความไมประมาทในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ดังนี้. อนึ่ง ความที่ความไมประมาทนั้นมีอุปการะมาก อันบัณฑิต
พึงแสดง แมดวยอัปปมาทวรรคในธรรมบทเถิด. พึงแสดงแมดวยเรื่อง
ของพระเจาอโศก. จริงอยู พระเจาอโศก ทรงสดับคาถาของนิโครธสามเณรวาความไมประมาท เปนทางไมตาย ดังนี้เทานั้น ทรงเลื่อมใส
สามเณรดวยตรัสวา หยุดกอน พอ ทานกลาวพระพุทธวจนะ คือพระไตรปฏกแกโยมแลว ดังนี้ จึงรับสั่งใหสรางวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลังแลว
ความที่ความไมประมาทมีอุปการะมาก อันภิกษุผูถึงพรอมดวยเรี่ยวแรง พึง
แสดงดวยปกทั้ง ๓ ดังกลาวเถิดดวยประการฉะนี้ บุคคลผูนํามาซึ่งพระ
หรือคาถา อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแสดงความไมประมาท อันใคร ๆ ไม
กลาววา ทานดํารงในที่มิใชฐานะนํามาแลว ดังนี้. เรี่ยวแรงและกําลังของ
พระธรรมกถึกเทานั้น เปนประมาณในที่นี้. คําวา กายคตาสติ นั่นเปน
ชื่อของสติอันบังเกิดขึ้นในกรรมฐานเหลานี้คือ ลมหายใจเขาออก อิริยาบถ
๔ สติสัมปชัญญะ การ ๓๒ การกําหนดธาตุ ๔ อสุภะ ๑๐ สิวัฏฐิกสัญญา
๙ การกระทําไวในใจ ในผมเปนตนวา เปนของละเอียด รูปฌาน ๔.
บทวา สาตสหคตา ความวา เวน จตุตถฌานเสีย กายคตาสติ ยอม
สหรคตดวยความยินดีในอารมณอื่น ประกอบดวยความสุข. คําวา สาตสหคตา นั่นทานกลาวหมายเอา กายคตาสตินั่น. องบทวา สาสโว
อุปาทานิโย ความวา เปนปจจัยแหงอาสวะ และอุปาทานทั้งหลาย. พระเถระกําหนดธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ดวยประการฉะนี้. บทวา อสฺมิมาโน
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ความวา มานะวา เรามีในรูปเปนตน. บทวา อโยนิโสมนสิกาโร ความวา
มนสิการนอกทางที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา เที่ยง ในสิ่งที่ไมเที่ยง บัณฑิต
พึงทราบ โยนิโสมนสิการ โดยปริยาย ตรงกันขาม. สองบทวา อานนฺตริโก เจโตสมาธิ ความวา ผลในลําดับแหงมรรคในที่อื่น ชื่อวา อานันตริกะ เจโตสมาธิ (เจโตสมาธิ อันไมมีระหวาง ) แตในที่นี้ มรรคใน
ลําดับแหงวิปสสนา ทานประสงคเอาวา อานันตริกะ เจโตสมาธิ เพราะ
มีในลําดับแหงวิปสสนา หรือเพราะใหผลในลําดับแหงตน. สองบทวา
อกุปฺป าณ ความวา ผลปญญาในทีอ่ ื่น ชื่อวา ญาณอันไมกําเริบ ใน
ที่นี้ ทานประสงคเอาปญญาที่เปนเครื่องพิจารณา. บทวา อาหารฏิติกา
ความวา ดํารงอยูเพราะปจจัย. หลายบทวา อย เอโก ธมฺโม ความวา
สัตวเหลานั้น ดํารงอยูเพราะปจจัยใด ปจจัยนี้ก็คือ ธรรมอยางหนึ่ง. ควร
รูยิ่งดวยญาตปริญญา คือ ดวยอภิญญา. ความหลุดพนแหงพระอรหัตผล
ชื่อวา อกุปปฺ า เจโตวิมุตฺติ. ในวาระนี้ ทานกลาวญาตปริญญา ดวย
อภิญญา กลาว ตีรณปริญญา ดวยปริญญา. การกําหนดรูในการละ ดวย
กิจที่ควรละและควรทําใหแจง. ก็ทา นกลาวมรรคไวในบทนี้วา ทุปฺปฏิวิชฺโฌ. ทานกลาวผลไวในบทวา สจฺฉิกาตพฺโพ นี.้ บัณฑิตยอมไดมรรค
ในบทหนึ่งเทานั้น. แตยอมไดผลแมในหลายบททีเดียว.
บทวา ภูตา ความวา มีอยูโดยสภาวะ. บทวา ตจฺฉา ความวา
แนนอน. บทวา ตถา ความวามีสภาวะเหมือนดังที่กลาวแลว. บทวา อวิตถา
ความวาไมมีสภาวะเหมือนดังที่กลาวแลวหามิได. บทวา อนฺถา ความวา
ไมเปนโดยประการอื่นจากประการที่กลาวแลว. หลายบทวา สมฺมา ตถาค-
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เตน อภิชสมฺพุทฺธา ความวา ธรรมทัง้ หลายอันพระตถาคต ประทับนั่งที่
โพธิบัลลังก ตรัสรูแลว คือ ทราบแลว รูแจงแลว ไดแกกระทําใหแจง
แลว ดวยพระองคเองทีเดียว โดยเหตุคือ โดยการณ. ดวยเหตุนี้ พระเถระ
เมื่อจะแสดงชินสูตร ยังความปลงใจเชื่อใหเกิดวา ธรรมเหลานี้ อันพระตถาคตตรัสรูแลว สวนเราเปนเหมือนกับผูบอกแนวของพระราชาแหงพวก
ทานดังนี้ .
