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                                         พระสุตตันตปฎก 
                                ขุททกนิกาย  มหานิทเทส 
                                     เลมท่ี  ๕  ภารที่  ๒ 
      ขอนอบนอมแดพระผูพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                                     อฏัฐกวัคคิกะ๑  
                             ปุราเภทสุตตนิทเทสที่  ๑๐ 
           [๓๗๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)  บุคคลมีความเห็นอยางไร 
                   มีศีลอยางไร  อันบัณฑิตกลาววา  เปนผูเขาไปสงบแลว 
                   ขาแตพระโคดม    พระองคถูกถามแลว   ขอจงตรัสบอก 
                   บุคคลนั้น  ซึง่เปนนรชนผูอุดม  แกขาพระองค. 
 

                        วาดวยคําถามของพระพทุธนิมิต 
           [๓๗๕] คําวา  มคีวามเห็นอยางไร  ในคําวา  บุคคลมีความเห็น 
อยางไร     มศีีลอยางไร    อันบัณฑิตกลาววา    เปนผูเขาไปสงบแลว 
ความวา    บคุคลประกอบดวยความเห็นเชนไร    คือ    ดวยความดํารงอยู 
อยางไร    ดวยประการอยางไร    ดวยสวนเปรียบอยางไร     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา มีความเห็นอยางไร. คําวา  มศีีลอยางไร   ความวา บุคคลประกอบ 
 
๑. บาลีเลมท่ี  ๒๙. คํานี้พมาเปนอัฏฐกวัคคะ. 
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ดวยศีลเชนไร  คือ ดวยความดํารงอยูอยางไร   ดวยประการอยางไร   ดวย  
สวนเปรียบอยางไร     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มีความเห็นอยางไร     มีศลี 
อยางไร.   คําวา  อันบัณฑติกลาววา   เปนผูเขาไปสงบแลว ความวา  อัน 
บัณฑิตกลาว   เรียก   บอก   พูด   แสดง   แถลงวา   เปนผูสงบเขาไปสงบ 
ดับ  ระงับแลว.  พระพุทธนิมิตตรัสถามถึงอธิปญญาวา  มีความเห็นอยางไร 
ตรัสถามถึงอธิศีลวา   มีศลีอยางไร   ตรัสถามถึงอธิจิตวา  เปนผูเขาไปสงบ 
แลว    เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    บุคคลมีความเห็นอยางไร   มีศลีอยางไร 
อันบัณฑิตกลาววา   เปนผูเขาไปสงบแลว. 
           [๓๗๖]   คําวา   ซึ่งบุคคลนั้น  ในคําวา  ขาแตพระโคดม . . . ขอ 
จงตรัสบอกบุคคลนั้น. . .แกขาพระองค   ความวา   บุคคลท่ีถาม  ที่ขอ 
ใหบอก   ขอจงตรัสบอก    ขอใหประสาท   พระพทุธนิมิตน้ัน   ยอมตรัส 
เรียกพระผูมีพระภาคเจาผูพุทธเจา     โดยพระโคตรวา     ขาแตพระโคดม.  
คําวา    ขอจงตรัสบอก   คือ   ตรัสเลา  บอก  แสดง  แถลง  แตงต้ัง  เปด 
เผย   จําแนก   ทําใหต้ืน   ประกาศ   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    ขาแตพระ- 
โคดม... ขอจงตรัสบอกบุคคลน้ัน...   แกขาพระองค.     
           [๓๗๗]    คําวา   ถูกถามแลว   ในคําวา   ถูกถามแลว ...  ซึ่งเปน 
นรชนผูอุดม  ความวา  ถกูถาม    ถูกสอบถาม   ขอใหบอก   ขอเชิญให 
ทรงแสดง  ขอใหประสาท. คําวา   ซึ่งเปนนรชนผูอุดม   ความวา   ซึ่งเปน 
นรชนผูเลิศ  ประเสริฐ  วิเศษ เปนประธาน  สูงสุด  บวร  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ซึ่งเปนนรชนผูอุดม  เพราะเหตุนั้น   พระพุทธนิมิตจึงตรัสวา 
                   บุคคลมีความเห็นอยางไร   มีศีลอยางไร   อันบัณฑิต 
           กลาววา  เปนผูเขาไปสงบแลว   ขาแตพระโคดม พระองค  
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           ถูกถามแลว  ขอจงตรัสบอกบุคคลน้ัน   ซึ่งเปนนรชนผูอุดม 
           แกขาพระองค 
    [๓๗๘]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)    กอนแตกายแตก 
           พระอรหันตเปนผูปราศจากตัณหา  ผูไมอาศัยสวนเบื้องตน 
           อันใคร ๆ   ไมนบัไดในสวนทามกลาง     ความทําไวใน 
           เบื้องหนามิไดมี  แกพระอรหันตนั้น. 
 

                            อธิบายคําวา  ภควา 
           [๓๗๙]   คําวา    (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา)    กอนแตกายแตก 
พระอรหันต   เปนผูปราศจากตัณหา   ความวา   กอนแตกายแตก   คือ 
กอนแตอัตภาพแตก      กอนแตทอดท้ิงซากศพ     กอนแตขาดชีวิตินทรีย 
พระอรหันตเปนผูปราศจากตัณหา   คือ   เปนผูมีตัณหาหายไป    สละไป 
สํารอกออก  ปลอย  ละ  สละคืน   เปนผูปราศจากราคะ    คือ   เปนผูมี 
ราคะหายไป   สละไป   สํารอกออก   ปลอย   ละ   สละคืนแลว   เปนผูหาย 
หิว   ดับแลว    เย็นแลว   เปนผูเสวยสุขมีตนดังพรหมอยู.   บทวา   ภควา 
เปนคํากลาวเรียกดวยความเคารพ.   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   ภควา   เพราะ 
อรรถวา   ผูทําลายราคะ   ทําลายโทสะ   ทําลายโมหะ  ทําลายมานะ  ทําลาย  
ทิฏฐิ   ทําลายเสี้ยนหนาม   ทําลายกิเลส   และเพราะอรรถวา   ทรงจําแนก 
แจกแจง   ซึ่งธรรมรัตนะ   เพราะอรรถวา    ทรงทาํท่ีสุดแหงภพทั้งหลาย 
เพราะอรรถวา  มีพระกายอันอบรมแลว  มีศลีอันอบรมแลว  มีจิตอันอบรม 
แลว   มีปญญาอันอบรมแลว  อนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาทรงซองเสพเสนา- 
สนะอันเปนปาละเมาะ   ปาทึบ  อันสงัด  มีเสียงนอย  ปราศจากเสียงกึกกอง  
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ปราศจากชนผูสัญจรไปมา   เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย   สมควรแก  
หลีกออกเรน    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภควา.   อนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีสวนแหงจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เพราะ- 
ฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา.     อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงอธิศีล 
อธิจิต  อธิปญญา   อันมอีรรถรส  ธรรมรส วิมุตติรส  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ภควา.    อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน  ๔   อัปปมัญญา ๔ 
อรูปสมาบัติ ๔  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ภควา.  อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีสวนแหงวิโมกข  ๘  อภิภายตนะ ๘ (ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงํา 
อารมณ)  อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙  (รปูฌาน  ๔  อรูปฌาน ๔   สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ ๑)  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา ภควา.  อน่ึง พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา  ๑๐   กสิณสมาบัติ   ๑๐    อานาปานสติสมาธิ 
อสุภฌานสมาบัติ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภควา.   อน่ึง  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔ อินทรีย  ๕ 
พละ ๕  โพชฌงค   ๗  อริยมรรคมีองค  ๘  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภควา. 
อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงตถาคตพละ  ๑๐   เวสารัชญาณ  ๔ 
ปฏิสัมภิทา   ๔  อภิญญา  ๖  พุทธธรรม  ๖  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภควา. 
พระนามวา ภควา นี้   พระมารดา  พระบิดา  พระภาคา  พระภคินี   มิตร 
อํามาตย     พระญาติสาโลหิต    สมณพราหมณ   เทวดา    มิไดเฉลิมให 
พระนามวา ภควา  นี้   เปนวิโมกขันตินาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับ 
แหงอรหัตมรรค)    เปนสัจฉิกาบัญญัติ   (บญัญัติที่เกิดเพราะทําใหแจงซ่ึง 
พระอรหัตผลและธรรมทั้งปวง)   พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุต- 
ญาณ  ณ   ดวงแหงโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายผูตรัสรูแลว  
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เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา ภควา  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
กอนแตกายแตก  พระอรหันตเปนผูปราศจากตัณหา. 
           [๓๘๐]  อดีตกาล  ทานเรียกวา   สวนเบื้องตน    ในคําวา  ผูไม 
อาศัยสวนเบื้องตน   พระอรหันตปรารภถึงอดีตกาล   ละตัณหา   สละคืน 
ทิฏฐิเสียแลว   เพราะละตัณหา  ละคืนทิฏฐิเสียแลว  จึงชื่อวา เปนผูไมอาลัย 
สวนเบื้องตน    แมดวยเหตุอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  พระอรหันตไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา    ใน 
อดีตกาลเราไดมีรูปอยางนี้    ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา   ในอดีต- 
กาล   เราไดมีเวทนาอยางนี้ ... มีสัญญาอยางนี้ ... มีสังขารอยางนี้  ...      ม ี
วิญญาณอยางนี้    จึงชื่อวา เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน   แมดวยเหตุอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง      พระอรหันตมิไดมีวิญญาณเน่ืองดวยฉันทราคะใน 
จักษุและรูปวา   ในอดีตกาล   เราไดมีจักษุดังน้ี    มีรูปดังนี้   เพราะเปน 
ผูไมมีวิญญาณเน่ืองดวยฉันทราคะ.  จึงไมเพลินซึ่งจักษุและรูปนั้น   เมื่อไม 
เพลินซึ่งจักษุและรูปนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูไมอาศัยสวนเบื้องตน   แมดวยเหตุ 
อยางนี้    มิไดมีวิญญาณเน่ืองดวยฉันทราคะในหูและเสียงวา    ในอดีตกาล 
เราไดมีหูดังน้ี    มีเสียงดังน้ี     ในอดตีกาล   เราไดมีจมูกดังน้ี    มีกลิ่นดังน้ี... 
ในอดีตกาล  เราไดมีลิ้นดังน้ี   มีรสดังน้ี    ในอดีตกาล   เราไดมีกายดังนี้  
มีโผฏฐัพพะดังน้ี   ในอดตีกาล  เราไดมีใจดังน้ี   มธีรรมารมณดังน้ี   เพราะ 
เปนผูไมมีวิญญาณเน่ืองดวยใจและธรรมารมณนัน้    จึงไมเพลินซึ่งใจและ 
ซึ่งธรรมารมณนั้น    เมื่อไมเพลินซึ่งใจและซึ่งธรรมารมณนั้น    จึงชื่อวา 
เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน    แมดวยเหตุอยางนี้.  
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           อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตยอมไมพอใจ  ไมชอบใจซึ่งความหัวเราะ   
การเจรจา   การปราศรัยและการเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน  และไมถึง 
ความปลื้มใจดวยความหัวเราะ    การเจรจา     การปราศรัยและการเลนหัว 
กับมาคุคามท่ีมีในคราวกอนน้ัน   จึงชือ่วา  เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน   แม 
ดวยเหตุอยางนี้. 
           [๓๘๑]  ปจจุบันกาล    ทานเรียกวา    สวนทามกลาง    ในคําวา 
ผูอันใคร ๆ  ไมนับไดในสวนทามกลาง   พระอรหันตปรารภถึงปจจุบัน- 
กาล  ละตัณหา  สละคืนทิฏฐิแลว  เพราะละตัณหา   สละคืนทิฏฐิแลว  อัน 
ใคร ๆ ไมนบัไดวา  เปนผูกําหนัด  ขัดของ   หลงใหล   ผูกพัน    ยึดถือ 
ถึงความกวัดแกวง    ถึงความไมตกลง    ถึงโดยเรี่ยวแรง    พระอรหันตละ 
อภิสังขารเหลาน้ันไดแลว    เพราะละอภิสังขารไดแลว    อันใคร ๆ ไมนับ 
ไดโดยคิดวา  เปนผูเกิดในนรก  เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน  เกิดในเปรตวิสัย 
เปนมนุษย    เปนเทวดา    เปนสัตวมีรูป    เปนสัตวไมมีรูป    เปนสัตวมี 
สัญญา  เปนสัตวไมมีสัญญา  หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช 
พระอรหันตนั้น   ไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย   ไมมีการณะ   อันเปนเครื่องถึง 
การนับ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูอันใคร ๆ ไมนับไดในสวนทามกลาง.  
 

             วาดวยความทําไวในเบื้องหนา  ๒ อยาง 
           [๓๘๒]   คําวา นั้น   ในคําวา   ความทําไวในเบื้องหนามิไดมีแก 
พระอรหันตนั้น    คือ   พระอรหันตขีณาสพ  ชื่อวา ความทําไวเบื้องหนา 
ไดแกความทําไวในเนื่องหนา  ๒ อยาง  คือ   ความทําไวในเบื้องหนาดวย 
ตัณหา ๑  ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ  นีช้ื่อวา  ความทําไว  
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ในเบื้องหนาดวยตัณหา ฯลฯ    นี้ชื่อวา ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ 
พระอรหันตนั้น   ละความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา   สละคืนความทํา 
ไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิแลว    เพราะละความทําไวในเบื้องหนาดวยตัณหา 
สละคืนความทําไวในเบื้องหนาดวยทิฏฐิ    จึงไมกระทําตัณหา    หรือทิฏฐิ 
ไวในเบื้องหนาเที่ยวไป  คือ  ไมมีตัณหาเปนธงชัย   ไมมีตัณหาเปนธงยอด 
ไมมีตัณหาเปนใหญ  ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย  ไมมีทฏิฐิเปนธงยอด  ไมมีทิฏฐิ 
เปนใหญ  ไมเปนผูอันตัณหาหรือทิฏฐิแวดลอมท่ัวไป   แมดวยเหตุอยางนี้ 
ดังน้ี   จึงชื่อวา  ความทําไวในเบื้องหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น . 
           อีกอยางหนึ่ง    พระอรหันตไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา  ใน 
อนาคตกาล  เราพึงมีรูปอยางนี้    ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา   ใน 
อนาคตกาล   เราพึงมีเวทนาอยางนี้ ...    มีสัญญาอยางน้ี ...   มสีังขารอยาง 
นี้ ...  มีวิญญาณอยางนี้   แมดวยเหตุอยางนี้   จึงชื่อวา  ความทําไวในเบื้อง 
หนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น. 
           อีกอยางหนึ่ง     พระอรหันตยอมไมต้ังจิตเพ่ือไดจักษุและรูปที่ยังไม 
ไดวา  ในอนาคตกาลเราพึงมีจักษุดังนี้   มีรูปดังนี้   เพราะเหตุไมต้ังจิตไว 
จึงไมเพลินจักษุและรูปนั้น   เมื่อไมเพลินจักษุและรูปนั้น    ความทําไวใน 
เบื้องหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น  แมดวยเหตุอยางนี้     ไมทั้งจิตเพ่ือไดหู 
และเสียงท่ียังไมไดวา     ในอนาคตกาลเราพึงมีหูดังน้ี  ...    ในอนาคตกาล 
เราพึงมีจมูกดังน้ี    มีกลิน่ดังน้ี...  ในอนาคตกาล   เราพึงมีลิ้นดังน้ี    มีรส 
ดังน้ี ... ในอนาคตกาล  เราพึงมีกายดังน้ี   มีโผฏฐัพพะดังน้ี ... ในอนาคต- 
กาล  เราพึงมีใจดังน้ี    มีธรรมารมณดังน้ี    เพราะเหตุไมต้ังจิตไว  จึงไม  
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เพลินซึ่งใจและธรรมารมณนั้น   เมื่อไมเพลินซึ่งใจ   และธรรมารมณนั้น  
ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น    แมดวยเหตุอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  พระอรหันตยอมไมต้ังจิตเพ่ือไดภพที่ยังไมไดวา  เรา 
จักเปนเทพเจาหรือเปนเทวดาตนใดตนหนึ่ง  ดวยศีล  ดวยวัตร  ดวยตบะ 
หรือดวยพรหมจรรยนี้    เพราะเหตุไมต้ังจิตไว    จึงไมเพลินภพนั้น   เมื่อ 
ไมเพลินภพน้ัน    ความทําไวในเบื้องหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น    แม 
ดวยเหตุอยางนี้   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา)  กอนแตกายแตก พระ- 
           อรหนัตเปนผูปราศจากตัณหา   ไมอาศัยสวนเบื้องตนอัน 
           ใคร ๆ  ไมนบัไดในสวนทามกลาง    ความทําไวในเบื้อง 
           หนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น. 
    [๓๘๓]   บุคคลนั้นแล   ผูไมโกรธ    ไมสะดุง  ไมโออวด   ไม 
           มีความคะนอง  พูดดวยปญญา  ไมฟุงซาน  สํารวมวาจา 
           เปนมนุี. 
 

             วาดวยเหตุใหเกิดความโกรธ   ๑๐  อยาง 
           [๓๘๔]  ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ผูไมโกร    ในคําวา   ผูไม 
โกรธไมสะดุง   ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอน   ความโกรธ   ยอมเกิด 
ดวยอาการ  ๑๐  อยาง คือ ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา  เขาไดประพฤติ 
สิ่งไมเปนประโยชนแกเราแลว  ๑     เขากําลังประพฤติสิ่งไมเปนประโยชน 
แกเรา ๑   เขาจักประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเรา ๑   เขาไดประพฤติสิ่ง  
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ไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักชอบใจของเราแลว  ๑   เขากําลังประ - 
พฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักชอบใจของเรา ๑        เขาจัก 
ประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑    เขา 
ไดประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา๑  เขา 
กําลังประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา  ๑ 
เขาจักประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ๑ 
ความโกรธยอมเกิดในที่มิใชเหตุ ๑. 
           ความปองราย    ความมุงราย   ความขัดเคือง   ความขุนเคือง   ความ 
เคือง   ความเคืองทั่ว   ความเคืองเสมอ   ความชัง   ความชังท่ัว   ความชัง 
เสมอ  ความพยาบาทแหงจิต  ความประทุษรายในใจ    ความโกรธ  กิริยา 
ที่โกรธ  ความเปนผูโกรธ  ความชัง  กริิยาที่ชัง   ความเปนผูชัง   ความ 
พยาบาท   กริิยาที่พยาบาท   ความเปนผูพยาบาท    ความพิโรธ    ความ 
พิโรธตอบ   ความเปนผูดุราย    ความเพาะวาจาชั่ว   ความไมแชมชื่นแหง 
จิต   นี้เรียกวา  ความโกรธ. 
           อีกอยางหนึ่ง  ควรรูความโกรธมากโกรธนอย   บางครั้งความโกรธ 
เปนแตเพียงทําจิตใหขุนมัว    แตยังไมถึงใหหนาเงาหนางอก็มี     บางครั้ง 
ความโกรธเปนเพียงทําใหหนาเงาหนางอแตยังไมทําใหคางสั่นก็มี บางครั้ง 
ความโกรธเปนแตเพียงทําใหคางสั่น     แตยังไมใหเปลงผรุสวาจาก็มี    บาง 
ครั้ง     ความโกรธเปนแตเพียงใหเปลงผรุสวาจา    แตยังไมใหเหลียวดูทิศ 
ตาง ๆ ก็มี    บางครั้งความโกรธเปนแตเพียงใหเหลียวดูทิศตาง ๆ   แตยัง 
ไมใหจับทอนไมและศาสตราก็มี  บางครั้ง   ความโกรธเปนแตเพียงใหจับ 
ทอนไมและศาสตรา แตยังไมใหเง้ือทอนไมและศาสตราก็มี  บางครั้งความ  
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โกรธเปนแตเพียงใหเง้ือทอนไมและศาสตรา         แตยังไมใหทอนไมและ   
ศาสตราถูกตองก็มี บางครั้ง ความโกรธเปนแตเพียงใหทอนไมและศาสตรา 
ถูกตอง   แตยังไมทําใหเปนแผลเล็กแผลใหญก็มี  บางครั้ง  ความโกรธเปน 
แตเพียงทําใหเปนแผลเล็กแผลใหญ    แตยังไมใหกระดูกหักกม็ี    บางครั้ง 
ความโกรธเปนแตเพียงใหกระดูกหักแตยังไมใหอวัยวะนอยใหญหลุดไปก็ม ี
บางครั้งความโกรธเปนแตเพียงใหอวัยวะนอยใหญหลุดไป       แตยังไมให 
ชีวิตดับก็มี   บางครั้งความโกรธเปนแตเพียงใหชีวิตดับ    แตยังไมเสียสละ 
ชีวิตของตนใหหมดไปก็มี   เมื่อใด  ความโกรธใหฆาบุคคลอ่ืนแลว จึงให 
ฆาคน   เมื่อน้ัน   ความโกรธเปนไปรุนแรงอยางหนัก   ถึงความเปนของ 
มากอยางยิ่ง   ความโกรธน้ัน  อันบุคคลใดละ  ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว 
ทําไมใหควรเกิดข้ึนได  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  บุคคลน้ันเรียกวา   ผู 
ไมโกรธ   บคุคลชื่อวาเปนผูไมโกรธ   เพราะละความโกรธไดแลว   เพราะ 
กําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ    เพราะตัดเหตุแหงความโกรธเสีย   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ผูไมโกรธ. 
 

                                  วาดวยผูไมสะดุง 
           [๓๘๕]   คําวา  ผูไมสะดุง   ความวา   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้
เปนผูสะดุง   หวาดเสียว   สยดสยอง   ภิกษุนั้น   ยอมสะดุง   หวาดเสียว 
สยดสยองกลัว    ถึงความสะดุงวา   เราไมไดสกุล   ไมไดหมูคณะ   ไมได 
อาวาส  ไมไดลาภ  ไมไดยศ  ไมไดสรรเสริญ  ไมไดสุข  ไมไดจีวร  ไม 
ไดบิณฑบาต   ไมไดเสนาสนะ    ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ไมได 
บุคคลผูพยาบาลในคราวเปนไข  เราจะไมเปนผูมีชื่อเสียงปรากฏ   ภิกษุใน  
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ธรรมวินัยนี้   เปนผูไมสะดุง  ไมหวาดเสียว  ไมสยดสยอง  ภิกษุนั้น  ยอม 
ไมสะดุง  ไมหวาดเสียว  ไมสยดสยอง  ไมกลัว  ไมถึงความสะดุงวา   เรา 
ไมไดสกุล    ไมไดหมูคณะ   ไมไดอาวาส   ไมไดลาภ   ไมไดยศ   ไมได 
สรรเสริญ  ไมไดสุข  ไมไดจีวร  ไมไดบิณฑบาต   ไมไดเสนาสนะ  ไมได 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  ไมไดบุคคลผูพยาบาลในคราวเปนไข  เราไมเปน 
ผูมีชื่อเสียงปรากฏ  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ผูไมโกรธ   ผูไมสะดุง. 
 

                                  วาดวยไมโออวด  

           [๓๘๖]    คําวา  ผูไมโออวด  ไมมีความรําคาญ   ความวา   ภิกษุ 
บางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูอวด   โออวด   ภิกษุนั้น   ยอมอวด    ยอม 
โออวดวา  เราเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง  ถึงพรอมดวยวัตรบาง  ถึงพรอม 
ศีลและวัตรบาง   ถึงพรอมดวยชาติบาง  ถึงพรอมดวยโคตรบาง  ถึงพรอม 
ดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง  ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง  ถึง 
พรอมดวยทรัพยบาง   ถึงพรอมดวยการปกครองบาง   ถึงพรอมดวยหนาที่ 
การงานบาง  ถึงพรอมดวย หลักแหลงแหงศิลปศาสตรบาง    ถงึพรอมดวย 
วิทยฐานะบาง  ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง  ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง   ถึง 
พรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง   ออกบวชจากสกุลสูงบาง   ออกบวช 
จากสกุลใหญบาง  ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุล 
มีโภคสมบัติยิ่งใหญบาง     เปนผูมีชื่อเสียงปรากฏมียศกวาพวกคฤหัสถและ 
บรรพชิตบาง    เปนผูไดจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช 
บริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินัยบาง  เปนธรรมกถึก 
บาง    เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง     เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรบาง  
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เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง       เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง  
เปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง  เปนผูถือไมฉันภัต  
ในภายหลังเปนวัตรบาง    เปนผูถือไมนอนเปนวัตรบาง     เปนผูถืออยูใน 
เสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง    เปนผูไดปฐมฌานบาง   เปนผู 
ไดทุติยฌานบาง   เปนผูไดตติยฌานบาง  เปนผูไดจตุตถฌานบาง   เปนผู 
ไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง      เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง 
เปนผูไดอากิญจัญายตนสมาบัติบาง      เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติบาง   บุคคลไมอวด     ไมโออวดอยางนี้   บุคคลงด  เวน   เวนขาด 
ออก  สลัด  พนขาด  ไมเกี่ยวของดวยความอวด  เปนผูมีจิตปราศจากแดน 
กิเลสอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมโออวด. 
 

                            วาดวยผูไมมีความรําคาญ 
           [๓๘๗]   ชื่อวา ความรําคาญ ในคําวา ผูไมมีความรําคาญ ไดแก 
ความรําคาญมือบาง   ความรําคาญเทาบาง   ความรําคาญทั้งมือและเทาบาง 
ความสําคัญในสิ่งไมควรวาควร    ความสําคัญในส่ิงควรวาไมควร    ความ 
สําคัญในสิ่งที่ไมมีโทษวามีโทษ        ความสําคัญในสิ่งท่ีมีโทษวาไมมีโทษ 
ความรําคาญ    กริิยาท่ีรําคาญ     ความเปนผูรําคาญ    ความเดือนรอนจิต  
ความกลุมใจเห็นปานน้ี    นี้เรียกวา   ความรําคาญ     อีกอยางหนึ่ง   ความ 
รําคาญ    ความเดือดรอนจิต   ความกลุมใจ  ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ ๒ ประการ 
คือ   เพราะกระทําและเพราะไมกระทํา. 
           ความรําคาญ   ความเดือดรอนจิต    ความกลุมใจ   ยอมเกดิข้ึนเพราะ 
กระทําและเพราะไมกระทําอยางไร     ความรําคาญ       ความเดือดรอนจิต  
ความกลุมใจยอมเกิดข้ึนวา    เราทําแตกายทุจริต  เราไมไดทํากายสุจริต  
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เราทําแตวจีทุจริต   เราไมไดทําวจีสุจริต    เราทําแตมโนทุจริต    เราไมได 
ทํามโนสุจริต  เราทําแตปาณาติบาต  เราไมไดทําเจตนางดเวนจากปาณาติ- 
บาต         เราทําแตอทินนาทาน        เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจาก 
อทินนาทาน    เราทําแตกาเมสุมิจฉาจาร   เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวน 
จากกาเมสุมิจฉาจาร    เราทําแตมุสาวาท     เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวน 
จากมุสาวาท     เราทําแตปสุณาวาจา    เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจาก 
ปสุณาวาจา   เราทําแตผรุสวาจา   เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากผรุส- 
วาจา   เราทําแตสัมผัปปลาปะ    เราไมไดทําเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาปะ 
เราทําแตอภิชฌา   เราไมไดทําอนภิชฌา   เราทําแตพยาบาท   เราไมไดทํา 
อัพยาบาท    เราทําแตมิจฉาทิฏฐิ    เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ    ความรําคาญ 
ความเดือดรอนจิต   ความกลุมใจ   ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทําและเพราะไม 
กระทําอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง    ความรําคาญ   ความเดือดรอนจิต    ความกลุมใจ 
ยอมเกิดข้ึนวา    เราเปนผูไมกระทําความบริบูรณในศีลทั้งหลาย    เราเปน 
ผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย  เราเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ 
เราเปนผูไมหม่ันประกอบในความเพียรเปนเครื่องต่ืนอยู        เราเปนผูไม 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔   เราไมไดเจริญ 
สัมมัปปธาน  ๔     เราไมไดเจริญอิทธิบาท   ๔   เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ 
เราไมไดเจริญพละ  ๕    เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗    เราไมไดเจริญอริย- 
มรรคมีองค ๘  เราไมไดกําหนดรูทุกข  เราไมไดละสมุทัย  เราไมไดเจริญ 
มรรค  เราไมไดทําใหแจงนิโรธ   ความรําคาญนี้   อันบุคคลใดละตัดขาด 
สงบ      ระงับแลว      ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  
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บุคคลน้ันเรียกวาไมมีความรําคาญ    เพราะฉะน้ัน      จึงชื่อวา  ผูไมโออวด 
ไมมีความรําคาญ. 
 

                          วาดวยปญญาเรยีกวามันตา 
           [๓๘๘]  คําวา  ผูพูดดวยปญญา  ไมฟุงซาน   ความวา   ปญญา 
เรียกวามันตา   ไดแกปญญา   ความรูทั่ว  ฯลฯ   ความไมหลง  ความเลือก 
เฟนธรรม  ความเห็นชอบ  บุคคลกําหนดกลาววาจาดวยปญญา  แมกลาว 
มาก   พูดมาก   แสดงมาก   แถลงมาก   ก็ไมกลาววาจาท่ีกลาวชั่ว   พูดชั่ว 
เจรจาชั่ว  ปราศรัยชั่ว   บอกเลาชั่ว    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ผูพูดดวย 
ปญญา.    ความฟุงซาน  ในคําวา  ผูไมฟุงซานเปนไฉน    ความฟุงซาน 
ความไมสงบจิต     ความท่ีจิตกวัดแกวง    ความท่ีจิตหมุนไป    นี้เรียกวา 
ความฟุงซาน  ความฟุงซานน้ัน     อันบุคคลใดละ   ตัดขาด  สงบ   ระงับ 
แลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึนได  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  บุคคลน้ันชื่อวา 
ผูไมฟุงซาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูพูดดวยปญญา    ไมฟุงซาน. 
 

                                วาดวยการสํารวมวาจา 
           [๓๘๙]   คําวา   บคุคลนั้นแล   สํารวมวาจา   เปนมุน ี  ความวา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ละมุสาวาท  เวนขาดจากมุสาวาท  พูดจริง   ดํารง 
คําสัตย   มีถอยคําม่ันคงเชื่อถือได   ไมพูดใหเคลื่อนคลาดแกโลก  ละปสุณา- 
วาจา    เวนขาดจากปสุณาวาจา    ฟงจากขางนี้แลว    ไมไปบอกขางโนน 
เพ่ือทําลายคนหมูนี้   หรอืฟงจากขางโนนแลว   ไมมาบอกคนหมูนี้     เพ่ือ 
ทําลายคนหมูโนน   เปนผูสมานคนท่ีแตกกันบาง   สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียง  
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กันบาง   มีความพรอมเพรียงเปนที่มายินดี    ยินดีในบุคคลท่ีพรอมเพรียง 
กัน    มีความเพลิดเพลินในบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน    กลาววาจาท่ีทําใหเขา 
พรอมเพรียงกัน    ดวยประการฉะนี้    ละผรุสวาจา   เวนขาดจากผรุสวาจา 
กลาววาจาท่ีไมมีโทษ   อันไพเราะโสต  เปนที่ต้ังแหงความรัก   หยั่งลงถึง 
หทัย   เปนคําของชาวเมือง   ที่ชนหมูมากพอใจชอบใจ   ละสัมผัปปลาปะ 
เวนขาดจากสัมผัปปลาปะ  พูดโดยกาลควร   พูดจริง   พูดอิงอรรถ   พูด 
อิงธรรม   พูดอิงวินัย    กลาววาจาเปนหลักฐาน     มีที่อางอิง    มีสวนสุด 
ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร      เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต ๔ 
กลาววาจาปราศจากโทษ   ๔  งดเวน     เวนขาด  ออก    สลัด   พนขาด 
ไมประกอบดวยดิรัจฉานกถา  ๓๒  ประการ    เปนผูมีจิตปราศจากเขตแดน 
อยู   ยอมกลาวกถาวัตถุ  ๑๐  อยาง  คือ  อัปปจฉกถา  สันตุฏฐิกถา  ปวิเวก- 
กถา    อสังสัคคกถา   วิริยารัมภกถา    สีลกถา    สมาธิกถา    ปญญากถา 
วิมุตติกถา     วิมุตติญาณทัสสนกถา    สติปฏฐานกถา    สัมมัปปธานกถา 
อิทธิบาทกถา  อินทริยกถา  พลกถา   โพชฌังคกถา  มรรคกถา   ผลกถา 
นิพพานกถา. 
           คําวา    ผูสํารวมวาจา   คือ   ผูสาํรวม   สํารวมเฉพาะ    คุมครอง 
ปกครอง   รกัษา  ระวัง   สงบแลว.   คําวา   มุนี   ความวา    ญาณเรียกวา 
โมนะ ฯลฯ   กาวลวงธรรมเครื่องของ   และตัณหาเพียงดังวาขาย  บุคคล 
นั้นชื่อวา  มนุี  เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา  บุคคลน้ันแล   สํารวมวาจา  เปน 
มุนี  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา                                
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                   บุคคลผูนั้นแลผูไมโกรธ   ไมสะดุง   ไมโออวด   ไม 
           มีความรําคาญ  พูดดวยปญญา   ไมฟุงซาน   สํารวมวาจา 
           เปนมนุี. 
    [๓๙๐]    บุคคลผูไมมตัีณหาเครื่องเกี่ยวของในอนาคต       ไม 
           เศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว  ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย 
           และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลาย. 
 

                              วาดวยผูไมมีตัณหา 
           [๓๙๑]  คําวา  บุคคลผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยวของในอนาคต  
ความวา   ตัณหา   เรียกวา   ตัณหา   เครื่องเกี่ยวของ   ไดแกความกําหนัด 
ความกําหนัดนัก  ฯลฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู   ตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของ 
นั้น  อันบุคคลใดละ.  ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว  ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผา 
เสียแลวดวยไฟคือญาณ  แมเพราะเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  ผูไมมีตัณหา 
เครื่องเกี่ยวของในอนาคต. 
           อีกอยางหนึ่ง     บคุคลผูไมเปนไปตามความเพลินในรปูวา      ใน 
อนาคตกาล   เราพึงมีรูปอยางนี้    ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา  ใน 
อนาคตกาล   เราพึงมีเวทนาอยางนี้   มีสัญญาอยางน้ี    มีสังขารอยางนี้   ม ี
วิญญาณอยางนี้     แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้     จึงชือ่วา    ผูไมมตัีณหาเครื่อง 
เกี่ยวของในอนาคต. 
           อีกอยางหนึ่ง   บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือไดจักษุและรูปที่ยังไมไดวา     ใน 
อนาคตกาล  เราพึงมีจักษุดังนี้    มีรูปดังน้ี    เพราะเหตุที่ไมต้ังจิตไว  จึง 
ไมเพลินจักษุและรูปนั้น  เมื่อไมเพลินจักษุและรูปนั้น  ก็เปนผูไมมีตัณหา  
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เครื่องเกี่ยวของในอนาคต      แมดวยเหตุอยางนี้       ไมต้ังจิตเพ่ือไดหูและ 
เสียงที่ยังไมไดวา    ในอนาคตกาล    เราพึงมีหูดังนี้      มีเสียงดังน้ี ... ใน 
อนาคตกาล   เราพึงมีจมูกดังน้ี    มีกลิน่ดังน้ี ...  ในอนาคตกาล    เราพึง 
มีลิ้นดังน้ี    มีรสดังน้ี... ในอนาคตกาล   เราพึงมีกายดังน้ี     มีโผฏฐัพพะ 
ดังน้ี ... ในอนาคตกาล   เราพึงมีใจดังนี้    มีธรรมารมณดังน้ี    เพราะเหตุ 
ที่ไมดังจิตไว    จึงไมเพลินซึ่งใจและธรรมารมณนัน้    เมื่อไมเพลินซึ่งใจ 
และธรรมารมณนั้น     ก็เปนผูไมมีตัณหาเครื่องเก่ียวของในอนาคต  แมดวย 
เหตุอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดภพที่ยังไมไดวา   เราจักเปน 
เทพหรือเทวดาตนใดตนหน่ึง   ดวยศีล   ดวยวัตร   ดวยตบะ   หรือดวย 
พรหมจรรยนี้   เพราะเหตุที่ไมต้ังจิตไว   จึงไมเพลินภพนั้น    เมื่อไมเพลิน 
ภพนั้น  ก็เปนผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยวของในอนาคต   แมดวยเหตุอยางนี้. 
 

                                วาดวยผูไมเศราโศก 
           [๓๙๒]   คําวา  ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว    ความวา    ไม 
เศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวน    หรือเมือ่วัตถุแปรปรวนไปแลว    ก็ไมเศรา 
โศกถึง  คือ  ไมเศราโศก  ไมลําบาก   ไมรําพันถึง   ไมทุบอกคดร่ําครวญ 
ไมถึงความหลงใหลวา   จักษุ   โสตะ   ฆานะ  ชิวหา   กาย  ของเรา  แปร- 
ปรวนไปแลว  รูป  เสียง  กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ ของเรา แปรปรวนไปแลว 
สกุล  หมู   คณะ  อาวาส  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  ของเรา  แปรปรวน 
ไปแลว   จีวร    บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  ของเรา 
แปรปรวนไปแลว   มารดา  บิดา  พ่ีชาย   นองชาย   พ่ีหญิง   นองหญิง  
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บุตร  ธิดา   มิตร   พวกพอง    ญาติสาโลหิต   ของเรา  แปรปรวนไปแลว 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว. 
 

                                     วาดวยผัสสะ 
           [๓๙๓]   ชื่อวา  ผัสสะ  ในคําวา  ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย 
ไดเเกจักษุสัมผัส     โสตสัมผัส     ฆานสัมผัส    ชวิหาสัมผัส    กายสัมผัส 
มโนสัมผัส    อธิวจนสัมผัส    ปฏิฆสัมผัส    สัมผัสอันเกื้อกูลแกสุขเวทนา 
สัมผัสอันเกื้อกูลแกทุกขเวทนา สัมผัสอันเกื้อกูลแกอทุกขมสุขเวทนา  ผัสสะ 
อันเปนกุศล   ผัสสะอันเปนอกุศล  ผัสสะอันเปนอัพยากตะ   ผัสสะอันเปน 
กามาวจร  ผัสสะอันเปนรูปาวจร   ผัสสะอันเปนอรูปาวจร   ผัสสะอันเปน 
สุญญตะ  ผัสสะอันเปนอนิมิตตะ  ผัสสะอันเปนอัปปณิหิตะ  ผัสสะอันเปน 
โลกิยะ    ผัสสะอันเปนโลกุตระ   ผัสสะอันเปนอดีต   ผัสสะอันเปนอนาคต 
ผัสสะอันเปนปจจุบัน  ผัสสะความถูกตอง  กิริยาที่ถูกตอง  ความเปนแหง 
ความถูกตองเห็นปานน้ี   นี้ชื่อวาผัสสะ. คําวา ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย 
ความวา  บุคคลเห็นจักษุสัมผัสวา เปนของวางจากความเปนคนบาง   จาก 
ธรรมที่เนื่องในตนบาง    จากความเที่ยงบาง    จากความยั่งยืนบาง    จาก 
ความเปนของเที่ยงบาง     จากธรรมทีไ่มแปรปรวนบาง      เห็นโสตสัมผัส 
เห็นฆานสัมผัส   เห็นชิวหาสัมผัส   เห็นกายสัมผัส   เห็นมโนสัมผัส   เห็น 
อธิวจนสัมผัส   เห็นปฏิฆสัมผัส   เห็นสัมผัสอันเกื้อกูลแกสุขเวทนา   เห็น 
สัมผัสอันเกื้อกูลแกทุกขเวทนา    เห็นสัมผัสอันเกื้อกูลแกอทุกขมสุขเวทนา 
เห็นผัสสะอันเปนกุศล   เห็นผัสสะอันเปนอกุศล   เห็นผัสสะอันเปนอัพยา- 
กตะ   เห็นผัสสะอันเปนกามาวจร   เห็นผัสสะอันเปนรูปาวจร   เห็นผัสสะ  
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อันเปนอรูปาวจร   เห็นผัสสะอันเปนสุญญตะ   เห็นผัสสะอันเปนอนิมิตตะ 
เห็นผัสสะอันเปนอัปปณิหิตะ  เห็นผัสสะอันเปนโลกิยะ   เห็นผัสสะอันเปน 
โลกุตระวา  เปนของวางจากความเปนคนบาง จากธรรมท่ีเนื่องในตนบาง 
จากความเที่ยงบาง   จากความยั่งยืนบาง   จากความเปนของเที่ยงบาง  จาก 
ธรรมที่ไมแปรปรวนบาง. 
           อีกอยางหนึ่ง    บุคคลยอมเห็นผัสสะอันเปนอดีตวา    เปนของวาง 
จากผัสสะอันเปนอนาคตและผัสสะอันเปนปจจุบัน         เห็นผัสสะอันเปน 
อนาคตวา       เปนของวางจากผัสสะอันเปนอดีตและผัสสะอันเปนปจจุบัน 
เห็นผัสสะอันเปนปจจุบันวา    เปนของวางจากผัสสะอันเปนอดีตและผัสสะ 
อันเปนอนาคต. 
           อีกอยางหนึ่ง    ผัสสะเหลาใด   เปนอริยะ  ไมมีอาสนะเปนโลกุตระ 
อันปฏิสังยุตดวยสุญญตผัสสะ   บุคคลยอมเห็นผัสสะเหลาน้ันวา    เปนของ 
วางจากราคะ   โทสะ   โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธ   ความลบหลู 
ความดีเสมอ  ความริษยา  ความตระหน่ี  ความลวง  ความโออวด   ความ 
กระดาง    ความแข็งดี    ความถือตัว    ความดูหม่ิน    ความเมา    ความ 
ประมาท   กิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง  ความกระวนกระวายท้ังปวง  ความ 
เรารอนท้ังปวง  ความเดือดรอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย. 
           [๓๙๔]   คําวา   และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลาย  ความวา 
ทิฏฐิ ๖๒  อันบุคคลน้ันละ  ตักขาด  สงบ  ระงับแลว  ทําไมใหควรเกิด 
ข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  บุคคลอันทิฏฐิยอมไมนําไป   ไมนําออกไป 
ไมลอยไป    ไมเลื่อนไป   และบุคคลน้ันไมกลับถึง   ไมกลับมาสูทิฏฐินั้น  
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โดยความเปนแกนสาร   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  และไมถูกนําไปในเพราะ 
ทิฏฐิทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลผูไมมตัีณหาเครื่องเกี่ยวของในอนาคต       ไม 
           เศราโศกถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว  ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย 
           และไมถูกนําไปเพราะทิฏฐิทั้งหลาย. 
    [๓๙๕]   บุคคลเปนผูหลีกเรน   ไมหลอกลวง  ไมทะเยอทะยาน 
           ไมตระหนี่    ไมคะนอง   ไมเปนที่รังเกียจและไมประกอบ 
           ในความเปนผูมีวาจาสอเสียด. 
 

                                    วาดวยผูหลีกเรน 
           [๓๙๖]   คําวา   เปนผูหลีกเรน    ในคําวา   บุคคลเปนผูหลีกเรน 
ไมหลอกลวง   ความวา   เพราะละเสียแลวซ่ึงราคะ   โทสะ   โมหะ ความ 
โกรธ  ความผูกโกรธ ฯลฯ  อกุสลาภิสังขารทั้งปวง  จึงชื่อวา ผูหลีกเรน 
สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเปน 
ผูหลีกเรนอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูละ 
ความถือตัววา   เปนเราแลว   มีรากอันตัดขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาล 
ยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง  มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูหลีกเรนอยางนี้แล  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
เปนผูหลีกเรน. 
 