หลายบทวา อิเม เทฺว ธมฺมา พหูถารา ความวา ธรรมคือ
สติและสัมปชัญญะ ๒ เหลานี้ มีอปุ การะ คือ นําประโยคโยชนเกื้อกูลมาให
ในที่ทั้งปวง เหมือนความไมประมาท มีอุปการะในกิจขางหลายมีการบําเพ็ญ
ศีลเปนตน ฉะนั้น. หลายบทวา สมโถ จ วิปสฺสนา จ ความวา ธรรม
อันเปนโลกิยะ และโลกุตตระ ทั้ง ๒ เหลานี้ ทานกลาวไวในสังคีติสูตร.
สวนเบื้องตน ทานกลาวไวในทสุตตรสูตรนี้. หลายบทวา สตฺตาน
สงฺกิเลสาย สตฺตาน วิสทุ ฺธิยา ความวา อโยนิโสมนสิการ เปนเหตุ
และเปนปจจัยเพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย โยนิโสมนสิการเปน
เหตุและเปนปจจัย เพือ่ ความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย. เหมือนอยางนั้น
ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่ว ก็เปนเหตุ เปนปจจัยเพื่อความ
เศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย ความเปนผูวางาย ความเปนผูมีกัลยาณมิตร
ก็เปนเหตุ เปนปจจัยเพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เหมือนกัน. อกุศล
มูล ๓ กุศลมูล ๓ โยคะ ๔ วิสังโยคะ ๔ เจโตขีละ ๕ อินทรีย ๕
อคารวะ ๖ คารวะ ๖ อสัทธรรม ๗ สัทธรรม ๗ กุสีตวัตถุ ๘ อารัพภวัตถุ ๘ อาฆาตวัตถุ ๙ อาฆาตปฏิวินัย ๙ อกุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ
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๑๐ ตกเปนธรรม อยางละ ๒ มีประเภทดังที่กลาวมาน เหลานี้ บัณฑิต
พึงทราบวา แทงตลอดไดยาก. สองบทวา สงฺขตา ธาตุ ความวา ขันธหา
อันปจจัยทั้งหลาย กระทําแลว. สองบทวา อสงฺขตา ธาตุ ความวา พระนิพพาน อันปจจัยทั้งหลายมิไดกระทํา. พึงทราบวินิจฉัยในสองบทนี้วา
วิชฺชา จ วิมตุ ฺติ จ ดังตอไปนี้ วิชชา ๓ ชื่อวา วิชชา อรหัตตผล ชื่อวา
วิมุตติ. ในวาระนี้ คุณพิเศษทั้งหลายมีอภิญญาเปนตน ก็เปนเหมือนกับ
คุณพิเศษอยางหนึ่ง ๆ. สวนมรรคทานกลาวไวในบทที่ควรใหบังเกิดขึ้น.
ผล ทานกลาวไวในบทที่ควรกระทําใหแจง.
อนาคามิมรรค ทานประสงคเอาวา เนกขัมมะ. ในคํานี้ วา คุณชาต
คือเนกขั่มมะนั่นเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลายดังนี้ . จริงอยู อนาคามิมรรคนั้น เปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามทั้งหลายโดยประการทั้งปวง. อรหัตมรรค ยอมมีแมในอรูป ในคํานี้วา คุณชาตคืออรูปนั้น เปนเครื่องสลัด
ออกซึ่งรูปทั้งหลาย ดังนี้ . อรหัตมรรค ชื่อวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งรูป
ทั้งหลายโดยประการทั้งปวง เพราะหามความบังเกิดขึ้นอีก. หลายบทวา
นิโรโธ ตสฺส นิชสฺสรณ ความวา อรหัตตผล ทานประสงคเอาวา เปน
นิโรธ ในพระศาสนานี้. จริงอยู ครัน้ เมื่อพระนิพพานอันพระอรหัตตผล
เห็นแลว สังขารทั้งปวงก็ยอมไมมีอีกตอไป เพราะเหตุนั้น พระอรหัตต ทาน
จึงกลาววา เปนนิโรธ เพราะเปนปจจัยแหงสังขตะนิโรธ. บทวา อตีต
สาณ ความวา ญาณอันมีอดีตเปนอารมณ. แมในญาณนอกนี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน. แมในวาระนี้ อภิญญาเปนตน ก็เปนเหมือนกับคุณวิเสสอยาง
หนึ่งๆ. ก็ทา นกลาวมรรคไวในบทที่แทงตลอดไดโดยยาก. กลาวผลไวใน
บทที่ควรกระทําใหแจง.
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พึงทราบวินิจฉัยในสองนี้วา จตฺตาริ จกฺกานิ ดังนี้ตอไป
ธรรมดาวา จักรมี ๕ อยางคือ จักรคือไม ๑ จักรคือแกว ๑ จักรคือธรรม ๑
จักรคืออิริยาบถ ๑ จักรคือสมบัติ ๑ บรรดาจักรเหลานั้น จักรนี้คือ แนะ
นายชางรถผูสหาย ก็ลอนี้สําเร็จแลวโดย ๖ เดือน หยอน ๖ ราตรี ชื่อวา
จักรคือไม ฯ จักรนี้คือ บุคคลใหเปนไปตามจักร อันบิดาใหเปนไปทั่วแลว
ชื่อวา จักรคือแกว. จักรนี้คือ จักรอันเราใหเปนไปทั่วแลว ชื่อวา จักร
คือธรรม. จักรนี้คือ อวัยวะ อันมีจักร ๔ มีทวาร ๙ ชื่อวา จักรคือ
อิริยาบถ. จักรนี้คือ ภิกษุทั้งหลายจักร ๔ ยอมเปนไปทั่งแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ผูประกอบดวยจักร ๔ เหลาใด จักร ๔ เหลานี้ ชื่อวา
จักรคือสมบัติ. จักรคือสมบัตินั้นนั่นแหละ ทานประสงคเอาแมในที่นี้. บทวา
ปฏิรูปเทสวาโส ความวา บริษัท ๔ ยอมปรากฏในที่ใด การอยูในประเทศ
อันสมควรเปนปานนั้น ในที่นั้น. บทวา สปฺปุริสูปนิสฺสโย ความวา
การพึ่ง คือ การเสพ การคบ ไดแกการเขาไปนั่งใกล สัตบุรษุ ทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน. บทวา อติตสมฺมาปณิธิ ความวา การตั้งตนไวชอบ.
ก็ถาวา บุคคล เปนผูประกอบแลว ดวยโทษทั้งหลายมีความเปนผูไมมี
ศรัทธาเปนตน ในกาลกอน การละซึง่ โทษมีความเปนผูไมมีศรัทธาเปน
ตนเหลานั้นแลว ดํารงอยูในคุณมีศรัทธาเปนตน. สองบทวา ปุพฺเพ จ
กตปฺุาตา ความวา ความเปนผูมีกุศลอันตนสั่งสมไวแลวในกาลกอน.
คุณชาตคือความเปนผูมีกุศลอันตนสั่งสมไวแลว ในกาลกอนนี้นั่นแหละ
เปนประมาณในที่นี้. จริงอยู กุศลกรรม ยอมเปนกรรมอันบุรษุ กระทํา
ดวยญาณสัมปยุตตจิตใด ญาณสัมปยุตตจิตนั้น นั่นแหละ อันเปนกุศล
ยอมนําบุรุษนั้นไปในประเทศ อันสมควรคือ ใหคบสัตบุรุษทั้งหลาย. อนึ่ง
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บุคคลนั้นนั่นแลชื่อวาตั้งตนไวโดยชอบแลว. โลกิยะที่หนึ่งเที่ยวทานกลาว
ไวในอาหาร ๔. สวนที่เหลือทานกลาวไวในสังคีติสูตร วาเจือดวยโลกิยะ
และโลกุตตระ. ทานกลาว โลกิยะทั้งหลายเทียวไวในสวนเบื้องตน ในที่นี้.
บัณฑิตพึงทราบธรรมทั้งหลายมีกามโยคะ และกามวิสังโยคะเปนตน ดวย
สามารถแหงอนาคามิมรรคเปนตน. สัญญาและมนสิการ อันสหรคตดวย
กาม ยอมกลุมรุมบุคคลผูไดปฐมฌานในธรรมที่เปนไปในสวนขางเสื่อม
เปนตน สมาธิก็เปนหานภาคิยะ ( เปนไปในสวนขางเสื่อม ) สติ อันคลอย
ตามสมาธินั้น ยอมตั้งมั่น สมาธิ จึงเปนฐิติภาคิยะ สัญญาและมนสิการ
อันสหรคตดวยอวิตก ยอมปรากฏ สมาธิ ก็เปนวิเสสภาคิยะ สัญญาและ
มนสิการ อันสหรคตดวยนิพพิทายอมปรากฏ สมาธิก็เปนนิพเพธภาคิยะ
อันวิราคะเขาปรุงแลว เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึง ยังสมบัติทั้งปวงใหพิสดาร
แลวทราบเนื้อความโดยนัยนี้ . สวนในวิสุทธิมรรค ทานกลาววินิจฉัยกถา
เนื้อความนั้นไวแลว. แมในวาระนี้. อภิญญาเปนตน ก็เปนเหมือนกับคุณ
วิเสสอยางหนึ่งๆ. ก็มรรคทานกลาวไวในที่นี้ในอภิญญาบท. กลาวผล
ไวในบทที่ควรกระทําใหแจง.
พึงทราบวินิจฉัยในปติแผไปเปนตนตอไป. ปติ เมื่อแผไปยอม
เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ปญญาในฌาน ๒ ชื่อวา ปติแผไป. สุข เมื่อ
แผไปยอมเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ปญญาในฌาน ๓ ชื่อวา สุขแผไป.