                      วาดวยความหลอกลวง  ๓  อยาง 
           [๓๙๗]  เรื่องความหลอกลวง ในคําวา  ไมหลอกลวง  มี  ๓  อยาง  
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คือเรื่องความหลอกลวง     กลาวดวยการซองเสพปจจัย ๑      เรื่องความ 
หลอกลวงอาศัยอิริยาบถ ๑   เรื่องความหลอกลวง  กลาวดวยการพูดเลียบ 
เคียง ๑.   
           เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัยเปนไฉน   พวก 
คฤหบดีในโลกน้ี    ยอมนิมนตภิกษุดวยจีวร  บิณฑบาต    เสนาสนะ   และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารภิกษุนั้นมีความปรารถนาลามกอันความปรารถนา 
ครอบงํา   มีความตองการดวยจีวร  บณิฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร  อาศัย ความเปนผูอยากไดมาก   ยอมบอกคืนจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ    คิลานปจจัยเภสัชบริขาร    เธอยอมพูดอยางนี้วา    ประโยชน 
อะไรแกสมณะดวยจีวรมีคามาก    สมณะควรเท่ียวเลือกเก็บผาเกาจากปาชา 
กองหยากเยื่อ   หรือรานตลาด   แลวทําสังฆาฏิใช    ขอน้ันเปนการสมควร 
ประโยชนอะไรแกสมณะดวยบิณฑบาตอันมีคามาก   สมณะควรสําเร็จความ 
เปนอยูดวยกอนขาวที่ไดมาดวยปลีแขง   โดยความประพฤติแสวงหา   ขอน้ัน 
เปนการสมควร    ประโยชนอะไรแกสมณะดวยเสนาสนะมีคามาก    สมณะ 
ควรอยูที่โคนตนไม   อยูที่ปาชา  หรืออยูในที่แจง  ขอน้ันเปนการสมควร 
ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารมีคามาก     สมณะพึง 
ทํายาดวยมูตรเนาหรือชิ้นลูกสมอ   ขอน้ันเปนการสมควร   เธออาศัยความ 
เปนผูอยากไดมากน้ัน      จึงทรงจีวรที่เศราหมอง      ซองเสพเสนาสนะท่ี 
เศราหมอง    และฉันคิลานปจจัยเภสัชบริขารท่ีเศราหมอง    พวกคฤหบดี 
เห็นภิกษุนั้นแลว      ยอมทราบอยางนี้วา     สมณะนี้มีความปรารถนานอย 
เปนผูสันโดษสงัด    ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ   ปรารภความเพียร   มีวาทะ 
กําจัดกิเลส  ก็ยิ่งนิมนตเธอดวยจีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 22 

เภสัชบริขาร    เธอก็กลาวอยางนี้วา    เพราะประจวบดวยเหตุ  ๓  ประการ 
กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก        คือเพราะประจวบดวยศรัทธา 
กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ประสบบุญมาก  เพราะประจวบดวยไทยธรรม  กลุบตุร 
ผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก    เพราะประจวบดวยพระทักขิไณยบุคคล 
กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก  พวกทานมีศรัทธานี้อยู  มีไทยธรรม 
นี้อยู  ทั้งอาตมาก็เปนปฏิคาหก  ถาอาตมาจักไมรับ   พวกทานก็จักเส่ือมจาก 
บุญไป    อาตมาไมมีความตองการดวยปจจัยนี้    แตอาตมาจะรับดวยความ 
อนุเคราะหพวกทาน   จําเดิมแตนั้น    เธอก็รับจีวรมาก  รับบิณฑบาตมาก 
รับเสนาสนะมาก      รับคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก     ความกําหนาสยิ้ว 
ความเปนผูมีหนาสยิ้ว    ความหลอกลวง   กิรยิาที่หลอกลวง   ความเปนผู 
หลอกลวง    เห็นปานน้ี    นี้เรียกวา    เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยการ 
ซองเสพปจจัย. 
           เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถเปนไฉน   ภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้   มีความปรารถนาลามก   อันความปรารถนาครอบงํา  มีความ 
ประสงคในการยกยอง    คิดวา    ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ 
จึงสํารวมการเดิน  สํารวมการน่ัง  สํารวมการนอน  ยอมต้ังสติเดิน   ต้ังสติ 
ยืน   ต้ังสตินั่ง  ต้ังสตินอน   ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิยืน   ทําเหมือนภิกษุมี 
สมาธินั่ง   ทาํเหมือนภิกษุมีสมาธินอน  และทําเหมือนภิกษุที่เจริญอาปาถก- 
ฌาน  (เจริญฌานตอหนาพวกมนุษย)    การต้ังใจ   ต้ังการดํารงอิริยาบถ 
ความทําหนาสยิ้ว     ความเปนผูมีหนาสยิ้ว     ความหลอกลวง     กริิยาท่ี 
หลอกลวง    ความเปนผูหลอกลวง    เห็นปานน้ี     นี้เรียกวา   เรือ่งความ 
หลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ.  
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           เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียงเปนไฉน    ภิกษุ   
บางรูปในธรรมวินัยนี้    มีความปรารถนาลามก  อันความปรารถนาครอบงํา 
มีความประสงคในการยกยอง    คิดวา    ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบาย 
อยางนี้   จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม    คือพูดวา    สมณะใดทรงจีวรอยางนี้ 
สมณะนั้นมีศักดิ์มาก     สมณะใดทรงบาตรอยางน้ี     สมณะนั้นมีศักดิ์มาก 
สมณะใดทรงภาชนะโลหะ   ทรงธมกรก   ทรงผาสําหรับกรองน้ํา   ถือลกู 
กุญแจ  สวมรองเทา   ใชประคดเอว   ใชสายโยกบาตรอยางนี้   สมณะนั้น 
มีศักดิ์มาก  พูดวา  สมณะใดมีอุปชฌากะอยางนี้    มีอาจารยอยางนี้    มีพวก 
รวมอุปชฌายะอยางนี้     มีพวกรวมอาจารยอยางนี้     มีมิตรอยางนี้    มีพวก 
อยางนี้     มพีวกท่ีคบกันมาอยางนี้    มีสหายอยางน้ี     สมณะนั้นมีศักดิ์มาก 
พูดวา   สมณะใดอยูในวิหารเชนนี้   สมณะนั้นมีศักดิ์มาก   สมณะใดอยูใน 
เรือนมีหลังคาแถบเดียวอยางนี้    อยูในปราสาทอยางนี้    อยูในเรือนมีหลังคา 
โลนอยางนี้     อยูในถ้ําอยางนี้    อยูในท่ีหลีกเรนอยางนี้    อยูในกุฎีอยางนี้ 
อยูในเรือนยอดอยางนี้    อยูในปอมอยางนี้    อยูในโรงกลมอยางนี้    อยูใน 
เรือนท่ีพักอยางนี้    อยูในศาลาที่ประชุมอยางนี้    อยูในมณฑปอยางนี้  อยูที่ 
โคนตนไมอยางนี้    สมณะน้ันมีศักดิ์มาก   อีกอยางหน่ึง  ภิกษุเปนผูมีหนา 
บูดเบ้ียว  ทําหนายนยูยี่  หลอกลวง  ปลิ้นปลอน   ตลบตะแลง   อันผูอ่ืน 
สรรเสริญดวยความที่คนวางหนาวา  สมณะนี้ไดวิหารสมาบัติ   อันมีอยูเห็น 
ปานน้ี   ภิกษุนั้นยอมกลาวถอยคําเชนน้ัน  อันปฏสิังยุตดวยโลกุตรธรรมและ 
นิพพานอันลึกลับ  สุขุม  ละเอียด  ปดบัง  ความทําหนาสยิ้ว   ความเปนผูมี 
หนาสยิ้ว  ความหลอกลวง  กิริยาที่หลอกลวง  ความเปนผูหลอกลวง  เห็น 
ปานน้ี    นี้เรยีกวา   เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียง.  
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           เรื่องความหลอกลวง  ๓  อยางนี้   อันบุคคลใดละ   ตัดขาด  สงบ ระงับ 
แลว  ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   บุคคลน้ันเรียกวา 
ผูไมหลอกลวง  เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ผูหลีกเรนไมหลอกลวง. 
           [๓๙๘]  ตัณหา  เรียกวา  ความทะเยอทะยาน    ในคําวา  ผูไม 
ทะเยอทะยาน  ไมตระหน่ี    ไดแก ความกําหนัด ฯลฯ  อภิชฌา  โลภะ 
อกุศลมูล  ความทะเยอทะยานน้ัน  อันบุคคลใดละ   ตัดขาด  สงบ  ระงับ 
แลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    บุคคลน้ันเรียกวา 
ผูไมทะเยอทะยาน    ไมอยากได   ไมยนิดี   ไมปรารถนา   ไมชอบใจรูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  สกุล   หมูคณะ อาวาส  ลาภ   ยศ  สรรเสรญิ 
สุข  จีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ  รูปธาตุ 
อรูปธาตุ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  สญัญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญา- 
นาสัญญาภพ  เอกโวการภพ  จตุโวการภพ  ปญจโวการภพ  อดีต  อนาคต  
ปจจุบัน  รูปที่เห็น  เสียงที่ไดยิน  อารมณที่ทราบและธรรมารมณที่รูแจง 
เพราฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ผูไมทะเยอทะยาน. 
 

                       วาดวยความคะนอง  ๓  อยาง 
           คําวา ผูไมตระหนี่     ความวา  ความตระหน่ี  ๕ อยาง    คือความ 
ตระหน่ีที่อยู ๑   ความตระหน่ีสกุล ๑  ความตระหน่ีลาภ ๑   ความตระหน่ี 
วรรณะ ๑   ความตระหน่ีธรรม ๑  ความตระหน่ี   กิริยาที่ตระหน่ี  ความ 
เปนผูตระหน่ี    ความเปนผูปรารถนาตาง ๆ  ความเหนียวแนน   ความเปน 
ผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให   ความท่ีจิตอันใคร ๆ ไมเชื่อถือไดในการให 
เห็นปานน้ี    นี้เรียกวา  ความตระหน่ี.  
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           อีกอยางหนึ่ง   ความตระหน่ีขันธก็ดี   ความตระหน่ีธาตุก็ดี ความ 
ตระหน่ีอายตนะก็ดี    นี่เรียกวาความตระหน่ี    ความมุงจะเอาก็เรียกวาความ 
ตระหน่ี  ความตระหน่ีนั้นอันบุคคลใดละ   ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทํา 
ไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    บคุคลน้ันเรียกวา  ผูไม 
ตระหน่ี  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมทะเยอทะยาน   ไมตระหน่ี. 
 

                         วาดวยความคะนอง ๓ อยาง 
           [๓๙๙]  ชื่อวา  ความคะนอง    ในคําวา  ผูไมคะนอง    ไมเปนที่ 
รังเกียจ   ไดแก  ความคะนอง  ๓  อยาง   คือความคะนองทางกาย ๑   ความ 
คะนองทางวาจา ๑  ความคะนองทางจิต  ๑. 
           ความคะนองทางกายเปนไฉน ?   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยูใน 
สงฆก็ดี  อยูในคณะก็ดี    อยูในโรงฉันก็ดี    อยูในเรือนไฟก็ดี   อยูที่ทานํ้า 
ก็ดี    กําลังเขาไปสูละแวกบานก็ดี    เขาไปสูละแวกบานแลวก็ดี     ก็แสดง 
ความคะนองทางกาย. 
           ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางไร  ?   ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้  อยูในสงฆ  ไมทําความยําเกรง   ยนืเบียดพวกภิกษุที่เปน 
เถระบาง   นัง่เบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง   ยืนบังหนาบาง   นั่งบังหนา 
บาง  นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง  นั่งคลุมศีรษะตนบาง   ยืนตัวแข็ง   (ไมกม) 
พูดบาง     แกวงแขนพูดบาง     ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกาย  
อยางนี้. 
           ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางกายอยางไร ?     ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัย   อยูในคณะ  ไมทําความยําเกรง    เม่ือพวกภิกษุที่เปนเถระ  
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ไมสวมรองเทาเดินอยู   กส็วมรองเทาเดินไป   เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดิน 
อยูในที่จงกรมตํ่า   ก็เดินในท่ีจงกรมสูง    เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดินอยู 
บนแผนดิน  ก็เดินในที่จงกรม  ยืนเบียดบาง  นั่งเบียดบาง  ยืนบังหนาบาง 
นั่งบังหนาบาง   นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง   นั่งคลุมศีรษะตนบาง  ยืนตัวแข็ง 
พูดบาง    แกวงแขนพูดบาง    ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางกาย 
อยางนี้. 
           ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางไร ?  ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้     อยูในโรงฉัน   ไมทาํความยําเกรง    นั่งแทรกแซงพวก 
ภิกษุบางรูปท่ีเปนเถระบาง       นั่งกีดกันอาสนะพวกภิกษุที่เปนนวกะบาง 
ยืนเบียดบาง    ยืนบังหนาบาง     นั่งบังหนาบาง    นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง 
นั่งคลุมศีรษะคนบาง   ยนืตัวแข็งพูดบาง   แกวงแขนพูดบาง  ภิกษุอยูใน 
โรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
           ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางไร  ?   ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้   อยูในเรือนไฟ  ไมทําความยําเกรง   ยืนเบียดพวกภิกษุ 
ที่เปนเถระบาง   นั่งเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง  ยืนบังหนาบาง  นั่งบัง 
หนาบาง    นัง่บนอาสนะท่ีสูงบาง    ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง   ไมบอก 
กอนแลวปดประตูบาง       ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกาย  
อยางนี้. 
           ภิกษุอยูที่ทานํ้าแสดงความคะนองทางกายอยางไร ?     ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้  อยูที่ทานํ้า  ไมทําความยําเกรง   ลงเบียดพวกภิกษุที่เปน 
เถระบาง   ลงขางหนาบาง   อาบเบียดบาง   อาบขางหนาบาง  อาบเหนือ  
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น้ําบาง  ข้ึนเบียดบาง  ข้ึนขางหนาบาง  ข้ึนขางเหนือหนาบาง  ภิกษุอยูที่ทา 
น้ํา   แสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
           ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบานแสดงความคะนองทางกายอยางไร ? 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   กําลังเขาไปสูละแวกบาน   ไมทําความยําเกรง 
เดินเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง  เดินขางหนาบาง  เดินข้ึนหนาพวกภิกษุ 
ที่เปนเถระบาง     ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบานแสดงความคะนองทางกาย  
อยางนี้. 
           ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลว    แสดงความคะนองทางกายอยางไร  ? 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เขาไปสูละแวกบานแลว   เมื่อเขาไมบอกวาเขา 
ไปเถิดพระคุณเจา    ก็เขาไป   เมื่อเขาไมบอกวา   ยืนเถิดพระเจาขา   ก็ยืน 
เมื่อเขาไมบอกวา   นั่งเถิดพระคุณเจา   ก็นั่ง  เขาไปสูที่เปนโอกาสไมควร 
บาง       ยืนในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง      นั่งในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง 
ผลุนผลันเขาไปในหองเล็กลับปดบังของสกุล       อันเปนที่นั่งอยูแหงหญิง 
ของสกุล   ธดิาของสกุล   สะใภของสกุล   กุมารีของสกุลบาง   จับศีรษะ 
เด็กบาง       ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางกายอยางนี้ 
นี้ชื่อวาความคะนองทางกาย. 
           ความคะนองทางวาจาเปนไฉน ?   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  อยู 
ในสงฆก็ดี   อยูในคณะก็ดี   เขาไปสูละแวกบานแลวกด็ี   ยอมแสดงความ 
คะนองทางวาจา. 
           ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร ?    ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้   อยูในสงฆ   ไมทําความยําเกรง   ไมบอกพวกภิกษุที่เปน 
เถระกอน   หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไมเชื้อเชิญ  ก็แสดงธรรมแกภิกษุ  
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ทั้งหลายท่ีอยูในอาราม   แกปญหาเอง   สวดปาติโมกขเอง   ยืนตัวแข็งพูด  
บาง      แกวงแขนพูดบาง       ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจา 
อยางนี้. 
           ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร ?   ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้  อยูในคณะไมทําความยําเกรง   ไมบอกแกพวกภิกษุที่เปน 
เถระกอน   หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไมเชื้อเชิญ      ก็แสดงธรรมแกภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีอยูในอาราม   แกปญหาเอง   ยืนตัวแข็งพูดบาง   แกวงแขนพูด 
บาง   แสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายที่อยูในอาราม   แสดงธรรมแกอุบาสก 
ทั้งหลายท่ีอยูในอาราม        แสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายท่ีอยูในอาราม 
แกปญหาเอง    ยืนตัวแข็งพูดบาง    แกวงแขนพูดบาง      ภิกษุอยูในคณะ 
แสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. 
           ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร  ? 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เขาไปสูละแวกบานแลวพูดกะสตรีบาง  กุมาร ี
บาง  พูดฟุงไปวา  ดูกอนหญิงมีชื่ออยางนี้   มีโคตรอยางนี้   สิ่งอะไรมีอยู 
ยาคูมีไหม   ภัตมีไหม   ของควรเค้ียวมีไหม   พวกเราจะด่ืมอะไร  จะฉันอะไร 
จะเค้ียวอะไร   สิ่งอะไรมีหรือ   หรือทานท้ังหลายจะใหอะไรแกเรา   ภิกษุ 
เขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้     นี้ชื่อวาความ 
คะนองทางวาจา. 
           ความคะนองทางจิตเปนไฉน  ?   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  มิใช 
เปนผูออกบวชจากสกุลสูง       ก็มีจิตวางคนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจาก  
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สกุลสูง    มิใชเปนผูออกบวชจากสกุลใหญ    ก็มจิีตวางตนเหมือนกับภิกษุ  
ที่ออกบวชจากสกุลใหญ        มิใชเปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก 
ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก  มิใชเปน 
ผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ  ก็มีจิตวางคนเหมือนกับภิกษุที่ออก 
บวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ     มิใชเปนผูทรงจําพระสูตร       ก็มีจิต 
วางตนเหมือนกับภิกษุผูทรงจําพระสูตร   มิใชเปนผูทรงจําพระวินัย...มใิช 
เปนพระธรรมกถึก . . . มใิชเปนผูถืออยูปาเปนวัตร . . . มิใชเปนผูถือเท่ียว 
บิณฑบาตเปนวัตร . . . มใิชเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . .มิใชเปนผู 
ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร . . . มิใชเปนผูเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอก 
เปนวัตร . . . มิใชเปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร . . . มิใชเปนผูถือไม 
นอนเปนวัตร . . . มิใชเปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร 
...มิใชเปนผูไดปฐมฌาน ฯลฯ    มิใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติ    กม็ีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
นี้ชื่อวาความคะนองทางจิต. 
           ความคะนอง ๓ ประการนี้    บคุคลใดละ   ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว 
ทําไมใหควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   บุคคลน้ันเรียกวา  ผูไม 
คะนอง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมคะนอง. 
 

               วาดวยผูนารังเกียจและไมนารังเกียจ 
           [๔๐๐]   คําวา  ผูไมเปนที่รังเกียจ    ความวา    บุคคลผูเปนที่ 
รังเกียจก็มี   ผูไมเปนที่รังเกียจก็มี.  
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           ก็บุคคลผูเปนที่รังเกียจเปนไฉน  ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปน 
คนทุศีล  มีบาปธรรม   มคีวามประพฤติอันไมสะอาดที่พึงระลึกดวยความ 
ระแวง   มีการงานอันปกปด    ไมใชสมณะ    ก็ปฏิญาณวาคนเปนสมณะ 
มิใชผูประพฤติพรหมจรรย  ก็ปฏญิาณวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย   เปน 
ผูมีความเนาอยู  ณ  ภายใน  มีจิตชุมอยูดวยราคะ  เปนดังวาหยากเยื่อ  บุคคล 
นี้เรียกวา   เปนที่รังเกียจ. 
           อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูมักโกรธ   มีความแคนเคืองมาก   ถูกใครวา 
เขาแตนอย   ก็ขัดใจ  โกรธเคือง  มุงราย  ปองราย  ทําความโกรธ  ความ 
เคือง  ความไมยินดีใหปรากฏ   บุคคลนี้เรียกวา  ผูเปนที่รังเกียจ. 
           อีกอยางหนึ่ง  บุคคลเปนผูมักโกรธ  ผูกโกรธ   ลบหลู   ตีเสมอ  ริษยา 
ตระหนี่   โออวด  มีมารยา  เปนผูกระดาง   ถือตัวจัด    มีความปรารถนา 
ลามก  มีความเห็นผิด  มีความถือทิฏฐิของตน  มีความถือรั้น  มีความสละ 
คืนยาก  บุคคลน้ีเรียกวา  ผูเปนที่รังเกียจ. 
           ก็บุคคลผูไมเปนที่รังเกียจเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผู 
มีศีลสํารวมดวยปาติโมกขสังวร    ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรเห็นภัยใน 
โทษทั้งหลาย   มีประมาณนอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาทั้งหลาย  บุคคล 
นี้เรียกวา   ผูไมเปนที่รังเกียจ. 
           อีกอยางหนึ่ง    บุคคลไมเปนผูมักโกรธ    ไมมีความแคนเคืองมาก 
แมอันใคร ๆ วามากก็ไมขัดใจ    ไมโกรธเคือง    ไมมุงราย    ไมปองราย 
ไมทําความโกรธ  ความเคือง   ความไมยินดีใหปรากฏ    บุคคลนี้เรียกวา 
ผูไมเปนที่รังเกียจ.  
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        อีกอยางหนึ่ง    บุคคลเปนผูไมถือโกรธ    ไมผูกโกรธ    ไมลบหลู 
ไมตีเสมอ    ไมริษยา   ไมตระหน่ี   ไมโออวด   ไมมีมารยา   ไมกระดาง 
ไมถือตัวจัด    ไมมีความปรารถนาลามก    ไมมีความเห็นผิด    ไมถือทิฏฐิ 
ของตน  ไมมีความถือรั้น  มีความสละคืนงาย   บุคคลน้ีเรียกวาผูไมเปนที่ 
รังเกียจ  อริยบุคคลท้ังหมดรวมทั้งกัลยาณปุถุชน  เรียกวาผูไมเปนที่รังเกียจ 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ผูไมคะนอง  ไมเปนที่รังเกียจ. 
 

                                  วาดวยผูสอเสียด 
         [๔๐๑]  ชื่อวา  ความเปนผูมีวาจาสอเสียด     ในคําวา  และไม 
ประกอบในความเปนผูมีวาจาสอเสียด         พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ 
บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีวาจาสอเสียด     คือฟงจากขางนี้แลวไปบอก 
ขางโนน    เพ่ือทําลายคนหมูนี้   หรอืฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้   เพ่ือ 
ทําลายคนหมูโนน    เปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันบาง   สนับสนุนคนท่ี 
แตกกันแลวบาง   ชอบผูที่เปนกกกัน   ยินดีผูที่เปนกกกัน   เพลินผูที่เปน 
กกกัน       เปนผูกลาววาจาที่ทําใหเปนกกกัน     นีเ้รียกวาความเปนผูมีคํา 
สอเสียด   อีกอยางหนึ่ง  บุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ 
คือดวยความมุงหมายเปนท่ีรัก ๑   มีความประสงคใหเขาแตกกัน  ๑. 
         บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางไร  ?  บุคคล 
นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้วา     เราจักเปนที่รัก 
เปนที่ชอบใจ  เปนผูสนิท  เปนภายใน  เปนที่ดีใจ  ของบุคคลน้ี   บุคคล 
นําคําสอเสียดเขาไป  ดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้.  
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           บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขาแตกกันอยางนี้วา    คนเหลาน้ีพึง 
เปนตางกัน  แยกกัน  เปนกกกันเปนสองเหลา   สองพวก  สองฝา  อยางไร 
คนเหลาน้ันพึงแตกกัน  ไมปรองดองกัน    พึงอยูลําบาก  ไมผาสุก  บุคคลมี 
ความประสงคใหเขาแตกกัน    นําคําสอเสียดเขาไปอยางน้ี. 
         คําสอเสียดนี้   บุคคลใด  ละ   ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทําไมให 
ควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   บุคคลน้ันไมประกอบ ไมประกอบ 
ทั่ว  ไมมาประกอบ   ไมมาประกอบพรอม   ในความเปนผูมีวาจาสอเสียด 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา       และไมประกอบในความเปนผูมีวาจาสอเสียด 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลเปนผูหลีกเรน  ไมหลอกลวง  ไมทะเยอทะยาน 
           ไมตระหนี่  ไมคะนอง  ไมเปนท่ีรังเกียจ  และไมประกอบ 
           ในความเปนผูมีวาจาสอเสียด. 
    [๔๐๒]   บุคคลผูไมมคีวามยินดีในวัตถุเปนที่ยินดี  ไมประกอบ 
           ในความถือตัวจัด     ผูละเอียด    มีปฏิภาณไมเชื่อใคร ๆ 
           และไมคลายกําหนัด. 
 

                                    วาดวยกามคุณ 
           [๔๐๓]   กามคุณ  ๕  เรียกวาวัตถุเปนที่ยินดี    ในคําวา  บุคคลผูไม 
มีความยินดีในวัตถุเปนที่ยินดี  เพราะเหตุวา  เทวดาและมนุษยยอมอยาก 
ได  ยินดี  ปรารถนา  รกัใคร   พอใจกามคุณ ๕   โดยสวนมาก  เพราะ- 
เหตุนั้น    กามคุณ ๕  จึงเรียกวาวัตถุเปนที่ยินดี.   ความยินดี    คือความ  
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ปรารถนานั้น    อันชนเหลาใดยังละไมไดแลว  ชนเหลาน้ันก็มีรูปตัณหา  
ไหลหลั่ง   เลื่อนไหล เปนไปในทางจักษุ   มีสัททตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล 
เปนไปทางหู    มีคันธตัณหาหลั่งไหล  เลื่อนไหล  เปนไปทางจมูก   มีรส- 
ตัณหาหลั่งไหล   เลื่อนไหล    เปนไปทางลิ้น   มีโผฏฐัพพตัณหาหลั่งไหล 
เลื่อนไหล   เปนไปทางกาย    มีธรรมตัณหาหลั่งไหล  เลื่อนไหล  เปนไป 
ทางใจ    ความยินดี   คือความปรารถนาน้ัน     อันชนเหลาใดละ   ตัดขาด 
สงบระงับแลว     ทําไมใหควรเกิดข้ึน     เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ     ชน 
เหลาน้ันก็ไมมีรูปตัณหาหลั่งไหล  เลื่อนไหล   เปนไปทางจักษุ  ไมมีสัทท- 
ตัณหาหลั่งไหล  เลื่อนไหล  เปนไปทางหู   ไมมีคันธตัณหาหลั่งไหล  เลื่อน- 
ไหล   เปนไปทางจมูก  ไมมีรสตัณหาหลั่งไหล  เลือ่นไหล เปนไปทางลิ้น 
ไมมีโผฏฐัพพตัณหาหลั่งไหล    เลื่อนไหล    เปนไปทางกาย   ไมมีธรรม- 
ตัณหาหลั่งไหล   เลื่อนไหล  เปนไปทางใจ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมมี 
ความยินดีในวัตถุเปนที่ยินดี. 
 

                                       วาดวยความดูหม่ิน 
           [๔๐๔]    คําวา  ไมประกอบในความดูหมิน่   ความวา  ความดูหม่ิน 
เปนไฉน ?    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยอมดูหม่ินผูอ่ืนโดยชาติบาง   โดย 
โคตรบาง ฯลฯ   โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง   ความถือตัว   กิริยาที่ถือ 
ตัว  ความกําเริบข้ึน  ความฟูข้ึน  ความถือตัวดังวาธงชัย   ความยกยองตน 
ความท่ีจิตใครเปนดังวาธงยอดเห็นปานน้ี   นี้เรียกวา  ความดูหมิ่นนั้น   อัน 
บุคคลใดละ      ตัดขาด   สงบ  ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลว 
ดวยไฟคือญาณ   บุคคลนั้นไมประกอบ   ไมประกอบท่ัว    ไมมาประกอบ  
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ไมมาประกอบพรอม   ในความดูหม่ิน   เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา  ไมประกอบ  
ในความดูหมิ่น. 
           [๔๐๕]  คําวา  ผูละเอียด  มีปฏิภาณ  ความวา   ชื่อวาผูละเอียด 
เพราะประกอบดวยกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม    สติปฏฐาน  สัมมัปป- 
ธาน  อิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงค  อริยมรรคมีองค ๘  อันละเอียด 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผูละเอียด. 
 

                                        ผูมีปฏิภาณ  ๓  จําพวก 
           [๔๐๖]   คําวา  มีปฏิภาณ     ความวา   บุคคลมีปฏิภาณ  ๓ จําพวก 
คือ  บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริยัติ  ๑     บุคคลมีปฏภิาณเพราะปริปุจฉา  ๑ 
บุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคม  ๑. 
           บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริยัติเปนไฉน ?     บุคคลบางคนในพระ- 
ศาสนานี้    เลาเรียนพระพุทธพจน   คือสุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณ   คาถา 
อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก   อัพภูตธรรม  เวทัลละ      ญาณของบุคคลน้ัน 
ยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ   บุคคลน้ีชื่อวา  ผูมีปฏิภาณเพราะปริยัติ. 
           บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉาเปนไฉน ?   บุคคลบางตนในพระ- 
ศาสนานี้    เปนผูไตถามในประโยชนของตน    ในประโยชนที่ควรรู    ใน 
ลักษณะ   ในเหตุ  ในฐานะและอฐานะ   ญาณของบุคคลน้ันยอมแจมแจง 
เพราะอาศัยการไตถามนั้น  บุคคลน้ีชือ่วา  ผูมีปฏภิาณเพราะปริปุจฉา. 
           บุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคมเปนไฉน ?     บุคคลบางคนในพระ- 
ศาสนานี้เปนผูไดบรรลุธรรมท้ังหลาย  คือสติปฏฐาน  ๔   สัมมปัปธาน  ๔  
อิทธิบาท ๔    อินทรีย ๕    พละ ๕   โพชฌงค ๗   อริยมรรคมีองค ๘  
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สามัญญผล  ๔   ปฏิสัมภิทา  ๔   อภิญญา ๖   บุคคลน้ันรูอรรถ    รูธรรม   
รูนิรุตติ   เมื่อรูอรรถ   อรรถก็แจมแจง  เมื่อรูธรรม  ธรรมก็แจมแจง  เมื่อ 
รูนิรุตติ  นริตุติก็แจมแจง  ญาณในอรรถ  ธรรมและนิรุตติ  ทั้ง ๓  นี ้ ชื่อวา 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   บุคคลใดเขาถึง   เขาถึงพรอม  เขาไป  เขาไปพรอม 
เขาไปถึง   เขาไปถึงพรอม  ประกอบแลว  ดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทาน  บุคคล 
ใดไมมีประยัติ    ไมมีปรปิุจฉา    ไมมีอธิคม     ญาณอะไรเลาจะแจมแจงแก 
บุคคลน้ัน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูละเอียดมีปฏิภาณ. 
 

                 วาดวยรูธรรมแลวไมตองเช่ือใครอีก  

           [๔๐๗]   คําวา  ไมเชื่อใคร ๆ  ในคําวา  ไมเชื่อใคร ๆ   ไมคลาย 
กําหนัด  ความวา ภิกษุนั้นยอมไมเชื่อธรรมที่รูยิ่งดวยตนเอง  อันประจักษ 
แกตนเองตอใคร ๆ อ่ืน   ซึ่งเปนสมณะ   พราหมณ   เทวดา   มาร  หรือ 
พรหม  คือไมเชื่อธรรมทีรู่ยิ่งดวยตนเอง  อันประจักษแกตนเองวา  สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง . . .สังขารท้ังปวงเปนทุกข . . .ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา... 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร  ฯลฯ    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมี 
ชรามรณะ.. . . เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ ฯลฯ   เพราะชาติดับ  ชรา 
มรณะจึงดับ . . .นี้ทุกข  ฯลฯ    นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข    เหลาน้ัน 
อาสวะ ฯลฯ    นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ . . .ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง 
ฯลฯ  ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง   ตอใคร ๆ อ่ืนซึ่งเปนสมณะ   พราหมณ 
เทวดา  มาร  หรือพรหม  และไมเชื่อธรรมที่รูยิ่งดวยตนเอง  อันประจักษ 
แกตนเอง  คือความเกิด  ความดับ  คุณ   โทษ  อุบายเครื่องสลัดออกไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 36 

แหงผัสสายตนะ ๖    และความเกิด  ความดับ   คุณ   โทษ    อุบายเครื่อง 
สลัดออกไป  แหงอุปาทานขันธ  ๕   และความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ 
อุบายเครื่องสลัดออกไป    แหงมหาภูตรูป ๔   ตอใคร ๆ อ่ืนซึ่งเปนสมณะ 
พราหมณ  เทวดา  มาร  หรือพรหม    และไมเชื่อธรรมที่รูยิ่งดวยตนเอง 
อันประจักษแกตนเองวา    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา    สิ่งน้ัน 
ทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา   ตอใคร ๆ อ่ืนซึ่งเปนสมณะ  พราหมณ 
เทวดา  มาร  หรือพรหม. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสารีบุตร  เธอยอมเชื่อ 
หรือวา   สัทธินทรีย   วิรยิินทรีย   สตินทรีย   สมาธินทรีย  ปญญินทรีย 
ที่บุคคลเจริญแลว   ทําใหมากแลว  เปนธรรมชาติ    หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะ 
เปนเบื้องหนา    มีอมตะเปนที่สุด.   ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ในขอน้ี   ขาพระองคไมถึงความเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจา 
วา  สัทธินทรีย  วิริยินทรยี  สตินทรีย  สมาธินทรีย   ปญญินทรยี   ที่บุคคล 
เจริญแลว   ทําใหมากแลว    เปนธรรมชาติ   หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปน 
เบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  ขาแตพระองคผูเจริญ    สัทธินทรียเปนตนนั้น 
ชนเหลาใดยังไมรู  ไมเห็น  ไมทราบ  ไมทําใหแจง  ไมถกูตองแลว  ดวย 
ปญญา    ชนเหลาน้ัน    พึงถึงความเชื่อตอชนอ่ืนในขอน้ันโดยแนนอนวา 
สัทธินทรีย ฯลฯ   ปญญนิทรีย   ที่บุคคลเจริญเลว   ทําใหมากแลว  เปน 
คุณชาติ  หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนเบื้องหนา   มีอมตะเปนที่สุด   ขาแต  
พระองคผูเจริญ  สวนวา  สัทธินทรียเปนตนนั้น    ชนเหลาใดรูเห็น     ทราบ 
ทําใหแจง   ถูกตองแลวดวยปญญา   ชนเหลาน้ัน   ไมมีความเคลือบแคลง 
สงสัยในขอนั้นวา สัทธินทรีย...ปญญินทรีย...ทีบ่คุคลเจริญแลว  ทําให  
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มากแลว   เปนคุณชาติ   หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนเบื้องหนา   มีอมตะ 
เปนที่สุด    ขาแตพระองคผูเจริญ    สทัธินทรียเปนตนนั้น   ขาพระองครู 
เห็น  ทราบ  ทําใหแจง    ถูกตองแลวดวยปญญา    ขาพระองคไมมีความ 
เคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นวา   สัทธนิทรีย. . .ปญญินทรีย  ที่บคุคลเจริญ 
แลว    ทําใหมากแลว   เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนเบื้องหนา 
มีอมตะเปนท่ีสุด.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนสารีบุตร   ถกูละ ๆ 
ดูกอนสารีบุตร   ความจริง   สัทธินทรยีเปนตนนั้น   ชนเหลาใด  ยังไมรู 
ไมเห็น  ไมทราบ  ไมทําใหแจง   ไมถกูตองแลวดวยปญญา   ชนเหลาน้ัน 
พึงถึงความเชื่อตอชนอ่ืนในขอน้ันวา     สัทธินทรยี ฯลฯ    ปญญินทรีย 
ที่บุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  เปนคุณชาติ   หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะ 
เปนเบื้องหนา   มีอมตะเปนที่สุด. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นตรสัไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
                   นรชนใด  เปนผูไมเชื่อใคร ๆ  รูวานิพพาน  อันปจจัย 
           อะไร ๆ ทําไมได  ตัดท่ีตอ กําจัดโอกาส  คลายความหวัง 
           เสียแลว   นรชนนัน้แล   ชื่อวาเปนอุดมบุรุษ  ดังน้ี. 
 

                           วาดวยผูไมคลายกําหนดั 
           คําวา  ไมคลายกําหนัด    ความวา  พาลปุถชุนทั้งหมดยอมกําหนัด 
พระเสขะ ๗  จําพวก รวมทั้งกัลยาณปุถุชน ยอมคลายกําหนัด พระอรหันต 
ยอมไมกําหนัด   ทั้งไมคลายกําหนัด   พระอรหันตนั้น      ชื่อวาเปนผูเวน  
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เพราะสิ้นราคะ   ปราศจากราคะ   สิ้นโทสะ   ปราศจากโทสะ   สิ้นโมหะ   
ปราศจากโมหะ  พระอรหันตนั้น    อยูจบพรหมจรรย มีจรณะอันประพฤติ 
แลว ฯลฯ  ไมมีภพใหม  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา ไมเธอใคร ๆ  ไมคลาย 
กําหนัด  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลผูไมมคีวามยินดีในวัตถุเปนที่ยินดี   ไมประกอบ 
           ในความดูหมิ่น   ผูละเอียด   มปีฏิภาณ    ไมเชื่อใคร ๆ 
           และไมคลายกําหนัด. 
    [๔๐๘]  บคุคลไมศึกษา  เพราะอยากไดลาภ  ไมโกรธ   เพราะ 
           ไมไดลาภ   เปนผูไมพิโรธ    และไมติดใจในรส   เพราะ 
           ตัณหา. 
 

                 วาดวยศึกษาเพราะอยากไดลาภ 
           [๔๐๙]  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ไมพึงศึกษาเพราะอยากไดลาภ 
ไมโกรธเพราะไมไดลาภ    ดังตอไปนี้     บุคคลยอมศึกษาเพราะอยากได 
ลาภอยางไร  ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เห็นภิกษุผูได 
จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เธอมีความดําริ 
อยางนี้วา  เพราะเหตุอะไรหนอ  ทานผูนี้จึงไดจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    เธอมีความดําริอยางนี้วา    เพราะเหตุอะไร 
หนอ     ทานผูนี้เปนผูทรงจําพระสูตร    ดวยเหตุนั้น    ทานผูนี้จึงไดจีวร 
บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอหวังไดลาภก็เลาเรียน 
พระสูตร    เพราะเหตุแหงลาภ    เพราะปจจัยเเหงลาภ    เพราะการณะแหง  
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ลาภ  เพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ  ภิกษุยอมศึกษาเพราะอยากไดลาภ  แม  
อยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเห็นภิกษุผูไดจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เธอมีความดําริอยางนี้วา   เพราะเหตุอะไรหนอ 
ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เธอ 
มีความดําริอยางนี้วา   ทานผูนี้เปนผูทรงจําพระวินัย  ฯลฯ  ทานผูนี้เปนผู 
ทรงจําพระอภิธรรม   ดวยเหตุนั้น  ทานผูนี้จึงไดจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร     เธอหวังไดลาภ    ก็เลาเรียนพระอภิธรรม 
เพราะเหตุแหงลาภ    เพราะปจจัยแหงลาภ    เพราะการณะแหงลาภ    และ 
เพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ      ภิกษุยอมศึกษาเพราะอยากไดลาภ      แม 
อยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเห็นภิกษุผูไดจีวร   บิณฑบาต เสนาสนะ  และ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เธอมีความดําริอยางนี้วา   เพราะเหตุอะไรหนอ 
ทานผูนี้จึงไดจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เธอ 
มีความดําริอยางนี้วา    ทานผูนี้เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร    ถอืการเที่ยว 
บิณฑบาตเปนวัตร  ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร  ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร  ถือ 
การเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร   ถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร 
ถือการน่ังเปนวัตร        ถอืการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร 
ดวยเหตุนั้น    ทานผูนี้จึงไดจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร   เธอหวังไดลาภ   ก็เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ฯลฯ  เปน 
ผูถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร       เพราะเหตุแหงลาภ  
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เพราะปจจัยแหงลาภ   เพราะการณะแหงลาภ   และเพราะความเกิดข้ึนแหง 
ลาภ  ภิกษุยอมศึกษาเพราะความอยากไดลาภ  แมอยางนี้. 
           ภิกษุไมศึกษาเพราะอยากไดลาภอยางไร ?    ภิกษุยอมไมศึกษา 
เพราะเหตุแหงลาภ   ไมศึกษาเพราะปจจัยแหงลาภ   ไมศึกษาเพราะการณะ 
แหงลาภ    ไมศึกษาเพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ     ไมหวังไดลาภ     ยอม 
เลาเรียนพระสูตร     ยอมเลาเรียนพระวินัย     ยอมเลาเรียนพระอภิธรรม 
เพ่ือประโยชนฝกตน    เพ่ือสงบตน    เพ่ือใหตนปรินิพพาน    อยางเดียว 
เทาน้ัน  ภิกษุไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ  แมอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุไมศึกษาเพราะเหตุแหงลาภ    ไมศึกษาเพราะ 
ปจจัยแหงลาภ    ไมศึกษาเพราะการณะแหงลาภ   ไมศึกษาเพราะความเกิด 
ข้ึนแหงลาภ     ไมหวังไดลาภ    ยอมเปนผูอยูปาเปนวัตร     ถือการเท่ียว 
บิณฑบาตเปนวัตร  ถือทรงผาบังสกุลเปนวัตร  ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร 
ถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร    ถือไมฉันภัตหนหลังเปน 
วัตร    ถือการน่ังเปนวัตร    ถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปน 
วัตร  เพราะอาศัยความปรารถนานอย   ความสันโดษ  ความขัดเกลากิเลส 
ความสงัด        ความเปนผูมีความตองการดวยกุศลน้ีแตอยางเดียวเทาน้ัน 
ภิกษุไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ  แมอยางนี้    เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ไม 
ศึกษาเพราะอยากไดลาภ. 
 

                           วาดวยโกรธเพราะไมไดลาภ 
           [๘๑๐]   พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   ไมโกรธเพราะไมไดลาภ  ดัง 
ตอไปนี้   บุคคลยอมโกรธเพราะไมไดลาภอยางไร  ?  ภิกษุบางรูปในธรรม-  
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วินัยนี้   ยังโกรธ   ขัดเคือง   แคนใจ   ทําความโกรธ  ความขัดเคืองและ 
ความไมยินดีใหปรากฏวา  เรายอมไมไดสกุล   ไมไดคณะ ไมไดลาภ  ไมได 
ยศ   ไมไดสรรเสริญ    ไมไดสุข   ไมไดจีวร ไมไดบิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ 
ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ไมไดบุคคลเปนคิลานุปฏฐาก   เราเปนผูมี 
ชื่อเสียงไมปรากฏ  บุคคลยอมโกรธ  เพราะไมไดลาภอยางนี้. 
           บุคคลยอมไมโกรธเพราะไมไดลาภอยางไร  ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
ยอมไมโกรธ   ไมขัดเคือง   ไมแคนใจ   ไมทําความโกรธ  ความขัดเคือง 
และความไมยินดีใหปรากฏวา  เรายอมไมไดสกุล  ไมไดคณะ ไมไดอาวาส 
ไมไดลาภ  ไมไดยศ  ไมไดสรรเสริญ     ไมไดจีวร  ไมไดบิณฑบาตไมได 
เสนาสนะ   ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ไมไดบุคคลเปนคิลานุปฏฐาก 
เราเปนผูไมมีชื่อเสียงปรากฏ      บุคคลยอมไมโกรธเพราะไมไดลาภอยางนี้ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บคุคลไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ  ไมโกรธเพราะ 
ไมไดลาภ. 
 