ปญญาเมื่อแผไปสูใจของชนเหลาอื่น บังเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ปญญา
ที่กําหนดรูใจ ชื่อวาใจแผไป. ปญญา บังเกิดขึ้นในแสงสวางแผไป เพราะ
เหตุนั้น ปญญา ในทิพยจักษุ ชื่อวา แสงสวางแผไป. ญาณเปนเครื่อง
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พิจารณา ชื่อวา นิมิตเปนเครื่องพิจารณา. สมจริง ดังคําที่ทานกลาวไว
ดังนี้วา ปญญาในฌาน ๒ ชื่อวา ปติแผไป ปญญาในฌาน ๓ ชื่อวา
สุขแผไป ปญญา ในจิตของผูอื่น (รูใ จของผูอื่น) ชื่อวา ใจแผไป
ทิพยจักษุ ชื่อวา แสงสวางแผไป ญาณเปนเครื่องพิจารณา ของทานผู
ออกจากสมาธินั้น ๆ ชื่อวา นิมิตเปนเครื่องพิจารณา. บรรดาบทเหลานั้น
ปติแผไป สุขแผไป เปรียบเหมือนเทาทั้ง ๒. ใจแผไป แสงสวางแผไป
เปรียบเหมือนมือทั้ง ๒. ฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา เปรียบเหมือนกาย
ทอนกลาง นิมิตเปนเครื่องพิจารณา เปรียบเหมือนศีรษะ. ทานพระสารีบุตรเถระ แสดงสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕ กระทําใหเปนเหมือน
บุรุษผูสมบูรณดวยอวัยวะนอยใหญ ดวยประการฉะนี้. สมาธิในอรหัตผล
ทานประสงคเอาในคําเปนตนวา สมาธิ นี้เปนสุขในปจจุบัน ดวยนั่นเทียว.
จริงอยู สมาธิในอรหัตผลนั้น ชื่อวา สุขในปจจุบัน. เพราะเปนสุขใน
ขณะที่บรรลุแลว ๆ. สมาธิ ตน ๆ เปนวิบากแหงสุขตอไป เพราะเปน
ปจจัยแหงสุขในสมาธิหลัง ๆ ทีช่ ื่อวา อริยะ เพราะความเปนผูหางไกล
จากกิเลสทั้งหลาย. ทีช่ ื่อวา นิรามิส เพราะความไมมีแหงอามิสคือ กาม
อามิส คือ วัฏฏะและอามิสคือโลก. ที่ชื่อวา ไมเสพคนชั่ว เพราะความ
เปนผูเสพมหาบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน. ทีช่ ื่อวา สัตบุรุษ
เพราะอวัยวะสงบ เพราะอารมณสงบ และเพราะความกระวนกระวาย คือ
กิเลสทั้งปวงสงบ. ที่ชื่อวาประณีต เพราะอรรถวาไมเดือดรอน. ที่ชื่อวา
ไดความสงบระงับ เพราะไดความสงบระงับกิเลส หรือเพราะไดซึ่งความเปน
คือสงบระงับกิเลส. จริงอยู สองบทนี้คือ ปฏิปฺปสฺสทฺธ ปฏิปปฺ สฺสทฺธิ
โดยเนื้อความก็เปนอันเดียวกัน. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา ไดความสงบระงับ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 468

เพราะความที่พระอรหันตผูมีกิเลสสงบระงับไดแลว. ที่ชื่อวา บรรลุความ
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ( การเขาสมาธิที่มีจุดหมายเปนหนึ่ง ) เพราะบรรลุ
โดยเอโกทิภาวะ หรือเพราะบรรลุซึ่งเอโกทิภาวะ. ชื่อวา บรรลุเอโกทิภาวะ
เพราะอันพระโยคาวจร ขมปจจนีกธรรมหามกิเลส แลวไมบรรลุดวยสัมปโยคจิต อันเปนสสังขาร เหมือนสาสวะสมาธิ อันมีคุณนอย ฉะนั้น และ
เพราะไมขมสัมปโยคจิต อันเปนสสังขาร หามไว. อนึ่ง พระโยคาวจร
เมื่อเขาสมาธินั้น หรือ เมื่อออกจากสมาธินั้น ยอมมีสติเขาเทียว ยอมมี
สติออกเทียว เพราะความเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติ. อีกอยางหนึ่ง
พระโยคาวจร ชื่อวา มีสติเขา มีสติออก ดวยสามารถแหงกาลตามที่ตน
กําหนดไว. เพราะเหตุนั้นในที่นี้ เมื่อพระโยคาวจรพิจารณาอยางนี้วา สมาธิ
นี้มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ดังนี้ อปรปจจยญาณ อันเปน
ของเฉพาะตนนั่นเอง ยอมเกิดขึ้น อปรปจจยญาณนั้นเปนองคอยางหนึ่ง.
แมในบทที่เหลือ ก็นัยนีเ้ หมือนกัน. สมาธินี้ ทานเรียกวา สัมมาสมาธิ
ประกอบดวยญาณ ๕ ดวยปจจเวกขณญาณ ๕ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
ในวาระนี้ ทานกลาวมรรคไวในบทที่เปนสวนแหงคุณวิเสส. กลาวผลไว
ในบทที่ควรกระทําใหแจง. คําที่เหลือ เหมือนกับคําตนนั่นแล. คําทั้งปวง
ในหมวด ๖ มีเนื้อความชัดทั้งนั้น. ก็ทานกลาวมรรคไวในที่นี้ ในบทวา
แทงตลอดไดยาก. คําที่เหลื่อ เหมือนกับคําตน.