                                  วาดวยความพิโรธ  

           [๔๑๑]   คําวา  ความพิโรธ     ในคําวา  เปนผูไมพิโรธ    และไม 
ติดใจในรสเพราะตัณหา  ดังนี้    ไดแกความปองราย  ความมุงราย  ความ 
ขุนเคือง   ความเคือง   ความเคืองทั่ว  ความเคืองเสมอ  ความชัง  ความชัง 
ทั่ว  ความชังเสมอ  ความพยาบาทแหงจิต  ความประทุษรายในใจ  ความ 
โกรธ  กริิยาที่โกรธ   ความเปนผูโกรธ  ความชัง   กิริยาที่ชัง  ความเปน 
ผูชัง  ความพยาบาท   กิริยาท่ีพยาบาท  ความเปนผูพยาบาท  ความพิโรธ  
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ความพิโรธตอบ   ความเปนผูประทุษราย     ความเพาะวาจาชั่ว   ความไม 
แชมชื่นแหงจิต  นี้เรียกวา   ความพิโรธ   ความพิโรธน้ัน   อันบุคคลใด 
ละ   ตัดขาด    สงบ     ระงับแลว     ทาํไมใหควรเกิดข้ึน     เผาเสียแลว 
ดวยไฟคือญาณ   บุคคลนั้นเรียกวา    ผูไมพิโรธ.    ชื่อวาตัณหา  ไดแก 
รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา   ธรรม- 
ตัณหา.  ชื่อวารส   ไดแก   รสท่ีราก   รสท่ีลําตน    รสท่ีเปลือก   รสท่ีใบ 
รสท่ีดอก   รสท่ีผล   รสเปรี้ยว   รสหวาน   รสขม   รสเผ็ดรอน  รสเค็ม 
รสปรา   รสเฝอน   รสฝาด  รสอรอย    รสไมอรอย   รสเย็น   รสรอน. 
มีสมณพราหมณบางพวกติดใจในรส  สมณพราหมณพวกน้ัน  เที่ยวแสวง 
หารสอันเลิศ    ดวยปลายลิ้น   ไดรสเปรี้ยวก็แสวงหารสไมเปรี้ยว   ไดรส 
ไมเปรี้ยวก็แสวงหารสเปรี้ยว    ไดรสหวานก็แสวงหารสไมหวาน     ไดรส 
ไมหวานก็แสวงหารสหวาน    ไดรสขมก็แสวงหารสไมขม    ไดรสไมขมก็ 
แสวงหารสขม  ไดรสเผ็ดรอนก็แสวงหารสไมเผ็ดรอน   ไดรสไมเผ็ดรอน 
ก็แสวงหารสเผ็ดรอน      ไดรสเค็มกแ็สวงหารสไมเค็ม      ไดรสไมเค็มก็ 
แสวงหารสเค็ม    ไดรสปราก็แสวงหารสไมปรา     ไดรสไมปราก็แสวงหา 
รสปรา  ไดรสเฝอนก็แสวงหารสฝาด   ไดรสฝาดก็แสวงหารสเฝอน    ได 
รสอรอยก็แสวงหารสไมอรอย     ไดรสไมอรอยก็แสวงหารสอรอย      ได 
รสเย็นก็แสวงหารสรอน     ไดรสรอนก็แสวงหารสเย็น     สมณพราหมณ 
พวกน้ันไดรสใด ๆ แลว  ยอมไมยินดีดวยรสน้ัน ๆ   ยอมแสวงหารสอ่ืนๆ 
อีก    เปนผูกาํหนัด     ปรารถนา    ยินดี    ติดใจ     ลุมหลง    ของเกี่ยว 
พัวพัน   ในรสท่ีชอบใจ.   ตัณหาในรส   อันบุคคลใดละ   ตัดขาด   สงบ  
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ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   บุคคลน้ัน 
พิจารณาดวยปญญาแลว     ยอมฉันอาหาร    ไมฉันเพ่ือเลน    ไมฉันเพ่ือ 
เมา   ไมฉันเพ่ือตกแตง    ไมฉันเพ่ือประดับ    ฉันเพ่ือความดํารงรางกาย 
นี้   เพ่ือใหรางกายน้ีเปนไป   เพ่ือกําจัดความลําบาก      เพ่ืออนุเคราะหแก 
พรหมจรรยอยางเดียวเทาน้ัน     ดวยมนสิการวา     เราจะบําบัดเวทนาเกา 
เสีย    จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน   ความดําเนินไป   ความเปนผูไมมีโทษ 
ความอยูสบายของเรา      จักมีดวยอุบายดังน้ี       คนทาแผลเพ่ือจะบมผิว 
คนหยอดนํ้ามันเพลาเกวียนเพ่ือจะขนภาระ       คนกินเนื้อบุตรเปนอาหาร 
เพ่ือจะออกจากทางกันดารอยางเดียวเทาน้ันฉันใด        ภิกษุพิจารณาดวย 
ปญญาแลวพึงฉันอาหารก็ฉันนั้น    ไมฉันเพ่ือเลน     ไมฉันเพ่ือเมา   ไม 
ฉันเพ่ือตกแตง    ไมฉันเพ่ือประดับ     ฉันเพ่ือความดํารงกายน้ี     เพ่ือให 
รางกายนี้เปนไป    เพ่ือกําจัดความลําบาก   เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย 
อยางเดียวเทาน้ัน   ดวยมนสิการวา   เราจักบําบัดเวทนาเกาเสีย   จักไมให 
เวทนาใหมเกิดข้ึน    ความดําเนินไป     ความเปนผูไมมีโทษ     ความอยู 
สบายของเรา    จักมีดวยอุบายดังน้ี     ยอมละ    บรรเทา   ทําใหสิ้นซึ่งรส 
ตัณหา    ใหถึงความไมมีในภายหลัง    เปนผูงด    เวน   เวนขาด   ออก 
สลัด     พนขาด     ไมเกี่ยวของดวยรสตัณหา     เปนผูมีจิตปราศจากเขต 
แดนอยู     เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา    เปนผูไมพิโรธและไมติดใจ   ในรส 
เพราะตัณหา   เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลไมศึกษา  เพราะอยากไดลาภ   ไมโกรธ  เพราะ 
           ไมไดลาภ     เปนผูไมพิโรธ   และไมติดใจในรส เพราะ 
           ตัณหา.  
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                   [๔๑๒]  บุคคลเปนผูมีอุเบกขา  มีสติทุกเมื่อ  ไมสําคัญ 
           วาเสมอเขา    ไมสําคัญวาดีกวาเขา    ไมสาํคัญวาตํ่ากวา 
           เขาในโลก        กิเลสอันหนาท้ังหลายยอมไมมีแกบุคคล 
           นั้น. 
 

                                 วาดวยอุเบกขามีองค  ๖ 
           [๔๑๓]  คําวา  มอีุเบกขา  ในคําวา   บุคคลเปนผูมีอุเบกขา   ม ี
สติทุกเมื่อ    ความวา    เปนผูประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖    กลาวคือ 
เห็นรูปดวยจักษุแลว   ไมดีใจ   ไมเสียใจ   วางเฉย   มีสติสัมปชญัญะอยู 
ไดยินเสียงดวยหู       สูดดมกลิ่นดวยจมูก       ลิ้มรสดวยลิ้น       ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย    รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว     ไมดีใจ     ไมเสียใจ 
วางเฉย    มสีติสัมปชัญญะอยู     เห็นรูปที่ชอบใจดวยจักษุแลว     ยอมไม 
ติดใจ  ไมยินดี  ไมใหราคะเกิด  กายของบุคคลน้ันต้ังอยู   (ไมหว่ันไหว) 
จิตก็ต้ังอยู    ดํารงดีอยู ณ ภายใน   พนวิเศษดีแลว.    อน่ึง   เห็นรูปที่ไม 
ชอบใจดวยจักษุแลว     กไ็มเสียใจ    ไมโกรธ    ไมหดหู     ไมพยาบาท 
กายของบุคคลน้ัน    ต้ังอยู    จิตก็ต้ังอยู   ดํารงดีอยู  ณ ภายใน   พนวิเศษ 
แลว   ไดยินเสียงที่ชอบใจดวยหู   สูดดมกลิ่นที่ชอบใจดวยจมูก   ลิ้มรส 
ที่ชอบใจดวยลิ้น   ถูกตองโผฏฐัพพะที่ชอบใจดวยกาย    รูแจงธรรมารมณ 
ที่ชอบใจดวยใจแลว    ยอมไมติดใจ   ไมยินดี   ไมใหราคะเกิด   กายของ 
บุคคลน้ัน   ต้ังอยู    จิตกต้ั็งอยู    ดํารงดีอยู ณ ภายใน    พนวิเศษดีแลว 
รูแจงธรรมารมณที่ไมชอบใจดวยใจแลว   ก็ไมเสียใจ   ไมโกรธ   ไมหดหู 
ไมพยาบาท    กายของบุคคลน้ันต้ังอยู    จิตก็ต้ังอยู   ดํารงดีอยู   ณ  ภายใน 
พนวิเศษดีแลว  เห็นรูปดวยจักษุแลว   กายของบุคคลน้ันต้ังเฉยอยูในรูปที ่
ชอบใจและไมชอบใจ   จิตก็ต้ังเฉยดํารงดีอยูแลว ณ  ภายใน พนวิเศษดีแลว  
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ไดยินเสียงดวยหู   สูดดมกล่ินดวยจมูก   ลิ้มรสดวยลิ้น    ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกาย     รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว     กายของบุคคลน้ันต้ังเฉยอยูใน 
ธรรมารมณที่ชอบใจและไมชอบใจ    จิตก็ต้ังเฉย    ดํารงดีอยู  ณ  ภายใน 
พนวิเศษดีแลว       เห็นรปูดวยจักษุแลว      ยอมไมกําหนัดในอารมณเปน 
ที่ต้ังแหงความกําหนัด      ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง 
ไมหลงในอารมณเปนที่ต้ังแหงความหลง       ไมโกรธในอารมณเปนที่ต้ัง 
แหงความโกรธ       ไมเศราหมองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความเศราหมอง 
ไมมัวเมาในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความมัวเมา     ไดยินเสียงดวยหู    สูดดม 
กลิ่นดวยจมูก       ลิ้มรสดวยลิ้น      ถกูตองโผฏฐัพพะดวยกาย    รูแจง 
ธรรมารมณดวยใจแลว         ยอมไมกาํหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหงความ 
กําหนัด     ไมขัดเคืองในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง   ไมหลงใน 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงความหลง  ไมโกรธในอารมณเปนที่ต้ังแหงความโกรธ 
ไมเศราหมองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความเศราหมอง          ไมมัวเมาใน 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงความมัวเมา    บคุคลน้ันเปนแตเพียงเห็นในรูปที่เห็น 
เปนแตเพียงไดยินในเสียงท่ีไดยิน        เปนแตเพียงทราบในกลิ่นรสโผฎ- 
ฐัพพะท่ีทราบ     เปนแตเพียงรูแจงในธรรมารมณที่รูแจง      ไมคิดในรูป 
ที่เห็น  ไมติดในเสียงท่ีไดยิน  ไมติดในกลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะท่ีทราบ 
ไมติดในธรรมารมณที่รูแจง    ไมมีตัณหา    อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย    ไม 
พัวพัน  พนขาด  ไมเกี่ยวของในรูปที่เห็น    ยอมมีจิตปราศจากแดนกิเลส 
อยู   ไมมีตัณหา    อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย   ไมพัวพัน    พนขาด     ไม 
เกี่ยวของ    ในเสียงที่ไดยิน    ในกลิ่น   รส   และโผฏฐัพพะท่ีทราบ   ใน 
ธรรมารมณที่รูแจง    ยอมมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู   พระอรหันตมีจักษุ 
ปรากฏ      ยอมเห็นรูปดวยจักษุ     แตมิไดมีฉันทราคะ     มีจิตพนวิเศษ  
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ดีแลว    มีหปูรากฏ   ยอมไดยินเสียงดวยหู    แตมิไดมีฉันทราคะ    มีจิต   
พนวิเศษดีแลว    มีจมูกปรากฏ     ยอมสูดดมกลิน่ดวยจมูก      แตมิไดมี 
ฉันทราคะ   มีจิตพนวิเศษดีแลว    มลีิ้นปรากฏ    ยอมลิ้มรสดวยลิ้น   แต  
มิไดมีฉันทราคะ     มีจิตพนวิเศษดีแลว       มีกายปรากฏ      ยอมถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย  แตมิไดมีฉันทราคะ  มีจิตพนวิเศษดีแลว  มีใจปรากฏ 
ยอมรูแจงธรรมารมณดวยใจ    แตมิไดมีฉันทราคะ     มีจิตพนวิเศษดีแลว 
จักษุเปนธรรมชาติชอบรูป   ยินดีในรปู    ชื่นชมในรูป   พระอรหันตฝก 
คุมครอง    รกัษา     สํารวมจักษุ    และยอมแสดงธรรมเพ่ือความสํารวม 
จักษุนั้น   หูเปนธรรมชาติชอบเสียง   จมูกเปนธรรมชาติชอบกลีน   ลิ้น 
เปนธรรมชาติชอบรส       กายเปนธรรมชาติชอบโผฏฐัพพะ      ใจเปน 
ธรรมชาติชอบธรรมารมณ    ยินดีในธรรมารมณ   ชื่นชมในธรรมารมณ 
พระอรหันตฝกคุมครอง    รกัษา    สํารวมใจ    และแสดงธรรมเพ่ือความ 
สํารวมใจน้ัน 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   ชนท้ังหลาย        ยอมนําพาหนะท่ีเขาฝกแลวไปสูที่ 
           ประชมุ    พระราชาทรงขึ้นพาหนะที่เขาฝกแลว    บุคคล 
           ผูฝกฝนแลวอดกล้ันถอยคําท่ีลวงเกินได   เปนผูประเสริฐ 
           สุดในหมูมนษุย   มาอัสดร   มาสินธพผูอาชาไนย   ชาง 
           ใหญกุญชร   ที่เขาฝกแลว     เปนสัตวประเสริฐ   บุคคล 
           ผูฝกตนแลว    ประเสริฐกวาสัตวเหลาน้ัน   ใคร ๆ ไมพึง 
           ไปถึงนิพพาน  อันเปนทิศท่ีไมเคยไป   ดวยยานเหลาน้ัน 
           เหมือนบุคคลผูฝกแลว  มีตนอนัฝกแลว   ฝกดีแลว  ยอม  
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           ไปถึงได  พระอรหันตไมหว่ันไหวในมานะท้ังหลาย  เปน  
           ผูพนขาดแลวจากภพใหม   เปนผูบรรลุถึงแลวซ่ึงภูมิทีฝ่ก 
           แลว๑    พระอรหันตเหลาน้ันเปนผูชนะแลวในโลก   ผูใด 
           อบรมอินทรียทั้งหลาย     ในโลกท้ังปวง     ทั้งในภายใน 
           ทั้งในภายนอก    ผูนั้นฝกดีแลว    ทราบโลกนี้และปรโลก 
           แลว   รอคอยอยูซึ่งกาลมรณะ. 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูมีอุเบกขา. 
           คําวา    ทุกเมื่อ    คือ    ในกาลทุกเม่ือ    ในกาลท้ังปวง    ตลอด 
นิตยกาล  ตลอดกาลย่ังยืน ฯลฯ   ในตอนวัยหลัง.   คําวา  ผูมีสติ  คือ 
เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ ประการ    กลาวคือ    เม่ือเจริญกายานุปสสนาสติ- 
ปฏฐานในกายก็ชื่อวามีสติ   เมื่อเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนา 
ทั้งหลายก็ชื่อวามีสติ   เมื่อเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิตก็ชื่อวามีสติ 
เมื่อเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลายก็ชื่อวามีสติ  ฯลฯ 
บุคคลน้ันเรียกวา  มีสติ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูมีอุเบกขา   มีสติ 
ทุกเม่ือ. 
 

                                    วาดวยมานะ 
           [๔๑๔]    คําวา  ไมสําคัญวาเสมอเขา...ในโลก  ความวา   ไมยัง 
มานะใหเกิดโดยชาติบาง     โดยโคตรบาง ฯลฯ     โดยวัตถุอยางใดอยาง 
หน่ึงบาง   วาเราเสมอเขา   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมสําคัญวาเสมอเขา.... 
ในโลก. 
 
๑.  อรหัตผล.  
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           [๔๑๕]    คําวา    ไมสําคัญวาดีกวาเขา    ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา 
ความวา   ไมยังความดูหม่ินใหเกิดข้ึนโดยชาติบาง    โดยโคตรบาง ฯลฯ 
โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง    วา    เราดีกวาเขา    ไมยังความถือตัวให 
เกิดข้ึนโดยชาติบาง    โดยโคตรบาง  ฯลฯ    โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึง 
บาง   วา   เราเลวกวาเขา   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ไมสําคัญวาดีกวาเขา 
ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา. 
 

                                 วาดวยกิเลสหนา  ๗  ประการ 
           [๔๑๖]   คําวา   นั้น   ในคําวา   กิเลสอันหนาท้ังหลายยอมไมม ี 
แกบุคคลน้ัน   ไดแก  พระอรหันตขีณาสพ.   ชื่อวากิเลสอันหนาท้ังหลาย 
คือกิเลสอันหนา ๗ ประการ    กลาวคือ   ราคะ   โทสะ   โมหะ    มานะ 
ทิฏฐิ   กิเลส  และกรรม  กิเลสอันหนาเหลาน้ีมิไดมี   คือยอมไมมี  ไมปรากฏ 
ไมเขาไปไดแกบุคคลน้ัน    เปนบาปธรรมอันบุคคลน้ันละ   ตัดขาด  สงบ 
ระงับแลว    ทําใหไมควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ     เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา กิเลสอันหนาท้ังหลายยอมไมมีแกบุคคลน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลเปนผูมีอุเบกขา  มสีติทุกเมื่อ  ยอมไมสําคัญวา 
           เสมอเขา    ไมสําคัญวาดีกวาเขา    ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา 
           ในโลก  กิเลสอันหนาทั้งหลายยอมไมมแีกบคุคลนั้น. 
    [๔๑๗]  ผูใดไมมีความอาศัย    รูธรรมแลวไมอาศัย    ไมมี  
           ตัณหาในภพหรือในความปราศจากภพ.  
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                                            วาดวยความอาศัย  

           [๔๑๘]   คําวา  ผูใด  ในคําวา   ผูใดไมมีความอาศัย   คือพระ- 
อรหันตขีณาสพ.    ชื่อวา    ความอาศัย    ไดแก   นสิัย ๒ ประการ   คือ 
ตัณหานิสัย  ๑  ทิฏฐินิสัย  ๑  ฯลฯ   นีช้ื่อวาตัณหานิสัย  ฯลฯ  นี้ชื่อวา 
ทิฏฐินิสัย  ฯลฯ ผูนั้น ละตัณหานิสัย  สละคืนทิฏฐินิสัย เพราะละตัณหานิสัย 
สละคืนทิฏฐินิสัย   ความอาศัยมิไดมี  ไมปรากฏ  ไมเขาไปไดแกผูใด   คือ 
ความอาศัยนั้น    อันบุคคลใดละ    ตัดขาด   สงบ    ระงับแลว    ทําไมให 
ควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ผูใด 
ไมมีความอาศัย. 
           [๔๑๙]   คําวา   รูแลว    ในคําวา   รูธรรมแลวไมอาศัย    ความวา 
รู   ทราบ   พิจารณา   เทียบเคียง   ใหแจมแจง   ทําใหเปนแจงวา   สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง...สังขารทั้งปวงเปนทุกข....ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  ฯลฯ 
รู   ทราบ   พิจารณา   เทียบเคียง    ใหแจมแจง   ทาํใหเปนแจงวา    สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. 
         คําวา    ไมอาศัย    ไดแก    นิสัย  ๒ ประการ    คือตัณหานิสัย ๑ 
ทิฏฐินิสัย  ๑ ฯลฯ  นี้ชื่อวาตัณหานิสัย  ฯลฯ  นีช้ื่อวาทิฏฐินิสัย   ผูใดละ 
ตัณหานิสัย     สละคืนทิฏฐินิสัย    เปนผูไมอาศัย    ไมพัวพัน    ไมเขาถึง 
ไมติดใจ    ไมนอมใจไป  ออก   สละ    พนขาด   ไมเกี่ยวของ   ซึ่งจักษุ 
หู    จมูก    ลิน้   กาย   ใจ   รูป   เสียง   กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ  สกุล 
คณะ  อาวาส  ฯลฯ   รูปทีเ่ห็น   เสียงที่ไดยิน  กลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะ 
ที่ทราบ     ธรรมารมณทีรู่แจง      เปนผูมีจิตทําใหปราศจากแดงกิเลสอยู 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   รูธรรมแลวไมอาศัย.  
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                                             วาดวยตัณหา 
           [๔๒๐]  ชื่อวา  ตัณหา  ในคําวา  ไมมีตัณหาในภพและในความ 
ปราศจากภพ     คือรูปตัณหา    สัททตัณหา    คันธตัณหา    รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา.   คําวา  ใด   คือ  พระอรหันตขีณาสพ. 
คําวา  ในภพ   คือ  ในภวทิฏฐิ. คําวา  ในความปราศจากภพ  คือ  ใน 
วิภวทิฏฐิ.  คําวา ในภพ คือ ในสสัสตทิฏฐิ.  คําวา  ในความปราศจาก 
ภพ  คือ  ในอุจเฉททิฏฐิ.  คําวา  ในภพ  คือ  ในความเกิดบอย  ๆ ใน 
ความไปบอย ๆ   ในอุปบัติบอย  ๆ   ในปฏิสนธิบอย  ๆ   ในอันใหอัตภาพ 
เกิดบอยๆ  ตัณหายอมไมมี  ไมปรากฏ   ไมเขาไปไดแกผูใด   คือตัณหา 
นั้นอันผูใดละ   ตัดขาด  สงบ  ระงับ   ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลว 
ดวยไฟคือญาณ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูใดไมมีตัณหาในภพและในความ 
ปราศจากภพ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ผูใดไมมีความอาศัย     รูธรรมแลวไมอาศัย     ไมมี  
           ตัณหาในภพ  และในความปราศจากภพ. 
    [๔๓๑]    เรากลาวบุคคลนั้นผูไมเพงในกามท้ังหลายวา      เปน 
           ผูเขาไปสงบ      กิเลสเปนเครื่องรอยรัดท้ังหลาย     ยอม 
           ไมมีแกบุคคลนั้น    บุคคลนั้นไดขามตัณหา     อันชื่อวา 
           วิสัตติกาแลว. 
           [๔๒๒]  คําวา  เรากลาวบุคคลนั้น...วา  เปนผูเขาไปสงบ  ความ 
วา    เรากลาว   บอก   พูด    แสดง   แถลง     ซึ่งบุคคลน้ันวาเปนผูสงบ  
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เขาไปสงบ   เงียบ   ดับ     ระงับแลว     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เรากลาว 
บุคคลน้ัน....วา  เปนผูเขาไปสงบ. 
 

                                             วาดวยกาม   ๒ 
           [๔๒๓]   โดยอุทานวา  กาม  ในคําวา  ผูไมเพงในกามท้ังหลาย 
กามมี ๒ อยาง  คือ  วัตถุกาม ๑   กิเลสกาม ๑ ฯลฯ   กามเหลาน้ีเรียกวา 
วัตถุกาม  ฯลฯ     กามเหลาน้ันเรียกวากิเลสกาม     บุคคลน้ันกําหนดรูวัตถุ 
กามแลว   ละ   สละ   บรรเทา    ทําใหสิ้นใหถึงความไมมีในภายหลังแลว 
ซึ่งกิเลสกาม   ชื่อวาเปนผูไมเพงในกามท้ังหลาย     คือเปนผูปราศจาก  สละ 
สํารอก   ปลอย   ละ   สละคืนกามเสียแลว   เปนผูปราศจาก   สละ  สํารอก 
ปลอย    ละ     สละคืนราคะเสียแลว     เปนผูหายหิว     ดับแลว     เย็นแลว 
เสวยสุข   มตีนเปนดุจพรหมอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมเพงในกาม 
ทั้งหลาย. 
 

                              วาดวยเครื่องรอยรัด  ๔ อยาง 
           [๔๒๔]   ชื่อวา   กิเลสเครื่องรอยรัด     ในคําวา     กิเลสเครื่อง 
รอยรัดท้ังหลาย  ยอมไมมีแกบุคคลน้ัน  คือกิเลสเครื่องรอยรัด  ๔ อยาง 
ไดแก    กิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย   คืออภิชฌา   พยาบาท    สลีัพพัตต- 
ปรามาส    อิทังสัจจาภินิเวส   (ความถอืม่ันวาสิ่งน้ีจริง)   ความกําหนัดใน 
ทิฏฐิของตน.    ชื่อวา    กิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย    คืออภิชฌา   ความ 
อาฆาต    ความไมยินดี   ในวาทะของชนเหลาอ่ืน.   ชื่อวา    กิเลสเครื่อง 
รอยรัดทางกาย   คือพยาบาท.   ความยึดถือศีลหรอืพรต   หรือศีลและพรต   
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ของตน.      ชื่อวา   กิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย      คือสีลัพพัตตปรามาส 
ทิฏฐิของตน.  ชื่อวา    กิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย    คืออิทังสัจจาภินิเวส. 
คําวา   นั้น   ไดแก    พระอรหันตขีณาสพ.   คําวา  กิเลสเครื่องรอยรัด 
ทั้งหลาย   ยอมไมมแีกบคุคลนั้น   ความวา  กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย 
ยอมไมมี    คือมิไดมี    ไมปรากฏ    ไมเขาไปได   คือเปนกิเลสอันบุคคล 
นั้นละ   ตัดขาด    สงบ    ระงับแลว    ทําไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลว 
ดวยไฟคือญาณ      เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา     กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย 
ยอมไมมีแกบุคคลน้ัน. 
 

                                   วาดวยตัณหามีช่ือตาง ๆ 
           [๔๒๕]     คําวา    บุคคลนั้นไดขามตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาแลว  
ความวา     ตัณหาเรียกวาวิสัตติกา     ไดแก     ราคะ    สาราคะ   ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู.   คําวา  วิสัตติกา   ความวา  เพราะอรรถวา 
อะไร  ตัณหาจึงชื่อวา  วิสัตติกา. เพราะอรรถวา  ซานไป เพราะอรรถวา แผ 
ไป   เพราะอรรถวา  แลนไป  เพราะอรรถวา  ไมสม่ําเสมอ  เพราะอรรถวา 
ครอบงํา   เพราะอรรถวา สะทอนไป    เพราะอรรถวา เปนเหตุใหพูดผิด 
เพราะอรรถวา   มีมูลรากเปนพิษ   เพราะอรรถวา   มีผลเปนพิษ   เพราะ 
อรรถวา มีเครื่องบริโภคเปนพิษ  ตัณหาจึงชื่อวา   วิสัตติกา. 
           อีกอยางหนึ่ง  ตัณหานั้นแผไปในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
สกุล   คณะ   อาวาส  ฯลฯ   แลนไป  ซานไปในรูปที่เห็นเสียงที่ไดยิน 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะที่ทราบ  ธรรมารมณที่รูแจง   เพราะฉะนั้น   ตัณหา 
จึงชื่อวา  วิสัตติกา.  คําวา  บุคคลนั้นไดขามตัณหาอันชื่อวาสัตติกาแลว  
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ความวา    บคุคลน้ัน    ไดขาม   ขามข้ึน    ขามพน    ลวงเลย   เปนไป  
ลวงตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาน้ีแลว    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  บุคคลน้ันได 
ขามตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาแลว    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  
                   เรากลาวบุคคลนั้นผูไมเพงในกามท้ังหลายวา   เปนผู 
           เขาไปสงบ  กิเลสเปนเครื่องรอยรัดท้ังหลาย  ยอมไมมแีก 
           บุคคลน้ัน  บุคคลนั้นไดขามตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาแลว. 
    [๔๒๖]  บตุร    ปศุสัตว    ไรนา    และที่ดิน    ยอมไมมแีก 
           บุคคลน้ัน  อัตตทิฏฐิก็ดี  นริัตตทิฏฐิก็ดี  ยอมไมเขาไปได 
           ในบุคคลน้ัน. 
 

                                         วาดวยบตุรเปนตน 
           [๔๒๗]   ศัพทวา  น  ในคําวา  บุตร  ปศุสัตว ไรนา   และท่ีดิน 
ยอมไมมแีกบุคคลน้ัน  เปนปฏิเสธ,  คําวา นั้น  คือ  พระอรหันตขีณาสพ. 
ชื่อวาบุตร  ไดแกบุตร ๔ จําพวก คือ บุตรเกิดแตตน  ๑   บุตรเกิดในเขต  ๑ 
บุตรที่เขาให   ๑  บุตรที่เกิดในสํานัก  ๑.   คําวา  ปศุสัตว  คือ  แพะ   แกะ 
ไก   สุกร   ชาง   โค   มา   ลา.   คําวา  ไรนา  คือ  ไรขาวสาลี   ไรขาวเจา 
ไรถั่วราชมาษ   ไรขาวเหนียว    ไรขาวละมาน   ไรงา.   คําวา   ที่ดิน  คือ 
ที่เรือน   ที่ฉาง   ที่หนาเรือน   ที่หลังเรียน  ที่สวน  ที่อยู.  คําวา  บุตร 
ปศุสัตว  ไรนา   และที่ดิน  ยอมไมมแีกบุคคลน้ัน   คือ   ความยึดถือบุตร 
ความยึดถือปศุสัตว  ความยึดถือไรนา  ความยึดถือท่ีดิน  ยอมไมมี   มิได  
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มี  ไมปรากฏ   ไมเขาไปไดแกบุคคลน้ัน  คือ  เปนสภาพอันบุคคลน้ันละ 
ตัดขาด   สงบ  ระงับแลว  ทําไมใหควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บตุร  ปศุสัตว   ไรนา   และที่ดิน   ยอมไมมีแก 
บุคคลน้ัน.          
                     

                                              วาดวยทิฏฐิ 
           [๘๒๘]  สัสสตทิฏฐิชื่อวาอัตตา  ในคําวา  อัตตทิฏฐิก็ดี   นริัตต- 
ทิฏฐิก็ดี   ยอมไมเขาไปไดในบุคคลนั้น  ดังนี้   ยอมไมมี.    อุจเฉททิฏฐิ 
ชื่อวานิรัตตา  ยอมไมมี   สิ่งท่ียึดถือชื่อวา    อัตตา    ยอมไมมี    สิ่งท่ีพึง 
ปลอยวางชื่อวา   นิรัตตา   ยอมไมมี.   สิ่งท่ียึดถือยอมไมมีแกบุคคลใด   สิ่ง 
ที่พึงปลอยวางก็ไมมีแกบุคคลน้ัน    สิง่ท่ีพึงปลอยวางยอมไมมีแกบุคคลใด 
สิ่งท่ีพึงยึดถือก็ไมมีแกบุคคลน้ัน      บุคคลน้ันผูเปนพระอรหันต    กาวลวง 
ความถือและปลอยวางแลว    ลวงเลยความเจริญและความเสื่อมแลว   บุคคล 
นั้นอยูจบแลว    มีจรณะอันประพฤติแลว  ฯลฯ    ภพใหม    ยอมไมมีแก 
บุคคลน้ัน   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   อัตตทิฏฐิก็ดี   นิรัตตทิฏฐิก็ดี   ยอมไม 
เขาไปไดในบุคคลน้ัน    เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุตร  ปศุสัตว   ไรนา  และท่ีดิน  ยอมไมมีแกบุคคล 
           นั้น  อัตตทิฏฐิก็ดี     นิรัตตทิฏฐิก็ดี     ยอมไมเขาไปไดใน 
           บุคคลน้ัน. 
    [๔๒๙]   พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ     พึงกลาว 
           โดยโทษใด  โทษนั้นไมหอมลอมบุคคลนั้น    เพราะฉะนั้น 
           บุคคลน้ันยอมไมหว่ันไหวในเพราะวาทะท้ังหลาย.  
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           [๔๓๐]  คําวา  ปุถุชน    ในคําวา   พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและ  
พราหมณ   พึงกลาวโดยโทษใด   ความวา  เพราะอรรถวา กระไร จึงชื่อวา 
ปุถุชน   เพราะอรรถวา   ใหกิเลสหนาเกิด  เพราะอรรถวา  เปนผูมีสักกาย- 
ทิฏฐิอันยังไมกําจัดมาก       เพราะอรรถวา       เปนผูเลือกหนาศาสดามาก 
เพราะอรรถวา   เปนผูอันคติทั้งปวง   รอยไวมาก    เพราะอรรถวา    ยอม 
ปรุงแตงดวยอภิสังขารตาง ๆ มาก      เพราะอรรถวา     ยอมลอยไปเพราะ 
หวงกิเลสตาง ๆ มาก   เพราะอรรถวา    ยอมเดือดรอนเพราะกิเลส    เปน 
เหตุใหเรารอนตาง ๆ มาก   เพราะอรรถวา   เปนผูกาํหนัดยินดี   ชอบใจ 
หลงใหล   ติดใจ    เกาะเก่ียว   พัวพันมากในกามคุณ   ๕   เพราะอรรถวา 
เปนผูอันนิวรณ   ๕  รอยรัด    ปกคลมุ   ปดบัง   หุมหอไวมาก   จึงชื่อวา 
ปุถุชน.     คนพวกใดพวกหน่ึงผูเขาถึง     ถึงพรอมดวยการบวชภายนอก 
ศาสนานี้  ชือ่วา    สมณะ.   คนพวกใดพวกหน่ึง   ผูอางตนวาเปนผูเจริญ 
ชื่อวา  พราหมณ.   คําวา  พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ   พึง 
กลาวโดยโทษใด  ความวา  พวกปุถุชนพึงกลาวโดยราคะ  โทสะ  โมหะ 
มานะ  ทิฏฐิ   อุทธัจจะ  วิจิกิจฉาใด   และพึงกลาวโดยอนุสัยใดวา   เปน 
ผูกําหนัด  ขัดเคือง   หลงใหล   ผูกพัน   ถือม่ัน    ถงึความฟุงซาน   ถึง 
ความไมแนนอน   หรือถงึโดยเรี่ยวแรง  กิเลสเครื่องปรุงแตงเหลาน้ัน   อัน 
บุคคลน้ันละแลว   เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องปรุงแตงไดแลว   พวกปุถุชน 
พึงกลาวถึงคติโดยเหตุใดวา       บุคคลน้ันเกิดในนรก       เกิดในกําเนิด 
เดียรัจฉาน   เกิดในเปรตวิสัย   เปนมนุษย   เปนเทวดา    เปนสัตวมีรูป 
เปนสัตวไมมีรูป  เปนสญัญีสัตว  เปนอสัญญีสัตว   เปนเนวสัญญีนาสัญญ-ี 
สัตว  บุคคลน้ันไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย    ไมมีการณะที่เปนเครื่องกลาว   คือ  
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บอก   พูด   แสดง   แถลง   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พวกปุถชุนท้ังพวก  
สมณะและพราหมณพึงกลาวโดยโทษใด. 
 

            วาดวยพระอรหันตไมมีโทษหอมลอม 
           [๔๓๑]  คําวา  นั้น  ในคําวา     โทษน้ันไมหอมลอมบุคคลน้ัน 
ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. ชื่อวาความหอมลอม  ไดแกความหอมลอม ๒ 
อยาง  คือ ความหอมลอมแหงตัณหา ๑  ความหอมลอมแหงทิฏฐิ ๑  ฯลฯ 
นี้ขอวาความหอมลอมแหงตัณหา ฯลฯ    นีช้ื่อวาความหอมลอมแหงทิฏฐิ. 
บุคคลน้ันละความหอมลอมแหงตัณหา      สละคืนความหอมลอมแหงทิฏฐิ 
เสียแลว  เพราะเปนผูละความหอมลอมแหงตัณหา  สละคืนความหอมลอม 
แหงทิฏฐิเสียแลว  จึงไมทําตัณหาและทิฏฐิออกหนา  คือ  เปนผูไมมีตัณหา  
เปนธงชัย    ไมมีตัณหาเปนธงยอด    ไมมีตัณหาเปนใหญ    ไมมีทิฏฐิเปน 
ธงชัย   ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด   ไมมีทฏิฐิเปนใหญ   ไมเปนผูอันตัณหาหรือ 
ทิฏฐิหอมลอมเที่ยวไป เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา โทษนั้นไมหอมลอมบุคคลน้ัน. 
           [๔๓๒]  คําวา  ตสฺมา  ในคําวา  เพราะฉะนั้น  บุคคลนัน้ยอมไม 
หว่ันไหวในเพราะวาทะท้ังหลาย  ความวา  เพราะเหตุนั้น เพราะการณะ 
นั้น  เพราะเหตุนั้น   เพราะปจจัยนั้น   เพราะนิทานนั้น   บุคคลน้ันยอม 
ไมหว่ันไหว คือ ไมโยกโคลง  ไมเอน  ไมเอียง  ไมสะทาน  ไมสะเทือน 
ในเพราะวาทะ        ในเพราะอุปวาทะทั้งหลาย    คือ   เพราะความนินทา 
ติเตียน   ความไมสรรเสรญิ     ไมยกยองคุณความดี   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
เพราะฉะนั้น    บุคคลน้ันยอมไมหว่ันไหวในเพราะวาวาทะทั้งหลาย เพราะ- 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  
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                   พวกปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดย 
           โทษใด     โทษน้ันไมหอมลอมบุคคลนั้น    เพราะฉะน้ัน  
           บุคคลน้ันยอมไมหว่ันไหวในเพราะวาทะท้ังหลาย. 
    [๔๓๓]  บคุคลนั้นเปนมุนี  ปราศจากความกําหนัด  ไมตระหนี่ 
           ยอมไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา    ไมกลาวในความ 
           เปนผูเสมอเขา   ไมกลาวในความเปนผูตํ่ากวาเขา    เปน 
           ผูไมมคีวามกําหนัด  ยอมไมถึงความกําหนัด. 
           [๔๓๔]   ตัณหาเรียกวา  ความกําหนัด  ในคําวา  ปราศจากความ 
กําหนัด   ไมตระหนี่    ไดแก  ราคะ   สาราคะ ฯลฯ   อภิชฌา   โลภะ 
อกุศลมูล  ความกําหนัดน้ัน  อันบุคคลใดละ   ตัดขาด   สงบ   ระงับแลว 
ทําไมใหควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลว ดวยไฟคือญาณ  บุคคลน้ันเรียกวาผูปราศ- 
จากความกําหนัด.  บุคคลน้ันไมกําหนัด  ไมยินดี  ไมหลง ไมติดใจ  เปน 
ผูที่มีความกําหนัดปราศไป   กําจัด  คลายออก  ปลอย  สละคืนแลว  ในรูป 
ฯลฯ    ในรปูที่เห็น     เสียงที่ไดยิน     กลิ่น    รส    โผฏฐัพพะท่ีทราบ 
ธรรมารมณที่รูแจง   เปนผูหายหิว   ดับแลว   เย็นแลว   เปนผูมีตนเปนดัง 
พรหมเสวยสุขอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ปราศจากความกําหนัด. 
           ชื่อวา  ความตระหน่ี   ในคําวา  ไมตระหนี่   ไดแกความตระหน่ี  ๕ 
ประการ  คือ  ความตระหน่ีอาวาส   ความตระหน่ีสกุล   ความตระหน่ีลาภ 
ความตระหน่ีวรรณะ    ความตระหน่ีธรรม   ความตระหนี่   ฯลฯ    ความ 
หวงไว   นี้เรียกวา    ความตระหน่ี.    ความตระหน่ีนั้น    อันบคุคลใดละ 
ตัดขาด   สงบ   ระงับแลว   ไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   
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บุคคลน้ัน     เรียกวา   ไมตระหน่ี   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ปราศจากความ 
กําหนัด  ไมตระหน่ี. 
           [๔๓๕]   คําวา  มนุี   ในคําวา  บุคคลนั้นเปนมุนี    ยอมไมกลาว  
ในความเปนผูสูงกวาเขา  ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา   ไมกลาวใน 
ความเปนผูตํ่ากวาเขา  ความวา  ญาณเรียกวาโมนะ  ฯลฯ   กาวลวงธรรม 
เปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย    บุคคลน้ันชื่อวามุนี    บุคคลผูเปน 
มุนี   ยอมไมกลาว   คือ   ไมบอก   ไมพูด   ไมแสดง   ไมแถลงวา  เราเปน 
ผูดีกวาเขาบาง   เราเปนผูเสมอเขาบาง   เราเปนผูเลวกวาเขาบาง    เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  บุคคลน้ันเปนมุนี  ยอมไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา 
ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา    ไมกลาวในความเปนผูตํ่ากวาเขา. 
 

                      วาดวยความกําหนด  ๒  อยาง 
           [๔๓๖]   ชื่อวา   ความกําหนด  ในคําวา  เปนผูไมมีความกําหนด 
ยอมไมถึงความกําหนด     ไดแกความกําหนด   ๒  อยาง  คือ  ความกําหนด 
ดวยตัณหา ๑   ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑  ฯลฯ     นีช้ื่อวาความกําหนดดวย 
ตัณหา ฯลฯ    นีช้ื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ.   บุคคลนั้นละความกําหนด 
ดวยตัณหา    สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิเสียแลว     เพราะเปนผูละความ 
กําหนดดวยตัณหา   สละความกําหนดดวยทิฏฐิ   จึงยอมไมถึง  คือ  ยอมไม 
เขาถึง   ไมเขาไปถึง   ไมถือ   ไมยึดมัน่    ไมถือม่ัน   ซึ่งความกําหนดดวย 
ทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ยอมไมถึงความกําหนด. 
           ชื่อวา  ความกําหนด    ในคําวา    เปนผูไมมคีวามกําหนด  ไดแก  
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ความกําหนด ๒ อยาง   คือความกําหนดดวยตัณหา  ๑  ความกําหนดดวย   
ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ  นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ  นีช้ื่อวาความกําหนด 
ดวยทิฏฐิ    บุคคลน้ันละความกําหนดดวยตัณหา   สละคืน  ความกําหนด 
ดวยทิฏฐิแลว      เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา     สละคืนความ 
กําหนดดวยทิฏฐิ     จึงยอมไมกําหนดดวยตัณหา    หรือความกําหนดดวย 
ทิฏฐิ  คือ ไมใหเกิด  ไมใหเกิดพรอม  ไมใหบังเกิด   ไมใหบังเกิดเฉพาะ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูไมมีความกําหนด    ยอมไมถึงความกําหนด 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลนั้นเปนมุนี   ปราศจากความกําหนัด   ไมตระหนี่  
           ยอมไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา    ไมกลาวในความ 
           เปนผูเสมอเขา   ไมกลาวในความเปนผูตํ่ากวาเขา   เปนผู 
           ไมมีความกําหนด   ยอมไมถึงความกําหนด. 
    [๔๓๓]  ผูใดไมมีความถือวาของในในโลก      เมือ่สิ่งท่ีถือวา 
           ของตนไมมี   ยอมไมเศราโศก    และไมถึงความลําเอียง 
           ในธรรมทั้งหลาย  ผูนั้นแลเรียกวา   ผูสงบ. 
 
                            วาดวยผูไมความยึดถือ 
           [๔๓๘]   คําวา  ผูใด   ในคําวา   ผูใดไมมีความถือวาของตนใน 
โลก คือ พระอรหันตขีณาสพ.   คําวา  ไมมีความถือวาของตน  คือ  ผูใด 
ไมความถือ  ความยึดมั่น   ความถือม่ัน    ความติดใจ   ความนอมใจถึง  
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ซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ  อะไร ๆ วา  นี้ของเรา    หรือวา  
นี้ของตนเหลาอ่ืน ฯลฯ   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อ 
วา  ผูใดไมมีความถือวาของคนในโลก. 
 
                               วาดวยผูไมเศราโศก 
           [๔๓๙]   คําวา    เมื่อสิ่งท่ีถือวาของตนไมมี      ยอมไมเศราโศก 
ความวา   ไมเศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวนไปแลว   หรือเมื่อวัตถุแปรปรวน 
ไปแลวไมเศราโศกถึง    คือไมเศราโศกถึง    ไมลาํบากใจ    ไมคร่ําครวญ 
ไมทุบอกร่ําไร  ไมถึงความหลงใหลวา   จักษุ   โสตะ   ฆานะ  ชิวหา กาย 
ใจของเรา   แปรปรวนไปแลว    รูป   เสียง   กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะของเรา 
แปรปรวนไปแลว    สกลุ  คณะ   อาวาส   ลาภ   ยศ   สรรเสรญิ   สุข   จีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขารของเรา  แปรปรวนไปแลว 
มารดา  บิดา  พ่ีชาย   นองชาย   พ่ีหญิง   นองหญิง   บุตร   ธิดา  มิตร 
พวกพอง   ญาติสาโลหิตของเรา   แปรปรวนไปแลว   แมเพราะเหตุอยางนี้  
ดังน้ี   จึงชื่อวา  ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีไมมี. 
           อีกอยางหนึ่ง    ผูใดเปนผูอันความไมยินดี  คือ  ทุกขเวทนาถูกตอง 
ครอบงํา   กลุมรุม  ประกอบแลว   ยอมไมเศราโศกถึง  ไมลําบากใจ   ไม 
คร่ําครวญ     ไมทุบอกร่ําไร  ไมถึงความหลงใหล   คือ  เปนผูอันโรคจักษุ 
โรคหู   โรคจมูก   โรคลิน้   โรคกาย   โรคศีรษะ    โรคที่หู    โรคปาก 
โรคฟน   โรคไอ   โรคหืด   โรคไขหวัด   โรคไขพิษ    โรคไขเซื่องซึม 
โรคในทอง   โรคลมสลบ   โรคบิด  โรคจุกเสียด  โรคลงราก    โรคเรื้อน  
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โรคฝ  โรคกลาก  โรคมองครอ  โรคลมบาหมู.  โรคหิดเปอย  โรคหิตดาน  
โรคหูด  โรคละลอก   โรคคุดทะราด  โรคอาเจียนโลหิต   โรคน้ําดีเดือด 
โรคเบาหวาน  โรคเริม  โรคพุพอง  โรคริดสีดวง  อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน 
อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน  อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน   อาพาธสันนิบาต  
อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธ 
เกิดแตความเพียรเกินกําลัง    อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม    ความหนาว 
ความรอน  ความหิว   ความระหาย   ปวดอุจจาระ   ปวดปสสาวะ   ความ 
สัมผัสแหงเหลือบ       ยงุ      ลม      แดด       และสัตวเสือกคลานถูกตอง 
ครอบงํา   กลุมรุม   ประกอบเขา   ยอมไมเศราโศกถึง  ไมลําบากใจ   ไม 
คร่ําครวญ     ไมทุบอกร่ําไร    ไมถึงความหลงใหล    แมเพราะเหตุอยางนี้  
ดังน้ี   จึงชื่อวา  ยอมไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีไมมี. 
           อีกอยางหน่ึง   เมื่อวัตถุไมมีอยู   คือไมปรากฏ     ไมเขาไปได  ยอม 
ไมเศราโศก    ไมลําบากใจ   ไมคร่ําครวญ   ไมทุบอกร่ําไร    ไมถึงความ 
หลงใหลวา  โอ  สิ่งนั้นของเราหนอ   สิ่งน้ันไมมีแกเราหนอ   สิ่งน้ันควรมี 
แกเราหนอ   เราไมไดสิ่งนั้นหนอ   แมดวยเหตุอยางนี้   ดังน้ี  จึงชื่อวา  เมื่อ 
สิ่งท่ีถือวาของตนไมมี  ยอมไมเศราโศกถึง. 
 