หลายบทวา สมฺมปฺปฺญาย สุทิฏา โหนฺต ความวา ยอม
เปนผูเห็นดี ดวยวิปสสนาญาณ โดยเหตุทั้ง ๒. บทวา กามา คือ วัตถุกาม
และกิเลสกาม. กามแมทั้งสองเปนสภาพอันพระโยคาวจรเห็นดวยดี เหมือน
หลุมถานเพลิง เพราะอรรถวา มีความเรารอน. บทวา วิเวกนินฺน ความวา
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นอมไปพระนิพพาน. คําวา โนมไป เงื้อมไป นัน่ เปนไวพจนของการ
นอมไป. บทวา พฺยนฺตีภูต ความวา ผูมีที่สุดอันควรนําไปไปปราศแลว
อธิบายวา ผูมีตัณหาออกแลว. ดวยธรรม อันเปนที่ตั้งแหงอาสวะ โดย
ประการทั้งปวง แตไหน อธิบายวา ดวยธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓. ในที่นี้
ทานกลาวมรรคไวในบทที่ควรเจริญ คําที่เหลือ เหมือนกับคําตนนั่นแล.
สองบทวา อาทิพฺรหฺมจริยกาย ปฺาย ความวา แหงสมถะ และ
วิปสสนาปญญา อยางออนในสวนเบื้องตน เพราะเปนเบื้องตนแหงมรรค
พรหมจรรย สงเคราะหดวยไตรสิกขา. อีกอยางหนึ่ง แหงปญญาในสัมมาทิฏฐิ อันเปนเบื้องตนแหงมรรคมีองค ๘. บทวา ติพฺพ คือ มีกําลัง.
บทวา หิโรตฺตปฺป ไดแก หิริและโอตตัปปะ. บทวา เปม ไดแก ความ
รักอาศัยเรือน. บทวา คารโว ไดแก ความเปนผูมีจิตหนัก. จริงอยู เมื่อ
บุคคลเขาไปอาศัย บุคคลผูควรแกการเคารพ กิเลสทั้งหลายอมไมบังเกิด
ขึ้น เขาผูนั้น ยอมไดโอวาทและคําพร่ําสอน เพราะเหตุนั้น การอาศัย
บุคคลผูนั้นอยู ยอมเปนปจจัยแหงการไดปญญา. พึงทราบวินิจฉัยในอขณะ
ตอไป. เพราะเหตุที่พวกเปรตถึงอาวาหะ ถึงวิวาหะ กับพวกอสูร ฉะนั้น
อสุรกาย บัณฑิตพึงทราบวา ทานถือเอาดวยปตติวิสัยนั่นเอง ( วิสัยแหง
เปรต ). พึงทราบวินิจฉัยในคํานี้วา อปฺปจฺฉสฺส ตอไป ความปรารถนา
นอย ๔ อยาง คือ ความปรารถนานอยในปจจัย ๑ ความปรารถนานอยใน
คุณธรรมเปนเครื่องบรรลุ ๑ ความปรารถนานอยในปริยัติ ๑ ความปรารถนา
นอยในธุดงค ๑. บรรดาความปรารถนานอยเหลานั้น บุคคลผูปรารถนา
นอยดวยปจจัย เมื่อเขาใหมากก็รับเอาแตนอย เมื่อเขาใหนอยก็รับเอานอย
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กวา หรือวา ไมรับเอาเลย ยอมเปนผูไมรับเอาโดยไมเหลือไว. บุคคลผู
ปรารถนานอยในคุณธรรมเปนเครื่องบรรลุ ยอมไมใหชนเหลาอื่นรูคุณธรรมเปนเครื่องบรรลุของตน เหมือนพระมัชฌันติกเถระ ฉะนั้น. บุคคล
ผูปรารถนานอยโนปริยัติ แมเปนผูทรงพระไตรปฎก ก็ไมปรารถนาที่จะให
คนอื่นรูวาตนเปนพหูสูต เหมือนพระสาเกตติสสะเถระฉะนั้น. บุคคลผู
ปรารถนานอยในธุดงค ยอมไมใหชนเหลาอื่นรูถึงการบริหารธุดงค เหมือน
พระเชฏฐกะเถระ ในพระเถระผูพี่นองชายกัน ๒ องค ฉะนั้น. ทานกลาว
เรื่องไวในวิสุทธิมรรคแลว. สองบทวา อย ธมฺโม ความวา โลกุตตรธรรม ๙ นี้ ยอมสําเร็จแกบุคคลผูมีความปรารถนานอย เพราะซอนเรนคุณ
ที่มีอยูอยางนี้ และเพราะความเปนผูรูจักประมาณในการรับ หาสําเร็จแก
บุคคลผูอยากใหญไม. บัณฑิตพึงประกอบคําในที่ทั้งปวงดวยประการฉะนี้.