                               วาดวยผูไมลําเอียง 
           [๔๔๐]    คําวา     และยอมไมมีความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย 
ความวา   ไมถึงฉันทาคติ   ไมถึงโทสาคติ    ไมถึงโมหาคติ   ไมถึงภยาคติ 
ไมถึงดวยสามารถแหงราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  อุทธจัจะ  วิจิกิจฉา  
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อนุสัยไมดําเนินออก    เลือ่น    เคลื่อนไปดวยธรรมท้ังหลาย     อันทําให 
เปนพวก  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ไมถึงความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย. 
 

                                         วาดวยผูสงบ 
           [๔๔๑]   คําวา   บคุคลนั้นแลเรียกวา   ผูสงบ   ความวา   ผูนั้น 
เราเรียก  คือ  บอก  พูด  แสดง  แถลงวา  ผูสงบ  เขาไปสงบ   เขาไปสงบ 
พิเศษ  ดับ  ระงับแลว   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูนั้นแล  เรยีกวา  ผูสงบ 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ผูใดไมมีความถือวาของตนในโลก      เมื่อสิ่งท่ีถือวา 
           ของตนไมมีอยู     ยอมไมเศราโศกถึง    และไมถึงความ 
           ลําเอียงในธรรมท้ังหลาย   ผูนั้นแลเรียกวา  ผูสงบ. 
                             จบปุราเภทสุตตนิทเทสท่ี  ๑๐  
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                               สัทธัมมปชโชติกา   

             อรรถกถาขุททกนิกาย  มหานิทเทส 
                                        ภาคที่   ๒ 
                     อรรถกถาปุราเภทสุตตนิทเทสท่ี  ๑๐ 
           พึงทราบวินิจฉัยในปุราเภทสุตตนิเทสท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
           พึงทราบเรื่องราวที่เกิดข้ึนโดยเหมือนกันแหงสัตวนี้วา     กถทสฺสี 
บุคคลมีความเห็นอยางไร  ดังนี้เปนตน    และสูตรอ่ืนจากสูตรนี้อีก ๕ สูตร 
 คือ  กลหวิวาทสูตร ๑   จูฬวิยูหสูตร ๑   มหาวิยูหสูตร  ๑   ตุวฏกสูตร  ๑ 
อัตตทัณฑสูตร ๑  แตโดยตางกันพึงทราบดังตอไปนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา      เพ่ือจะทรงแสดงธรรมใหเปนที่สบายของ 
เทวดาที่เปนราคจริตในมหาสมัยนั้น   ทรงใหพระพุทธนิมิตตรัสถามปญหา 
กะพระองคแลวจึงไดตรัส  สมัมาปริพพชานียสูตร   ข้ึนดวยประการใด 
ในมหาสมัยนี้ก็ดวยประการนั้นเหมือนกัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ 
จิตของทวยเทพผูมีจิตเกิดข้ึนวา    กอนกายแตกควรจะทําอะไรหนอ    เพ่ือ 
ทรงอนุเคราะหทวยเทพเหลาน้ัน   จึงทรงพาพระพุทธนิมิตพรอมดวยภิกษุ 
บริวาร  ๒,๕๐๐  รูปมาทางอากาศ   แลวทรงใหพระพุทธนิมิตทูลถามพระ- 
องค  จึงไดตรัสพระสูตรนี้.   ตรัสไวอยางไร.  ตรัสไวดังตอไปน้ี    ธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูใหญยิ่ง  เปนสัตวผูวิเศษ  รูปที่ไดเห็น   เสียงที่ได 
ฟง   อารมณที่ไดทราบ  ไดรูแจง  ไดถงึ  ไดแสวงหา  ไดเที่ยวตามไปดวยใจ 
ของโลกพรอมดวยเทวโลกดวยตนเอง     บรรดารปูารมณที่จําแนกออกไป 
โดยมีสีเขียวเปนตน    รูปารมณไร ๆ   หรือบรรดาสัททารมณที่จําแนกออก  
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ไปโดยมีเสียงกลองเปนตน    อารมณมีสัททารมณเปนตนไร ๆ   มิไดมีในที ่
ไหน ๆ      คือไมมาสูคลองในหวงพระญาณของพระพุทธเจาเหลาน้ันเลย. 
สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิง่ใดท่ีเทวดา 
และมนุษยไดเห็น  ไดฟง  ไดรู  ไดรูแจง  ไดถึง  ไดเที่ยวตามไปดวยใจของ 
โลกพรอมดวยเทวโลก  เรายอมรูสิ่งน้ัน  เราไดรูทัว่ถึงส่ิงน้ันดังน้ี.   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา      ไดทรงกระทําทวยเทพเหลาน้ันท้ังหมดใหเปน ๒ สวน 
โดยเปนภัพพะ  (ควร)  และอภัพพะ  (ไมควร).      สัตวทั้งหลายที่กลาวไว 
โดยนัยมีอาทิวา      สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยเครื่องกั้นคือกรรม   ชื่อวา 
อภัพพะ.   พระพุทธเจาท้ังหลายมิไดทรงเหลียวแลสัตวเหลาน้ัน   แมอยูใน 
ที่เดียวกัน.   สวนสัตวตรงกันขาม  ชื่อวา ภัพพะ.    พระพุทธเจาทั้งหลาย  
เสด็จไปสงเคราะหสัตวเหลาน้ันแมอยูไกล.  ในท่ีประชุมเทวดาน้ัน  เทวดา 
เหลาใดเปนอภัพพะ  พระผูมีพระภาคเจาทรงละเทวดาเหลาน้ัน  ทรงสํารวจ 
เทวดาพวกท่ีเปนภัพพะ       ครั้นทรงสาํรวจแลวไดทรงทําใหเปน  ๖ สวน 
ตามจริต   คือพวกท่ีเปนราคจริตประมาณเทาน้ี   พวกท่ีเปนโทสจริตเปนตน 
ประมาณเทานี้.    ตอแตนั้น  พระองคทรงใครครวญถึงพระธรรมเทศนา 
เปนที่สบายของเทวดาเหลาน้ัน   จึงทรงกําหนดเทศนาไววา    เราจักแสดง 
สัมมาปริพพาชนียสูตรแกเทวดาจําพวกราคจริต     จักแสดงกลหวิวาทสูตร 
แกเทวดาจําพวกโทสจริต   จักแสดงมหาวิยูหสูตรแกเทวดาจําพวกโมหจริต  
จักแสดงจูฬวิยูหสูตรแกเทวดาจําพวกวิตกจริต         จักแสดงตุวฏกสูตรแก 
เทวดาจําพวกศรัทธาจริต    จักแสดงปุราเภทสูตรแกเทวดาจําพวกพุทธิจริต  
แลวทรงคํานึงถึงบริษัทนั้นตอไปวา       บริษัทจะพึงรูโดยอัตตัชฌาสัย 
(อัธยาศัยของตน)   โดยปรัชฌาสัย   (อัธยาศัยของผูอ่ืน)  โดยอัตถุปตติกะ 
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(เรื่องราวที่เกิดข้ึน)  หรือโดยปุจฉาวสะ  (อํานาจของคําถาม) หนอ.  ครั้น  
พระองคทรงทราบวา บริษัทจะพึงรูไดดวยอํานาจคําถาม  จึงทรงดําริวาจะมี 
ใครบางไหมหนอที่สามารถจะกําหนดอัธยาศัยของเทวดาทั้งหลาย  แลวถาม 
ปญหาตามจริต   ทรงเห็นวา   บรรดาภิกษุทั้ง  ๕๐๐  รูปเหลาน้ันแมแตรูป 
เดียวก็ไมสามารถ.      แลวจึงทรงหวนระลึกถึงพระอสีติมหาสาวก     และ 
พระอัครสาวกทั้งสอง  ทรงเห็นวา  แมทานเหลาน้ันก็ไมสามารถ  จึงทรงดําริ 
ตอไปวา   หากเปนพระปจเจกพุทธเจาเลาจะสามารถหรือไมหนอ ทรงทราบ 
วา  แมพระปจเจกพุทธเจาก็ไมสามารถ  จึงหวนระลึกถึงทาวสักกะและทาว 
สุยามะเปนตน      องคใดองคหน่ึงจะพึงสามารถบาง     หากทาวสักกะและ 
ทาวสุยามะองคใดองคหนึ่งสามารถก็จะใหถาม  พระองคจะแกดวยพระองค 
เอง.  แตทานเหลาน้ันก็ไมมีใครสามารถ. 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงดําริวา       พระพุทธเจาเชนเรา 
เทาน้ันพึงสามารถ        แตยังมีพระพุทธเจาองคอ่ืนในที่ไหนอีกบางไหม. 
พระองคจึงแผพระญาณอันหาที่สุดมิไดไปในโลกธาตุอันไมมีที่สุด   ตรวจดู 
โลก   มิไดทรงเห็นพระพุทธเจาองคอ่ืนเลย    ขอท่ีพระองคมิไดทรงเห็นผู 
เสมอดวยพระองคในบัดน้ีไมนาอัศจรรยเลย       แมในท่ีพระองคประสูติก็ 
มิไดทรงเห็นผูเสมอดวยพระองค   ตามนัยดังกลาวแลวในอรรถกถาพรหม- 
ชาลสูตร   จึงไดทรงบันลือสีหนาทแมในธรรมท่ีใคร  ๆ ใหเปนไปไมไดวา 
อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส  เราเปนผูเลิศแหงโลกดังน้ี.  ครั้นพระองคมิไดทรง 
เห็นผูอ่ืนเสมอดวยพระองคอยางนี้จึงทรงดําริวา   หากเราถามแลวตอบดวย 
ตนเอง     เทวดาเหลาน้ันก็ไมสามารถจะรูแจงแทงตลอดได    กเ็มื่อพระ- 
พุทธเจาองคอ่ืนถาม     และเมื่อเราตอบจักนาอัศจรรยกวา     และเทวดา  
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ทั้งหลายก็จักสามารถรูแจงแทงตลอดได  เพราะฉะน้ัน  เราจักเนรมิตพระ-  
พุทธนิมิต   แลวทรงเขาฌานมีอภิญญาเปนบาท   ทรงกระทําบริกรรมดวย 
กามาวจรจิตวา  การถือบาตรและจีวร  การดู  การเหลียว  การคู  การเหยียด 
จงเหมือนเราเถิด.  แลวทรงอธิษฐานดวยรูปาวจรจิตวา  ขอพระพุทธนิมิต  
จงมา    ดุจแหวกมณฑลพระจันทรซึ่งโผลข้ึนจากการลอมของภูเขายุคนธร 
ดานทิศปราจีนเถิด.    หมูเทพเห็นดังนั้นจึงกลาววา    คะโนนทานท้ังหลาย 
พระจันทรโผลข้ึนอีกดวงแลว. พอใกลเขามา  หมูเทพละพระจันทรกลาววา 
ไมใชพระจันทร  พระอาทิตยข้ึน พอใกลเขามาอีก  ไมใชพระอาทิตย  เปน 
เทพวิมานองคหน่ึง  พอใกลเขามา  ไมใชเทพวิมาน   เปนเทพบุตรองคหน่ึง 
พอใกลเขามาอีก   ไมใชเทพบุตร  เปนมหาพรหมองคหน่ึง  พอใกลเขามา 
อีก  ไมใชมหาพรหม  เปนพระพุทธเจาอีกองคหนึ่งเสด็จมา  ดังนี้.   บรรดา 
ทวยเทพเหลาน้ัน  เทพท่ีเปนปุถุชนคิดกันวา   การประชุมเทวดาน้ีจักมี 
พระพุทธเจาองคเดียวหรือมีถึงสององค.       พวกเทพที่เปนอริยะคิดกันวา 
โลกธาตุหน่ึงมิไดมีพระพุทธเจาถึงสองพระองค   พระผูมีพระภาคเจาคงจะ 
ทรงเนรมิตพระพุทธเจาพระองคอ่ืนใหคลายพระองคเปนแน. 
           ลําดับนั้น   เมื่อหมูเทพกําลังดูอยูนั้นเอง    พระพุทธนิมิตเสด็จมาถึง 
มิไดไหวพระทศพล  ทําเสมอ ๆ กันในท่ีเฉพาะพระพักตรแลวประทับนั่ง  ณ 
อาสนะท่ีเนรมิตไว.    พระผูมีพระภาคเจามีพระมหาปุริสุลักษณะ ๓๒   แม 
พระพุทธนิมิตก็มี  ๓๒  เหมือนกัน.    พระผูมีพระภาคเจามีพระฉัพพรรณ- 
รังสีซานออกจากพระวรกาย  แมพระพุทธนิมิตก็เหมือนกัน.   พระรัศมีใน 
พระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา     ยอมกระทบในพระวรกายของพระ- 
พุทธนิมิต.      พระรัศมีของพระพุทธนิมิตก็ยอมกระทบในพระวรกายของ  
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พระผูมีพระภาคเจา.      พระรัศมีเหลาน้ันพุงออกจากพระวรกายของพระ-   
พุทธเจาท้ังสองพระองคจรดถึงภวัคคพรหม   กลบัจากภวัคคพรหมจรดลง 
บนที่สุดขมอมของทวยเทพแลวประดิษฐาน  ณ  ขอบปากจักรวาล.     หอง 
จักรวาลท้ังส้ินไพโรจนดุจเรือนเจดียที่ผูกดวยไมจันทันโคงทําดวยทองคํา. 
ทวยเทพในหมื่นจักรวาลรวมกันในจักรวาลเดียวเขาไปยืนอยูระหวางหอง 
พระรัศมีของพระพุทธเจาท้ังสองพระองค. 
           พระพุทธนิมิต  พอประทับนั่งเทานั้น    เมื่อจะทูลถามถึงอธิปญญา 
เปนตน  จึงตรัสคาถาโดยนัยมีอาทิวา   กถทสฺสี   กถสีโล  อุปสนฺโตติ  วุจฺจติ 
ความวา บุคคลมีความเห็นอยางไร  มีศีลอยางไร  อันบัณฑิตกลาววาเปนผู 
เขาไปสงบแลว   ดังน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นกอน.     พระพุทธนิมิตน้ันถามถึงอธิ- 
ปญญาวา  บคุคลมีความเห็นอยางไร  ถามถึงอธิศีลวา  มีศีลอยางไร  ถาม 
ถึงอธิจิตวา   เปนผูเขาไปสงบแลว.    บทที่เหลือชัดเจนดีแลว.    เพ่ือความ 
แจมแจงในปญหาที่พระพุทธนิมิตถามเปนตน   ทานกลาวไดในปฎก๑วาดังนี้. 
                   บุคคลสอบถามอยู        ยอมเขาถึงธรรมอันเปนกศุล- 
           ประกอบดวยประโยชน   ยอมไมจุติ  ยอมไมเกิด  พระ- 
           พุทธเจาท้ังหลาย      ยอมทรงกลาวถึงบุคคลน้ันเปนไฉน. 
                   บุคคลมีสงสารส้ินไปแลว    ยังไมคลายความกําหนัด 
           ยังไมเปนพระเสกขะ    ยังไมเห็นธรรม   ยงัไมเปนพระ- 
           ขีณาสพ  ยังทรงรางกายไวในท่ีสุด  พระพทุธเจาท้ังหลาย 
           ยอมทรงกลาวถึงบุคคลนั้นเปนไฉน. 
 
๑. อรรถกถาวา  ไมมีในพระไตรปฎก.  
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                   บุคคลเปนผูไมพรอมดวยทุกขสัจจะ    ไมพรอมดวย 
           มรรคสัจจะ   จะดับจากสมุทยสัจจะทั้งใกลไกลไดแตไหน 
           พระพุทธเจาท้ังหลาย   ยอมทรงกลาวถึงบุคคลนั้นเปนไฉน. 
                   จิตนั้นไมมีเหตุ    มีอาศัยรูป  มีปจจัย   ไมใชอสังขตะ 
           มีอสังขตะเปนอารมณ  ไมใชรปู  พระพุทธเจาท้ังหลายทรง 
           กลาวถึงบุคคลนั้นเปนไฉน.  
           ในคาถาเหลาน้ัน  คาถาท่ีหน่ึงพึงทราบวา  ทานกลาวหมายถึง  พระ- 
พุทธนิมิต.  คาถาท่ีสองกลาวหมายถึงพระโพธิสัตวผูมีภพสุดทาย.   คาถาท่ี 
สามกลาวหมายถึงทานผูต้ังอยูในอรหัตผล.  คาถาที่สี่พึงทราบวา  ทานกลาว 
หมายถึงจิตตฺ๑สมังคีอันเปนปุเรจาริก  (เที่ยวไปในกอน)  ในมโนทวารแหง 
การพิจารณาถึงนิพพานในอรูปภพ. 
           บทวา   กีทิเสน   ทสฺสเนน   คือ   ดวยการเห็นเชนไร.      บทวา 
กึสณฺ ิเตน   ดวยความดํารงอยูอยางไร    คือดวยการเห็นคลายกันอยางไร. 
บทวา    กึปกาเรน    ดวยประการอยางไร    คือดวยวิธีอยางไร.    บทวา 
กึปฏิภาเคน    ดวยสวนเปรียบอยางไร   คือดวยอาการอยางไร.   บทวา  ย 
ปุจฺฉามิ ไดแก   ขาพระองคถามถึงบุคคลใด  ขอจงตรัสพยากรณถึงบุคคล 
นั้นแกขาพระองค.   บทวา  ยาจามิ   คือ  ขอใหบอก.  บทวา  อชฺเฌสามิ 
คือ  ขอใหตรัสบอก.    บทวา  ปสาเทมิ  ขอใหประสาท  คือขอยังความ 
โสมนัสใหเกิดในพระสันดานของพระองค.     บทวา  พฺรูหิ   ตรัสเลาเปน 
บทยกหัวขอของบทไขความ.     บทวา   อาจิกขฺ   บอก  คือกลาวดวยอํานาจ 
แหงธรรมที่ควรแสดง.     บทวา   เหเสหิ   แสดง   คือชี้ใหเห็น.     บทวา 
ปฺาเปหิ    แถลง   คือใหรู  ทานกลาววาต้ังอัปปนา   (ความแนบแนน) 
 
๑.  ไดแก  มโนทวารวัชชนะจิต.  
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ไวดวยหัวขอคือญาณจึงแถลงใหรู.  บทวา  ปฏเปหิ  แตงต้ัง  คือบัญญัติ 
อธิบายวา  ใหเปนไป.     หรือขอจงต้ังไวดวยหัวขอคือญาณ.   บทวา  วิวร 
เปดเผย    คือขอจงทําใหเปดเผย   อธิบายวา   เปดเผยแลวจึงแสดง.   บทวา 
วิภช  จําแนก  ความวา ชี้แจงดวยการจําแนกแสดง.   บทวา  อุตฺตานีกโรหิ 
ทําใหต้ืน  คือขอจงทําใหปรากฏ.     อีกอยางหนึ่ง   บทวา   อาจิกฺข  เปน 
รากเหงาของบททั้งหลาย ๖ บทมีเทศนาเปนตน.    ทานกลาวบท ๖ บทม ี
เทศนาเปนตน    เพ่ือเปดเผยความน้ัน.     ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เทเสหิ 
ความวา   ขอพระองคจงแสดงโดยยกหัวขอกอนโดยสังเขปเพ่ืออุคฆติตัญู 
(เพียงยกหัวข้ึนก็รูทันที).   จริงอยูบุคคลผูเปนอุคฆติตัญู   ยอมรูแจงแทง 
ตลอดธรรมท่ีทานกลาวโดยยอและรูครั้งแรก.   บทวา  ปฺาเปหิ   ความวา 
ขอพระองคจงทรงแถลงดวยการขยายความแหงบทที่ยอไวกอนโดยพิสดาร 
เมื่อ  วิปจิตัญู  (รูตอเมื่อขยายความในหัวขอออกไป)    ผูมีปญญาดวยใจ 
ยินดีตอธรรมเหลาน้ัน.   บทวา ปฏเปหิ  ความวา  ขอพระองคจงทรงแตง 
ต้ังดวยการขยายความจําแนกขอความท่ีขยายใหกวางขวางออกไปอีก.  บทวา 
วิวร  ความวา   ขอพระองคจงทรงเปดเผยถอยคําแหงบทท่ีขยายน้ันบอย ๆ. 
บทวา   วิภช   ความวา    ขอพระองคจงทรงจําแนกดวยการอธิบายจําแนก 
ขอความท่ีตรัสไวแลวบอย ๆ.   บทวา  อุตฺตานีกโรหิ   ความวา   ขอพระ- 
องคจงทรงทําใหต้ืนดวยตรัสขอท่ีเปดเผยแลวใหพิสดาร   และดวยตรัสขอท่ี 
พิสดารดวยการชี้แจง.         เทศนานี้เพ่ือรูแจงแทงตลอดของเนยยบุคคล 
(บุคคลผูควรแนะนําส่ังสอนได).    กใ็นการตอบปญหาพระผูมีพระภาคเจา 
มิไดทรงแกอธิปญญาเปนตน    โดยสรุปเมื่อจะทรงแสดงถึงการสงบกิเลสที่ 
ทานกลาววาเปนผูเขาไปสงบ   โดยสภาวะมีอธิปญญาเปนตน   โดยอนุโลม  
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แกอัธยาศัยของเทวดาตาง ๆ  จึงไดตรัสคาถามีคาถาอาทิวา    วตีตณฺโห  ผู 
ปราศจากตัณหา  ดังนี้. 
           ในคาถาเหลาน้ัน  พึงทราบการเชื่อมคาถาน้ีวา  ต พฺรูม ิอปุสนฺโต 
เรากลาวผูนั้นวา   เปนผูเขาถึงความสงบแลวดังน้ี    แหง ๘ คาถาตอนตน. 
แตนั้นพึงทราบนัยการพิจารณาบทตามลําดับ       ดวยบทหลังท้ังหมดน้ีวา 
สเว   สนฺโตติ   วุจฺจติ   ผูนั้นแลเรากลาววา  เปนผูสงบ  ดังนี้    แหงคาถา 
ทั้งหลายอ่ืน. 
           บทวา   วีตตณฺโห  ปุรา  เภทา   กอนแตกายแตกพระอรหันตเปนผู  
ปราศจากตัณหา  คือพระอรหันตละตัณหาไดกอนแตกายแตกแลว.  บทวา 
ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต     คือ  ผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตนมีกาลในอดีตเปนตน. 
บทวา  เวมชฺเฌ    นูปสงฺเขยฺโย   อันใคร ๆ นับไมไดในสวนกลาง   คือ 
อันใคร ๆ นบัไมไดโดยนัยมีอาทิวา    พระอรหันตยินดีแลวในกาลอันเปน 
ปจจุบัน.     บทวา   ตสฺส  นตฺถิ  ปุเรกขฺต  การทําไวในเบื้องหนามิไดมี 
แกพระอรหันตนั้น    คือพระอรหันตนั้นมิไดมีแมการทําไวในเบ้ืองหนาใน 
กาลอันเปนอนาคต    เพราะไมมีการทําไวเบื้องหนาท้ังสอง  พึงทราบการ 
ประกอบความอยางนี้วา  เรากลาวผูนั้นวาเปนผูเขาไปสงบแลว  ดังนี้.  
           บทวา  ปุรา   กายสฺส  เภทา   กอนแตกายแตก    คือกอนแตกรช- 
กาย  (รางกาย)   แตกน่ันเอง.     บทวา  อตฺตภาวสฺส  ไดแก   อัตภาพ 
ทั้งส้ิน.   บทวา  กเฬวรสฺส   นิกฺเขปา  กอนแตทิ้งซากศพ  คือต้ังสรีระไว. 
           บทวา    ชีวิตินฺทฺรยิสฺส  อุปจฺเฉทา    กอนแตขาดชีวิตินทรีย   คือ 
กอนแตขาดชีวิตินทรียสองอยาง.  
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           บทวา  ปุพฺพนฺโต  วุจฺจติ  อตีโต  อทฺธา  อดีตกาลทานเรียกวาสวน 
เบื้องตน    คืออดีตกาลอันเปนสวนเบื้องตนทานกลาววา   กาลลวงไปแลว. 
บทวา    อตีต   อทฺธาน  อารพฺภ    พระอรหันตปรารภถึงอดีตกาล    คือ 
ละตัณหาไดเพราะอาศัยอดีตกาล. 
           พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึง   ภทัเทกรัตตปริยาย (ปริยาย 
วาดวยราตรีเดียวเจริญ)  แมอ่ืนอีกจึงตรัสคํามีอาทิวา  อถวา  อีกอยางหน่ึง 
ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ันบทวา   เอวรูโป   อโหสึ    เราไดมีรูปอยางนั้น  คือ 
เราไดมีรูปอยางนั้นโดยเปนรูปที่นาพอใจอยางนี้วา  แมจะดําก็ไดมีสีเหมือน 
แกวมณีสีคราม.    ในอดตีกาลเราไดมีเวทนาอยางนี้    ดวยอํานาจสุขเวทนา 
โสมนัสเวทนาอันเปนกุศล   เราไดมีสัญญาอยางนี้    ไดมีสังขารอยางนี้    ไดมี 
วิญญาณอยางนี้   ดวยอํานาจสัญญาเปนตนอันสัมปยุตดวยเวทนาน้ันนั่นเอง. 
ในบทเหลาน้ัน    บทวา  นนฺทึ   สมนนฺาเนติ  ไมเปนไปตามความเพลิด- 
เพลิน        คือพระอรหันตทั้งหลายไมเปนไปตามความอยากในรูปเปนตน 
เหลาน้ัน  หรอืทิฏฐิอันสัมปยุตดวยความอยากน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อจะทรงแสดงมหากัจจานภัทเทกรัตตปริ- 
ยายโดยปริยายอ่ืนอีก   จึงตรัสคํามีอาทิวา   อถวา   อิติ   เม  จกขฺุ   อโหสิ 
อีกอยางหนึ่ง  เราไดมีจักษุดังน้ี.    ในบทเหลาน้ันบทวา  จกฺขุ  ไดแก   จักษุ- 
ประสาท.       บทวา    รูปา    ไดแก    รูปอันมีสมุฏฐาน ๔.       โดยนัย 
นี้พึงทราบแมอายตนะท่ีเหลือ.       บทวา   วิฺาณ   ไดแก   วิญญาณอัน 
เปนที่อาศัย.     บทวา  น   ตหภินนฺทติ   ไมเพลินจักษุและรูปนั้น    คือไม 
เพลินจักษุและรูปนั้นดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ.   บทวา    มโน   ในบทนี้  
วา  อิติ  เม  มโน  อโหสิ   อิติ  ธมฺมา   เราไดมีใจดังนี้   มีธรรมารมณดังน้ี   
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เปนภวังคจิต.     บทวา  ธมฺมา  ไดแก  ธรรมารมณอันเปนไปในภูมิ  ๓.  
บทวา  หสิตลปตกีฬิตานิ  ไดแก     หวัเราะเจรจาเลน     คือหัวเราะจน 
เห็นฟน  เจรจาพร่ําเพรื่อและเลนกายกรรมเปนตน.  บทวา  น   ตทสฺสาเทติ 
คือ  พระอรหันตยอมไมพอใจการหัวเราะเปนตน เหลาน้ัน.  บทวา  น   ต 
นิกาเมติ  ไมชอบใจการหัวเราะเปนตนนั้น  คือไมทําความใคร.    บทวา 
น  เตน  จ  วตฺิตึ  อาปชฺชติ   คือ  พระอรหันตไมถึงความปลื้มใจ  คือความ 
ยินดีดวยการหัวเราะเปนตนนั้น. 
           บทวา  ต  ต ปจฺจย  ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺโน   เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัย  
นั้น ๆ คือปจจุบัน.  บทวา  รตฺโตติ  นปูสงฺเขยฺโย   คือ  อันใคร ๆ  นับ 
ไมไดวาเปนผูกําหนัดดวยความยินดี.   แมในตอนตอ ๆ ไปก็มนีัยนี้เหมือน 
กัน.     พึงทราบความเปนไปตามความเพลิน   อันไดแกความเปนไปดวย 
ตัณหาและทิฏฐิ   ดวยอํานาจรูปที่ประณีตและนาพึงพอใจเปนตน    แมใน 
บทมีอาทิวา   เอวรูโป  สิยา  พึงเปนผูมีอยางนี้เปนรูปดังนี้.    บทวา  น 
ปณิทหติ  คือ  ไมต้ังอยูดวยอํานาจความปรารถนา.  บทวา  อปฺปณิธาน- 
ปจฺจยา  เพราะเหตุไมต้ังใจไว   คือเพราะเหตุไมต้ังความปรารถนาไว. 
           บทวา  อสนฺตาสี   ผูไมสะดุง  คือไมสะดุงเพราะไมไดนั้น ๆ.  บท 
วา  อวิกตฺถี  ผูไมโออวด    คือมีปกติไมโออวดดวยศีลเปนตน.     บทวา 
อกุกฺกุจฺโจ  ไมมีความคะนอง  คือเวนจากความคะนองมือเปนตน.  บทวา 
มนฺตภาณี   พูดดวยปญญา  คือกําหนดดวยปญญากอนแลวจึงกลาว.  บทวา 
อนุทฺธโต  ไมฟุงซาน  คือเวน จากการฟุงซาน.   บทวา  สเว    วาจายโต 
สํารวมวาจา     คือสํารวมระวังการพูด    เปนผูกลาววาจาเวน   จากโทษ ๔ 
ประการ.   
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           ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ผูไมโกรธในคําวาผูไมโกรธ    คือเวน 
จากความโกรธ   ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอนท่ีจะกลาวคําใด.   บทวา 
โกโธ   ตาว    วตฺตพฺโพ    ไดแก    ควรกลาวความโกรธกอน.     บทวา 
ทสหากาเรห ิ โกโธ   ชายติ    ความโกรธยอมเกิดดวยอาการ  ๑๐  อยาง. 
บทวา   อนตฺถ   เม  อจริ   เขาไดประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเรา  คือ 
ไดกระทําความไมเจริญใหแกเรา.    พึงทราบความในทุกบทโดยทํานองนี้. 
อีกอยางหนึ่ง    ความโกรธยอมเกิดในที่ไมใชฐานะ     คือไมใชเหตุที่ควร 
โกรธ  เพราะบางคน  ฝนตกมากก็โกรธ  ฝนไมตกเลยก็โกรธ  พระอาทิตย 
รอนไปก็โกรธ   ไมรอนก็โกรธ   เมื่อลมพัดก็โกรธ    ไมพัดก็โกรธ    ไม 
สามารถจะกวาดใบไมที่ตนโพธิ์ไดก็โกรธ   ไมสามารถจะหมจีวรไดก็โกรธ 
ลม  สะดุดหกลมก็โกรธตอ   ทานกลาววา   ความอาฆาตยอมเกิดในที่อัน 
ไมใชฐานะหมายถึงขอนี้.      ความตางแหงกรรมบถยอมมีไดเพราะเกิดข้ึน 
ปรารภสัตวทั้งหลายในฐานะ  ๙  อยางในหนหลังน้ัน.   แตความอาฆาตในท่ี 
ไมใชฐานะเกิดในสังขารทั้งหลายยอมไมกระทําความตางแหงกรรมบถ.  จิต 
ปองรายเพราะจิตเกิดอาฆาต.   ความมุงรายมีกําลังกวา.   ความขัดเคืองดวย 
อํานาจความเบียดเบียน.   ความขุนเคืองเพราะโกรธตอบ.   ความเคืองดวย 
อํานาจความโกรธ.  บทวา  ความเคืองทั่ว  ความเคืองเสมอ  เพ่ิมดวยอํานาจ 
ของอุปสัค.  ความชังดวยอํานาจการประทุษราย.  บทวา ความชังท่ัว  ความ 
ชังเสมอ   เพ่ิมดวยอํานาจของอุปสัค.    ความท่ีจิตเห็นผิด  อาการเห็นผิด 
อาการเปลี่ยนแปลง  ชื่อวาความพยาบาทแหงจิต.   ชื่อวาความประทุษราย  
ทางใจเพราะใจเกิดประทุษราย. ความโกรธดวยอํานาจความเคือง.  กิรยิาที่ 
โกรธมีอาการเคือง.  ความเปนผูโกรธคือความเปนผูเคือง.  ความชังเพราะ  
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ความประทุษราย.   อาการชังคือกิริยาที่ชัง.   ความเปนผูชังคือความเปนผู   
ประทุษราย.    ความพยาบาทคือความปองรายเพราะละภาวะเดิม.    อาการ 
ปองรายคือกิริยาที่พยาบาท.   ความพิโรธเพราะความมุงราย.   ความพิโรธ 
ตอบเพราะความมุงรายบอย ๆ.  บทนีท้านกลาวดวยอํานาจของอาการพิโรธ 
และอาการพิโรธตอบ.     คนกระดางดุรายทานกลาววา   ความเปนผูดุราย 
ความเปนผูดุรายชื่อวาจัณฑิกกะ.   ชื่อวาเปนผูเพาะวาจาชั่ว  เพราะไมเปนผู 
เพาะวาจาดี  การพูดชั่วยังไมบริบูรณทีเดียว. จริงอยู  ในเวลาโกรธยอมไมมี 
คําพูดที่บริบูรณ.  แมบทวาวาจาบริบูรณจะมีแกใคร ๆ ก็ไมเปนประมาณ. 
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ชื่อวา อัสสุโรปะ เพราะเพาะน้ําตา ดวยอรรถ 
วาใหเกิดน้ําตา.  นั่นไมใชเหตุเพราะแมดีใจก็เกิดน้ําตาได.  ความไมแชมชื่น 
แหงจิตเพราะไมมีใจแชมชื่น   โดยตรงกันขามกับมีใจแชมชื่นดังไดกลาวไว 
ในหนหลัง.      ก็เพราะความไมแชมชื่นแหงจิตน้ันยอมมีแกจิตเทาน้ันไมมี 
แกสัตว ฉะน้ันทานจึงกลาววา จิตฺตสฺส แหงจิต.  บทวา  อธิมตฺตปริตฺตตา 
เวทิตพฺพา  ควรรูความโกรธมากโกรธนอย   คือความมากและความนอย  
อธิบายวา  ความโกรธมีกาํลังมากและมีกําลังออน.    บทวา  กิจฺิ   กาเล 
คือ   บางครั้ง.   ปาฐะวา   กิฺจิ   กาล  บางเวลาบาง.   บทวา   จตฺิตาวิล- 
กรณมตฺโต   โหติ   คือ  ความโกรธเปนเพียงทําจิตใหขุนมัว.   อธิบายวา 
เปนเพียงทําจิตใหเศราหมอง.     ปาฐะวา   จิตฺตปฬากรณมตฺโต     เปน 
เพียงกระทําการบีบค้ันจิตบาง.    นั้นไมดี.   อธิบายวา  เปนเพียงทําจิตน้ัน 
ใหลําบาก.     บทวา  น  จ  ตาว   มุขกุลานวิกุลาโน  โหติ    แตยังไม 
ถึงใหหนาเงาหนางอก็มี  คือไมถึงทําหนาเบี้ยวหนาบูดก็มี.   บทวา  น   จ 
ตาว  หนุสโฺจปโน  โหติ  ความโกรธไมถึงทําใหคางสั่นก็มี   คือไมถึง  
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ทําใหคางสั่นไปมาก็มี.   บทวา  น   จ  ตาว  ผรุสวาจ  นิจฺฉารโณ  โหติ   
ความโกรธยังไมใหเปลงผรุสวาจาก็มี   คือความโกรธยังไมถึงออกภายนอก 
ดวยการเปลงผรุสวาจาตัดจุดสําคัญของรางกายของตนอ่ืน.    บทวา  น  จ 
ตาว   ทิสาวิทิส  อนุวิโลกโน   โหติ  ความโกรธไมถึงใหเหลียวดูทิศตาง ๆ 
ก็มี  คือไมถงึใหเหลียวดูทิศนอยบอย ๆ  เพ่ือหาทอนไมเปนตน  เพ่ือเง้ือตี 
คนอ่ืน.   บทวา  น  จ  ตาว   ทณฺฑสตฺถปรามสโน  โหติ  ความโกรธ 
ยังไมถึงจับทอนไมและศัสตราก็มี   คือไมถึงจับทอนไมและศัสตรามีคมขาง 
เดียวเปนตน  เพ่ือความอาฆาต.   บทวา น จ  ตาว  ทณฺฑสตฺถ  อพฺภุกฺ-  
กิรโณ  โหติ    ความโกรธยังไมถึงเง้ือทอนไมและศัสตราก็มี     คือไมถึง- 
เง้ือทอนไมและศัสตราประหารดังท่ีกลาวไวแลวก็มี.    บทวา   น   จ   ตาว 
ทณฺฑสตฺถ   อภินิปาตโน  โหติ  ความโกรธยังไมถงึใหทอนไมและศัสตรา 
ถูกตองก็มี     คือยังไมถึงขวางทอนไมและศัสตราสองอยางเพ่ือประหารคน 
อ่ืน.   บทวา น จ ตาว   ฉทิฺทวิฉิทฺหกรโณ  โหติ   ความโกรธยังไมถึงทํา 
ใหเปนแผลใหญก็มี   คือไมทําใหรางกายคนอ่ืนแยกออกเปนเสี่ยง ๆ  ดวย 
การขวางทอนไมและศัสตราเปนตน    และไมทําใหเปนแผลโดยอาการหลาย 
อยาง.      ปาฐะวา  ฉินฺหวิฉินฺทกรโณ  ก็มีบาง.      บทวา  น   จ  ตาว 
สมฺภฺชนปลิภฺชโน  โหติ  ความโกรธยังไมถึงทําใหกระดูกหักก็มี  คือ 
ยังไมถึงทําใหรางกายขาดเปนจุณวิจุณไป.   บทวา  น  จ  ตาว    องฺคมงฺคา- 
ปกฑฺฒโน   โหติ  ความโกรธยังไมถึงทําใหอวัยวะนอยใหญหลุดไปก็มี คือ 
ยังไมถึงทําใหอวัยวะนอยใหญแหลกละเอียดไป.  บทวา  น  จ  ตาว  ชีวิตา 
ปนาสโน   โหติ  ความโกรธยังไมถึงใหชีวิตดับก็มี  คือยังไมถึงใหชีวิตินทรยี 
ดับ.   บทวา น จ  ตาว สพฺพงฺคปริจฺจาคาย  สณฺ ิโต โ หติ  ความโกรธ  
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ไมถึงเสียสละชีวิตของตนใหหมดไปก็มี  คือยังไมถึงเพ่ือใหชีวิตท้ังหมดของ 
ผูอ่ืนพินาศ หรือชีวิตของตนพินาศ.   ขอนี้ทานอธิบายวา   เมื่อใดดํารงอยู 
เพ่ือฆาผูอ่ืนแลวจึงฆาคน   เมื่อน้ันชื่อวาสละอวัยวะใหหมด.   สมดังท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   บุคคลฆาความโกรธเสียไดยอมอยูเปนสุข   ฆาความ 
           โกรธไดแลว  ยอมไมเศราโศก  ดูกอนพราหมณ  พระอรยิ- 
           เจาท้ังหลาย   ทรงสรรเสริญการฆาความโกรธ   อันมีราก 
           เปนพิษ   มียอดหวาน     เพราะวาบุคคลฆาความโกรธได 
           แลวยอมไมเศราโศก. 
           บทวา   ยโต   แปลวา    เม่ือใด.      บทวา   ปรปุคฺคล   ฆาเตตฺวา 
ความโกรธใหฆาบุคคลอ่ืน   คือทําบุคคลอ่ืนใหพินาศ.     บทวา   อตฺตาน 
ฆาเตติ  ความโกรธใหฆาตน     คือยังตนใหตาย.   บทวา  ปรมุสฺสาหคโต 
ความโกรธเปนไปรุนแรงอยางหนัก    คือถึงความมีกําลังอยางยิ่ง.     บทวา 
ปรมเวปุลฺลปฺปตฺโต   คือ  ถึงความเปนของมากอยางย่ิง.   บทวา  โกธสฺส 
ปหีนตฺตา  เพราะละความโกรธไดเเลว  คือเพราะความโกรธมีประการดังกลาว 
แลวไดดวยอนาคามิมรรค.   บทวา  โกชวตฺถุสฺส  ปริฺาตตฺตา   เพราะ 
กําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ       คือเพราะกําหนดรูวัตถุอันไดแกสิ่งนารัก 
ไมนารัก   และสิ่งอันไมใชฐานะอันเปนที่ต้ังเปนเหตุแหงความโกรธ   ดวย 
ญาตปริญญา    (กําหนดรูดวยการรู)    ติรณปริญญา     (กําหนดรูดวยการ 
พิจารณา).  บทวา  โกธเหตุสฺส   อุปจฺฉินฺนตฺตา   เพราะตัดเหตุแหงความ 
โกรธเสีย       คือเพราะตัดจิตตุปบาทอันสหรคตดวยโทมนัสอันเปนเหตุให 
ความโกรธเกิด.  
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           บทวา  ตาสี  เปนผูสะดุง  คือมีความกลัวเปนปกติ.  บทวา  อุตฺตาสี 
เปนผูหวาดเสียว     คือมีความกลัวอยางยิ่งเปนปกติ.    บทวา    ปริตฺตาสี  
เปนผูสยดสยอง คือมีความกลัวเปนปกติโดยรอบ.  บทวา  ภายติ   ยอมกลัว 
คือยอมถึงความกลัว.   บทวา    สนฺตาส    อาปชฺตติ    ยอมถึงความสะดุง 
คือยอมถึงความผิดรูป.   บทวา   กตฺถี  โหติ    เปนผูอวด  คือมีปกติกลาว 
คุณของคน.  บทวา  วิกตฺถี   เปนผูโออวด    คือเปนผูมีปกติกลาวคุณโดย 
ประการตาง ๆ หลายอยาง.  บทวา   ชาติยา  วา    ถงึพรอมดวยชาติบาง 
คือถึงพรอมดวยชาติมีความเปนกษัตริยเปนตน.  บทวา  โคตฺเตน   วา ดวย 
โคตรบาง  คือโคตรชั้นอุกฤษฏ   มโีคตมโคตรเปนตน.  บทวา  โกลปุตฺ- 
ติเกน    วา    ดวยเปนบุตรแหงตระกูลบาง    คือดวยความเปนผูมีตระกูล  
ใหญ.  บทวา   วณฺณโปกฺขรตาย   วา   ดวยความเปนผูมีรูปงามบาง    คือ 
ดวยความเปนผูมีรางกายสมบูรณดวยผิวพรรณ.  สรีระทานเรียกวา  โปกขระ 
อธิบายวา     เพราะมีรูปงามสมบูรณดวยผิวพรรณแหงสรีระนั้น.     บทวา 
ธเนน  วา  เปนอาทิ  มีความงายทั้งน้ัน . 
           บทวา   กุกฺกุจฺจ   ความรําคาญ    เปนบทแสดงหัวขอของบทขยาย.  
ในบทนั้น    การทําท่ีนาเกลียดชื่อวา  กุกฺกต.  ความเปนแหงการกระทําอัน 
นาเกลียดนั้น  ชื่อวา  กุกกจุจะ.   ความนาเกลียดนั้นพึงเห็นวา  มีความเดือด 
รอนในภายหลังเปนลักษณะ   มีการเศราโศกถึงส่ิงท่ีทําแลวและยังไมไดทํา 
เปนรส   มีความเดือดรอนเปนปจจุปฏฐานะ  (ความปรากฏ)  มีการกระทํา 
และไมกระทําเปนปทัฏฐานดุจความเปนทาส.    บทวา     หตฺถกุกฺกุจฺจมฺป 
ความรําคาญมือบาง  คือทาความนาเกลียดดวยมือ  ชื่อวา กุกกฺต. ความเปน 
แหงความนาเกลียดดวยมือน้ันชื่อวา   หัตถกุกกุจจะ  แมในความทําความ  
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รําคาญดวยเทาเปนตน   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา อกปฺปเย  กปฺปยสฺ-   
 ิตา   ความสําคัญในสิ่งไมควรวาควร   คือเค้ียวกินเนื้อหมีวาเปนเนื้อสุกร 
บริโภคโภชนะอันเปนอกัปปยะวาเปนโภชนะอันเปนกัปปยะ     บริโภคใน 
เวลาวิกาลดวยสําคัญวาเปนกาล   ดื่มน้าํท่ีเปนอกัปปยะ  วาเปนน้ํากัปปยะ นี้  
ชื่อวาความสําคัญในสิ่งไมควรวาควร.  บทวา  กปฺปเย  อกปฺปยสฺ ิตา  
ความสําคัญในสิ่งควรวาไมควร   คือเค้ียวกินเนื้อสุกรวาเปนเนื้อหมี   เค้ียว 
กินเน้ือมฤควาเปนเนื้อเสือเหลือง        บริโภคโภชนะที่เปนกัปปยะวาเปน 
โภชนะที่เปนอกัปปยะ    บริโภคในกาลสําคัญวาเปนในเวลาวิกาล    ดื่มน้ํา 
ที่เปนกัปปยะวาเปนอกัปปยะ    นี้ชื่อวาสําคัญในสิ่งควรวาไมควร.   บทวา 
อวชฺเช   วชฺชสฺ ิตา  คือ  ความสําคัญในสิ่งไมมีโทษวามีโทษ.    บทวา 
วชฺเช   วชฺชสฺ ิตา   คือ  ความสําคัญในสิ่งมีโทษวาไมมีโทษ.   บทวา 
กุกฺกุจฺจายนา   ความรําคาญ     คืออาการแหงความรําคาญ.   บทวา  กุกฺกุจ-ฺ   
จายิตฺตฺต   กิริยาท่ีรําคาญ  คือความเปนสิ่งที่นารําคาญ.  บทวา   เจตโส 
วิปฺปฏิสาโร   ความเดือดรอนจิต    คือจิตผิดรูปจิตพลาน.   บทวา   มโน- 
วิเลโข   คือ  ความกลุมใจ.  บทวา กตตฺตา  จ   อกตตฺตา  จ  เพราะทําและ 
เพราะไมทํา   คือเพราะทํากายทุจริตเปนตน   และเพราะไมทํากายสุจริตเปน 
ตน.   บทวา     กต   เม  กายทุจฺจริต  เราทํากายทุจริต   คือเราทําความ 
ประพฤติทุจริตทางกาย   เพราะความเนาของกิเลสทางกาย.   บทวา    อกต 
เม  กายสุจรติ  เราไมทํากายสุจริต  คือเราไมทําความประพฤติสุจริตทางกาย. 
แมในวจีทุจริต   และวจีสุจริตเปนตน    ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา   จิตฺตสฺส   แหงจิต   คือไมใชสัตว  ไมใชบุคคล.    บทวา  
อุทฺธจฺจ  ฟุงซาน. บทวา อวูปสโม  คือ  ไมสงบ.  บทวา  เจตโส    วิกฺเขโป   
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ไดแก   จิตกวัดแกวง.  บทวา    ภนฺตตฺต    จิตฺตสฺส   ความท่ีจิตหมุนไป 
คือความท่ีจิตหมุนไป   ดุจยานหมุนไปและโคหมุนไปเปนตน.   ดวยบทน้ี 
ทานกลาวความด้ินรนในอารมณเดียวนั่นแล.    จรงิอยู  ความฟุงซานยอม 
ดิ้นรนไปในอารมณเดียว      ความสงสัยยอมด้ินรนไปในอารมณตาง ๆ  
บทวา  อิท  วจฺุจติ  อุทฺธจจฺ   คือ  นี้ทานเรียกวาความฟุงซาน.  
          บทวา มุสา ในบทวามุสวาท ปหาย  ละมุสาวาท   นี้เปนวจีประโยค 
หรือกายประโยค  อันหักเสียซึ่งประโยชนของผูมุงจะกลาวใหผิด  เจตนาอัน 
มีกายประโยคหรือวจีประโยคเปนที่ต้ังของผูพูดเพ่ือใหคนอ่ืนเขาใจผิด  โดย 
ความประสงคจะพูดใหผิด  ชื่อวามุสาวาท. อีกนัยหน่ึง. บทวา  มุสา คือเปน 
วัตถุที่ไมจริง  ไมแท.  บทวา  วาโท  คือ  การใหเขารูวัตถุนั้นโดยความเปน 
จริงโดยความแท.  อนึ่งโดยลักษณะเจตนาอันจะใหเขารูอยางนั้นต้ังข้ึนแกผู 
ประสงคจะใหผูอ่ืนรูวัตถุอันไมเปนจริงโดยความเปนจริง   กช็ือ่วามุสาวาท. 
ซึ่งมุสาวาทน้ัน. บทวา  ปหาย  ละมุสาวาทน้ัน   คือละความเปนผูทุศีลอันได 
แก   เจตนาจะพูดเท็จน้ีเสีย.   บทวา   ปฏิวิรโต    เวนขาด    คืองดเวนจาก 
ความเปนผูทุศีลนั้นต้ังแตเวลาละไดแลว.  พึงทราบความในบทท้ังหลายเห็น 
ปานน้ีแมอ่ืนโดยนัยนี้วา   แมความคิดวาจักลวงก็ยังไมมี  จะกลาวไปทําไมถึง 
ธรรมอันควรรูดวยจักษุโสตะและกายเลา. ชื่อวา  สจฺจวาที   เพราะพูดจริง. 
ชื่อวา  สจฺจสนฺโธ   ดํารงคําสัตย    เพราะสืบทอดคําสัตยไวดวยความจริง 
อธิบายวา    ไมพูดเท็จในระหวาง ๆ.   เพราะคนใดบางครั้งพูดเท็จ   บาง 
ครั้งพูดจริง    คําสัตยของบุคคลน้ันไมสืบตอดวยความสัตย   เพราะเขาพูด 
เท็จในระหวาง  เพราะฉะน้ัน คนนั้นไดชื่อวาไมดํารงคําสัตย.  บุคคลน้ีไมพูด 
เท็จ  แมเพราะเหตุความเปนอยู  ยอมดํารงความสัตยไวดวยความสัตยเหมือน  
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กัน   ก็ไมชื่อวาเปนผูดํารงคําสัตย,   บทวา  เถโต   คือม่ันคง.  อธิบายวา   
มีถอยคําม่ันคง,  บุคคลคนหนึ่งเปนผูมีถอยคําไมมั่นคง   ดุจสียอมผา  ดุจหลัก 
ปกที่กองแกลบ  และดุจฟกวางบนหลังมาฉะน้ัน     คนหน่ึงมีถอยคําม่ันคง 
ดุจรอยจารึกบนแผนหิน   และดุจเสาเข่ือนฉะนั้น.  แมจะเอาดาบตัดศีรษะก็ 
ไมยอมพูดเปนคําสอง.  บคุคลน้ีทานเรียกวาผูมีวาจามั่นคง.  บทวา ปจฺจยิโก 
คือเชื่อถือได  อธิบายวา มั่นอยูในคําสัตย.  จริงอยู  คนบางคนเชื่อถือไมได 
เมื่อเขากลาววา  คนโนนพูดเรื่องอะไร  ก็พูดวา  พวกทานอยาเชื่อคําของ 
เขาเลย.  คนหนึ่งเชื่อถือได  เมื่อเขากลาววา  คนโนนพูดเรื่องอะไรก็พูดวา 
ผิวา  คนนั้นพูดถือเปนประมาณได  ไมตองสอบสวน  นี้ตองเปนอยางนั้น 
ดังน้ี     บุคคลน้ีทานกลาววา   เปนบุคคลเชื่อถือได.  บทวา  อวิสวาทโก 
โลกสฺส    ไมพูดใหเคลื่อนคลาดแกโลก    อธิบายวา    ไมพูดใหชาวโลก 
เขาใจผิด     เพราะเปนผูกลาวคําสัตยนั้น.    พึงทราบความในบทมีอาทิวา 
ปสุณาวาจ  ปหาย  ละปสุณาวาจา    ดังตอไปนี้   วาจาที่บุคคลพูดทําให 
เขารักตน  ทําความสอเสียดแกผูอ่ืน  ชื่อวาปสุณาวาจา. วาจาที่ทําความหยาบ 
ใหคนบาง  ใหผูอ่ืนบาง   แมวาจาเองก็หยาบไมเพราะหู    ไมสุขใจ   ชื่อวา 
ผรุสวาจา.  บคุคลผูกลาวคําเพอเจอไมมีประโยชน   ชื่อวาสัมผัปปลาปะ.  แม 
เจตนาใดอันเปนเหตุแหงคําพูดเหลาน้ัน    ยอมไดชื่อวาปสุณาวาจาเปนตน 
เหมือนกัน  เจตนานั้นทานประสงคเอาในที่นี้.  บทวา  อิเมส  เภทาย   เพ่ือ 
ทําลายคนหมูนี้    คือเพ่ือทําลายผูที่ฟงในสํานักของผูที่กลาววาจาแตสํานักนี้. 
บทวา   ภินฺนาน   วา   สนธฺาตา   สมานคนท่ีแตกกัน      คือเมื่อมิตร 
สองคนหรือผูที่รวมอุปชฌายกันเปนตน     แตกกนัดวยเหตุใดเหตุหน่ึง 
เขาไปหาคน ๆ หน่ึง  แลวกลาวคํามีอาทิวา    การแตกกันนี้ไมสมควรแก  
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ทานท้ังหลายผูเกิดในตระกูลเชนผูเปนพหูสูตอยางนี้   ชื่อวาทําความสมาน.  
บทวา    อนปฺุปทาตา   สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกัน     คือสงเสริมคนท่ี 
สมานกัน.   อธิบายวา    เห็นคนสองคนพรอมเพรียงกัน     แลวกลาวคํา 
มีอาทิวา  นี้สมควรแกพวกทานผูเกิดในตระกูลเห็นปานน้ี      ประกอบดวย  
คุณเห็นปานน้ีแลวทําใหหนักแนนยิ่งข้ึน.  ชื่อวา  สมคฺคาราโม    เพราะ 
มีความพรอมเพรียงเปนท่ีมายินดี.  อธิบายวา  ความพรอมเพรียงไมมีในที่ใด 
ไมควรแมจะอยูในที่นั้น.  บาลีวา สมคฺคราโม  ดังนีบ้าง.  ความอยางเดียว 
กัน. บทวา สมคฺครโต   คือ  ยินดีในบคุคลผูพรอมเพรียงกัน    อธิบายวา 
ละบุคคลเหลาน้ันแลวไมปรารถนาจะไปในท่ีอ่ืน.  ชื่อวา สมคฺคนนฺที  เพราะ 
เห็นก็ดี  ฟงก็ดี   ซึ่งบุคคลผูพรอมเพรียงกันยอมยินดี. บทวา  สมคฺคกรณึ  
วาจ  ภาสิตา   กลาววาจาทําใหเขาพรอมเพรียงกัน    คือกลาววาจาท่ีทําให 
สัตวทั้งหลายพรอมเพรียงกันอันแสดงถึงคุณของความสามัคคี     มิใชนอก 
เหนือไป.   เจตนาหยาบโดยสวนเดียวยังกายประโยคและวจีประโยคใหต้ังข้ึน 
ตัดความรักของบุคคลอ่ืน  ชื่อวา   ผรุสวาจา.    บทวา  เนลา  กลาววาจา 
ที่ไมมีโทษ  โทษทานเรียกวาเอลา.  ชือ่วา   เนลา   เพราะวาจาไมมีโทษ. 
ดุจ  เนลา  ทีท่านกลาวไวในคาถาน้ีวา   เนลงฺโค   เสตปจฺฉาโท   ไมมีโทษ 
(บริสุทธิ์ )  คลุมดวยผาขาว.  บทวา  กณฺณสุขา ไพเราะโสต  คือวาจาสบายหู 
เพราะไพเราะดวยพยัญชนะไมเกิดแสลงหูดุจเข็มแทงหู.    ชื่อวา   เปมนิยา 
เพราะไมเกิดความโกรธ      ใหเกิดความรักไปทั่วกาย        เพราะไพเราะ 
ดวยอรรถบทวา  หทยงฺคมา   วาจาหยั่งลงถึงหทัย.     ชื่อวา  หทยงฺคมา 
เพราะไมมีอะไรกระทบไปถึงหทัยเขาไปสูจิตโดยสะดวก. ชื่อวา  โปรี  เพราะ 
เปนคําของชาวเมือง  บรบิูรณดวยคุณ.   อน่ึง ชื่อวา โปรี  เพราะเปนเด็กดี   
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ดุจนารีผูเจริญในบุร.ี  อีกอยางหน่ึงชื่อวา  โปรี  เพราะเปนวาจาของชาวเมือง. 
อธิบายวา  เปนคําพูดของชาวเมือง.   จริงอยู   ชาวเมืองเปนผูพูดเหมาะสม 
ยอมเรียกคนปูนบิดาวาบิดา   คนปูนพ่ีวาพ่ี.  ชื่อวา   พหุชนกนฺตา   เพราะ 
คําพูดเห็นปานนี้   ยอมเปนที่พอใจของชนหมูมาก.  ชื่อวา  พหชุนมนาปา 
เพราะเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก  ทําความงดงามใหแกใจ   ดวยเปนวาจา 
ที่พอใจ.    อกุศลเจตนาอันยังกายประโยค    และวจีประโยคใหต้ังข้ึนดวย 
ใหรูความไมมีประโยชนชื่อวา  สัมผัปปลาปะ.  ชือ่วา   กาลวาที  เพราะพูด 
ถูกกาลอันควร.   อธิบายวา  พูดตามกําหนดกาลท่ีควรพูด.  ชื่อวา  ภูตวาที 
เพราะพูดจริงแทตามความจริง.   ชื่อวา  อตฺถวาที   เพราะพูดอิงประโยชน 
ปจจุบันและประโยชนในภายหนา.  ชื่อวา   ธมฺมวาที   เพราะพูดอิงโลกุตร- 
ธรรม  ๙.   ชือ่วา   วินยวาที    เพราะพูดอิงสังวรวินัย   (การสํารวม)   และ 
ปหานวินัย  (การละ).  ชื่อวา  นิธานวตี   เพราะมีวาจาเปนหลักฐาน   ที่ทาน 
เรียกวานิธาน. อธิบายวา  กลาวคําพูดอันควรจําไวในหทัย. บทวา  กาเลน 
โดยกาลอันควร   คือแมเมื่อจะกลาววาจาเห็นปานน้ีก็ไมกลาวในกาลอันไม 
ควรวา   เราจักกลาววาจาอันมีหลักฐาน.   แตกลาวในกาลอันควร.   บทวา 
สาปเทส    มทีี่อางอิง    อธิบายวา    พรอมดวยอุปมา     พรอมดวยเหตุ. 
บทวา  ปริยนฺตวตึ   มีสวนสุด  อธิบายวา   แสดงหัวขอแลวกลาวไปตามท่ี 
หัวขอของวาจานั้นปรากฏ.  บทวา  อตฺถสฺหิต    ประกอบดวยประโยชน 
คือกลาววาจาประกอบดวยประโยชน      เพราะมีประกอบดวยอรรถที่ผูนัน้ 
กลาว  สมบรูณดวยอรรถอันผูกลาวจําแนกไวหลายนัย   สามารถถือเอาได.  
อธิบายวา  มิใชยกบทอ่ืนแลวกลาวบทอ่ืน.   บทวา  จตุทฺโทสาปคต   วาจ 
ภาสติ      กลาววาจาปราศจากโทษ   ๔   คือกลาววาจาปราศจากโทษ  ๔ 
มีมุสาวาทเปนตน.  
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           บทวา  ทฺวตฺตึสาย  ติรจฺฉานกถาย   คือ ไมประกอบดวยดิรัจฉาน- 
กถา  ๓๒ ประการของสัตวผูพนจากสวรรค.   บทวา     ทส   กถาวตฺถูนิ 
กถาวัตถุ  ๑๐ ประการ  คือเหตุอันเปนวัตถุแหงกถาอาศัยวิวัฏฏะ (นิพพาน) 
๑๐  ประการมีความเปนผูมีความปรารถนานอยเปนตน.  บทวา  อปฺปจฺโฉ 
มีความปรารถนานอย   ในบทวา   อปฺปจฺฉกถ  นี้  ไดแก  เวนความปรารถนา 
ไมมีความปรารถนา  ไมมีความอยาก.  อันที่จริงพยัญชนะ ในบทวา   อปฺ-  
ปจฺโฉ  นี้   ดูเหมือนจะยังมีพยัญชนะเหลืออยู.   แตอรรถไมมอีะไรเหลืออยู 
เลย.     เพราะพระขีณาสพไมมีความปรารถนาแมแตนอย.    อีกอยางหนึ่ง 
ในความปรารถนานี้พึงทราบประเภทดังนี้     คือความปรารถนาลาภคนอ่ืน 
เพ่ือตน   ความปรารถนาลามก  ความปรารถนาใหญ   ความปรารถนานอย. 
ในประเภทความปรารถนาเหลาน้ันพึงทราบดังนี้    ความปรารถนาลาภ 
ของผูอ่ืนเพราะไมอ่ิมในลาภของตน     ชื่อวาปรารถนาลาภคนอ่ืนเพ่ือตน. 
ผูประกอบดวยความปรารถนาลาภคนอ่ืนเพ่ือตนน้ัน  แมขนมสุกในภาชนะ 
หน่ึงที่เขาใสบาตรของตน   ก็ปรากฏเหมือนยังไมสุกดีและเหมือนเล็กนอย. 
วันรุงข้ึนเขาใสบาตรของผูอ่ืน    ก็ปรากฏเหมือนสุกดีแลวและเหมือนมาก. 
ความสรรเสริญในคุณอันไมมี  และความไมรูจักประมาณในการรับ  ชื่อวามี 
ความปรารถนาลามก.  ความปรารถนาลามกน้ันมาแลวโดยนัยมีอาทิวา  คน 
บางคนในโลกนี้เปนผูไมมีศรัทธาปรารถนาวา  ขอใหชนรูจักเราวาเปนผูมี 
ศรัทธา.   บุคคลผูประกอบดวยความปรารถนาลาภนั้น  ยอมต้ังอยูในความ 
หลอกลวง. ความสรรเสริญคุณอันมีอยู  และความเปนผูไมรูจักประมาณใน 
การรับ  ชื่อวามีความปรารถนาใหญ.    แมความปรารถนาใหญนั้น   ก็มา 
แลวโดยนัยนี้วา คนบางคนในโลกนี้เปนผูมีศรัทธา   ยอมปรารถนาวา ชน  
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จงรูจักเราวาเปนผูมีศรัทธา  ยอมปรารถนาวา   ชนจงรูจักเราวาเปนผูมีศีล   
ดังน้ี  บุคคลผูประกอบดวยความปรารถนาใหญนัน้เปนผูไมอ่ิมดวยทอนผา, 
แมมารดาผูใหกําเนิดก็ไมสามารถเหน่ียวรั้งความคิดของเขาได.      สมดังท่ี 
ทานกลาวไววา 
                   กองไฟ   มหาสมุทร    และบุคคลผูมีความปรารถนา 
           ใหญ     ชนท้ังหลายใหปจจัยจนเต็มเกวียน    แมทั้งสาม 
           ประเภทนั้นก็หาอิ่มไม. 
           สวนความเปนผูปดบังคุณอันมีอยู   และรูจักประมาณในการรับ  ชื่อ 
วา  มีความปรารถนานอย.    บุคคลผูประกอบดวยความปรารถนานอยน้ัน 
เพราะประสงคจะปกปดคุณแมที่มีอยูในตน  ถึงมีศรัทธา  ก็ไมปรารถนาวา 
ขอชนจงรูจักเราวาเปนผูมีศรัทธา   ถงึมีศีล  เปนผูสงัด   เปนพหูสูต  เปนผู 
ปรารภความเพียร เปนผูสมบูรณดวยสมาธิ  เปนผูมีปญญาเปนพระขีณาสพ 
ก็ไมปรารถนาวาชนจงรูจักเราวา  เปนพระขีณาสพ  เหมือนพระมัชฌัน- 
ติกเถระฉะนั้น.      ก็แลภิกษุผูมีความปรารถนานอยอยางนี้   ยอมยังลาภ 
ที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ทําลาภที่เกิดข้ึนแลวใหถาวร  ยังจิตของทายกใหยินดี. 
มนุษยทั้งหลายเลื่อมใสแลวในวัตรของภิกษุนั้นยอมถวายมาก    โดยอาการ 
ที่ภิกษุนั้นเปนผูมีความปรารถนานอย   จึงรับแตนอย. 
           ยังมีความปรารถนานอยอ่ืนอีก ๔ อยาง        คือ  ปรารถนานอยใน 
ปจจัย  ปรารถนานอยในธุดงค  ปรารถนานอยในปริยัติ   ปรารถนานอยใน 
อธิคม (ความสําเร็จ,  การบรรลุ).  ใน  ๔  อยางนั้น    ความปรารถนานอย  
ในปจจัย  ๔  ชื่อวา     ปรารถนานอยในปจจัย.     ภิกษุใดรูกําลังของทายก 
รูกําลังของไทยธรรม  รูกาํลังของตน   ผิวา  ไทยธรรมมีมาก  ทายกประสงค  
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จะใหนอยยอมรับแตนอยดวยกําลังของทายก.     ไทยธรรมมนีอย    ทายก   
ประสงคจะใหมาก  ยอมรบัแตนอยดวยกําลังของไทยธรรม.   แมไทยธรรม 
ก็มีมาก   แมทายกก็ประสงคจะใหมาก    รูกําลังของตนยอมรับพอประมาณ 
เทาน้ัน.     ไมประสงคจะใหรูวาการสมาทานธุดงคมีอยูในตน    ภิกษุนั้น 
ชื่อวา   เปนผูมีความปรารถนานอยในธุดงค.    สวนภิกษุใดไมประสงคจะ 
ใหรูวาตนเปนพหูสุต   ภิกษุนี้ชื่อวา   เปนผูมีความปรารถนานอยในปริยัติ. 
สวนภิกษุใดไดเปนพระโสดาบันเปนตนอยางใดอยางหน่ึง     ไมปรารถนา 
จะใหรูวาตนเปนพระโสดาบันเปนตน   ภิกษุนี้ชือ่วา เปนผูมีความปรารถนา 
นอยในอธิคม.       สวนพระขีณาสพละความปรารถนาลาภคนอ่ืนเพ่ือตน 
ความปรารถนาลามก    ความปรารถนาใหญไดแลว   ชื่อวา   เปนผูมีความ 
ปรารถนานอย     เพราะเปนผูประกอบดวยความปรารถนานอยดวยความ 
บริสุทธิ์    คือไมโลภอันเปนปฏิปกษตอความปรารถนาโดยประการท้ังปวง. 
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงโทษในธรรมเหลานั้นวา    ดูกอนอาวุโส 
ทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ี     คือความปรารถนาลาภคนอ่ืนเพ่ือตน    ความ 
ปรารถนาลามก  ความปรารถนาใหญควรละเสีย  ทรงแสดงวา  ควรประ- 
พฤติสมาทานความเปนผูปรารถนานอยเห็นปานน้ี   ชื่อวาตรัส   อปฺปจฺฉกถา 
ความปรารถนานอย. 
           เราจักแสดงอรรถท่ีตางกันในบทเปนตนวา   สนฺตุฏ ิกถ   กลาวถึง 
สันโดษ.  แตพึงทราบการประกอบโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล. บทวา สนฺ-  
ตุฏ ิกถ  คือกถาอิงความยินดีปจจัยตามมีตามได.  ก็สันโดษนั้นมี  ๑๒  อยาง.  
๑๒  อยางนั้นอยางไร.  คือสันโดษในจีวรมี  ๓  อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ๑ 
ยถาพลสันโดษ ๑  ยถาสารุปปสันโดษ  ๑.  แมในบิณฑบาตเปนตนก็เหมือน 
กัน.  จะพรรณนาถึงประเภทของสันโดษนั้นตอไป.  
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           ภิกษุในศาสนานี้ไดจีวรดีก็ตาม ไมดีก็ตาม  ภิกษุนั้นใชสอยจีวรนั้น 
เทาน้ัน  ไมปรารถนาอยางอ่ืน  แมไดก็ไมรับ  นีช้ือ่วา  ยินดีตามไดในจีวร 
ของภิกษุนั้น  (ยถาลาภสันโดษ).  อน่ึง  ภิกษุใดปกติมีกําลังนอย  หรือถูก 
อาพาธและชราครอบงํา    หมจีวรหนักยอมลําบาก    ภิกษุนั้นแลกเปลี่ยน 
จีวรนั้นกับภิกษุที่ชอบกัน    แลวใชสอยจีวรผืนที่เบาเปนผูสันโดษ.   นี้ชื่อ 
วา  ยินดีตามกําลังในจีวรของภิกษุนั้น   (ยถาพลสันโดษ).  ภิกษุรูปอ่ืนได 
ปจจัยประณีต   ภิกษุนั้นไดจีวรมีคามาก  มีจีวรผาไหมเปนตนผืนใดผืนหน่ึง 
หรือจีวรหลายผืนแลวถวายวา  ผืนนี้สมควรแกพระเถระผูบวชนาน   ผืนนี้  
สมควรแกทานผูเปนพหูสูต      ผืนนี้สมควรแกภิกษุอาพาธ    ผืนนี้สมควร 
แกภิกษุผูมีลาภนอย    ดังนี้   แลวเลือกจีวรเกา ๆ ของภิกษุเหลาน้ัน    หรือ 
จีวรที่เปอนจากกองหยากเยื่อเปนตน    เอาจีวรเหลานั้นใชเปนสังฆาฏิ  ยอม 
เปนผูสันโดษ.  นีช้ื่อวา ยินดีตามความสมควรในจีวรของภิกษุนั้น   (ยถา- 
สารุปปสันโดษ). 
           สวนภิกษุในศาสนานี้ไดบิณฑบาตเศราหมองก็ตาม    ประณีตก็ตาม 
ภิกษุนั้นยังชีวิตใหเปนไปดวยบิณฑบาตน้ันเทาน้ัน    ไมปรารถนาอยางอ่ืน 
แมไดก็ไมรับ   นี้ชื่อวา    ยินดีตามไดในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.     อน่ึง 
ภิกษุใดไดบิณฑบาตอันแสลงหรือผิดสําแดงของตน  ฉันบิณฑบาตน้ันแลว 
ไมสบาย    ภิกษุนั้นถวายบิณฑบาตน้ันแกภิกษุผูชอบพอกันแลวฉันโภชนะ 
เปนที่สบายจากมือของภิกษุนั้น  แลวบําเพ็ญสมณธรรม  ยอมเปนผูสันโดษ. 
นี้ชื่อวา ยินดีตามกําลังในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.  ภิกษุรูปอ่ืนไดบิณฑบาต 
อันประณีตมาก ภิกษุนั้นถวายแกภิกษุผูบวชนาน   ผูเปนพหูสูต   ผูมีลาภนอย 
ผูอาพาธ  เหมือนถวายจีวรนั้น   หรือเที่ยวบิณฑบาต  แลวฉันอาหารสํารวม  
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ที่เหลือของภิกษุเหลาน้ัน   ยอมเปนผูสันโดษ.   นีช้ือ่วา  ยินดีตามสมควร   
ในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.  
           อน่ึง ภิกษุในศาสนานี้ไดเสนาสนะที่ชอบใจก็ตาม  ไมชอบใจก็ตาม 
ภิกษุนั้นไมเกิดโสมนัส   ไมเกิดขุนของดวยเสนาสนะนั้น    ยอมยินดีตาม 
ได  แมโดยทีสุ่ดเครื่องลาดทําดวยหญา.  นีช้ื่อวา   ยินดีตามไดในเสนาสนะ 
ของภิกษุนั้น.    อน่ึงภิกษุใดไดเสนาสนะอันทําลายสุขภาพก็ตาม     ทําให 
เจ็บปวยก็ตาม    เมื่ออยูในเสนาสนะใดไมสบาย   ภิกษุนั้นใหเสนาสนะนั้น 
แกภิกษุผูชอบพอกัน    แมอยูในเสนาสนะอันเปนท่ีสบายในสํานักของภิกษุ 
นั้น  ก็เปนผูสันโดษ.   นีช้ื่อวา   ยินดตีามกําลังในเสนาสนะของภิกษุนั้น  
ภิกษุรูปอ่ืนมีบุญมาก   ไดเสนาสนะอันประณีตมาก  มถี้ํา   มณฑป   และ 
เรือนยอดเปนตน  ภิกษุนั้นถวายแกภิกษุผูบวชนาน  เปนพหูสูต  มีลาภนอย  
ผูอาพาธ  เหมือนถวายจีวรเหลาน้ันแลว    แมจะอยูในที่ไหน  ๆ  ก็ยอมเปน 
ผูสันโดษ. นีช้ื่อวา   ยินดตีามสมควรในเสนาสนะของภิกษุนั้น.  แมภิกษุใด 
สําเหนียกอยูวา     ชื่อวาเสนาสนะดีเกินไป     เปนที่ต้ังแหงความประมาท 
เมื่อภิกษุนั่ง  ณ  เสนาสนะน้ันยอมถูกความหลับครอบงํา   ยอมกาวลงสูความ 
งวงเหงาหาวนอน     ความวิตกลามกยอมปรากฏแกภิกษุผูต่ืนอยูอีกแลวไม 
รับเสนาสนะเชนนั้นแมมาถึงแลว   ภิกษุนั้นปฏิเสธเสนาสนะน้ันแลว   แม 
อยูในกลางแจงและโคนตนไมเปนตน   ก็เปนผูสันโดษ.   แมนีก้็ชื่อวา ยินดี 
ตามสมควรในเสนาสนะของภิกษุนั้น. 
           อน่ึง  ภิกษุไดเภสัชเศราหมองก็ตาม    ภิกษุนั้นไดเภสัชใดยินดีดวย 
เภสัชนั้นเทานั้น   ไมปรารถนาอยางอ่ืน  แมไดก็ไมรับ.   นีช้ื่อวา   ยินดีตาม  
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ไดในคิลานปจจัยของภิกษุนั้น.  อน่ึง  ภิกษุใดตองการนํ้ามันแตไดน้ําออย  
ภิกษุนั้นถวายน้ําออยน้ันแกภิกษุผูชอบพอกันแลวรับน้ํามันจากมือของภิกษุ 
นั้น  หรือแสวงหาอยางอ่ืน  แมเอาน้ํามันและน้ําออยเหลาน้ันทําเภสัช    ก ็
เปนผูสันโดษเหมือนกัน.    นีช้ื่อวา  ยนิดีตามกําลังในคิลานปจจัยของภิกษุ 
นั้น.  ภิกษุรปูอ่ืนมีบุญมากไดเภสัชอันประณีต  มนี้ํามันและน้ําออยเปนตน 
ภิกษุนั้นถวายแกภิกษุผูบวชนาน     ผูเปนพหูสูต    ผูมีลาภนอย   ผูอาพาธ 
เหมือนถวายจีวรนั้นแลว   แมยังชีวิตของภิกษุเหลานั้นรูปใด ๆ  ที่มาแลว ๆ 
ใหเปนไป  กเ็ปนผูสันโดษเหมือนกัน.  อน่ึงภิกษุใดอันภิกษุต้ังของหวาน  ๔ 
อยางไวในภาชนะเดียวกันแลวกลาววา       พระคุณเจาจงรับสมอดองดวย 
น้ํามูตรในภายในภาชนะหนึ่งท่ีพระคุณเจาปรารถนาเถิด       หากโรคของ 
ภิกษุนั้นสงบดวยขนานใดขนานหน่ึงในยาเหลาน้ัน     หามของหวาน  ๔ วา  
ชื่อวา  สมอดองดวยนํ้ามูตร   อันพระพุทธเจาเปนตนทรงสรรเสริญ   แลว 
เอาสมอดองดวยนํ้ามูตรทําเภสัช  ยอมเปนผูสันโดษอยางยิ่งทีเดียว. นี้ชื่อวา  
ยินดีตามสมควรในคิลานปจจัยของภิกษุนั้น.  บรรดาสันโดษแตละ ๓ อยาง 
ในปจจัยทั้งหลาย   เฉพาะอยางเหลานั้น   ทานกลาววา  ยถาสารุปปสันโดษ 
(ยินดีตามสมควร) เปนเลิศ.       พระอรหันตเปนผูสันโดษดวยสันโดษแม 
๓  อยางเหลาน้ันในปจจัยอยางหน่ึง ๆ. 
           บทวา   ปวิเวกกถ   ไดแก กถาเกี่ยวกับความสงัด.    จริงอยู  ความ 
สงัดมี ๓ อยาง   คือ  สงัดกาย  ๑  สงัดจิต ๑  สงัดจากอุปธิ (กิเลส) ๑.  ใน 
ความสงัด ๓ อยางนั้น  รปูหน่ึงเดิน  รูปหน่ึงยืน  รปูหน่ึงนั่ง  รูปหน่ึงนอน  
รูปหน่ึงเขาไปบิณฑบาต  รูปหน่ึงกาวไป   รูปหน่ึงเดินจงกรม    รูปหน่ึง 
เที่ยวไป  รูปหนึ่งอยู   นี้ชือ่วา  กายปวิเวก (สงัดกาย).  สมาบัติ  ๘  ชื่อวา  
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จิตตปวิเวก (สงัดจิต). นิพพานชื่อวา  อุปธิปวิเวก (สงัดจากกิเลส). สมดัง 
ที่ทานกลาวไววา  กายปวิเวกของผูมีกายต้ังอยูในความสงัด  จิตตปวิเวกของ 
ผูยินดีในเนกขัมมะแลว   อุปธิปวิเวกของบุคคลผูไมมีอุปธิ   ผูมจิีตบริสุทธิ์ 
ถึงความผองแผวอยางยิ่ง   ถึงนิพพานแลวดังน้ี. 
           สังสัคคะ  (ความเกี่ยวของ)  ในบทวา  อสสคฺคกถ  (กถาเรื่องการ 
ไมเกี่ยวของกัน)  นี้มีอยู  ๕ อยาง คือ สวนสังสัคคะ (เกี่ยวของดวยการฟง) ๑ 
ทัสสนสังสัคคะ  (เกี่ยวของดวยการเห็น) ๑  สมลุลปนสังสัคคะ  (เกี่ยวของ 
ดวยการสนทนา) ๑   สัมโภคสังสัคคะ (เกี่ยวของดวยการบริโภครวมกัน)  ๑ 
กายสังสัคคะ (เกี่ยวของทางกาย) ๑. 
           ในสังสัคคะ ๕ อยางนั้น  ภิกษุในศาสนานี้ไดฟงมาวา   ที่บานหรือ 
นิคมโนนมีหญิงหรือหญิงวัยรุน   มรีูปสวย  นาด ู นารัก  ประกอบดวยผิว 
พรรณงามยิ่งนัก  ดังนี้  ภิกษุนั้นไดฟงดังน้ันแลวตกหลุมรัก   ไมสามารถ 
จะประพฤติพรหมจรรยอยูได    หมดกําลังท่ีจะเลาเรียน   เวียนมาเพ่ือความ 
เปนคนเลว  เพราะเหตุนั้น  ราคะจึงเกิดดวยวิถีแหงโสตวิญญาณของภิกษุนั้น 
ผูฟงซึ่งสมบัติมีรูปเปนตนที่คนอ่ืนบอกอยางนี้        หรือฟงเสียงแมหัวเราะ 
และรําพันดวยตนเอง   ชือ่วา   สวนสงัสัคคะ. 
           ภิกษุในศาสนานี้ไมไดฟง  แตเห็นเองซ่ึงหญิงหรือหญิงวัยรุนรูปสวย  
นาดู    นารัก    ประกอบดวยผิวพรรณงามย่ิงนัก      ภิกษุนั้นเห็นเขาแลว 
ตกหลุมรัก  ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยอยูได  หมดกําลังท่ีจะเลาเรียน 
เวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว   เพราะเหตุนั้น  ราคะจึงเกิดดวยวิถีแหงจักขุ- 
วิญญาณของภิกษุผูแลดูรูปอันเปนขาศึกอยางนี้     ชื่อวา  ทัสสนสังสัคคะ.  
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           อน่ึง ราคะเกิดดวยการสนทนาปราศรัยกันและกัน     ชือ่วา   สมุล-  
ลปนสังสัคคะ.  
           ราคะเกิดดวยภิกษุรับของของภิกษุณี    หรอืภิกษุณีรับของของภิกษุ 
แลวบริโภครวมกัน   ชื่อวา  สัมโภคสังสัคคะ. 
           อน่ึง ราคะเกิดดวยการจับมือเปนตน    ชื่อวา   กายสังสัคคะ.  
           พระอรหันต     ไมเกี่ยวของกับบริษัท  ๔   ดวยสังสัคคะ  ๕ เหลาน้ี  
พนจากการยึดถือ    และพนจากการเกี่ยวของ   กลาวสรรเสรญิคุณของการ 
ไมเกี่ยวของ   ชื่อวากลาว   อสังสัคคกถา. 
           ในบทวา   วีริยารมฺภกถา  กถาปรารภความเพียรนี้   มีความวา  ภิกษุ 
ใดเปนผูประคองความเพียรไว        เปนผูมีความเพียรทางกายและทางจิต 
บริบูรณ  ในเวลาเดิน  ก็ไมใหกิเลสเกิด  ในเวลายืน  นั่ง  นอน   ก็ไมให 
กิเลสเกิด ประพฤติดุจจับบีบงูเหาดวยมนต   และดุจเหยียบศัตรูที่คอ  กลาว 
สรรเสริญคุณของผูปรารภความเพียรเชนนั้น  ชือ่วากลาว   วรีิยารัมภกถา.  
           บทวา  สีล  ในบทวา  สีลกถ  กถาวาดวยศีลนี้   ไดแก  จตุปาริ- 
สุทธศีล.   บทวา   สมาธ ิ     ไดแก    สมาบัติ  ๘  อันมีวิปสสนาเปนบาท.  
บทวา  ปฺา  ไดแก    ญาณอันเปนโลกิยะและโลกุตระ.   บทวา  วิมุตฺติ 
ไดแก  วิมุตติอัน เปนอรหัตผล. บทวา  วิมุตฺติาณทสฺสน   ไดแก  ปจจเวก- 
ขณญาณ  ๑๙  อยาง.   เมื่อจะประกาศคุณของศีลเปนตน    ชื่อวา  กลาวกถา 
เรื่องศีลเปนตน.  บทมีอาทิวา  สติปฏานกถ   อันเปนบทสุดทายของบทวา 
สงฺคชาลมติจฺจ   โส   มุน ิ   กาวลวงธรรมเครื่องของ    และตัณหาเพียง 
ดังวาตาขาย     บุคคลน้ันชื่อวา    เปนมุนี     พึงทราบโดยทํานองดังกลาว 
แลวในบทกอน  ๆ.  
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           บทวา    นิราสตฺตี   บุคคลผูไมมีตัณหาเครื่องเกี่ยวของ     คือไมมี  
ตัณหา.   บทวา   วิเวกทสฺสี  ผสฺเสสุ  ผูมีปกติเห็นวิเวกในผัสสะท้ังหลาย  
ไดแกเห็นวิเวก  ในความเปนตนเปนตน  ในจักษุสัมผัสเปนตน    อันเปน 
ปจจุบัน.  บทวา  ทิฏ ีสุ   จ   น  นิยฺยติ  และไมถกูนําไปในเพราะทิฏฐิ 
ทั้งหลาย ไดแกไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิอยางใดอยางหน่ึงในทิฏฐิ   ๖๒. 
           บทวา  วิปริณต  วา  วติถุ  น  โสจติ  ไมเศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวน 
คือละภาวะเดิมแลวยอมไมถึงความเศราโศกในวัตถุไร ๆ ที่เสือ่มไป.  บทวา 
วิปริณตสฺมึ   วา  คือ  เมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลว .   บทวา  จกฺขสุมฺผสฺโส 
ไดแก  ผัสสะเกิดพรอมกับจักขุวิญญาณ  ทําจักษุใหเปนวัตถุ  ชื่อวา จักขุ- 
สัมผัส.   แมในผัสสะท่ีเหลือก็มีนัยนีเ้หมือนกัน .  อน่ึง  ในบทน้ีผัสสะท่ีมีใน 
กอน   ก็มีจักขุประสาทเปนตนเปนวัตถุทั้งน้ัน.  มโนสัมผัส  มีหทยะเปนวัตถุ 
ก็มี   ไมมีวัตถุก็มี   ทั้งหมดเปนผัสสะเปนไปในภูมิ  ๔.   บทวา  อธิวจน- 
สมฺผสฺโส คือ เปนชื่อของสัมผัสนั้นโดยปริยาย.  เพราะอรูปขันธ ๓ อยาง 
หมุนไปตามขางหลังเอง  ยอมทําชื่อของสัมผัสที่เกิดพรอมกับตนวาอธิวจน- 
สัมผัส.  บทวา ปฏิฆสมผฺสฺโส  ปฏิฆสัมผัสโดยนิปริยาย  สัมผัสเปนไปใน 
ปญจทวาร  ชื่อปฏิฆสัมผัส   สัมผัสเปนไปในมโนทวาร  ชื่อวาอธิวจนสัมผัส. 
บทวา  สุขเวทนีโย   ผสฺโส  ไดแก  ผัสสะอันเกิดข้ึนเกื้อกูลแกสุขเวทนา. 
แมในสัมผัสทั้งสองนอกจากน้ีก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   บทวา  กุสโล  ผสฺโส 
ผัสสะอันเปนกุศล ไดแกผัสสะอันเกิดพรอมกับกุศลจิต ๒๑.  บทวา อกุสโล 
ผัสสะเปนอกุศล    ไดแกผัสสะอันเกิดพรอมกับอกุสลจิต  ๑๒.    บทวา 
อุพฺยากโต    ผัสสะอันเปนอัพยากฤต  ไดแกผัสสะอันเกิดพรอมกับอัพยากต- 
จิต ๕๖.    บทวา   กามารจโร   ผัสสะอันเปนกามาวจร   ไดแกผัสสะอัน  
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เกิดพรอมกับกามาวจรจิต  ๕๔.   บทวา   รูปาวจโร   ผัสสะอันเปนรูปาวจร 
ไดแก   ผัสสะอันเกิดพรอมกับรูปาวจรจิต ๑๕ มีกุศลจิตเปนตน.  บทวา 
อรูปาวจโร  ผัสสะอันเปนอรูปาวจร  ไดแกผัสสะท่ีสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต 
๑๒  ดวยอํานาจแหงกุศลจิตและอัพยากตจิต.   บทวา   สฺุโต  ผัสสะอัน 
เปนสุญญตะ   ไดแกมรรคอันเกิดข้ึนแกผูเห็นแจงดวยอํานาจแหงอนัตตานุ- 
ปสสนา ชื่อวา สุญญตะ  ความเปนของสูญ.  ผัสสะอันเกิดพรอมกับมรรค 
นั้นชื่อวา  สญุญตผัสสะ.  แมในสองบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.     ใน 
บทวา  อนิมตฺิโต   ผัสสะอันเปนอนิมิตตะน้ี     ไดแกมรรคอันเกิดข้ึนแกผู 
เห็นแจงดวยอํานาจแหงอนิจจานุปสสนา  ชื่อวา  อนิมิตตะ  (หานิมิตมิได). 
บทวา   อปฺปณิหิโต   ผัสสะอันเปนอัปปณิหิตะ  (ไมมีที่ต้ัง)  ไดแกมรรค 
อันเกิดข้ึนแกผูเห็นแจงดวยอํานาจทุกขานุปสสนาช่ือวา อัปปณิหิตะ.   บทวา 
โลกิโย   ผัสสะอันเปนโลกิยะ   คือวัฏฏะทานเรียกวาโลก    เพราะอรรถวา 
เสื่อมโทรมแตกสลายไป  ธรรมเปนไปในภูมิ  ๓  เปนโลกิยะเพราะประกอบ  
อยูในโลกดวยความนับเนื่องกันในวัฏฏะน้ัน.    บทวา  โลกุตฺตโร  ผัสสะ 
อันเปนโลกตุระ     ไดแกผัสสะ   ชื่อวาโลกุตระเพราะขามพนไปจากโลก.  
ผัสสะอันเปนโลกุตระ    เพราะไมนับเนื่องในโลก.  บทวา   อตฺเตน   วา 
คือ  จากความเปนคนบาง.   บทวา   อตฺตนิเยน  วา   คือ จากธรรมที่เนื่อง 
ในตนบาง. 
           บทวา  ปฏิลีโน  บคุคลเปนผูหลีกเรน     คือปราศจากอกุศลธรรม 
นั้น   เพราะละราคะเปนตนได.   บทวา อกุหโก  ไมหลอกลวง  คือไมทํา 
ใหพิศวงดวยวัตถุเปนเครื่องหลอกลวง ๓ อยาง.      บทวา อปหาลุ  คือ  ม ี
ปกติไมทะเยอทะยาน.    ทานอธิบายวา   เวนจากความปรารถนาและความ  
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อยาก.   บทวา  อมจฺฉรี  ไมตระหนี่    คือเวนจากความตระหน่ี  ๕ อยาง. 
บทวา  อปฺปคพฺโภ  ผูไมคะนอง  คือเวนจากความเปนผูคะนองกายเปนตน. 
บทวา   อเชคุจฺโฉ   ไมเปนที่รังเกียจ    คือไมนารังเกียจ  ชื่นตา  ชื่นใจ 
เพราะสมบูรณดวยศีลเปนตน. 
           บทวา  เปสุเณยฺเย  จ  โน  ยุโต  ไมประกอบในความเปนผูมีวาจา 
สอเสียด     คือไมประกอบในความสอเสียดอันควรนําเขาไปดวยอาการสอง 
อยาง. 
           บทวา  ราคสฺส  ปหีนตฺตา  เพราะละเสียซึ่งราคะ   คือเพราะละราค- 
กิเลสไดดวยอรหัตมรรค.  บทวา อสฺมมิาโน  ปหีโน โหติ เปนผูละความ 
ถือตัววาเปนเรา   คือละความหย่ิงและความถือตัววาเปนเราไดโดยเด็ดขาด. 
บทวา   ตีณิ  กุหนวตฺถูนิ  วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง   คือเหตุใหเกิด 
ความพิศวง ๓ อยาง.  ในบทมีอาทิวา  ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาต  กหุนวตฺถุ 
เรื่องความหลอกลวงกลาวดวยการเสพปจจัย     มคีวามวา   เมื่อภิกษุไดรับ 
นิมนตดวยจีวรเปนตน   ทั้งมีความตองการจีวรนั้นเหมือนกัน  อาศัยความ 
ปรารถนาลามก    และรูวาคหบดีเหลานั้นมีศรัทธาต้ังมั่นดวยดีในตนเพราะ 
การปฏิเสธ   เมื่อคหบดีเหลาน้ันคิดวา   นาอัศจรรยใจ   พระคุณเจามีความ 
ปรารถนานอย   ไมปรารถนาจะรับอะไร ๆ อีก  พึงเปนสิ่งท่ีเราไดดีแลวหนอ 
หากพระคุณเจาจะพึงรับอะไร ๆ แมมปีระมาณนอยดังน้ี   แสดงความประ- 
สงคจะอนุเคราะหเขาแลว    ต้ังแตนั้นมาก็ทําใหพิศวงดวยการรับ   อันเปน 
เหตุใหเขานําของเขาไปถวายเปนเกวียน ๆ.       พึงทราบวา     นี้คือเรื่อง 
หลอกลวงกลาวดวยการเสพปจจัย.  อนึ่ง  เมื่อภิกษุมีความปรารถนาลามกทํา 
ใหพิศวงดวยอิริยาบถอันแสดงความประสงคจะยกยอง   พึงทราบวา   นี้คือ  
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เรื่องการหลอกลวงอาศัยอิริยาบถ.  อนึ่ง   เมื่อภิกษุมีความปรารถนาลามก ทํา   
ใหพิศวงดวยอาการน้ัน ๆ  โดยการกลาวแสดงถึงการบรรลุอุตรมินุสธรรม 
พึงทราบวา  นี้คือเรื่องหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียง. 
           ในบทวา  เรื่องการหลอกลวงกลาวดวยการเสพปจจัยเปนไฉนน้ี   พึง 
ทราบวา   ไดแกการหลอกลวงกลาวดวยการเสพปจจัย   คือกลาวอยางนี้วา 
การซองเสพปจจัย.  บทวา อิธ  คหปตกิา  ภิกขฺุ  นมินฺเตนติ  คือ  คหบดี 
ในโลกน้ียอมนิมนตภิกษุ.  ปาฐะอยางนี้เหมือนกัน .  อาจารยบางพวกกลาว 
วา  นิมนฺเตนฺติ   บาง  วทนฺติ   บาง.  บทวา  จีวร  ปจฺจกฺขาติ  บอกคืน 
จีวร  คือปฏิเสธจีวร.  บทวา  เอต  สารปฺุป  ย สมโณ   ขอน้ันเปนการ 
สมควรแกสมณะ     คือขอน้ีสมณะทําการทรงจีวรไวเปนการสมควร   คือ  
เหมาะสม.   บทวา  ปาปณิกา  วา  นนฺตกานิ  ผาเกาจากตลาด  คือผาข้ีริ้ว 
เวนผาใหมอันตกอยูที่ประตูตลาด.  บทวา อุจฺจินิตฺวา คือ  เก็บเอามา. บทวา 
อฺุฉาจริยาย คือ ดวยการเท่ียวไปเพื่อภิกษา.  บทวา  ปณฺฑิยาโลเปน  ได 
แก  ขาวทําเปนกอนไดมา.   บทวา  ปูติมุตฺเตน  วา   ดวยนํ้ามูตรเนา  คือ 
น้ํามูตรโค.  บทวา โอสธ  กเรยฺย  คือ  พึงทําเปนยา.   บทวา  ตทุปาทาย 
คือ  ต้ังแตนั้นมา. บทวา  ธุตวาโท  มีวาทะกําจัดกิเลสคือกลาวคุณแหงธุดงค. 
บทวา  ภิยฺโย  ภิยฺโย  นิมนฺเตนฺติ  ยิ่งนิมนต   คือนิมนตบอย ๆ.   บทวา 
สมฺมขุีภาวา  คือ  เพราะประจวบกัน.  อธิบายวา  เพราะความมีอยู.  บทวา 
ปสวติ  คือ ยอมได.  สามารถจะทําโดยประจวบดวยศรัทธา  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาววา สทฺธาย สมฺมขุีภาวา  เพราะประจวบดวยศรัทธาเปนอาทิ. 
ไทยธรรมหาไดงายแตทักขิไณยบุคคลและศรัทธาหาไดยาก.  เพราะศรัทธา 
ของปุถุชนไมมั่นคงเปลี่ยนไปทุก ๆ ยางกาว.   ดวยเหตุนั้นแลแมพระอัคร-  
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สาวกเชนกับพระมหาโมคคัลลานะ    ยังไมสามารถเปนผูรับรองปุถุชนนั้น   
ได   จึงกลาววา   ดูกอนผูอาวุโส   พระมหาโมคคัลลานะไมสามารถรับรอง 
ธรรมสองอยาง       คือโภคะและชีวิตของทานได       แตจะรับรองทาน 
ไดดวยศรัทธา.     บทวา   ปฺุเน   ในบทวา   เอว  ตุมฺเห  ปฺุเน 
ปริหีนา    ภวิสฺสถ    ทานท้ังหลายจักเปนผูเสื่อมจากบุญดวยอาการอยางน้ี  
เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ.     คือทานจักเปนผูเสื่อมจาก 
บุญคือหันหลังใหบุญ.   บทวา ภากุฏิกา  หนาสยิ้ว คือทําหนาสยิ้วดวยการ 
เห็นหนายูยี่.  อธิบายวา มีหนาเบี้ยวบูด.  ชื่อวา  ภากฏุิกะ  เพราะมีหนาสยิ้ว.  
ความเปนผูมีหนาสยิ้ว  ชือ่วาภากุฏิกะ  บทวา  กหุนา ความหลอกลวง คือ 
ความพิศวง.    กิริยาที่หลอกลวง   ชื่อวา  กุหายนา.   ความเปนผูหลอกลวง 
ชื่อวา  กุหิตัตตะ.  
           บทวา  ปาปจฺโฉ  มคีวามปรารถนาลามก      คือใครจะแสดงคุณท่ี 
ไมมีอยู.    บทวา  อิจฺฉาปกโต    คือ  ถกูความปรารถนาครอบงํา.  บทวา 
สมฺภาวนาธิปฺปาโย  มีความประสงคในการยกยอง  คือมีอัธยาศัยถือตัวจัด. 
บทวา  คมน   สณฺเปติ  สํารวมการเดิน  คือระมัดระวังการเดินมีการกาว 
ไปเปนตน.    อธิบายวา  ทําความนาเลื่อมใส.     แมในบทนอกน้ีก็มีนัยนี้  
เหมือนกัน .  บทวา  ปณิธาย  คจฺฉติ   ต้ังสติเดิน  คือต้ังใจเดิน.  แมใน 
บทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   บทวา  สนาหิโต  วิย  คจฺฉติ   ทําเหมือน 
ภิกษุมีสมาธิเดิน    คือทําเหมือนภิกษุไดอุปจารสมาธิ    และอัปปนาสมาธิ. 
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้หมือนกัน . 
           บทวา  อาปาถกชฺฌายีว   โหติ  ทําเหมือนภิกษุที่เจริญอาปาถกฌาน 
(เจริญฌานตอหนาพวกมนุษย)   คือแสดงความเปนผูสงบ   ทําเปนเหมือน  
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เขาฌานตอหนาพวกมนุษยที่เดินมา.   บทวา  อิริยาปถสฺส ไดแก  อิริยา-  
บถ    ๔.  บทวา  อาปนา   การต้ังใจ  คือ จงใจไวแตตนหรือต้ังใจไวโดย 
เอ้ือเฟอ    บทวา  ปนา  คือ การต้ังใจ.     บทวา  สณฺปนา  ทําเปน 
ต้ังใจ      อธิบายวา   ทําความนาเลื่อมใส.     บทวา   อริยธมฺมสนฺนิสิต 
กลาววาจาอิงอริยธรรม  คือเน่ืองดวยโลกุตรธรรม.  บทวา  กุจฺิก  คือ ลูก 
กุญแจสําหรับเปด.   บทวา มิตฺตา   คือ มีความเย่ือใย.   บทวา  สนฺทิฏา 
คือ  เพียงเห็นกัน .  บทวา  สนฺภตฺตา  คือ เปนมิตรสนิทกันมาก.  บทวา 
อุทฺทณฺโฑ  ไดแก   เรือนท่ีพักหลังหนึ่ง.    บทวา  โกรชิกโกรชโิก  คือ  
ทําหนาบูดเบ้ียว.    อธิบายวา  หนานิ่วยิ่งนัก.    ปาฐะวา  โกรชโก    ก็ม.ี 
บทวา  ภากุฏิกภากุฏิโก    ทําหนาสยิ้วบูดเบ้ียว   คือทําหนาสยิ้วเปนปกติ 
เหลือเกิน   บทวา  กุหกกหุโก  หลอกลวง   คือทําใหพิศวงยิ่งนัก.   บทวา 
ลปกลปโก  ปลิ้นปลอนตลบตะแลง  คือชางพูดเกินไป.  บทวา  มุขสม-ฺ 
ภาวิโต   อันผูอ่ืนสรรเสริญ     คือผูอ่ืนสรรเสริญดวยปากของตน.    อาจารย 
บางทานกลาววา อปฺปตจิตฺโต  คือ ไมหนําใจ.     บทวา  สนฺตาน  มีอยู 
คือมีอยูเพราะสืบเนื่องดวยกิเลส.   บทวา  สมาปตฺตีน  สมาบัติ  คือธรรม 
ที่ควรบรรล ุ  บทวา คมฺภรี  ลึกซ้ึง  คือท่ีพ่ึงขาดหายไป.  บทวา  คุฬฺห  ลับ 
คือยากท่ีจะใหเห็นได.  บทวา นิปุณ  คือ  สุขุม.  บทวา ปฏิจฺฉนฺน  ปดบัง 
คืออธิบายใหรูแจงแทงตลอดไดยากดวยอรรถแหงบท.    บทวา  โลกุตฺตร 
คือ แสดงถึงโลกุตรธรรม.     บทวา  สฺุตาปฏิสฺุต  คือ ปฏิสังยุต 
ดวยนิพพาน.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  โลกุตฺตรสฺุตาปฏิสฺุต   ไดแก 
ปฏิสังยุตดวยนิพพานอันเปนโลกุตรธรรม. 
           บทวา  กายิก  ปคพฺภิย  ความคะนองทางกาย  คือเปนไปทางกาย   
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ชื่อวากายิกะ.   แมความคะนองเปนไปทางวาจาและเปนไปทางจิต  ก็มีนัยนี้  
เหมือนกัน .  บทวา  อจิตฺติการกโต  ไมทําความเคารพ  คือเวนจากความ 
นับถือมาก.    บทวา  อนปุาหนาน  จงฺกมนฺตาน  เมื่อภิกษุผูเปนเถระเดิน 
ไมสวมรองเทา   คืออยูในท่ีใกลภิกษุผูเปนเถระผูเดินไมสวมรองเทา   หรือ 
บทนี้เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอนาทระ  คือแปลวา เมื่อ.   บทวา สอุปาหโน 
คือ  เดินสวมรองเทา.   บทวา  นีเจ   จงฺกเม  จงฺกมนฺตาน  เมื่อภิกษุผูเปน 
เถระเดินในที่จงกรมตํ่า คือเมื่อภิกษุผูเปนเถระเดินจงกรมในพ้ืนที่ที่มิไดทํา 
การกําหนดไว  เดินจงกรมในท่ีจงกรมซ่ึงกําหนดไว  เกลี่ยทรายทําท่ีเกาะ 
แมตํ่า.     บทวา  อุจฺเจ  จงฺกเม   จงฺกมติ  เดินในที่จงกรมสูง  คือในที่ 
จงกรมสูงลอมดวยเวทีกออิฐ.    หากลอมดวยกําแพงประกอบดวยซุมประตู 
ก็ยอมควรเพ่ือเดินในที่จงกรมเชนนั้น    ซึ่งปกปดไวดวยดี  ในระหวางภูเขา 
ระหวางปาและระหวางพุมไม.   แมในที่ไมปกปดละอุปจารเสียก็ควร.   บท 
วา  ฆฏยนฺโตป     ติฏติ  ยืนเบียดบาง  คือยืนใกลเกินไป.   บพวา ปุรโตป-  
ติฏติ คือ ยืนบังหนาบาง.   บทวา   ิตโกป   ภณติ   ยืนทื่อพูดบาง  คือ 
พูดไมกมเหมือนตอไม.  บทวา พาหาวิกฺเขปโก  แกวงแขน  คือแกวงแขน 
ไปขางโนนขางน้ีพูด.   บทวา  อนุปขชฺช    นั่งแทรกแซง   คือเขาไปยังท่ีที่ 
พระเถระทั้งหลายนั่ง.   บทวา  นเวป   ภิกฺขู  อาสเนน  ปฏิพาหติ   นั่งกีด 
กันอาสนะพวกภิกษุนวกะบาง     คือไมนั่งบนอาสนะท่ีถึงตนแลว   เขาไป 
แทรกขางหนาบางขางหลังบาง  ชื่อวากีดกันอาสนะ.   บทวา  อนาปุจฺฉาป  
กฏ   ปกขฺิปติ   ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง  คือไมบอกไมขอความยินยอม 
แลวใสฟนในไฟบาง.  บทวา  ทฺวาร  ปทหติ   ปดประตู  คือปดเรือนไฟ. 
บทวา  โอตรติ  หยั่งลง  คือเขาไปยังทานํ้า   บทวา  นหายติ  อาบนํ้า  คือ  
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ชําระรางกาย.  บทวา  อุตฺตรติ   ข้ึน  คือข้ึนฝงจากทานํ้า.   บทวา  โวกฺ- 
กมฺมาป    คือเดินเลยหนาบาง.   บทวา โอวรกานิ  หองเล็ก  คือหองนอน 
ที่เขาตกแตงเปนหอง.  บทวา  คุฬฺหานิ  คือ  ปดบงั.  บทวา  ปฏิจฺฉนฺนานิ 
ปกปด  คือมีอยางอ่ืนบังไว.  บทวา  อนชฺฌิฏโ  วา  ไมไดเชื้อเชิญ  คือ 
พระเถระมิไดขอรองและเธอเชิญวา   ทานจงฟงธรรมเถิดดังน้ี. 
           บทวา  ปาปธมฺโม  มีบาปธรรม  คือมีธรรมลามก.  บทวา  อสุจ-ิ 
สงฺกสฺสรสมาจาโร   มีความประพฤติไมสะอาดท่ีพึงระลึกดวยความระแวง 
คือชื่อวามีความประพฤติไมสะอาดท่ีพึงระลึกดวยความระแวง  เพราะมี 
ความประพฤติ   คือมีการประกอบท่ีผูอ่ืนพึงระลึกดวยความระแวง   ผูเปน 
คนทุศีลดังน้ี.     บทวา  ปฏิจฺฉนฺนกมมฺนฺโต  มีการงานอันปกปด  คือมี 
การงานทางกายและวาจาอันปกปด.   บทวา  อสฺสมโณ  คือ มิใชสมณะ. 
บทวา สมณปฏิฺโ  คือ ปฏิญาณณวาเราเปนสมณะ.  บทวา  อพฺรหฺมจาร ี 
คือ  เวนจากถารประพฤติอันประเสริฐ.  บทวา  พฺรหฺมจารีปฏิฺโ  ปฏ-ิ 
ญาณวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย  คือตรงกันขามกับที่กลาวแลว.   บทวา 
อนฺโตปูติ  เนาใน   คือถึงความเปนผูเนาใน  เพราะเวนจากกุศลธรรมใน 
ภายใน.    บทวา   อวสฺสโุต  คือ ชุมอยูดวยราคะ.   บทวา  กสมพฺุชาโต 
คือ  มีสภาพเปนหยากเยื่อ. 
           ในบทวา    อาจารโคจรสมฺปนฺโน   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร 
นี้พึงทราบความตอไปนี้    ภิกษุมีความเคารพ   มีความยําเกรง   ถึงพรอม 
ดวยหิริและโอตตัปปะ  นุงเรียบรอย  หมเรียบรอย  กาว  ถอย  มอง  เหลียว 
คู  เหยียด  นาเลื่อมใส  ทอดตา   ถึงพรอมดวยอิริยาบถ   คุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลาย  รูจักประมาณในการบริโภค  ประกอบความเพียรเนือง ๆ  
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ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  มกันอยสันโดษ  ปรารภความเพียร  ทําความ 
เคารพในอภิสมาจาริกวัตร   มากไปดวยความยําเกรงครู    นี้ทานเรียกวา 
อาจาระ.    พึงทราบอาจาระเพียงเทาน้ีกอน.     สวนโคจรมี  ๓  อยาง   คือ  
อุปนิสสยโคจร   (โคจรอันเปนอุปนิสัย) ๑  อารักขโคจร   (โคจรอันควร 
รักษาไว) ๑  อุปนิพันธโคจร  (โคจรอันเขาไปผูกพัน)  ๑. 
           ในโคจร  ๓  อยางนั้น   อุปนิสสยโคจรเปนอยางไร.   ภิกษุประกอบ 
ดวยคุณคือกถาวัตถุ  ๑๐  มีมิตรดี  เขาไปอาศัยมิตรดียอมไดฟงสิ่งท่ียังมิได 
เคยฟง   ยอมทําสิ่งท่ีฟงแลวใหเเจมแจง   ขามความสงสัย   ทําความเห็นให 
ตรง  ทําจิตใหผองใส  เมื่อศึกษาตามยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สตุะ จาคะ 
ปญญา  นีช้ื่อวา  อุปนิสสยโคจร. อารกัขโคจรเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนา 
นี้  เขาไปในระหวางเรือนแลว   เดินไปตามถนน  ทอดตา  มองดูเพียงชั่ว 
แอก  สํารวมเปนอยางดีเดินไป  ไมมองดูชาง   มา   รถ  คนเดินทาง   สตร ี
บุรุษ  ไมแหงนดู   ไมกมดู ไมจองทิศนอยใหญเดินไป  นี้ชื่อวาอารักขโคจร. 
อุปนิพันธโคจรเปนอยางไร.      สติปฏฐาน ๔ จิตเขาไปผูกพันไวในสติ- 
ปฏฐานขอใด.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็โดยจรเปนของตน  เปนของบิดา  เปนวิสัยคืออะไร  คือสติปฏฐาน ๔  นี้  
ชื่อวา  อุปนพัินธโคจร.  ภิกษุเขาถึง  เขาถึงพรอม  ประกอบแลวดวยอาจาระ 
นี้   และดวยโคจรน้ีดวยประการฉะน้ีแหละ  ดวยเหตุนั้นทานจึงเรียก  อาจาร- 
โคจรสมฺปนฺโน   เปนผูถึงพรอมแลวดวยอาจาระและโคจร.   บทวา อณุ- 
มตฺเตสุ   วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย  คือ 
มีปกติเห็นภัยในโทษท้ังหลายอันมีประเภทเปนตนวา     การตองอาบัติโดย 
ไมเจตนา เสขิยะวัตรและจิตตุปบาทอันเปนอกุศล   มีประมาณนอย.  บทวา  
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สมาทาย  สิกขฺติ  สิกขฺาปเทสุ  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   คือ   
ถือเอาโดยชอบศึกษาสิกขาบทที่ควรศึกษาอยางใดอยางหน่ึงในสิกขาบทท้ัง- 
หลาย.  อน่ึง ในบทวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุ โต   สํารวมระวังในพระปาติโมกข 
นี้  ทานแสดงถึงศีล    คือการสํารวมในพระปาติโมกขดวยเทศนาอันเปน 
บุคลาธิษฐาน  ดวยเหตุเพียงเทาน้ี.   พึงทราบบททั้งปวงมีอาทิวา  อาจาร- 
โคจรสมฺปนฺโน    ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติ      ของผูปฏิบัติที่มีศีล 
สมบูรณแลว. 
           บทวา  สาติเยสุ   อนสิสาวี   บุคคลผูไมมีความยินดีในวัตถุเปนที่ 
นายินดี    คือเวนจากความชมเชยดวยตัณหาในกามคุณท้ังหลาย    อันเปน 
วัตถุที่นายินดี.     บทวา  สณฺโห  ผูละเอียด    คือประกอบดวยกายกรรม 
เปนตนอันละเอียด.   บทวา  ปฏิภาณวา  มีปฏิภาณ  คือประกอบดวยปริยัติ 
ปริปุจฉา  (การสอบกาม)  อธิคม  (การบรรลุ)  และปฏิภาณ.   บทวา   น 
สทฺโธ  ไมมีศรัทธา   คือไมเชื่อถึงธรรมท่ีบรรลุเองของใคร ๆ.     บทวา 
น  วิรชชฺติ  ไมคลายกําหนัด    คือไมคลายกําหนัดในบัดนี้    เพราะความ 
กําหนัดคลายไปแลวเพราะความส้ินไป. 
           บทวา   เยส   เอสา   สาติยา     ความยินดีนั้นของบุคคลเหลาใด 
ไดแกความปรารถนาในกามคุณ   มีวัตถุนายินดีของบุคคลเหลาใด.  บทวา 
ตณฺหา อปฺปหีนา  ตัณหาอันสัมปยุตดวยความชมเชย  อันบุคคลยังละไมได 
ดวยอรหัตมรรค.      บทวา  เตส  จกขฺุโต รูปตณฺหา สวติ  ชนเหลาน้ัน  
ก็มีรูปตัณหาไหลหลั่งไปทางจักษุ      คือตัณหามีรูปเปนอารมณสัมปยุตดวย 
ชวนวิถีจิตอันเปนไปแลว  ยอมเกิดจากจักขุทวารของชนเหลานั้น.   บทวา 
ปสวติ  ไหลไป  คือ  โดยภูมิตัณหายอมไหลไปถึงภวัคคพรหม  โดยธรรม 
ยอมไหลไปถึงโคตรภู.   บทวา สนฺทติ  หลั่งไหล  คือไหลไปสูปากเบื้องตํ่า  
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ดุจกระแสนํ้า.  บทวา ปวตฺตติ  ยอมเปนไป  คือเปนไปดวยเกิดข้ึนบอย  ๆ.   
แมในทวารที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.       ตัณหาเปนอันละแลวดวยดีดวย  
อรหัตมรรคโดยตรงกันขามกับที่กลาวแลวในธรรมฝายขาว   รปูตัณหายอม 
ไมไหลไปทางจักษุของชนเหลาน้ัน. 
           บทวา  สณฺเหน  กายกมฺเมน  สมนฺนาคโต    เปนผูประกอบดวย 
กายกรรมอันละเอียด   คือเปนผูพรอมเพรียงเปนอันเดียวกันดวยกายกรรม 
อันออนโยนไมหยาบ.   แมในวจีกรรมเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน .  ในบท 
ทั้งหลายมีอาทิวา  สณฺเหหิ  สติปฏาเนหิ   ความวา  สติปฏฐานเปนตน 
เปนธรรมเจือดวยโลกิยะและโลกุตระ     ปญญาอันไดแกปฏิภาณ  ๓   สอบ 
สวนถึงอรรถอันไดเลาเรียนมาเปนตน   สามารถทําการสังเกตการทําใหแจง 
การกําหนด  ดวยการบรรลุโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมมีอยูแกผูใด  ผูนั้น 
ชื่อวามีปฏิภาณ.  บทวา  ตสฺส  ปริยตฺตึ   นิสฺสาย  ปฏิภายติ  ญาณของ 
บุคคลน้ันยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ    คือญาณของบุคคลนั้นที่ไดเรียน 
มาแนนแฟนแจมแจง   เปนญาณปรากฏอยูเฉพาะหนา.    บทวา   จตฺตาโร 
สติปฏานา  สติปฏฐาน  ๔  คือทานกลาวโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  โดยเจือ 
ปนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ.   พึงทราบวา   ทานกลาวปฏิสัมภิทา   ๔  ดวย  
โลกุตระอันเกิดจากมรรคผล    และอภิญญา  ๖    ดวยสามารถอันมีในท่ีสุด 
แหงวิโมกข.    ในบทเหลาน้ัน     บทวา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทาโย   ไดแก 
ประเภทของญาณ   ๔.    บทวา  ฉ  อภิฺา   ไดแก   อภิญญา  ๖ อันยิ่ง 
มีอิทธิวิธี  (แสดงฤทธ์ิได)  เปนตน   มอีาสวักขยะ  (การส้ินอาสวะ)  เปน 
ที่สุด.    บทวา  ตสฺส  คือ ของบุคคล.   พึงเชื่อมวา  อตฺโถ  ปฏิภายติ 
อรรถก็แจมแจง.   บทวา  อตฺโถ   เปนผลอันเกิดแตเหตุโดยสังเขป.   เพราะ  
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บุคคลยอมถึง    ยอมบรรลุอรรถนั้นดวยแลนไปตามเหตุ  ฉะนั้น  ทานจึง   
กลาววา  อตฺโถ   ผล.  แตโดยประเภทธรรม ๕  อยางเหลาน้ี  คือปจจยุปบัน 
(ผล) อยางใดอยางหน่ึง  ๑  นิพพาน ๑    อรรถแหงภาษิต  ๑   วิบาก ๑ 
กิริยา  ๑  พึงทราบวา  อรรถะ.   เมื่อพิจารณาถึงอรรถะน้ัน   เปนอันรูชัด 
อรรถะนั้นโดยประเภท.   บทวา   ธมโฺม   เปนปจจัย  (เหตุ) โดยสังเขป. 
เพราะปจจัยน้ันยอมจัดการสืบทอดใหเปนไปและใหถึงอรรถน้ัน  ๆ  ฉะน้ัน 
ทานจึงเรียกวา  ธรรมะ.  แตโดยประเภทธรรม  ๕ อยางเหลาน้ี   คือธรรม 
ที่ใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง ๑  เหตุ  ๑  อริยมรรค ๑  ภาษิตที่เปนกุศล ๑ 
ที่เปนอกุศล  ๑  พึงทราบวา  ธรรมะ.  เมื่อพิจารณาธรรมน้ัน   เปนอันรูชัด 
ธรรมนั้นโดยประเภท,   การใชภาษาตามสภาวะ   การออกเสียง   การพูด 
อันใดในอรรถและในธรรมน้ัน   เมื่อบุคคลน้ัน การทําเสียงในการใชภาษา 
ตามสภาวะ ใหเปนการพูดการกลาวการเปลงเสียง ในการพูด ในการกลาว 
ในการเปลงเสียงใหเปนอารมณแลวพิจารณา     ก็เปนอันรูชัดการใชภาษา 
นั้น.           พึงทราบความในบทตอไปนี้    บทวา   อตฺเถ    าเต   อตฺโถ  
ปฏิภายติ   เม่ือรูอรรถ   อรรถก็แจมแจง   คือเมื่ออรรถอันมีประเภทดังท่ี 
นําเสียงของบุคคลน้ันมากลาวแลวปรากฏ     อรรถมีประเภทดังกลาวแลวก็ 
แจมแจงแกบุคคลน้ัน     ชื่อวา  เปนผูมุงตอญาณ.    บทวา   ธมฺเม   าเต  
ธมฺโม   ปฏภิายติ   เมื่อรูธรรม   ธรรมก็แจมแจง   คือเมื่อธรรมมีประเภท 
ดังกลาวแลวปรากฏ      ธรรมมีประเภทดังกลาวแลวก็แจมแจง.     บทวา 
นิรุตฺติยา    าตาย    นริตฺุติ    ปฏิภายติ     เมื่อรูนริุตติ    นิรุตติก็แจมแจง 
คือเมื่อนิรุตติมีประเภทดังกลาวแลวปรากฏ      นริุตติมีประเภทดังกลาวแลว 
ก็แจมแจง.   บทวา  อิเมส ุ ตีสุ   าเณสุ  า    ญาณในญาณ  ๓  เหลาน้ี  
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คือเมื่อบุคคลทําญาณท้ังหมดในญาณ  ๓  เหลาน้ัน   คืออรรถธรรมและนิรตุติ   
ใหเปนอารมณแลวพิจารณา  ญาณอัน  มีประเภทในญาณ  ๓  เหลาน้ัน   หรอื 
ญาณอันมีความพิสดารดวยโคจรกิจเปนตน   ในญาณ  ๓  เหลาน้ันดังท่ีกลาว 
แลว   ชื่อวา  ปฏิสัมภิทาญาณ.     บทวา  อิมาย   ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย 
ดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้ี    ทานกลาวสรุปวา  บุคคลเขาไปถึงปญญากวาง- 
ขวางดังกลาวแลวน้ี    บคุคลน้ันทานเรียกวาผูมีปฏิภาณ.    พระพุทธพจน 
ชื่อวาประยัติ    ในบทวา  ยสฺส  ปริยตฺติ  นตฺถิ    ผูใดไมมีปริยัติ    ดังน้ี.   
จริงอยู    ความแตกฉาน    ความฉลาด    ยอมมีแกบุคคลผูเรียนปริยัตินั้น 
ประยัติเห็นปานนั้นไมมีแกบุคคลใด.  บทแหงคัณฐี (ประมวลคําศัพท) บท 
แหงอรรถ  คําวินิจฉัยในบาลีและอรรถกถาเปนตน  ชื่อวา  ปริปจุฉา  ในบท 
วา  ปริปุจฺฉา  นตฺถิ  ไมมปีริปุจฉา (การตรวจสอบ).      ความแตกฉาน 
ความฉลาดยอมมีแกบุคคลผูกลาวอรรถในบาลีที่ไดเรียนมาเปนตน.     การ 
บรรลุพระอรหัต ชื่อวา  อธิคมะ   ในบทวา   อธิคมะ   นตฺถิ  ไมมีอธิคม. 
จริงอยู   ความแตกฉาน  ความฉลาดยอมมีแกผูบรรลุพระอรหัต.    สมบัติ 
๓  อยางดังกลาวแลวไมมีแกบุคคลใด    ญาณอะไรเลาจักปรากฏแกบุคคลน้ัน 
คือญาณอันถึงความเปนประเภทจักปรากฏแกบุคคลน้ันดวยเหตุอะไร. 
           บทวา สาน  คือ  ตนเอง.  บทวา  สยมภิฺาต   ธรรมท่ีรูยิ่งดวย 
ตนเอง  คือรูดวยญาณน้ันดวยตนเอง.  บทวา    อตฺตปจฺจกฺข   ธมฺม   ธรรม 
อันประจักษดวยตนเอง  คือตนเห็นเอง.   บทวา น   กสฺสจ ิ สทฺหหติ  ไม 
เชื่อใคร ๆ  คือไมเชื่อผูอ่ืน  คือไมไปดวยศรัทธา  เพราะประจักษดวยตน 
เอง.    ทานกลาวคํามีอาทิวา   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สังขารทั้งหลาย  
มีเพราะอวิชชาเปนปจจัย    ดวยเห็นปจจยาการ  ๑๒.  ทานกลาวคํามีอาทิวา  
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อวิชฺขานิโรธา  เพราะดับอวิชชาหมายถึงการกลับไปแหงสังสารวัฏ.  ทาน 
กลาววา  อิท  ทุกฺข   นี้เปนทุกขเปนตน    ดวยเห็นอริยสัจ .   ทานกลาววา 
อิเม  อาสวา  อาสวะเหลานี้เปนตน    โดยปริยายอยางอ่ืนดวยอํานาจกิเลส 
ดวยอํานาจการเห็นสัจธรรม.    ทานกลาววา  อิเม   ธมมฺา  อภิเฺยฺยา 
ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่งเปนตน   ดวยอํานาจการเห็นธรรมท่ีควรรูยิ่ง   ที่ควร 
กําหนดรู    ที่ควรละและที่ควรทําใหแจง.     ทานกลาวคํามีอาทิวา   ฉนฺน 
ผสฺสายตนาน  ผัสสายตนะ  ๖  ดวยอํานาจการเห็น   การเกิด  การดับคุณโทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกไปแหงสฬายตนะ  ๖   ขันธทั้งหลายทานกลาวดวย 
อํานาจการเห็นมีอาทิอยางนี้   ความเกิดและความเสื่อมแหงอุปาทานขันธ  ๕ 
โดยอาการ  ๒๕  อยาง     ความพอใจดวยอํานาจฉันทราคะในขันธเหลาน้ัน 
ความปรวนแปรและโทษของขันธเหลาน้ัน  นิพพานอันไดแกการสลัดออก 
ไป  ความเกิดมีอวิชชาเปนตน    แหงมหาภูตรูป ๔  และความดับในนิโรธ 
มีอวิชชาเปนตน.     พึงทราบธรรมเหลาน้ีโดยนัยท่ีกลาวแลวในที่นั้น ๆ. 
บทวา  อมฺโคตธ   หยั่งลงสูอมตะ   ชื่อวา อมตะ   เพราะไมมีความตายอัน 
ไดแกมรณะ.     ชื่อวา อมตะ  คือเปนยาบาง  เพราะเปนปฏิปกษตอกิเลส. 
ชื่อวา  อมโตคธ   เพราะนอมไปในอมตะน้ัน.    บทวา  อมตปรายน   ม ี
อมตะเปนเบ้ืองหนา   คือมีอมตะดังกลาวแลวเปนเบื้องหนา  เปนที่ไป  เปน 
ทางไปเปนที่พ่ึง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อมตปรายน.  บทวา อมตปริโย-  
สาน  มีอมตะเปนที่สุด  คือมีอมตะน้ันเปนที่สุด  เพราะสิ้นสุดสังสารวัฏแลว 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อมตปริโยสาน. 
           บทวา  ลาภกมฺยา น สิกฺขติ    บคุคลไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ 
คือไมศึกษาในพระสูตรเปนตน    เพราะปรารถนาลาภ.    บทวา  อวิรุทฺโธ   
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จ    ตณฺหาย    รเสสุ   นานุคิชฺฌติ   ไมมีการทํารายและไมติดในรสแหง   
ตัณหา    คือเปนผูไมมีวิโรธ    เพราะไมมีความโกรธและไมถึงความอยาก 
ในรสอันเปนรากเหงาแหงตัณหาเปนตน. 
           บทวา เกน  น ุโข  เพราะอะไรหนอ  คือความเปนผูตกไปในความ 
คิดถึงเหตุเพ่ือจะไดลาภ  คือในการแสวงหาความริษยา.   บทวา  ลาภาภ-ิ 
นิพฺพตฺติยา     เพราะความเกิดข้ึนแหงลาภ      คือเพราะความเกิดข้ึนแหง 
ปจจัย  ๔ ดวยความวิเศษ.   บทวา  ลาภ  ปริปาเจนฺโต   คือ เจริญงอกงาม 
ในปจจัย.   บทวา   อตฺตทมตฺถาย   เพ่ือฝกตน    คือเพ่ือฝกตนดวยปญญา 
อันสัมปยุตดวยวิปสสนา.  บทวา อตฺตสมตฺถาย  เพ่ือสงบตน  คือเพ่ือความ 
ต้ังม่ันแหงตนดวยปญญาอันสัมปยุตดวยสมาธิ.   บทวา     อตฺตปรินิพฺพา- 
ปนตฺถาย เพ่ือใหตนปรินิพพาน คือเพ่ือใหตนปรินิพพานดวยอนุปาทาปริ- 
นิพพานของตนดวยญาณแมสองอยาง.  สมดังท่ีทานกลาวไววา อยูประพฤติ 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือนิพพานดวยอนุปาทาปรินิพพาน. 
บทวา  อปฺปจฺฉฺเว    นิสฺสาย  เพราะอาศัยความปรารถนานอย.  ความ 
ปรารถนานอย     ในบทน้ีมี ๔ อยาง  คือ  ความปรารถนานอยในปจจัย  ๑ 
ความปรารถนานอยในอธิคม ๑   ความปรารถนานอยในปริยติั   ๑   ความ 
ปรารถนานอยในธุดงค  ๑.   ความตางกันแหงความปรารถนานอยเหลาน้ัน 
มีพิสดารแลวในหนหลัง.    ติดแนนอยูกับความปรารถนานอยน้ัน.   บทวา 
สนฺตุฏ ิเยว   ความสันโดษ    คือติดแนนอยูกับความสันโดษ ๓ อยางใน 
ปจจัย  ๔.      ความแจมแจงแหงสันโดษเหลาน้ันมีพิสดารแลวในหนหลัง. 
บทวา สลฺเลขฺเว  ไดแก ความขัดเกลากิเลส.  บทวา อิทมตฺถิตฺเว  
ความเปนผูมีความตองการดวยกุศลนี ้  คือความท่ีบุคคลน้ันมีความตองการ  
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ดวยกุศลธรรมเหลาน้ี     จึงชื่อวา   อิทมตฺถิตา   อาศัยติดแนนอยูกับความ 
เปนผูมีความตองการดวยกุศลนี้นั่นแล. 
           บทวา  รโส  รส เปนบทยกข้ึนแสดงถึงบทไขความ. บทวา มูลรโส 
มีรสท่ีราก    คือมีรสเกิดข้ึนเพราะอาศัยรากอยางใดอยางหน่ึง.    แมในรส 
เกิดที่ลําตน  ก็มีนัยนี้แล.   บทวา   อมพิฺล    รสเปรีย้ว    มีรสเปรี้ยวของ 
เปรียงเปนตน .   บทวา  มธุร  มีรสหวาน    คือมนีมโคและเนยใสเปนตน 
มีรสหวานโดยสวนเดียว.      แตน้ําผ้ึงผสมกับรสฝาดเก็บไวนานก็เฝอนได. 
น้ําออยผสมกับรสเค็มเก็บไวนานก็มีรสปราได.   สวนเนยใส    เก็บไวนาน 
แมละสีและกลิ่นก็ไมเสียรส   เพราะฉะนั้นเนยใสนั้นจึงมีรสหวานสวนเดียว. 
บทวา    ติตฺตก   รสขม  ไดแก  ใบสะเดาเปนตน.  บทวา  กฏก   รสเผ็ด 
ไดแก   ขิง   และพริกไทยเปนตน.  บทวา  โลณิก   รสเค็ม   ไดแก   เกลือ 
สินเธาวเปนตน.  บทวา  ขาริก  รสปรา  ไดแกมะอึกและหนอไมเปนตน . 
บทวา   ลมฺพิล๑   รสเฝอน  ไดแก    พุทรา    มะขวิดและใบโลทเปนตน. 
บทวา   กสาว   รสฝาด   ไดแกสมอไทยเปนตน .  รสแมทั้งหมดเหลาน้ันทาน 
ก็กลาวไวโดยเปนวัตถุ.  แตในที่นี้พึงทราบวาทานกลาวถึงรสอันมีรสน้ัน ๆ 
เปนวัตถุ  โดยชื่อมีรสเปรีย้วเปนตน.  บทวา  สาทุ   รสอรอย  คือรสที่ชอบ. 
บทวา  อสาทุ   รสไมอรอย   คือรสที่ไมชอบ.   แมดวยสองบทน้ีก็เปนอัน 
มุงหมายถึงรสแมทั้งหมด.   บทวา  สีต  คือ มีรสเยน็.   บทวา  อณฺุห  คือ 
มีรสรอน.   รสนี้แมจะตางกันโดยประเภทมีรสที่รากเปนตน     อยางนี้ก็ไม 
ตางกันโดยลักษณะเปนตน.     รสท้ังหมดน้ีมีการกระทบที่ลิ้นเปนลักษณะ 
ความรูสึกที่ลิ้นเปนรส      มีรสน้ันนั่นแลเปนอาหาร     เปนเครื่องปรากฏ. 
บทวา   เต   ชิวฺหคฺเคน    รสคฺคานิ   คือ  สมณพราหมณเหลาน้ัน  เที่ยว 
 