บทวา สนฺตุฏสฺส ความวา ผูสันโดษ ดวยความสันโดษ ๓ อยางใน
ปจจัย ๔. ปวิวิตฺตสฺส ความวา ผูสงัดแลวดวยกายวิเวก จิตตวิเวก และ
อุปธิวิเวก. บรรดาวิเวกเหลานั้น ความเปนผูบรรเทาการระคนดวยหมู
เปนอยูผูเดียว ดวยสามารถแหงอารัพภวัตถุ ๘ ชือ่ วา กายวิเวก. ก็กรรมยอม
ไมสําเร็จดวยเหตุสักวาความเปนอยูผูเดียว เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจร
กระทําการบริกรรมกสิณแลว ยังสมาบัติ ๘ ใหเกิด อันนี้ชื่อวา จิตตวิเวก.
กรรม ยอมไมสําเร็จ ดวยเหตุสักวาสมาบัติเทานั้น เพราะเหตุนั้น พระ
โยคาวจรกระทําฌานใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลายแลว บรรลุ
อรหัตตพรอมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลาย อันนี้ชื่อวา อุปฐิวิเวก. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายอันตั้งอยู
ในความสงัด ผูยินดียิ่งแลวในเนกขัมมะ จิตตวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีจิต
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บริสุทธิ์ ผูถ ึงความผองแผวอยางยิ่ง และอุปธิวเิ วกยอมมีแกบุคคลผูหมด
อุปธิ ผูถ ึงความเปนวิสังขาร ดังนี้.
บทวา สงฺคณิการามสฺส ความวา ผูยินดีอยู ดวยการระคนดวย
หมู และดวยการระคนดวยกิเลส. บทวา อารทฺธวิริยสฺส ความวา ผู
ปรารภความเพียร ดวยสามารถแหงความเพียร ที่เปนไปทางกาย และ
เปนไปทางจิต. บทวา อุปฏิตสฺสติสฺส ความวา ผูมีสติตั้งมั่นดวย อํานาจ
แหงสติปฏฐาน ๔. บทวา สมาหิตสฺส ความวา ผูมีจิตมีอารมณเลิศเปนหนึ่ง.
บทวา ปฺวโต ความวา ผูมีปญญา ดวยกัมมัสสกตาปญญา. บทวา
นิปฺปปฺจสฺส ความวา ผูมีความเนิ่นชา คือ มานะ ตัณหาและทิฏฐิ
ไปปราศแลว. ทานกลาวมรรคไวในบทที่ควรเจริญในที่นี้. คําที่เหลือ
เหมือนกับคําตนนั่นแล.
บทวา สีลวิสุทฺธิ ความวา ปาริสุทธิศีล ๔ สามารถที่จะใหสัตว
ถึงความหมดจดได. บทวา ปาริสทุ ฺธิปธานิยงฺค ความวา องคอันเปน
ประธานแหงภาวะความบริสุทธิ์. บทวา จิตฺตวิสุทฺธิ ความวา สมาบัติอัน
ช่ําชอง ๘ อยาง เปนปทัฏฐานแหง วิปสสนา. บทวา ทิฏิวิสุทฺธิ ความวา
การเห็นนามรูปพรอมทั้งปจจัย. บทวา กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ ไดแกความรู
ในปจจยาการ. จริงอยู เมื่อบุคคลเห็นวา ธรรมทัง้ หลาย ยอมเปนไป ดวย
อํานาจแหงปจจัย แมในกาลทั้ง ๓ นั่นเอง ดังนี้ ยอมขามความสงสัยเสีย
ได. บทวา มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธิ ไดแก ความรูวา ทางมิใช
ทางอยางนี้วา อุปกิเลสมีแสงสวางเปนตน มิใชทาง อุทยัพยญาณ อันดํา
เนินไปสูวิถี เปนหนทาง ( บรรลุ ) ดังนี้ .
บทวา ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิ ความวา วิปสสนาอันเปน
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วุฏฐานคามินี ทานกลาวไวในรถวินีตวัตถุ วิปสสนาอยางออนทานกลาวไว
ในที่นี้. บทวา าณทสฺสนวิสุทฺธิ ความวา ทานกลาวมรรคไวในรถวิน-ี
ตวัตถุ กลาววุฏฐานคามินีวิปสสนาไวในที่นี้. ก็วิสุทธิแมทั้ง ๗ เหลานั้น
ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรค โดยพิสดารแลว. บทวา ปฺา ไดแกปญญา
ของพระอรหัตผล. บทวา วิมุตฺติ ไดแก ความหลุดพนของพระอรหัตผล
นั่นเอง. หลายบทวา ธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺต
ความวาเพราะอาศัยความเปนตางกันแหงธาตุมีจักขุธาตุ เปนตน ความเปน
ตางกันแหงจักขุสัมผัสเปนตนจึงบังเกิดขึ้น ดังนี้. สองบทวา ผสฺสนานตฺต
ปฏิจฺจ ความวา เพราะอาศัยความเปนตางกัน แหงจักขุสัมผัสเปนตน.
บทวา เวทนานานตฺต ความวา ความเปนตางกันแหงเวทนา มีจักขุ
สัมผัสสชาเวทนาเปนตน. สองบทวา สฺานานตฺต ปฏิจฺจ ความวา
เพราะอาศัยความเปนตางกันแหงสัญญา มีกามสัญญาเปนตน. บทวา
สงฺกปฺปนานตฺต ความวา ความเปนตางกันแหงความดําริมีความดําริในกาม
เปนตน หลายบทวา สงฺกปฺปนานตฺต ปฏิจฺจ อุปปฺ ชฺชติ ฉนฺทนานตฺต
ความวา ความเปนตางกันแหงความพอใจ ยอมบังเกิดขึ้นอยางนี้วาความ
พอใจในรูป ความพอใจในเสียง เพราะความเปนตางกันแหงความดําริ.
บทวา ปริฬาหนานตฺต ความวา ความเปนตางกันแหงความเรารอน ยอม
เกิดขึ้นอยางนี้วา ความเรารอนในรูป ความเรารอนในเสียง ยอมมีเพราะ
ความเปนตางกันแหงความพอใจ. บทวา ปริเยสนานานตฺต ความวา
ความเปนตางกันแหงการแสวงหารูปเปนตน ยอมเกิดขึ้นเพราะความเปน
ตางกันแหงความเรารอน. บทวา ลาภนานตฺต ความวา ความเปนตางกัน
แหงการไดเฉพาะซึ่งรูปเปนตน ยอมเกิดขึ้นเพราะความเปนตางกันแหงการ
แสวงหา. พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาทั้งหลายตอไป. ที่ชื่อวา มรณสฺา
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ไดแก สัญญา ดวยมรณานุปสสนาญาณ. ทีช่ ื่อวา อาหาเร ปฏิกูลสฺา
ไดแก สัญญา อันบังเกิดขึ้นแกบุคคลผูกําหนดอาหาร. ทีช่ ื่อวา สพฺพโลเก
อนภิรตสฺา ไดแกสัญญาอันบังเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมพอใจในวัฏฏะ
ทั้งปวง. สัญญาที่เหลือ ทานกลาวไวในวิปสสนา ในหนหลังนั้นแล
ทานกลาวมรรคไวในบทที่มีอุปการะมาก ในที่น.ี้ คําที่เหลือ เหมือนกับ
คําตนนั่นแล.
บทวา นิชฺชิณฺณเวตฺถูนิ ไดแก เหตุที่หมดแรง. หลายบทวา
มิจฺฉาทิฏิ นิชฺชิณฺณา โหติ ความวา มิจฉาทิฏฐิ นี้หมดแรง คือ
อันบุคคลผูเห็นชอบ ละไดแลวดวยวิปสสนาในหนหลัง เพราะเหตุไร ทาน
จึงจัดไวอีก. แกวา เพราะยังตัดไมได. จริงอยู มิจฉาทิฏฐิ ยอมหมดแรง
ดวยวิปสสนา แมก็จริง ถืออยางนั้น อันพระโยคาวจรก็ยังตัดไมได. ก็มรรค
บังเกิดขึ้นแลว ยอมตัดมิจฉาทิฏฐินั้น ไมใหออกไปอีก เพราะเหตุนั้น
ทานจึงจัดไวอีก. บัณฑิตพึงนํานัยในบททั้งปวง ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง
ในที่นี้ ธรรม ๖๔ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนโดยชอบ
เปนปจจัย. ธรรม ๖๔ เปนไฉน. ธรรม ๖๔ เปนอยางละ ๘ ๆ ในมรรค ๔
ผล ๔ ถึงความบริบูรณ อยางนี้คือ ในขณะแหงโสดาปตติมรรค สัทธินทรีย
ยอมบริบูรณดวยอรรถคือ อธิโมกข วิริยินทรีย ยอมบริบูรณ ดวยอรรถคือ
การยกยอง สตินทรีย ยอมบริบูรณ ดวยอรรถคือการระลึกถึง สมาธินทรีย
ยอมบริบูรณดวยอรรถคือ ความไมฟุงซาน ปญญินทรีย ยอมบริบูรณ
ดวยอรรถคือการเห็น มนินทรีย ยอมบริบูรณ ดวยอรรถคือ การรูแจง
โสมนัสสินทรีย ยอมบริบูรณดวยอรรถคือ ความเพลิดเพลินยิ่ง ชีวิตินทรีย
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ยอมบริบูรณดวยอรรถคือความเปนใหญแหงการสืบตอยังเปนไป ฯลฯ ใน
ขณะแหงอรหัตตผล สัทธินทรีย ยอมบริบูรณ ดวยอรรถคืออธิโมกข ฯลฯ
ชีวิตินทรีย ยอมบริบูรณดวยอรรถคือความเปนใหญแหงการสืบอยูเปน
ไป. ในที่นี้ ทานกลาวมรรคไวในบทที่ควรรูยิ่ง. คําที่เหลือเหมือนกับคําตน
นั่นแล. ภิกษุดํารงในพระศาสนานี้แลว พึงประชุมปญหา ดังนี้ . ยอม
เปนอันทานกลาวปญหา ๕๕๐ ปญหา คือ กลาว ๑๐๐ ปญหา ในหมวด ๑๐
กลาว ๑๐๐ ปญหา ในหมวดหนึ่ง และหมวดเกา กลาว ๑๐๐ ปญหา
ในหมวดสอง และหมวดแปด กลาว ๑๐๐ ปญหา ในหมวดสาม และ
หมวดเจ็ด กลาว ๑๐๐ ปญหา ในหมวดสี่ และหมวดหก กลาว ๕๐ ปญหา
ในหมวดหา.