๑.  ม.  ลมฺพิก  
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แสวงหารสอันเลิศดวยปลายชิวหาประสาท.  บทวา ปริเยสนฺตา  คือ เที่ยว 
แสวงหา.  บทวา อาหิณฺฑนฺติ  คือ เที่ยวไปในท่ีนั้นๆ. บทวา เต   อมฺพิล 
ลภิตฺวา    อนนฺพิล   ปริเยสนฺติ    สมณพราหมณเหลาน้ัน   ไดรสเปรี้ยว 
ก็แสวงหารสไมเปรี้ยว    คือไดรสเปรี้ยวมีเปรียงเปนตน     ก็แสวงหารสไม 
เปรี้ยว.    เปลี่ยนไปแลว ๆ เลา ๆ อยูทัง้หมดอยางนี้.   บทวา    ปฏิสงฺขา 
โยนิโส   อาหาร   อาหาเรติ   ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉันอาหาร 
คือรูดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาแลวจึงฉันโดยอุบายแยบคาย. 
           บัดนี้เพ่ือทรงแสดงอุบายอันแยบคาย   จึงตรัสคําเปนอาทิวา    เนว 
ทวาย   ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เน  หวาย  คือ ไมฉันเพ่ือเลน.  ในบทนั้น 
นักฟอน  นักกระโดด  เปนตน  ชื่อวา บริโภค เพ่ือประโยชนในการละเลน. 
จริงอยู   การละเลนอันไดแกการฟอน   การขับรอง  นักกลอน  นักโศลก 
ของผูบริโภคอาหารใด     ยอมประสบความสําเร็จยิ่ง ๆ ข้ึน    ชนเหลาน้ัน 
แสวงหาอาหารน้ันบริโภคโดยไมถูกตองไมเหมาะสม.     แตภิกษุนี้มิไดฉัน 
อยางนั้น.   บทวา  น  มทาย  ไมฉันเพ่ือเมา  คือไมฉันเพ่ือความเจริญแหง 
ความเมาดวยความถือตัวและความเมาแหงบุรุษ.    ในบทนั้น    พระราชา 
มหาอํามาตยของพระราชา   ชื่อวาบริโภคเพ่ือความเมา.    เพราะพระราชา 
และมหาอํามาตยเหลาน้ันบริโภคอาหารประณีต   มอีาหารท่ีมีรสกลมกลอม 
เปนตน   เพ่ือตองการความเจริญแหงความเมาดวยความถือตัว    และความ 
เมาแหงบุรุษ.  แตภิกษุนี้ไมฉันอยางนั้น .   บทวา  น  มณฺฑนาย  คือ ไม 
ฉันเพ่ือตกแตงรางกาย.  ในบทนั้น   สตรีที่อาศัยรูปเลี้ยงชีพและชาววังจึงด่ืม 
เนยใสและน้ําออยเปนตน   บริโภคอาหารละเอียดออนและนุม   ดวยหวังวา  
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ขอน้ิวมือของเราจักเรียบ  ผิวพรรณในรางกายจักผองใสดวยอาหารอยางนี้. 
แตภิกษุนี้ไมฉันอยางนั้น .  บทวา  น  วิภูสนาย  ไมฉันเพ่ือประดับ    คือไม 
ฉันเพ่ือประดับเนื้อในรางกาย. ในบทน้ัน  นักมวยอาชีพ   นักมวยปล้ําและ 
คนใชกําลังเปนตน    ยอมใหรางกายอ่ิมเอิบดวยเน้ือและปลาเปนตน      อัน 
ละเอียดออนดวยหวังวา  เนื้อของเราจะบริบูรณ เพ่ือทนตอการชกตอยดังนี้. 
แตภิกษุนี้ไมฉันเพ่ือประดับแตงเนื้อในรางกายอยางนั้น.   บทวา   ยาวเทว 
เปนการแสดงขอกําหนดนิยมถึงประโยชนของการฉันอาหาร. บทวา อิมสฺส 
กายสฺส   ิติยา ฉันเพ่ือดํารงกายนี้   คือฉันเพ่ือดํารงกรชกายอันมีมหาภูต- 
รูป ๔  นี.้ อธบิายวา   นี้เปนประโยชนในการฉันของภิกษุนั้น . บทวา ยาปนาย 
เพ่ือใหรางกายเปนไป คือฉันเพ่ือใหชีวิตินทรียเปนไป. บทวา   วิหึสุปรติยา 
เพ่ือกําจัดความลําบาก    คือความหิวเกิดข้ึนเพราะเหตุที่ไมบริโภค   ชื่อวา 
ความลําบาก   ฉันเพ่ือสงบความลําบากน้ัน.   พฺรหมฺจริยานุคฺคหาย   เพ่ือ 
อนุเคราะหแกพรหมจรรย  คือสิกขา ๓.   คําสอนท้ังส้ิน  ชื่อวาพรหมจรรย 
ฉันเพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรยนั้น.    บทวา   อติิ   เปนคําไขของอุบาย 
แยบคาย   ไดแกดวยอุบายนี้.   บทวา    ปุราณฺจ    เจทน    ปฏหิงฺขาม ิ
เราจักบําบัดเวทนาเกาเสีย     เวทนาเกิดเพราะเหตุไมฉัน   ชื่อวาเวทนาเกา 
ฉันดวยต้ังใจวา    เราจักบาํบัดเวทนาเกาน้ันเสีย   ดังน้ี.   บทวา    นวฺจ 
เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ  เราจักไมยังเวทนาใหมใหเกิดข้ึน    เวทนาเกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุฉันมากเกินไป   ชื่อวาเวทนาใหม    ฉันดวยต้ังใจวา   เรา 
จักไมยังเวทนาใหมนั้นใหเกิดข้ึนดังนี้.      เวทนาเกิดข้ึนเพราะเหตุฉันแลว 
ชื่อวาเวทนาใหม   ฉันเพ่ือเวทนาใหมที่ยังไมเกิด     มิใหเกิดข้ึน.   บทวา 
ยาตฺรา  จ   เม  ภวิสฺสติ   การดําเนินไปจักมีแกเรา    คือชีวิตของเราจัก  
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ดําเนินตอไปได.  ในบทวา  อนวชฺชตา  จ  ความไมมีโทษนี้   ไดแก  มโีทษ 
และไมมีโทษ.  ในบทนัน้   การแสวงหาไมเปนธรรม  การรับไมเปนธรรม 
การบริโภคไมเปนธรรม  นี้ชื่อวามีโทษ.   การแสวงหาโดยธรรม  รับโดย 
ธรรม  พิจารณาแลวบริโภค  ชื่อวาไมมีโทษ.   ภิกษุบางรูปทําสิ่งไมมีโทษ 
ใหเปนสิ่งมีโทษฉันเสียเกินพอดี       เพราะนึกวาไหน  ๆ  เรากไ็ดมาแลว 
ไมสามารถจะใหอาหารน้ันยอยได    ยอมลําบากดวยตองข้ึน   และทองเดิน 
เปนตน.     ภิกษุทั้งหลายในวิหารท้ังส้ิน     ขวนขวายในการเยียวยารักษา 
และแสวงหายาใหแกภิกษุนั้น     เมื่อถูกถามวา     เปนอะไรเลา     ก็บอกวา 
ภิกษุรูปโนนทองข้ึน   ยอมนินทาติเตียนวา    ภิกษุรปูนี้ปกติก็เปนอยางนี้ 
ตลอดเวลา    ชางไมรูจักประมาณทองของตนเสียบางเลย.     ภิกษุนี้ชื่อวา 
กระทําส่ิงไมมีโทษ  ใหเปนสิ่งมีโทษ.   ภิกษุไมทําอยางน้ัน   ฉันดวยคิดวา 
ความไมมีโทษจักมีแกเรา.  แมในบทวา   ผาสุวิหาโร จ   ความอยูสบายน้ี 
ก็มีทั้งอยูสบาย  และมีทั้งอยูไมสบาย.  ในบทนั้น  การบริโภคของพราหมณ 
๕  คนเหลาน้ีคือ   อาหรหัตถกะ  ๑ อลังสาฏกะ  ๑  ตัดรวัฏฏกะ  ๑  กากมาสกะ ๑ 
ภุตตวมิตกะ ๑  ชื่อวาอยูไมสบาย.   ในพราหมณ  ๕ คนเหลาน้ัน   พราหมณ 
ชื่อวาอาหรหัตถกะ    บรโิภคมากไมสามารถจะลุกข้ึนตามธรรมดาของตนได 
พูดวา  ชวยฉุดมือที.  พราหมณชื่อวาอลังสาฏกะ  เพราะคาท่ีตนมีทองพลุย 
เกินไป   แมลุกข้ึนไดก็ไมอาจนุงผาสาฏกได.    พราหมณชื่อวาตัตรวัฏฏกะ 
ไมสามารถจะลุกข้ึนไดกลิ้งไปในท่ีนั้น  ๆ  นั่นเอง. พราหมณชือ่วากากมาสกะ 
บริโภคจนลนปากโดยที่กาสามารถจิกกินได.    พราหมณชื่อวาภุตตวมิตกะ 
ไมอาจใหอาหารอยูในปากไดคายเสียในที่นั้น ๆ เอง.   ภิกษุไมกระทําอยาง 
นี้    ฉันดวยคิดวา  ความอยูสบายจักมีแกเรา.    ความเปนผูมีทองเหลือจาก  
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อาหารส่ีหาคํา    ชื่อวาอยูสบาย.    อิรยิาบถ ๔  ของผูบริโภคพอดี ๆ   แลว  
ดื่มน้ํายอมเปนไปดวยความสุข.   เพราะฉะนั้น  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
จึงกลาวไวอยางนี้วา 
                   บริโภคเหลือไวสี่หาคําแลวพึงด่ืมน้ํา   เปนความเพียง 
           พอสําหรับอยูสบาย  ของภิกษผูุทําความเพียร. 
           อน่ึง พึงประมวลองคทั้งหลายไวในท่ีนี้ . ไมฉันเพ่ือเลนเปนองคหน่ึง 
ไมฉันเพ่ือเมาเปนองคหน่ึง    ไมฉันเพ่ือตกแตงเปนองคหน่ึง    ไมฉันเพ่ือ 
ประดับเปนองคหน่ึง     ฉันเพ่ือดํารงกายนี้    เพ่ือใหรางกายนี้เปนไปเปน 
องคหน่ึง     ฉันเพ่ือกําจัดความลําบากเปนองคหน่ึง     ฉันเพ่ืออนุเคราะห 
แกพรหมจรรยอยางเดียวเทาน้ันเปนองคหน่ึง      ดวยมนสิการวา    เราจัก 
บําบัดเวทนาเกาเสีย      จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนเปนองคหน่ึง     ความ 
ดําเนินไปจักมีแกเราเปนองคหน่ึง. ในบทวา  อนวชฺชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จ 
ความไมมีโทษ  ความอยูสบายน้ีเปนอานิสงสของการฉัน.  พระมหาสิวเถระ 
กลาวไววา   องคสี่ที่หามควรอยูขางลาง    ควรประมวลองคแปดไวขางบน. 
ในองคแปดน้ัน       ฉันเพ่ือดํารงกายนี้เปนองคหนึ่ง     ฉันเพ่ือใหรางกาย 
เปนไปเปนองคหน่ึง        ฉันเพ่ือกําจัดความลําบากเปนองคหน่ึง      ฉัน 
เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรยเปนองคหน่ึง      ดวยมนสิการวา     เราจัก 
บําบัดเวทนาเกาเปนองคหน่ึง        เราจักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนเปนองค 
หน่ึง    ความดําเนินไปจักมีแกเราเปนองคหน่ึง    ความไมมีโทษเปนองค 
หน่ึง.    ความอยูสบายเปนอานิสงสของการฉัน.   ภิกษุฉันอาหารประกอบ 
ดวยองค  ๘  อยางนี้.  
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           บทวา  อุเปกฺขโก   มีอุเบกขา  คือเปนผูประกอบดวยฉฬังคุเบกขา.   
บทวา  สโต   มีสติ  ไดแกประกอบดวยสติในกายานุปสสนาเปนตน. 
           อะไรชื่อวาธรรม     คืออุเบกขามีองค  ๖  ในบทวา   อุเปกฺขโกติ 
ฉฬงฺคุเปกฺขา    สมนฺนาคโต   นี้  คือญาณเปนตน.   เม่ือกลาววา  ญาณ 
ก็ไดแกกิริยาญาณสัมปยุต  ๔.       เมื่อกลาววามีธรรมเปนเครื่องอยูเนือง ๆ 
ก็ไดแกมหาจิต   ๘  ดวง.   เมื่อกลาววา   ไมมีกําหนัดและขัดเคือง    ก็ไดแก 
จิต  ๑๐  ดวง.   โสมนัส  ไดแกอาเสวนะ.    บทวา   จกขฺุนา   รปู   ทิสฺวา 
เห็นรูปดวยจักษุแลว     คือเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ    สามารถเห็นรูปที่ได 
ดวยส่ิงที่ชื่อวาจักษุโดยเหตุ.   แตโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา   จักษุยอม 
ไมเห็นรูปเพราะไมมี    แมจิตก็ยอมไมเห็นรูป   เพราะไมมีจักษุ   แตยอม 
เห็นไดดวยจิตอัน มีประสาทเปนวัตถุกระทบอารมณทางทวาร     ก็ในฐานะ 
เชนนี้  ชื่อวาเปนการกลาวรวมกัน   ดจุในประโยคมีอาทิวา  บุรุษยิงดวยธนู 
ดังน้ี   เพราะฉะนั้น  ความในบทนี้จึงมีวา   เห็นรปูดวยจักขุวิญญาณดังนี้   
บทวา  เนว  สุมโน  โหติ  ไมดีใจ  คือไมมีโสมนัสดวยเกิดโลภะ  ดวยเกิด 
ฉันทราคะ.   บทวา  น  ทมฺุมโน  ไมเสียใจ  คือไมมีจิตประทุษราย   ดวยเกิด 
ปฏิฆะ.  บทวา  อุเปกฺขโก  โหติ  วางเฉย คือเห็นเพียงเกิด. เปนผูไมตกไป 
ในฝกฝายทําอิริยาบถใหปกติ.   บทวา  สโต  สมฺปชาโน คือ  มสีติสมบูรณ 
ดวยญาณ.  บทวา  มนาป  นาภิคิชฺฌติ  ไมติดใจ  คือไมอยากไมปรารถนา 
อารมณที่นาปรารถนาอันเจริญใจ.  บทวา  นาภิหสติ  คือ  ไมยินดี.  บทวา 
น  ราค  ชเนติ   ไมใหราคะเกิด   คือไมเกิดความกําหนัดในอารมณที่นา 
ปรารถนานั้น. บทวา  ตสฺส   ิโตว  กาโย  โหติ  กายของบุคคลน้ันก็ต้ังอยู 
คือกายมีจักษุเปนตนของพระขีณาสพนั้นก็ต้ังอยู   คือไมหว่ันไหว   เพราะ  
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เวนจากความหว่ันไหวได.  บทวา อมนาป   ไมชอบใจ  ไดแก  อารมณที ่
ไมนาปรารถนา.  บทวา  น   มงกุ  โหต  ไมเปนผูเกอ  คือไมเสียใจ.  บทวา 
อปฺปติฏ ิตจิตฺโต     ไมโกรธ    คือไมมีใจต้ังอยูดวยความโกรธ.    บทวา 
อาลีนนนโส  คือ ไมหดหู.  บทวา  อพฺยาปนฺนเจตโส ไมพยาบาท  คือมี 
จิตเวนจากพยาบาท.  บทวา  รชนีเย  น  รชชฺติ   ไมกําหนัดในอารมณเปน 
ที่ต้ังแหงความกําหนัด    คือไมเกิดราคะในวัตถุเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
บทวา  โทสนีเย  น  ทุสฺสติ  ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง 
คือไมเกิดโทสะในวัตถุอันทําใหเกิดโทสะ.   บทวา  โมหนีเย   น   มุยฺหติ  
ไมหลงในอารมณเปนที่ต้ังแหงความหลง   คือไมใหโมหะเกิดในวัตถุเปนที่ 
ต้ังแหงโมหะ.  บทวา  โกปนีเย  น  กุปฺปติ ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ัง 
แหงความขัดเคือง  คือไมหว่ันไหวในวัตถุเปนที่ต้ังแหงความโกรธ.  บทวา 
มทนีเย  น  มชฺชติ ไมมัวเมาในอารมณเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา  คือไม 
จมลงในวัตถุเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา.    บทวา  กิเลสนีเย  น   กิลิสฺสติ 
ไมเศราหมอง    คือไมเขาไปเดือดรอนในวัตถุอันเปนที่ต้ังแหงความเขาไป 
เดือดรอน.  บทวา  ทิฏเ  ทิฏมตฺโต   เปนเพียงแตเห็นในรูปที่เห็น  คือ 
เปนเพียงแตเห็นในรูปารมณดวยจักขุวิญญาณ.    บทวา   สุเต  สุตมตฺโต 
เปนแตเพียงไดยินในเสียงท่ีไดยินในสัททายตนะดวยโสตวิญญาณ.   บทวา 
มุเต  มุตมตฺโต   เปนเพียงแตทราบในส่ิงท่ีทราบ  คือเปนเพียงแตยึดถือใน 
สิ่งท่ีถึงแลวยึดถือไวดวยฆานวิญญาณ    ชิวหาวิญญาณ    และกายวิญญาณ. 
บทวา  วิฺาเต    วิฺาตมตฺโต  เปนแตเพียงรูแจงในธรรมารมณที่รูแจง 
คือเปนแตเพียงรูในธรรมารมณที่รูดวยมโนวิญญาณ.   บทวา   ทิฏเ    น 
ลิมฺปติ     ไมติดในรูปที่เห็น   คือไมติดในรูปารมณ   ที่เห็นแลวดวยจักขุ-  
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วิญญาณ   ดวยการติดดวยตัณหาและทิฏฐิ.  บทวา  ทิฏเ   อนปุโย  ไมมี  
ตัณหาในรูปที่เห็น  คือไมมีตัณหาในรูปารมณนั้นเอง.  บทวา   อนปาโย 
ไดแก  ไมมีจิตประทุษราย.   บทวา สริชฺชติ  ยอมปรากฏ  คือยอมเขาไป 
ได.  บทวา  ปสฺสติ  คือ แลดู.  บทวา  ฉนฺทราโค    ความกําหนัดดวย 
ความพอใจ   คือความเยื่อใย.    บทวา  รูปาราม   ชอบรูปารมณ    ชื่อวา 
รูปารามะ เพราะมีรูปเปนที่ชอบ.  บทวา  รูปรต  คือ  ยินดีในรปู.  บทวา 
รูปสมฺมุทิต   คือ  ชื่นชมในรูป. 
           บทวา ทนฺต  นยนฺติ  สมิตึ   ชนท้ังหลายยอมนําพาหนะที่ฝกแลวไปสู 
ที่ประชุม คือชนทั้งหลายเม่ือไปทามกลางมหาชนในสวน  สนามกีฬาเปนตน 
ยอมเทียมโคหรือมาท่ีฝกดีแลวท่ียาน  แลวนําไป.   บทวา   ราชา  ความวา 
แมพระราชาเม่ือจะเสด็จไปสูที่เชนนั้น   ก็ทรงข้ึนพาหนะที่ฝกดีแลวน่ันแล. 
           บทวา   มนนุสฺเสสุ   ความวา   บุคคลผูฝกฝนแลวดวยอริยมรรค  ๔ 
หมดพยศเปนผูประเสริฐสุดแมในหมูมนุษย.  บทวา  โยติวากฺย   อดกลั้น 
ดวยคําท่ีลวงเกิน  ความวา   บุคคลใดอดกลั้น   ไมโตตอบ   ไมเดือดรอน 
ตอคําพูดลวงเกินเห็นปานน้ัน      แมเขาพูดอยูบอย ๆ    บุคคลเห็นปานน้ี  
ฝกฝนดีแลวชื่อวาผูประเสริฐที่สุด.  บทวา อสฺสตรา  มาอัสดร  คือมาท่ีเกิด 
จากแมมา   พอลา.   บทวา   อาชานียา    มาอาชาไนย    คือมาสามารถรู 
เหตุการณที่สารถีฝกมาใหทําไดเร็วพลัน.   บทวา  สินฺธวา   ไดแก   มาท่ี 
เกิดในแควนสินธพ.   บทวา   มหานาคา   ชางใหญ   คือชางชาติกุญชร. 
บทวา  อตฺตทนฺโต   บุคคลผูฝกตนแลว  อธิบายวา มาอัสดรก็ดี  มาสินธพก็ดี 
ชางชาติกุชรก็ดี   ที่เขาฝกแลวเปนสัตวประเสริฐ    ที่เขาไมฝกก็เปนสัตว  
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ไมประเสริฐ  แตบุคคลใดฝกตนดีแลว   เพราะฝกตนดวยธรรมคือมรรค  ๔ 
หมดพยศ บุคคลน้ีเปนผูประเสริฐกวาน้ัน  คือยิ่งกวาสัตวทั้งหมดเหลาน้ัน. 
           บทวา  น  ห ิ เอเตหิ  ยาเนห ิ อันเปนทิศที่ไมเคยไปดวยยานเหลาน้ัน 
ความวา  บุคคลใด  ๆ ไมพึงไปสูทิศ  คือนิพพานท่ีเรียกวา   อคตะ เพราะ 
เปนทิศไมเคยไปแมแตฝนดวยยานมียานชางเปนตน    เหมือนบุคคลผูฝกตน 
แลวมีตนฝกดวยการฝกอินทรียในเบื้องตน     มีตนฝกดีแลวดวยอริยมรรค- 
ภาวนาในเบ้ืองปลาย  หมดพยศ   มีปญญา   ยอมไปสูทิศที่ไมเคยไป  คือถึง 
ภูมิที่ฝกตนแลว (พระอรหันต) เพราะฉะนั้นการฝกตนน้ันแลจึงประเสริฐ. 
บทวา   วิธาสุ  น  วิกมฺปนฺติ  ไมหว่ันไหวในมานะท้ังหลาย   คือไมหว่ัน 
ไหวในมานะมีอาทิวา       เราเปนผูประเสริฐกวาผูที่ประเสริฐ.       บทวา 
วิปฺปมุตฺตา     ปุนพฺภวา   เปนผูพนขาดแลวจากภพใหม     คือเปนผูพน 
ดวยดีแลวจากการเกิดบอย  ๆ    โดยการถือปฏิสนธิในภพใหม.      บทวา 
ทนฺตภูมิ      อนุปฺปตฺตา    เปนผูบรรลถุึงภูมิที่ฝกแลว     คือบรรลุถึงภูมิคือ 
อรหัตผล     อันเปนที่ฝกโดยสวนเดียว.    บทวา   เต   โลเก    วชิิตาวิโน 
พระอรหันตเหลาน้ันเปนผูชนะแลวในโลก   คือพระอรหันตเหลาน้ันเปนผู 
ชื่อวามีชัยชนะอยางวิเศษในสัตวโลก. 
           ก็เพราะผูมีอินทรียอบรมแลว  ไมมีภัย  ไมผิดปกติ ชื่อวาเปนผูฝกตน 
แลว  ฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความน้ัน   จึงตรัสคาถาวา 
ยสฺสินฺทฺริยานิ  ดังนี้เปนตน.   บทนั้นมีความดังตอไปนี้    ผูใดยกอินทรีย 
หกมีจักขุนทรียเปนตนข้ึนสูพระไตรลักษณ      มลีักษณะท่ีไมเที่ยงเปนตน 
ดวยโคจรภาวนา     (การเจริญอารมณ)     แลวใหยดึถือสติและสัมปชัญญะ 
ดวยวาสนาภาวนา (บุญหรือบาปที่อบรมมา)  แลวจึงอบรมอินทรียเหลาน้ัน  
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ทั้งภายนอกอยางนี้   ดวยโคจรภาวนาในภายใน.  บทวา  สพฺพโลเก   ใน 
โลกทั้งปวง   อธิบายวา    บุคคลรูแจงแทงตลอดโลกน้ี   และโลกอ่ืน   คือ 
ขันธโลกอันสืบตอจากโลกของตนและคนอ่ืน  อยางนี้วา    ความบกพรอง 
หรือมีความบกพรองของอินทรียทั้งหลายในที่ใด ๆ อบรมอินทรียในที่นัน้ ๆ 
ดวยการไมเพงเล็งเปนตน   แลวประสงคจะตาย    ตายอยางผูฝกตนแลวหวัง 
จะตาย  รอคอยเวลาสิ้นชีวิต  ไมกลัวตอความตาย.  สมดังท่ีทานกลาวไววา 
                   เราไมกลัวความตาย   เราไมมีความใครในชีวิต  เรา 
           ไมหวังมรณะ  ไมหวังชีวิต   เรารอคอยความตาย  เหมือน 
           ลูกจางรอรับของไมมีพิษฉะนัน้. 
           บทวา  ภาวิโต  ส  ทนฺโต   คือ ผูนั้นมีอินทรียอบรมแลวฝกตนแลว. 
บทวา  นิสฺสยา นิสัย  คือตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย. บทวา   ตฺวา  ธมมฺ 
รูธรรม   คือรูธรรมโดยอาการทั้งหลาย    มีความไมเที่ยงเปนตน .   บทวา 
อนิสฺสิโต   คือ อันนิสัยสองอยางนั้นไมอาศัยแลวอยางนี้.  ทานแสดงไววา 
ไมมีนิสัย  คือตัณหาและทิฏฐินอกจากรูธรรม.  บทวา  ภวาย  วิภวาย  วา 
ในภพ    หรอืในความปราศจากภพ   คือ  สัสสตทิฏฐิ   หรืออุจเฉททิฏฐิ. 
การขยายความแหงคาถาน้ีงาย. 
           บทวา  ต  พฺรูม ิ อปุสนฺโต  เรากลาวบุคคลน้ันวา   เปนผูเขาไปสงบ 
คือเรากลาวบุคคลน้ันดังที่กลาวไวแลวในคาถาหน่ึง ๆ วา       เปนผูสงบ. 
บทวา  อตริ  โส วิสตฺติก บุคคลน้ันขามตัณหาอันชื่อวา  วิสัตติกา  คือ 
ไดขามตัณหาใหญอันชื่อวา  วิสัตติกา เพราะมีความอยากเปนตนนี้ไดแลว.  
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           บทวา  อตฺตโน  ทฏิ ิยา  ราโค  อภิชฺฌากายคนฺโถ  ความกําหนัด 
ในทิฏฐิของตน   ชื่อวา  กิเลสเครื่องรอยรัดทางกายคืออภิชฌา     ความวา 
ความกําหนัด     กลาวคือความยินดีในทิฏฐิที่คนยึดถือ   ชื่อวา   กายคันถะ 
(กิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย)   คืออภิชฌา.  บทวา   ปรวาเทสุ  อาฆาโต 
อปฺปจฺจโย  ความอาฆาต   ความไมยินดีในวาทะของคนอ่ืน  คือความโกรธ 
และอาการแสดงความไมยินดีในวาทะและการโตวาทะของคนเหลาอื่น  ชือ่ 
วา  กายคันถะ  คือพยาบาท.  บทวา อตฺตโน  สีล  วา  วต   วา   ศีลหรือ 
พรตของตน   คือ ศีลอันไดแกการเวนจากเมถุนที่ตนยึดถือไว   หรือพรต 
มีการประพฤติพรตเยี่ยงโคเปนตน.   บทวา   สีลพฺพต   วา  หรอืศีลและ 
พรตทั้งสองน้ัน.  บทวา   ปรามาโส   การยึดถือ   คือยึดถือจากอื่นดวยคํา 
มีอาทิวา   ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยส่ิงนี้.    บทวา   อตฺตโน    ทฏิ ิ   อิท- 
สจฺจาภินิเวโส   กายคนฺโถ   ทฏิฐิของตน     คือความถือม่ันวาสิ่งน้ีจริง 
ถือทิฏฐิที่คนยึดถือ    ชื่อวา   กายคันถะ   คือความยึดถือโดยไมแยบยลวา 
สิ่งน้ีเทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปนโมฆะ   ชื่อวากายคันถะ  คือถือม่ันวาส่ิงน้ีจริง. 
บทวา คนฺถา  ตสฺส  น   วชิฺชนฺติ   กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย    ยอมไม 
มีแกบุคคลน้ัน     ไดแกทิฏฐิคันถะทั้งสองยอมไมมีแกพระขีณาสพนั้นดวย 
โสดาปตติมรรค.       พยาปาทกายคันถะ       ยอมไมมีดวยอนาคามิมรรค. 
อภิชฌากายคันถะ ยอมไมมีดวยอรหัตมรรค. 
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงสรรเสริญผูเขาไปสงบน้ัน   จึง 
ตรัสคํามีอาทิวา  น  ตสฺส  ปุตฺตา บุตรทั้งหลายยอมไมมีแกบุคคลน้ัน   ดังน้ี. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุตฺตา  ไดแก  บุตร ๔ จําพวก  มีบุตรเกิดแตตน  
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เปนตน.  อน่ึง  ในบทนี้   พึงทราบวา ทานกลาวถึงกําหนดบุตรโดยชื่อวา 
บุตรเปนตน.  ก็บุตรเหลาน้ันยอมไมมีแกบุคคลน้ัน  อธิบายวา เพราะไมมี 
บุตรเหลาน้ัน  บุตรเปนตนจึงไมมี. 
           บทวา อตฺตา ความวา สัสสตทิฏฐิที่ถือวา  อัตตามีอยูยอมไมมี. บทวา 
นิรตฺตา  ความวา  อุจเฉททิฏฐิที่ถือวาขาดสูญ. บทวา  คหิต  นตฺถิ  ความวา 
สิ่งท่ีควรยึดถือยอมไมมี.   บทวา มุจฺิตพฺพ  นตฺถิ   ความวา   สิ่งท่ีควร 
ปลอยวางยอมไมมี.  บทวา  ยสฺส   นตฺถิ  คหิต  ไดแก   สิ่งท่ียึดถือดวย 
อํานาจตัณหา   และทฏิฐิ    ยอมไมมีแกบุคคลใด.   บทวา   ตสฺส    นตฺถิ 
มฺุจิตพฺพ  สิ่งท่ีควรปลอยวางก็ไมมีแกบุคคลน้ัน.   บทวา   คาหมฺุจน 
สมติกฺกนฺโต   ความวา   พระอรหันตกาวลวงความถือและปลอยวางแลว. 
บทวา วุฑฺฒิปริหานิวีติวตฺโต  ความวา พระอรหันตลวงเลยความเจริญและ 
ความเสื่อมแลว. 
           บทวา  เยน  น   วชฺชุ   ปุถุชฺชนา  อโถ   สมณพฺราหฺมณา  พวก 
ปุถุชนท้ังพวกสมณะและพราหมณ   พึงกลาวโดยโทษใด   คือพวกปุถุชน 
แมเทวดาและมนุษยทั้งหมดรวมทั้งสมณพราหมณ   พึงกลาวกะเขาวา   เขา 
เปนผูกําหนัดแลวก็ดีเปนผูประทุษรายแลวก็ดี  ดวยโทษมีราคะเปนตนใด. 
บทวา   ต  ตสฺส  อปุรกขฺต   โทษนั้นไมหอมลอมบุคคลน้ัน   คือโทษมี 
ราคะเปนตนน้ันไมหอมลอมบุคคลผูเปนพระอรหันตนั้น.   บทวา   ตสฺมา 
วาเทสุ    เนฺชติ     เพราะฉะนั้น  บุคคลน้ันยอมไมหว่ันไหว  ในเพราะ 
วาทะท้ังหลาย     คือไมหว่ันไหวในเพราะคําพูดนินทา.   บทวา   เนฺชติ 
เปนบทยกข้ึนแสดงบทขยายความ.   บทวา  น   อิฺชติ    คือ  ไมทําความ 
หว่ันไหว.  บทวา  น  จลติ  คือ  ไมนอมไปในเพราะวาทะน้ัน.  บทวา  
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น  เวธติ  ไดแก   ไมดิ้นรน   เพราะไมสามารถจะใหหว่ันไหวได.   บทวา 
น  ปเวธติ   คือ  ไมสะทาน.  บทวา  น  สมฺปเวธติ  คือ  ไมสะเทือน. 
           บทวา  น  อุสฺเสสุ  วทเต   ไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา   คือ 
ทําตนในความวิเศษไวภายใน   แลวไมกลาวดูหม่ินวา  เราเปนผูวิเศษกวา 
เขา.  ในสองบทนอกน้ันก็มีนัยนี้. 
           บทวา  กปฺปนฺเนติ  อกปฺปโย  คือ เปนผูไมมีความกําหนด  ยอมไมถึง 
ความกําหนดสองอยาง.  เพราะเหตุไร.  เพราะทานกลาวไววา   เปนผูไมมี 
ความกําหนด  คือละความกําหนดไดแลว.  การขยายความคาถานี้งาย. 
           บทวา  สก  ของตน  คือยึดถือวา  ของเรา.   บทวา  อสตา    จ 
น   โสจติ   เม่ือส่ิงท่ีถือวา  ของตนไมมี  ยอมไมเศราโศก  คืออวิชชาและ 
มานะเปนตน    ไมมี  ยอมไมเศราโศก.   บทวา   ธมฺเมสุ  จ   น  คจฺฉติ 
ไมถึงความลําเอียงในธรรมท้ังหลาย       คือไมถึงความลําเอียงดวยอํานาจ 
ฉันทาคติเปนตนในธรรมท้ังปวง. บทวา  สเว  สนฺโตติ  วุจฺจติ  คือ  บุคคล 
นั้นแลเปนผูสูงสุดกวาคน   เรียกวา  เปนผูสงบ.   การขยายความคาถาแมนี้  
ก็งาย. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต. 
เมื่อจบเทศนา   เทวดาเสนโกฏิไดบรรลุพระอรหัต.   การนับจํานวนพระ- 
โสดาบันเปนตนไมมี. 
                          จบอรรถกถาปุราเภทสุตตนิเทสท่ี  ๑๐  
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                           กลหวิวาทสุตตนิทเทสที ่ ๑๑  