ทานพระสารีบุตร ไดกลาวคํานี้แลว พวกภิกษุเหลานั้น แชมชื่นใจ
เพลิดเพลินภาษิต ของทานพระสารีบุตร เพลิดเพลินอยูดวยกลาววา ดีละ
ดีละ ดังนี้แลว รับไวดวยเศียรเกลา. ก็แล พวกภิกษุแม ๕๐๐ รูปเหลานั้น
นึกถึงอยูซึ่งพระสูตรนี้นั่นเอง ก็ดํารงอยูในพระอรหัตต พรอมทั้งปฏิสัมภิทา
ทั้งหลายแลว ก็เพราะความที่ตนมีใจแชมชื่นนั้น ดังนี้แล.
พรรณนาความในทสุตตรสูตรแหงอรรถกถา
ทีฆนิกาย ชือ่ วา สุมังคลวิลาสินี จบแลว
ดวยประการฉะนี้
หมวด ๑๑ จบ
การพรรณนาปาฏิกวรรคก็จบแลวดังนี้แล.
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อนึ่ง ขาพเจาผูอันพระทาฐานาคสังฆเถระ ผูอยูในบริเวณอันเปน
มงคลดี ผูมีคุณอันมั่นคง ผูชื่อวาเถระวงศ ออนวอนแลวดวยคํามีประมาณ
เทานี้ ปรารภอรรถกถาใด ชื่อวา สุมังคลวิลาสินี โดยชื่อ แหงคัมภีรยาว
อันประเสริฐ อันแสดงซึ่งหมูแหงคุณของพระทศพล ก็อรรถกถานั้น อัน
ขาพเจาถือเอาสาระ ในมหาอรรถกถาใหจบลงแลว. อรรถกถานั้น จบลง
แลวดวยภาณวารทั้งหลาย แหงบาลีประมาณ ๘๑. แมวิสุทธิมรรคอันมี
ประมาณ ๕๙ อันขาพเจารจนา คัมภีรไว ก็เพื่อประโยชนแกการประกาศ
เนื้อความ โดยภาณวารทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น อรรถกถานี้ พรอมทั้ง
วิสุทธิมรรคนั้น อันขาพเจานับกําหนดดีแลว ดวยการนับภาณวารจึงเปน
๑๔๐. วาโดยภาณวาร คําทั้งปวงประมาณ ๑๔๐ หมวด ดวยประการ
ฉะนี้.
ขาพเจาผูถือเอสาระในมูลอรรถกถา อันประกาศลัทธิ แหงพระเถระผูอยูในมหาวิหารกระทํากรรมนี้ เขาไปกอบุญใดไว ดวยบุญนั้น ขอ
ชาวโลกทั้งมวลจงมีสุขเถิด ดังนี้แล.
อรรถกถาแหงทีฆนิกาย ชื่อวา สุมังคลวิลาสินีนี้ อันพระเถระผูมี
นามไธย อันครูทั้งหลาย ขนานวา พุทธโฆษะ ผูประดับดวยศรัทธา ความ
รูและความเพียรอันหมดจดยิ่ง ผูอันคุณสมุทัย มีศลี อาจาระ ความซื่อตรง
และความเปนคนออนเปนตน ตั้งขึ้นแลว ผูสามารถในการศึกษาเลาเรียน
ลัทธิของตนและลัทธิอื่น ผูประกอบดวยความฉลาดดวยปญญา ผูมีอํานาจ
แหงญาณอันอะไร ๆ ไมขจัดแลวในพระศาสนาของพระศาสดาพรอมดวย
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อรรถกถาอันตางโดยการศึกษาพระไตรปฎก ผูเปนนักไวยากรณใหญ
ผูประกอบดวยความสุขอันกรณสมบัติใหเกิดแลวและความงามแหงถอยคํา
อันคลองแคลว ออนหวานไพเราะ ผูพูดคําที่ควร และพน ( จากโทษ )
ผูเปนนักพูดประเสริฐ ผูเปนมหากวี ผูมีความรูอันไพบูลย หมดจด อัน
เปนเครื่องประดับวงศ แหงพระเถระทั้งหลาย ผูแสดงเถระวงศ ผูมีปกติ
อยูในมหาวิหาร ผูมีความรูอันตั้งมั่นดีแลว ในอุตตริมนุสสธรรม อัน
ประดับแลวดวยคุณ มีอภิญญา ๖ เปนตน เปนประเภท อันมีปฏิสัมภิทา
อันตนแตกฉานแลวเปนบริวาร รจนาแลว
แมพระนามวา พุทฺโธ ของพระผูมพี ระภาคเจา ผูมีจิตหมดจด ผูค งที่ ผูเจริญที่สุด
ในโลก ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ยังเปนไป
อยูใ นโลกเพียงใด ขออรรถกถาชื่อวาสุมังคลวิลาสินีนี้ อันแสดงอยูซึ่งนัย เพื่อความหมด
จดแหงทิฏฐิ ของกุลบุตรทั้งหลาย ผูแสวงหา
เครื่องสลัดออกจากโลก จงดํารงอยูในโลภ
เพียงนั้นเทอญ.
อนึ่ง การพรรณนาเนื้อความแหงอรรถกถา
ทีฆนิกายก็จบลงแลว.