    [๔๔๒]๑    (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)    ความทะเลาะ   ความ 
           วิวาท  ความรําพัน  ความโศก   ความตระหนี่   ความถือ 
           ตัว    ความดูหมิ่น    และคําพูดสอเสียด    มมีาแตอะไร 
           ขอเชญิพระองคตรัสบอกวา   กิเลสเหลาน้ันมีมาแตอะไร ? 
 

                        วาดวยความทะเลาะวิวาท 
           [๔๔๓]   ชื่อวา  ความทะเลาะ  ในคําวา   ความทะเลาะ   ความ 
วิวาท     มีมาแตอะไร  ?     ความวา   ความทะเลาะและความวิวาทท้ังสอง 
นั้นเปนอยางเดียวกัน     โดยอาการเดียวกัน   คือ ความทะเลาะใด    ความ 
ทะเลาะน้ันเปนความวิวาท      ความวิวาทใด     ความวิวาทน้ันเปนความ 
ทะเลาะ    อีกอยางหนึ่ง    โดยอาการอ่ืน    ความวิวาทท่ีเปนเบื้องตนแหง 
ความทะเลาะ  เรียกวา  ความวิวาท   กลาวคือแมพระราชาก็วิวาทกับพวก 
พระราชา    แมพวกกษัตริยก็วิวาทกับพวกกษัตริย     แมพวกพราหมณก็ 
วิวาทกับพวกพราหมณ   แมพวกคฤหบดีก็วิวาทกับพวกคฤหบดี  แมมารดา 
ก็วิวาทกับบุตร    แมบุตรก็วิวาทกับมารดา   แมบิดาก็วิวาทกับบุตร    แม 
บุตรก็วิวาทกับบิดา  แมพ่ีนองชายก็วิวาทกับพ่ีนองหญิง   แมพ่ีนองหญิงก็ 
วิวาทกับพ่ีนองชาย   แมสหายก็วิวาทกับสหาย   นีช้ื่อวา    ความวิวาท.  
           ความทะเลาะเปนไฉน ?   พวกบุคคลผูครองเรือนขวนขวายหาโทษ 
กัน  ก็ทําความทะเลาะกันดวยกาย  ดวยวาจา  พวกบรรพชิตตองอาบัติอยู 
ก็ทําความทะเลาะกันดวยกาย  ดวยวาจา  นี่ชื่อวา   ความทะเลาะ.  
 
๑. เลขขอในบาลีเลม ๒๙  ฉบับพิมพ  พ.ศ. ๔๔๑  ซ่ึงซํ้ากบัเลขขอสุดทาย 
ของสูตรท่ี  ๑๐  แตในท่ีนีเ้รียงตามเปนจริง  แกเปน  ๔๔๒  ในจนจบขอ  ๙๘๗  ในบาลี  ซ่ึงใน 
ท่ีนี้จะเปนขอ  ๙๘๘  
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           คําวา ความทะเลาะ    ความวิวาท    มมีาแตอะไร  ?    ความวา 
พระพุทธนิมิตสอบถาม    ขอใหตรัสบอก     เชิญใหทรงแสดง     ขอให 
ประสาท  ซึ่งมูล   เหตุ   นทิาน  เหตุเกิด  แดนเกิด  สมุฏฐาน  อาหาร 
อารมณ  ปจจัย   สมุทัยแหงความทะเลาะและ.ความวิวาทวา   ความทะเลาะ 
และความวิวาทมีมาคือเกิด    เกิดพรอม  บังเกิด  บงัเกิดเฉพาะ   ปรากฏ  
มาแตอะไร คือ  มีอะไรเปนนิทาน    มีอะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดงเกิด   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ความทะเลาะ  ความวิวาท 
มีมาแตอะไร. 
 

                                   วาดวยความรําพัน 
           [๔๔๔]  ชื่อวา  ความรําพัน  ในคําวา  ความรําพัน   ความโศก 
ความตระหนี่   ความวา  ความเพอถึง  ความรําพัน   กริิยาท่ีเพอถึง  กริิยา 
ที่รําพันถึงความเปนผูเพอถึง  ความเปนผูรําพันถึง  ความพูดเพอ   ความ 
บนเพอ  ความพร่ําเพอ  อาการพร่ําเพอ    ความเปนผูพราเพอ   ของตน 
ผูถูกความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง   ที่ถูกความเส่ือมเพราะโรคกระทบ 
เขาบาง     ทีถู่กความเส่ือมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง    ที่ประจวบกับความ 
เสื่อมอยางใดอยางหน่ึงบาง      ทีถู่กเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบ 
เขาบาง. 
 

                                        วาดวยความโศก   

           ชื่อวา  ความโศก    คือ  ความเศราโศก   กริิยาเศราโศก   ความ 
เปนผูเศราโศก   ความเศราโศกภายใน  ความตรมตรอมในภายใน  ความ  
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เดือดรอนในภายใน   ความเรารอนในภายใน   ความตรอมเตรียมแหงจิต 
ความโทมนัส   ลูกศรคือความเศราโศก    ของคนท่ีถูกความเส่ือมแหงญาติ 
กระทบเขาบาง  ที่ถูกความเส่ือมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง  ที่ถูกความ 
เสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง   ที่ถูกความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง   ที่ 
ถูกความเส่ือมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง     ที่ประจวบกับความเส่ือมอยางใด 
อยางหน่ึงบาง   ทีถู่กเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบเขาบาง. 
 

                                 วาดวยความตระหนี่ 
           ชื่อวา  ความตระหนี่   ไดแก ความตระหน่ี  ๕ ประการ คือ ความ 
ตระหน่ีอาวาส  ความตระหน่ีสกุล  ความตระหน่ีลาภ ความตระหน่ีวรรณะ 
ความตระหน่ีธรรม  ความตระหน่ีเห็นปานน้ี   กริยิาที่ตระหน่ี   ความเปน 
ผูประพฤติตระหน่ี   ความเปนผูปรารถนาตาง ๆ  ความเหนียวแนน ความ 
เปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให   ความท่ีจิตอันใคร ๆ  ไมเชือ่ถือไดใน 
การให   นี้เรยีกวา   ความตระหนี่.   อีกอยางหนึ่ง  ความตระหน่ีขันธก็ดี 
ความตระหน่ีธาตุก็ดี  ความตระหน่ีอายตนะก็ดี  นี้เรียกวา  ความตระหน่ี. 
ความมุงจะเอา   ก็เรียกวาความตระหน่ี.  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ความรําพัน 
ความโศก   ความตระหน่ี. 
 

                                       วาดวยความถือตัว 
           [๔๔๕]   ชื่อวา  ความถือตัว   ในคําวา   ความถือตัว   ความดูหมิ่น 
และความพูดสอเสียด     พึงทราบอธิบายดังนี้     บุคคลบางคนในโลกนี ้ 
ยังความถือตัวใหเกิดโดยชาติบาง   โดยโคตรบาง   โดยความเปนบุตรแหง  
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สกุลบาง  โดยความเปนผูมีรูปงามบาง   โดยทรัพยบาง   โดยการปกครอง 
บาง    โดยหนาที่การงานบาง    โดยหลักแหลงแหงศิลปศาสตรบาง    โดย 
วิทยฐานะบาง    โดยการศึกษาบาง    โดยปฏิภาณบาง    โดยวัตถุอยางใด 
อยางหน่ึงบาง. 
 

                              วาดวยความดูหม่ิน 
           ชื่อวา  ความดูหมิน่ คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยอมดูหม่ินผูอ่ืน 
โดยชาติบาง   โดยโคตรบาง ฯลฯ   โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง. 
 

                            วาดวยการพูดสอเสียด 
           ชื่อวา  ความพูดสอเสียด  คือ  บุคคลบางคนในโลกนี ้    เปนผูมี 
วาจาสอเสียด    คือฟงจากขางน้ีแลวไปบอกขางโนน    เพ่ือทําลายคนหมูนี้  
หรือฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้     เพ่ือทําลายคนหมูโนน       เปนผู 
ทําลายคนท่ีพรอมเพรียงกันบาง   สนบัสนุนคนท่ีแตกกันแลวบาง  ชอบผูที่ 
เปนกกกัน  ยนิดีผูที่เปนกกกัน    เพลินคนท่ีเปนกกกัน   เปนผูกลาววาจาท่ี 
ทําใหเปนกกกัน   นี้เรียกวา ความพูดสอเสียด.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลยอมนํา 
คําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ  ๒  ประการ   คือ   นําคําสอเสียดเขาไปดวยความ 
มุงหมายเปนท่ีรัก ๑      มคีวามประสงคใหเขาแตกกัน       จึงนําคําสอเสียด 
เขาไป  ๑. 
           บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางไร ? 
บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางนี้วา   เราจักเปน 
ที่รัก   เปนทีช่อบใจ  เปนที่สนิท  เปนภายใน  เปนที่ดีใจ   ของบุคคลน้ี.  
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           บุคคลผูมีความประสงคใหเขาแตกกัน         จึงนําคําสอเสียดเขาไป   
อยางไร ?   บุคคลผูมีความประสงคใหเขาแตกกันอยางนี้วา     ชนเหลาน้ัน 
พึงเปนตางกัน  แยกกัน    เปนกกกัน    เปนสองเหลา   สองพวก   สองฝาย 
ชนเหลาน้ี   พึงแตกกัน   ไมปรองดองกัน   พึงอยูลําบาก  ไมผาสุกดวยอุบาย 
อยางไร  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ความถือตัว ความดูหม่ิน   และความพูด 
สอเสียด. 
           [๔๔๖]  คําวา  ขอเชิญพระองคตรัสบอกวา    กิเลสเหลาน้ัน     ม ี
มาแตอะไร ?   ความวา  พระพุทธนิมิตตรัสถาม    สอบถาม   ขอใหตรัส 
บอก   เชิญใหทรงแสดง  ขอใหประสาท  ซึ่งมูล  เหตุ   นิทาน  เหตุเกิด 
แดนเกิด  สมฏุฐาน  อาหาร  อารมณ ปจจัย   สมุทัย  แหงกิเลส ๘ ประการ 
นี้วา  กิเลส ๘ ประการนี ้ คือ  ความทะเลาะ   ความวิวาท   ความรําพัน 
ความโศก  ความตระหน่ี ความถือตัว  ความดูหม่ิน  และความพูดสอเสียด 
มีมา  คือ  เกดิ  เกิดพรอม   บังเกิด   บงัเกิดเฉพาะ   ปรากฏมาแตอะไร 
คือ  มีอะไรเปนนิทาน  มอีะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนชาติ   มอีะไรเปน 
แดนเกิด   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   กิเลสเหลาน้ันมีมาแตอะไร.   คําวา  ขอ 
เชิญพระองคจงตรัสบอก     คือขอเชิญพระองคจงตรัสบอก     ตรัสตอบ 
แสดง  บัญญติั  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนกทําใหต้ืน  ประกาศ  เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกวา  กิเลสเหลาน้ันมีมาแตอะไร  เพราะ. 
เหตุนั้น  พระพุทธนิมิตน้ัน  จึงตรัสถานวา 
                   ความทะเลาะ  ความวิวาท  ความรําพัน  ความโศก 
           ความตระหนี่  ความถือตัว   ความดูหมิ่น   และความพูด 
           สอเสียด    มมีาแตอะไร   ขอเชญิพระองคจงตรัสบอกวา 
           กิเลสเหลาน้ันมีมาแตอะไร   
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    [๔๔๗]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)    ความทะเลาะ 
           ความวิวาท  ความรําพัน  ความโศก  ความตระหนี่  ความ 
           ถือตัว  ความดูหมิน่  และความพูดสอเสียด   มีมาแตสิ่ง 
           ที่รัก ความทะเลาะ  ความวิวาท ประกอบในความตระหน่ี 
           และเมื่อความวิวาทกันเกิดแลว  ความพูดสอเสียดก็มี. 
 

                 วาดวยความทะเลาะ...มาจากสิ่งที่รัก 
           [๔๔๘]  ชื่อวา   สิง่ท่ีรัก    ในคําวา  ความทะเลาะ   ความวิวาท 
ความรําพัน    ความโศก   ความตระหนี่...มมีาแตสิ่งท่ีรัก    ไดแกวัตถุ 
เปนที่รัก ๒ อยาง  คือ  สัตว ๑ สังขาร ๑. 
           สัตวผูเปนที่รักเปนไฉน ?   ชนเหลาใดในโลกน้ี  เปนผูใครความ 
เจริญ    ใครประโยชน   ใครความสบาย   ใครความปลอดโปรงจากโยค- 
กิเลส  คือ  เปนมารดา  เปนบิดา  เปนพ่ีนองชาย เปนพ่ีนองหญิง  เปน 
บุตร  เปนธิดา  เปนมิตร   เปนพวกพอง   เปนญาติ   หรือเปนสาโลหิต 
ชนเหลาน้ีชือ่วา   สัตวผูเปนที่รัก.  สังขารเปนที่รักเปนไฉน ?  รูป   เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที่ชอบใจเหลาน้ันชื่อวา  สงัขารเปนที่รัก. 
           ชนทัง้หลาย   แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รัก   ยอม 
ทะเลาะกัน     คือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชิงเอาไป     ยอมทะเลาะกันบาง 
เมื่อวัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว      ยอมทะเลาะกันบาง    แมผูมีความหวาด 
ระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่รัก  ยอมทะเลาะกัน    คือเมื่อวัตถุ 
ที่รักกําลังแปรปรวนไป   ยอมทะเลาะกันบาง   เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไป 
แลว   ยอมทะเลาะกันบาง   แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รัก  
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ยอมวิวาทกัน     คือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชิงเอาไป    ยอมวิวาทกันบาง 
เมื่อวัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว   ยอมวิวาทกันบาง  แมผูมีความหวาดระแวง 
ในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่รัก       ยอมวิวาทกัน      คือเมื่อวัตถุที่รัก 
กําลังแปรปรวนไป    ยอมวิวาทกันบาง    เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแลว 
ยอมวิวาทกันบาง        แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รักยอม 
รําพัน     คือเมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชิงเอาไป     ยอมรําพันบาง     เมื่อ 
วัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว    ยอมรําพันบาง    แมผูมีความหวาดระแวงใน 
ความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่รัก  ยอมรําพัน   คือเม่ือวัตถุที่รักกําลังแปร- 
ปรวนไปแลว   ยอมรําพันบาง เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแลว   ยอมรําพัน 
บาง   แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รัก    ยอมเศราโศก   คือ 
เมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชิงเอาไป   ยอมเศราโศกบาง      เมื่อวัตถุที่รักถกู 
แยงชิงไปแลวยอมเศราโศกบาง       แมผูมีความหวาดระแวงในความแปร- 
ปรวนไปแหงวัตถุที่รัก     ยอมเศราโศก    คือเมื่อวัตถุที่รักกําลังแปรปรวน 
ไปยอมเศราโศกบาง    เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแลว    ยอมเศราโศกบาง 
และยอมรักษา  ปกครอง  ปองกัน    หวงหาม   ตระหน่ีวัตถุที่รัก  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ความทะเลาะ  ความวิวาท  ความรําพัน   ความเศราโศก 
ความตระหน่ี   มีมาแตสิ่งท่ีรัก. 
           [๔๔๙]   คําวา ความถือตัว  ความดูหมิ่น  และความพูดสอเสียด 
ความวา  ชนทั้งหลายยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รัก    ยอม 
ยังความดูหม่ินใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รัก. 
           ชนทัง้หลายยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอยางไร ?  
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ชนทั้งหลายยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอยางนี้วา    พวก 
เรามีปกติไดรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะท่ีชอบใจ. 
           ชนทัง้หลาย       ยอมยังความถือตัวใหเกิด      เพราะอาศัยวัตถุที่รัก 
อยางไร ?     ชนทั้งหลายยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นารัก 
อยางนี้วา  พวกเรามีปกติไดรูป  เสียง   กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ.  ที่ชอบใจ 
สวนชนเหลาน้ัน  ไมไดรปู  เสียง   กลิน่  รส   โผฏฐัพพะ  ที่ชอบใจ. 
           คําวา  ความพูดสอเสียด   ความวา  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปน 
ผูมีวาจาสอเสียด    คือฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน    เพือ่ทําลายคนหมู 
นี้  ฯลฯ  บุคคลผูมีความประสงคใหเขาแตกกันอยางนี้วา...  ชนเหลาน้ีพึง 
แตกกัน   ไมปรองดองกัน     พึงอยูลําบาก   ไมผาสุก   ดวยอุบายอยางไร 
ก็นําคําสอเสียดเขาไป    เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ความถือตัว  ความดูหม่ิน 
และความพูดสอเสียด. 
           [๔๕๐]   คําวา   ความทะเลาะ   ความวิวาท   ประกอบในความ 
ตระหนี่   ความวา  กิเลส  ๗  ประการน้ี  คือ  ความทะเลาะ    ความวิวาท 
ความรําพัน    ความเศราโศก  ความถือตัว  ความดูหมิ่น   ความพูดสอเสียด 
ประกอบ    ตกแตง    เน่ือง   สืบเนื่อง   ในความตระหน่ี   เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ความทะเลาะ  ความวิวาท  ประกอบในความตระหน่ี. 
           [๔๕๑]   คําวา    เมื่อความวิวาทกันเกิดแลว   คําพูดสอเสียดก็มี 
ความวา  เมื่อความวิวาทกันเกิด  เกิดพรอม  บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ 
แลว   ชนทั้งหลายยอมนําคําสอเสียดเขาไป  คือ  ฟงจากขางโนนเพ่ือทําลาย  
คนหมูนี้    หรือฟงจากขางโนนแลว   มาบอกขางนี้   เพ่ือทําลายคนหมูโนน 
เปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันบาง       สนับสนนุคนท่ีแตกกันแลวบาง  
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ชอบผูที่เปนกกกันบาง  ยนิดีผูที่เปนกกกัน    เพลินคนท่ีเปนกกกัน    เปน 
ผูกลาววาจาท่ีทําใหเปนกกกัน    นี้เรยีกวา  ความพูดสอเสียด  อีกอยางหนึ่ง 
ชนทั้งหลายยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ  ๒  ประการ คือ นําคําสอเสียด 
เขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รัก ๑    มีความประสงคใหเขาแตกกัน     จึง 
นําคําสอเสียดเขาไป ๑. 
           ชนทัง้หลายนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนท่ีรักอยางไร  ? 
ชนทั้งหลายนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้วา   พวก 
เราจักเปนที่รัก   เปนที่ชอบใจ  เปนที่สนิท   เปนภายใน   เปนที่ดีใจของ 
บุคคลผูนี้. 
           ชนทัง้หลายผูมีความประสงคใหเขาแตกกัน     จึงนําคําสอเสียดเขาไป 
อยางไร  ?   ชนทั้งหลายผูมีความประสงคใหเขาแตกกันอยางนี้วา      ชน 
เหลาน้ีพึงเปนตางกัน    แยกกัน    เปนกกกัน  เปนสองเหลา  เปนสองพวก 
เปนสองฝาย   ชนเหลาน้ันพึงแตกกัน    ไมปรองดองกัน    พึงอยูลําบาก   ไม 
ผาสุก   ดวยอุบายอยางไร   ก็นําคําสอเสียดเขาไป   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เมื่อความวิวาทกันเกิดแลว   ความพูดสอเสียดก็มี  เพราะเหตุนั้น  พระผูม ี
พระภาคเจาจึงตรัสวา  
                   ความทะเลาะ  ความวิวาท  ความรําพัน  ความเศรา- 
         โศก    ความตระหนี่   ความถือตัว    ความดูหมิ่น    และ 
         ความพูดสอเสียด  มมีาแตสิ่งท่ีรัก  ความทะเลาะ   ความ 
         วิวาท   ประกอบในความตระหน่ี   และเมื่อความวิวาทกัน 
         เกิดแลว   ความพูดสอเสียดก็มี.   
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    [๔๕๒]   (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)   สิ่งท่ีรักทั้งหลายในโลก 
           มีอะไรเปนนิทาน   และชนเหลาใดแล   ยอมเท่ียวไปใน 
           โลกเพราะความโลภ     ความโลภของชนเหลาน้ันมีอะไร 
           เปนนี้ทาน      อนึ่ง  ความหวังและความสําเร็จหวังท่ีมีแก 
           นรชน.  เพ่ือขางหนาน้ัน  มีอะไรเปนนิทาน ? 
 

                วาดวยอะไรเปนตนเหตุแหงสิ่งที่รัก  

           [๔๕๓]   คําวา    สิ่งท่ีรักท้ังหลายในโลก        มีอะไรเปนนิทาน 
ความวา  พระพุทธนิมิตตรัสถาม   สอบถาม   ขอใหตรัสบอก   อัญเชิญให 
ทรงแสดง   ขอใหประสาทซ่ึงมูล ฯลฯ   สมุทัยแหงส่ิงท่ีรักทั้งหลายวา  สิ่ง 
ที่รักทั้งหลายมีอะไรเปนนิทาน  คือ  เกิด  เกิดพรอม  บังเกิด  บงัเกิดเฉพาะ 
ปรากฏมาแตอะไร   คือมีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน 
ชาติ   มีอะไรเปนแดนเกิด   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก 
มีอะไรเปนนิทาน. 
           [๔๕๔]   คําวา และชนเหลาใดแล  ในคําวา   และชนเหลาใดแล 
ยอมเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ     ไดแกพวกกษัตริย    พราหมณ 
แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต  เทวดา  มนุษย.  คําวา  เพราะความ 
โลภ   คือความโลภ    กิริยาท่ีโลภ     ความเปนผูโลภ    ความกําหนัดนัก 
กิริยาที่กําหนัดนัก   ความเปนผูกําหนัดนัก    อภิชฌา   โลภะ   อกุศลมูล. 
คําวา  เท่ียวไป  คือ เที่ยวไป  อยู  เปลี่ยนอิริยาบถ  ประพฤติ  รกัษา  บํารุง 
เยียวยา.  คําวา  ในโลก  คือในอบายโลก  มนุษยโลก  เทวโลก  ขันธโลก  
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ธาตุโลก   อายตนโลก   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  และชนเหลาใดแล  ยอม 
เที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ. 
           [๔๕๕]     คําวา  ความหวังและความสําเร็จหวัง ...  มีอะไรเปน 
นิทาน  ?   ความวา   พระพุทธนิมิตตรัสถาม   สอบถาม   ขอใหตรัสบอก 
อัญเชิญใหทรงแสดง     ขอใหประสาทซ่ึงมูล ฯลฯ   สมุทัยแหงความหวัง 
และความสําเร็จหวังวา   ความหวังและความสําเร็จหวัง   มีอะไรเปนนิทาน 
คือ  เกิด บังเกิด  เกิดพรอม  บังเกิดเฉพาะ  ปรากฏมาแตอะไร  คือมีอะไร 
เปนนิทาน    มีอะไรเปนสมุทัย     มีอะไรเปนชาติ    มีอะไรเปนแดนเกิด 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ความหวังและความสําเร็จหวัง   มีอะไรเปนนิทาน. 
           [๔๕๖]  คําวา   ทีม่ีแกนรชนเพื่อขางหนา  ความวา  ความหวัง 
และความสําเร็จหวังที่เปนไปในเบ้ืองหนา   เปนเกาะ  เปนที่ปองกัน   เปนที ่
แอบแฝง  เปนที่ระลึกของนรชน  คือ  นรชนเปนผูมีความสําเร็จหวังเปน 
ไปในเบื้องหนา     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ที่มีแกนรชนเพื่อโลกหนา 
เพราะฉะนั้น  พระพุทธนมิิตจึงตรัสถามวา 
                   สิ่งท่ีรักท้ังหลายในโลก   มีอะไรเปนนิทาน   และชน 
           เหลาใดแล  ยอมเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ   ความ 
           โลภของชนเหลาน้ันมีอะไรเปนนิพาน     อนึง่  ความหวัง 
           และความสําเร็จหวังท่ีมีแกนรชนเพ่ือขางหนาน้ัน  มีอะไร 
           เปนนิทาน. 
    [๔๕๗]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)    สิง่ท่ีรักท้ังหลาย 
           ในโลก    มีฉันทะเปนนิทาน    และชนเหลาใดแล    ยอม  
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           เท่ียงไปในโลกเพราะความโลภ  ความโลภของชนเหลา-   
           นั้น   มีฉันทะน้ีเปนนิทาน     อนึ่ง    ความหวังและความ 
           สําเร็จหวังท่ีมีแกนรชนเพื่อโลกหนาน้ัน    ก็มีฉันทะน้ีเปน 
           นิทาน. 
           [๔๕๘]  ชื่อวา ฉนัทะ ในคําวา  สิ่งท่ีรักท้ังหลายในโลกมีฉันทะ 
เปนนิทาน  ไดแกความพอใจในกาม    ความกําหนัดในกาม  ความเพลิน 
ในกาม      ความอยากในกาม     ความรักในกาม     ความเรารอนในกาม 
ความหลงในกาม   ความชอบใจในกาม    กามโอฆะ   กามโยคะ    กามุ- 
ปาทาน   กามฉันทนิวรณ  ในกามทัง้หลาย    อีกอยางหน่ึง   ไดแกฉันทะ 
๕ ประการ  คือ  ความพอใจในการแสวงหา ๑   ความพอใจในการได  ๑ 
ความพอใจในการบริโภค  ๑  ความพอใจในการส่ังสม  ๑   ความพอใจใน 
การสละ ๑. 
           ความพอใจในการแสวงหาเปนไฉน  ?     บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ชอบใจ   มีความตองการ  เกิดความพอใจ  ยอมแสวงหารูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ   นี้ชื่อวา   ความพอใจในการแสวงหา. 
           ความพอใจในการไดเปนไฉน  ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ชอบใจ 
มีความตองการ  เกิดความพอใจ  ยอมไดซึ่งรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏ- 
ฐัพพะ  นี้ชื่อวา  ความพอใจในการได. 
           ความพอใจในการบริโภคเปนไฉน ?      บุคคลบางคนในโลกนี ้ 
ชอบใจ  มีความตองการ  เกิดความพอใจ  ยอมบรโิภครูป  เสียง   กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ   นี้ชื่อวา  ความพอใจในการบริโภค. 
           ความพอใจในการสั่งสมเปนไฉน ? บุคคลบางคนในโลกน้ี  ชอบใจ  
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มีความตองการ   เกิดความพอใจ  ยอมทําการส่ังสมทรัพยดวยความหวังวา 
จักมีประโยชนในคราวเกิดอันตรายท้ังหลาย  นี้ชื่อวา  ความพอใจในการ 
สั่งสม. 
           ความพอใจในการสละเปนไฉน ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ชอบใจ 
มีความตองการ   เกิดความพอใจ   ยอมสละทรัพยเพ่ือพวกพลชาง  พวก 
พลมา    พวกพลรถ   พวกพลถือธนู    พวกพลเดินเทา    ดวยความหวังวา 
คนพวกน้ีจักรักษาคุมครองปองกันเรา  นี้ชื่อวา  ความพอใจในการสละ. 
 

                          วาดวยส่ิงที่รัก  ๒ ประการ  

           คําวา  สิ่งท่ีรักท้ังหลาย    คือส่ิงท่ีรัก  ๒ ประการ   ไดแกสัตว  ๑ 
สังขาร ๑ ฯลฯ  เหลาน้ันชือ่วาสัตวเปนท่ีรัก ฯลฯ เหลาน้ีชื่อวาสังขารเปน 
ที่รัก   คําวา   สิ่งท่ีรักท้ังหลายในโลก   มีฉันทะเปนนิทาน  คือส่ิงท่ีรัก 
ทั้งหลายมีฉันทะเปนนิทาน  มีฉันทะเปนสมุทัย   มีฉันทะเปนชาติ  มีฉันทะ 
เปนแดนเกิด  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   สิ่งท่ีรักทั้งหลายในโลก  มีฉันทะ  
เปนนิทาน. 
           [๔๕๙]   คําวา   และชนเหลาใดแล   ในคําวา    และชนเหลาใด 
แล   ยอมเทีย่วไปในโลกเพราะความโลภ ไดแกพวกกษัตริย  พราหมณ 
แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต  เทวดา  มนุษย.   คําวา    เพราะความ 
โลภ   คือความโลภ    กิริยาท่ีโลภ    ความเปนผูโลภ  ความกําหนัดนัก 
กิริยาที่กําหนดนัก  ความเปนผูกําหนัดนัก   อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล. 
คําวา  เท่ียวไป  คือเที่ยวไป  อยู  เปลี่ยนอิริยาบถ  ประพฤติ  รกัษา 
บํารุง  เยียวยา.  คําวา  ในโลก  คือในอบายโลก  ฯลฯ  อายตนโลก  
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เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    และชนเหลาใดแล    ยอมเที่ยวไปในโลกเพราะ 
ความโลภ. 
 

                                   วาดวยความหวัง 
           [๔๖๐]   คําวา   อนึง่   ความหวังและความสําเร็จหวัง   กม็ีฉันทะ 
นี้เปนนิทาน    ความวา    ตัณหา  เรียกวาความหวัง    ไดแกราคะ  ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู.  คําวา ความสําเร็จหวัง  ความวา   บุคคลบาง 
คนในโลกน้ี  เมื่อแสวงหารูป  ไดรูป  เปนผูมีความสําเร็จหวังในรูป  เมื่อ 
แสวงหาเสียง ... กลิ่น ...   รส ...   เมื่อแสวงหาโผฏฐัพพะ    ไดโผฏฐัพพะ 
เปนผูมีความสําเร็จหวังในโผฏฐัพพะ  เมื่อแสวงหาสกุล...คณะ... อาวาส... 
ลาภ ... ยศ ...   สรรเสรญิ ... สุข ...  จีวร...   บิณฑบาต...  เสนาสนะ ... 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร..   พระสูตร...   พระวินัย ...    พระอภิธรรม... 
อารัญญิกังคธุดงค...ปณฑปาติกังคธุดงค...สปทานจาริกังคธุดงค...    ขล-ุ 
ปจฉาภัตติกังคธุดงค... เนสัชชิกังคธุดงค... ยถาสันถติกังคธุดงค... ปฐม- 
ฌาน...  ทุติยฌาน...   ตติยฌาน...  จตุตถฌาน...   อากาสานัญจายตน- 
สมาบัติ ...   วิญญาณัญจายตนสมาบัติ...   อากิญจัญญายตนสมาบัติ...   เมื่อ 
แสวงหาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
เปนผูมีความสําเร็จหวังในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   บุคคลยอมไถนาดวยความหวัง    หวานพืชดวยความ 
           หวัง  พวกพอคาหาทรัพย   ไปสูสมุทรดวยความหวัง  เรา 
           ยอมต้ังอยูดวยความหวังใด       ความหวังน้ันของเรายอม 
           สําเร็จ  ดังนี้.  
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           ความสําเร็จแหงความหวัง   เรียกวาความสําเร็จหวัง.   คําวา   ความ 
หวังและความสําเร็จหวัง    ก็มีฉันทะนี้เปนนิทาน   ความวา   ความหวัง 
และความสําเร็จหวัง    กม็ีฉันทะน้ีเปนนิทาน   คือมีฉันทะเปนสมุทัย    ม ี
ฉันทะเปนชาติ  มีฉันทะเปนแดนเกิด  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ความหวัง 
และความสําเร็จหวัง  ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน. 
           [๔๖๑]   คําวา  ที่มีแกนรชนเพื่อโลกหนา    ความวา    ความหวัง 
และความสําเร็จหวังที่เปนเบื้องหนา    เปนเกาะ    เปนที่ปองกัน    เปนที ่
แอบแฝง  เปนที่ระลึกของนรชน     คือนรชนเปนผูมีความสําเร็จหวังเปน 
เบื้องหนา   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ที่มีแกนรชนเพื่อภพหนา     เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   สิ่งท่ีรักท้ังหลายในโลก     มีฉันทะเปนนิทาน    และ 
           นรชนเหลาใดแล     ยอมเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ 
           ความโลภของนรชนเหลาน้ัน    มีฉันทะน้ีเปนนิทาน   อนึ่ง 
           ความหวังและความสําเร็จหวังที่มีแกนรชนเพ่ือโลกหนา 
           นั้น  ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน. 
    [๔๖๒]   (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)  ฉันทะในโลกมีอะไรเปน 
           นิทาน    และความตัดสินใจมมีาแตอะไร     อนึ่ง   ความ 
           โกรธ   ความเปนผูพูดเท็จ    และความสงสัย    มีมาแต 
           อะไร   และธรรมเหลาใดแล   อนัพระสมณะตรัสไวแลว 
           ธรรมเหลาน้ันมีมาแตอะไร.  
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                            วาดวยฉันทะ...มีอะไรเปนเหตุ 
           [๔๖๓]   คําวา  ฉันทะในโลกมอีะไรเปนนิทาน  ความวา   พระ- 
พุทธนิมิตตรัสถาม  สอบถาม   ขอใหตรัสบอก  อัญเชิญใหทรงแสดง  ขอ 
ใหประสาทซ่ึงมูล ฯลฯ   สมุทัยแหงฉันทะวา   ฉันทะมีอะไรเปนนิทาน คือ 
เกิด  เกิดพรอม  บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ   ปรากฏมาแตอะไร    คือมีอะไร 
เปนนิทาน    มีอะไรเปนสมุทัย     มีอะไรเปนชาติ     มีอะไรเปนแดนเกิด 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ฉันทะในโลกมีอะไรเปนนิทาน. 
           [๔๖๔]  คําวา  และความตัดสินใจมีมาแตอะไร  ความวา  พระ- 
พุทธนิมิตตรัสถาม  สอบถาม  ขอใหตรัสบอก  อัญเชิญใหทรงแสดง  ขอ 
ใหประสาทซ่ึงมูล  ฯลฯ   สมุทัยแหงความตัดสินใจวา ความตัดสินใจมีมา 
แตอะไร   คือเกิด  เกิดพรอม   บังเกิดเฉพาะ    ปรากฏมาแตอะไร   คือ 
มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ   มีอะไรเปนแดน 
เกิด  เพราะฉะนั้น     จึงชือ่วา  และความตัดสินใจมีมาแตอะไร. 
           [๔๖๕]  ชื่อวา ความโกรธ  ในคําวา  อนึ่ง   ความโกรธ   ความ 
เปนผูพูดเท็จ  และความสงสัย  คือความความปองราย  ความมุงราย  ความขัด- 
เคือง   ความขุนเคือง   ความเคืองทั่ว   ความเคืองเสมอ   ความชงั    ความ 
ชั่งทั่ว    ความชังเสมอ    ความพยาบาทแหงจิต    ความประทุษรายในใจ 
ความโกรธ  กิริยาที่โกรธ  ความเปนผูโกรธ   ความชัง  กริิยาที่ชัง  ความ 
เปนผูชัง  ความพยาบาท   กิริยาที่พยาบาท   ความเปนผูพยาบาท   ความ 
พิโรธ   ความพิโรธตอบ   ความเปนผูดุราย    ความเพาะวาจาชั่ว   ความ 
เปนผูไมแชมชื่นแหงจิต      ความกลาวเท็จ      เรียกวาความเปนผูพูดเท็จ  
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ความสงสัย   เรียกวา  กถังกถา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อนึ่ง ความโกรธ    
ความเปนผูพูดเท็จและความสงสัย. 
           [๔๖๖]   คําวา   และธรรมเหลาใด   ในคําวา  และธรรมเหลาใด 
อันพระสมณะตรัสรูแลว   ความวา    ธรรมท้ังหลายใด   สหรคต    เกิด 
รวมกัน  เกี่ยวของกัน    ประกอบกัน   มีความเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   มีความ 
ดับคราวเดียวกัน     มีวัตถุเดียวกัน     มีอารมณเดียวกัน      กับความโกรธ 
ความเปนผูพูดเท็จ   และความสงสัย    ธรรมเหลาน้ี    เรียกวาธรรมเหลาใด. 
อีกอยางหนึ่ง  คําวา   ธรรมเหลาใด   คือกิเลสทั้งหลายมีชาติเปนอยางอ่ืน 
ต้ังอยูแลวโดยอาการอ่ืน   กิเลสเหลาน้ัน   เรียกวาธรรมเหลาใด.    คําวา  อัน 
พระสมณะตรัสแลว  ความวา   อันพระพุทธะผูเปนสมณะมีบาปธรรมอัน 
ระงับแลว    เปนพราหมณมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว    เปนภิกษุมีมูลแหง 
กิเลสอันทําลายแลว   ผูพนขาดจากอกุศลมูลเปนเครื่องผูกท้ังปวง    ตรัสไว 
แลว    คือตรสัโดยทั่ว   บอก   แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก 
ทําใหต้ืน  ประกาศแลว   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   และธรรมเหลาใดอัน 
พระสมณะตรัสไวแลว  เพราะฉะน้ัน    พระพุทธนิมิตน้ัน  จึงตรัสถามวา 
                   ฉันทะในโลกมีอะไรเปนนิทาน    และความตัดสินใจ  
           มมีาแตอะไร  อนึ่ง   ความโกรธ  ความเปนผูพูดเท็จ  และ 
           ความสงสัยมีมาแตอะไร และธรรมเหลาใดอันพระสมณะ 
           ตรัสไวแลว    ธรรมเหลาน้ันมมีาแตอะไร. 
    [๔๖๗]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)     บณัฑิตท้ังหลาย 
           กลาวธรรมใด  คือความดีใจ  ความเสียใจในโลก   ฉันทะ  
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           ยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมนัน้     ชันตุชนเห็นความไมม ี
           และความมีในรูปท้ังหลาย   ยอมทําความตัดสินใจในโลก. 
           [๔๖๘]   คําวา  ความดีใจ   ในคําวา   บัณฑติท้ังหลายกลาวธรรม 
ใด  คือความดีใจ  ความเสียใจ   ในโลก  ไดแกสุขเวทนาและวัตถุที่นา 
ปรารถนา.     คําวา   ความเสียใจ     ไดแกทุกขเวทนาและวัตถุที่ไมนา 
ปรารถนา.  คําวา  บัณฑติทั้งหลายกลาวธรรมใด ...ในโลก   คือบัณฑิต 
ทั้งหลายกลาวบอก  พูด  แสดง  แถลงธรรมใด    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
บัณฑิตทั้งหลายกลาวธรรมใด  คือความดีใจ  ความเสียใจ  ในโลก. 
           [๔๖๙]   คําวา    ฉนัทะยอมมมีาเพราะอาศัยธรรมนั้น      ความวา 
ฉันทะยอมมีมา  คือมีทั่วไป  เกิด  เกิดพรอม  บังเกิด บังเกิดเฉพาะ  เพราะ 
อาศัย ความดีใจและความเสียใจ    คืออาศัยสุขและทุกข   โสมนัสและโทมนัส  
วัตถุที่นาปรารถนาและวัตถุที่ไมนาปรารถนา    ความยินดีและความยินราย 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ฉันทะยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมน้ัน. 
 

                            วาดวยความเกิดแหงรูป  

           [๔๗๐]  คําวา   ในรูปทั้งหลาย   ในคําวา   เห็นความไมมีและม ี
ในรูปท้ังหลาย   ไดแกมหาภูตรูป ๔  และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔. 
           ความมีแหงรูปทั้งหลายเปนไฉน.  ความมี  คือความเกิด ความเกิด- 
พรอม  ความบังเกิด    ความบังเกิดเฉพาะ    ความปรากฏแหงรูปทั้งหลาย 
นี้ชื่อวา  ความมีแหงรูปทั้งหลาย. 
           ความไมมีแหงรูปทั้งหลายเปนไฉน   ความส้ิน   ความเส่ือม   ความ  
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แตก  ความแตกรอบ ความไมเที่ยง ความหายไป  แหงรูปทั้งหลาย    นี้ชื่อวา    
ความไมมีแหงรูปทั้งหลาย. 
           คําวา   เห็นความไมมีและความมีในรูปท้ังหลาย    คือเห็น    พบ 
พิจารณา   เทียบเคียง  ใหแจมแจง  ซึ่งความมีและความไมมีในรูปทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เห็นความไมมีและความมีในรูปทั้งหลาย. 
 

                           วาดวยการตัดสินใจ  ๒  อยาง 
           [๔๗๑]  ชื่อวา  ความตัดสินใจ   ในคําวา   ชันตุชน... ยอมทํา 
ความตัดสินใจในโลก   ไดแกความตัดสินใจ ๒ ประการ   คือ ความตัด 
สินใจดวยตัณหา ๑  ความตัดสินใจดวยทิฏฐิ ๑. 
           สัตวยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหาอยางไร.   บุคคลบางคนในโลก 
นี้   มีโภคสมบัติที่ยังไมเกิดข้ึนก็มิไดเกิดข้ึน    และมีโภคสมบัติที่เกิดข้ึนแลว 
ก็ถึงความหมดส้ินไป    เขาจึงมีความดําริอยางนี้วา  โภคสมบัติของเราท่ียัง 
ไมเกิดข้ึนก็มิไดเกิดข้ึน    และโภคสมบัติที่เกิดข้ึนแลวก็ถึงความหมดส้ินไป 
เพราะเหตุอะไรหนอ   และเขามีความดําริอยางนี้ตอไปวา   เมื่อเราประกอบ 
เนือง ๆในเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท    ในเพราะการด่ืมน้ําเมา    คือ 
สุราและเมรัย     โภคสมบัติที่ยังไมเกิดข้ึนจึงมิไดเกิดข้ึน    และโภคสมบัติที่ 
เกิดข้ึนแลวก็ถึงความหมดส้ินไป     เม่ือเราประกอบเนืองๆในการเที่ยวไป 
ในถนนในเวลาค่ําคืน. . . เมื่อเราเท่ียวดูมหรสพมากไป ...เมื่อเราประกอบ 
เนือง ๆ ในเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท   ในเพราะการเลนการพนัน  ... 
เมื่อเราประกอบเนือง ๆ ในการคบปาปมิตร . . .    เมื่อเราประกอบเนือง ๆ 
ในความเปนคนเกียจคราน    โภคสมบัติที่ยังไมเกิดข้ึน    และโภคสมบัติที่  
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เกิดข้ึนแลวก็ถึงความหมดส้ินไป    ครั้นรูอยางนี้แลว     เขาจึงไมประพฤติ 
ทางความฉิบหายแหงโภคสมบัติ  ๖ ประการ        ชันตุชนยอมทําความตัด 
สินใจดวยตัณหา     แมดวยประการอยางนี้      อีกอยางหน่ึง    บุคคลยอม 
ประกอบการงานดวยกสิกรรมบาง    ดวยพาณิชยกรรมบาง   ดวยโครักข-  
กรรมบาง    ดวยธนูศิลปบาง   ดวยการรับราชการบาง   ดวยศิลป  อยางใด 
อยางหน่ึงบาง   ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหา   แมดวยประการ 
อยางนี้. 
           ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิอยางไร.      เมื่อจักษุเกิดข้ึน 
แลว  ชันตุชนก็รูวา  คนของเราเกิดข้ึนแลว  เมื่อจักษุหายไป     ก็รูวาตน 
ของเราหายไปแลว    คนของเราปราศจากไปแลว     ชันตุชนยอมทําความ 
ตัดสินใจดวยทิฏฐิ  แมดวยประการอยางนี้    เม่ือโสตะ. . .   เมือ่ฆานะ. . . 
เมื่อชิวหา . . . เมื่อกาย . . . เมื่อรูป . . . เมื่อเสียง . . . เมื่อกลิ่น  . . .  เมื่อรส 
เมื่อโผฏฐัพพะเกิดข้ึนแลว    ชันตุชนก็รูวา   คนของเราเกิดข้ึนแลว   เมื่อ 
โผฏฐัพพะหายไป  ก็รูวา  คนของเราหายไปแลว    ตนของเราปราศจากไป 
ไปแลว  ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิ   คือใหเกิด  ใหเกิดพรอม 
ใหบังเกิด   ใหบังเกิดเฉพาะ   แมดวยประการอยางนี้. 
           คําวา  ชันตุชน  คือสัตว นระ มาณพ ฯลฯ มนุษย. คําวา  ในโลก 
คือในอบายโลก ฯลฯ  อายตนโลก   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ชนัตุชน. . . 
ยอมทําความตัดสินใจในโลก     เพราะเหตุนั้น       พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา 
                   บัณฑิตทั้งหลายกลาวธรรมใด   คือความดีใจ   ความ 
           เสียใจ   ในโลก    ฉนัทะยอมมมีา   เพราะอาศัยธรรมนั้น  
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           ชันตุชนเห็นความไมมใีนรูปทั้งหลาย  ยอมทําความตัด 
           สินใจในโลก. 
    [๔๗๒]    ธรรมแมเหลาน้ี   คือความโกรธ   ความเปนผูพูดเท็จ 
           และความสงสัย     เมื่อความดีใจและความเสียใจท้ังสอง 
           มีอยู    กม็ีมา    บุคคลผูมีความสงสัย    พึงศึกษาเพ่ือทาง 
           แหงญาณ       และธรรมเหลาใดอันพระสมณะทราบแลว  
           จึงตรัสไว    ธรรมเหลาน้ัน   เมือ่ความดีใจและความเสียใจ 
           ทั้งสองมีอยู   กม็ีมา. 
           [๔๗๓]  ชื่อวา  ความโกรธ    ในคําวา  ความโกรธ   ความเปน 
ผูพูดเท็จ   และความสงสัย  คือความปองราย   ความมุงราย ฯลฯ  ความ 
ไมแชมชื่นแหงจิต    ความกลาวเท็จ   เรียกวา  ความเปนผูพูดเท็จ  ความ 
สงสัย เรียกวา กถังกถา ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนา 
บาง    เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาบาง    ความกลาวเท็จ    ยอมเกิด 
เพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาบาง    เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาบาง 
ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาบาง      เพราะอาศัยวัตถุ 
ที่ไมนาปรารถนาบาง. 
 

                         วาดวยเหตุใหเกิดความโกรธ 
           ความโกรธยอมเกดิเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางไร  ความ 
โกรธยอมเกดิดวยอาการวา      เขาไดประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเรา  
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แลว.    ความโกรธยอมเกดิดวยอาการวา    เขากําลังประพฤติสิ่งท่ีไมเปน 
ประโยชนแกเรา.    ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา   เขาจักประพฤติสิ่งท่ี 
ไมเปนประโยชนแกเรา.  ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา  เขาไดประพฤติ 
สิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว.       ความ 
โกรธยอมเกดิดวยอาการวา       เขากําลังประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแก 
บุคคลผูเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา.   ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา   เขา 
จักประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชน     แกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา. 
ความโกรธยอมเกิดข้ึนดวยอาการวา      เขาไดประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน 
แกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว.         ความโกรธยอมเกิดดวย 
อาการวา        เขากําลังประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รัก 
ที่ชอบใจของเรา.     ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา      เขาจักประพฤติ 
สิ่งท่ีเปนประโยชนแกบคุคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา.       ความโกรธ 
ยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางนี้. 
           ความโกรธยอมเกดิเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางไร. แมบุคคล 
ผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่นาปรารถนา     ยอมมีความโกรธ  
เกิด    คืนเม่ือวัตถุที่นาปรารถนากําลงัถูกแยงชิงเอาไป    ยอมมีความโกรธ 
เกิดบาง    เม่ือวัตถุที่นาปรารถนาถูกแยงชิงไปแลว    ยอมมีความโกรธเกิด 
บาง      แมบคุคลผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่นา 
ปรารถนา  ยอมมีความโกรธเกิด   คือเมื่อวัตถุที่นาปรารถนาแปรปรวนไป 
แลว   ยอมมีความโกรธเกิดบาง   ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นา 
ปรารถนาอยางน้ี.  
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                        วาดวยเหตุใหเกิดการกลาวเท็จ 
           มุสาวาท  ยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางไร.  บุคคล 
บางคนในโลกนี้    ถูกเขาจําดวยเครื่องจําคือข่ือ   ยอมกลาวคําเท็จท้ังท่ีรูอยู 
เพ่ือพนจากเครื่องจําน้ัน    ถูกเขาจําดวยเครื่องจํา   คือเชือก . . . ถูกเขาจํา 
ดวยเครื่องจําคือโซตรวน . . .  ถูกเขาจําดวยเครื่องจําคือหวาย . . . ถูกเขาจํา 
ดวยเครื่องจําคือเถาวัลย . . . ถูกเขาจําดวยเครื่องจําคือเครื่องลอม . . . ถูกเขา 
จําดวยเครื่องจํา      คือบาน     นิคมและนคร . . . ถกูเขาจําดวยเครื่องจําคือ 
ชนบท  ยอมกลาวคําเท็จทั้งท่ีรูอยู   เพ่ือพนจากเครื่องจําน้ัน  มุสาวาทยอม 
เกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางนี้. 
           มุสาวาท    ยอมเกิดเพราะอาศัย วัตถุที่นาปรารถนาอยางไร.   บุคคล 
บางคนในโลกนี้   ยอมกลาวเท็จท้ังท่ีรูอยูเพราะเหตุแหงรูปที่ชอบใจ   ยอม 
กลาวเท็จท้ังที่รูอยูเพราะเหตุแหงเสียง  กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ที่ชอบใจ 
เพราะเหตุแหงจีวร     เพราะเหตุแหงบิณฑบาต      เพราะเหตุแหงเสนาสนะ 
เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร     มุสาวาทยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถ ุ
นาปรารถนาอยางนี้. 
 

                           วาดวยเหตุใหเกิดความสงสัย 
           ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางไร.  ความ 
สงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาวา        เราจักพนจากโรค 
นัยนตาหรือหนอ    หรือเราจักไมพนจากโรคนัยนตา    เราจักพนจากโรค 
จมูกหรือหนอ    จากโรคท่ีลิ้นหรือหนอ     จากโรคกาย. . . จากโรคศีรษะ 
หรือหนอ  จากโรคท่ีใบหู  จากโรคปาก   เราจักพนจากโรคฟนหรือหนอ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 142 

หรือเราจักไมพนจากโรคฟน    ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนา 
ปรารถนาอยางน้ี. 
           ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางไร      ความ 
สงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาวา        เราจักไดรูปที่ชอบใจ 
หรือหนอ  หรือเราจักไมไดรูปที่ชอบใจ  เราจักไดเสียง   กลิ่น  รส  โผฏ- 
ฐัพพะ  สกุล  คณะ  อาวาส  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ    สุข จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ    เราจักไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารท่ีชอบใจหรือหนอ   หรือเรา 
จักไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารท่ีชอบใจ   ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัย 
วัตถุที่นาปรารถนาอยางนี้   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ความโกรธ  ความเปน 
ผูพูดเท็จและความสงสัย. 
           [๔๗๔]   คําวา  ธรรมแมเหลาน้ี . . . เมื่อความดีใจและความเสีย 
ใจท้ังสองมีอยู   ก็มมีา   ความวา  เมื่อความดีใจและเสียใจมีอยู   คือเมื่อ 
สุขและทุกข   โสมนัสและโทมนัส      วัตถุที่นาปรารถนาและวัตถุที่ไมนา 
ปรารถนา    ความยินดีและเพราะความยินราย  มีอยู   คือปรากฏ   อันตน 
เขาไปไดอยู   ธรรมแมเหลาน้ี . . . ก็มมีา  ฉะนั้น   จึงชื่อวา   ธรรมแมเหลาน้ี  
. . .  เมื่อความดีใจและความเสียใจ   ทั้งสองมีอยู   ก็มีมา.  
 

                                     วาดวยสิกขา  ๓ 
           [๔๗๕]   คําวา   บุคคลผูมีความสงสัย       พึงศึกษาเพ่ือทางแหง 
ญาณ  ความวา  แมญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณ  แมอารมณแหงญาณก็ชื่อวา 
ทางแหงญาณ    แมธรรมทั้งหลายอันเกิดรวมกับญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณ 
เปรียบเหมือนอริยมรรคก็ชื่อวาทางแหงอริยะ     เทวมรรคก็ชือ่วาทางแหง  
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เทวดา  พรหมมรรคก็วาทางแหงพรหมฉันใด  แมญาณก็ชื่อวาทางแหง  
ญาณ  แมอารมณแหงญาณชื่อวาทางแหงญาณ   แมธรรมทั้งหลายอันเกิด 
รวมกับญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณฉันน้ัน.    สิกขา  ในคําวา   พึงศึกษา  ม ี
๓  อยาง  คือ  อธิศีลสกิขา     อธิจิตตสิกขา ๑   อธิปญญาสิกขา ๑.  
           อธิศีลสิกขาเปนไฉน.   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีล   สํารวม 
แลวดวยความสํารวมในปาติโมกข    ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร  มีปกติ 
เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย       สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย   ศลีขันธนอย   ศีลขันธใหญ   ศีลเปนที่พ่ึง   เปนเบื้องตน    เปน 
เบื้องบาท    เปนความสํารวม   เปนความระวัง   เปนปาก   เปนประธาน 
แหงความถึงพรอมแหงธรรมท้ังหลายฝายอกุศล  นีช้ื่อวา   อธิศลีสิกขา. 
           อธิจิตตสิกขาเปนไฉน.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม ฯลฯ 
จึงบรรลุจตุตถฌาน   นี้ชื่อวา   อธิจิตตสิกขา. 
           อธิปญญาสิกขาเปนไฉน.    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีปญญา 
ประกอบดวยปญญาอันใหถึงความเกิดและความดับ     เปนอริยะ   ชําแรก 
กิเลส    อันใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ    ภิกษุนัน้ยอมรูชัดตามความเปน 
จริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ  นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา  และรูชัดตามความเปน 
จริงวา   เหลาน้ีอาสวะ ฯลฯ   นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ   นีช้ื่อวา 
อธิปญญาสิกขา. 
           คําวา ผูมีความสงสัย พึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ  ความวา  บุคคล 
ผูมีความสงสัย    เคลือบแคลง   ลังเล   เปนสองทาง   ไมแนใจ   พึงศึกษา 
อธิศีลบาง  อธิจิตบาง   อธิปญญาบาง   เพ่ือความบรรลญุาณ   เพ่ือความ 
ถูกตองญาณ   เพ่ือความทําใหแจมแจงญาณ   บุคคลเมื่อนึกถึงสิกขา ๓ นี้   
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พึงศึกษา   คือเมื่อรู   เมื่อเห็น  เมื่อพิจารณา  เมื่ออธิษฐานจิต   เมื่อนอม 
ใจไปดวยศรัทธา  เมื่อประคองความเพียร  เมื่อต้ังสติ   เม่ือต้ังจิต เมื่อรูชัด 
ดวยปญญา    เมื่อรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง    เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู 
เมื่อละธรรมท่ีควรละ   เมือ่เจริญธรรมที่ควรเจริญ  เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรม 
ที่ควรทําใหแจง  ก็พึงศึกษา  ประพฤติเอ้ือเฟอ  ประพฤติเอ้ือเฟอโดยชอบ 
สมาทานประพฤติ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  บุคคลผูมีความสงสัย  พึงศึกษา 
เพ่ือทางแหงญาณ. 
 

                     วาดวยธรรมที่พระสมณะทราบ 
           [๔๗๖]   คําวา  และธรรมเหลาใด  อันพระสมณะทราบแลว  จึง 
ตรัสไว   ความวา  ธรรมทัง้หลายอันพระสมณะทรงทราบ  ทรงรู    พิจารณา 
เทียบเคียงใหแจมแจง   ทาํใหเปนแจงแลว   ตรัสไว   ตรัสสอน   ตรัสบอก 
ทรงแสดงบัญญัติ    แตงต้ัง    เปดเผย   จําแนก   ทาํใหต้ืน   ประกาศแลว 
คือทรงทราบ   ทรงรู   พิจารณา   เทียบเคียง    ใหแจมแจง   ทาํใหเปนแจง 
แลว   ตรัสไว    ตรัสสอน    ตรัสบอก   ทรงแสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย 
จําแนก   ทําใหต้ืน   ประกาศแลววา   สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง  สังขารท้ังปวง 
เปนทุกข  ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา   เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร 
ฯลฯ   เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชรามรณะ   เพราะอวิชชาดับ   สังขาร 
จึงดับ ฯลฯ   เพราะชาติดับ   ชรามรณะจึงดับ   นี้ทุกข ฯลฯ   นีทุ้กข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา   เหลาน้ีอาสวะ ฯลฯ  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ 
ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง   ธรรมเหลาน้ีควรกําหนดรู     ธรรมเหลาน้ันควรละ 
ธรรมเหลาน้ีควรเจริญ    ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง  ความเกิด   ความดับ  
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คุณ  โทษ  อุบายเครื่องสลัดออก  แหงผัสสายตนะ  ๖  แหงอุปาทานขันธ ๕   
แหงมหาภูตรูป   ๔  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา    สิง่น้ันทั้งปวง 
มีความดับเปนธรรมดา. 
           สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราแสดงธรรมเพ่ือความรูยิ่ง    เราไมแสดงธรรมเพื่อความ 
ไมรูยิ่ง   เราแสดงธรรมมีเหตุ   เราไมแสดงธรรมไมมีเหตุ   เราแสดงธรรม 
มีปาฏิหาริย   เราไมแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อ 
เราแสดงธรรมเพ่ือความรูยิ่ง   ไมแสดงธรรมเพ่ือความไมรูยิ่ง  แสดงธรรม 
มีเหตุ   ไมแสดงธรรมไมมีเหตุ    แสดงธรรมมีปาฏิหาริย   ไมแสดงธรรม 
ไมมีปาฏิหาริยอยู    เธอทั้งหลายควรทําตามโอวาท    ควรทําตามอนุสาสนี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  เธอท้ังหลายควรยินดีปราโมทย  ควรโสมนัสวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา     พระธรรมเปนสวาก- 
ขาตธรรม    พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว    ก็เม่ือคําเปนไวยากรณนี้     อัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยู  โลกธาตุหม่ืนหน่ึงหว่ันไหวแลว  ดังน้ี   เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  และธรรมเหลาใดอันพระสมณะทราบแลว       จึงตรัสไว 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ธรรมแมเหลาน้ี  คือความโกรธ   ความเปนผูพูดเท็จ 
           และความสงสัย    เมื่อความดีใจและความเสียใจท้ังสอง 
           มีอยู   ก็มมีา  บุคคลผูมีความสงสัย  พึงศึกษาเพื่อทางแหง 
           ญาณและธรรมเหลาใดอันพระสมณะทราบแลวจึงตรัสไว 
           ธรรมเหลาน้ัน     เมื่อความดีใจและความเสียใจท้ังสองม ี 
           อยู    ก็มีมา.  
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    [๔๗๗]  (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา )      ความดีใจและความ 
           เสียใจ   มีอะไรเปนนิทาน   เมื่อไมมีอะไร  ความดีใจและ 
           ความเสียใจเหลาน้ีจึงไมมี     อรรถนั้นใด   คือความไมม ี
           และความมี    ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถนั้นวา   มสีิ่งใด 
           เปนนิทาน  แกขาพระองค. 
 

                       วาดวยตนเหตุความดีใจและความเสียใจ 
           [๔๗๘]    คําวา   ความดีใจและความเสียใจ    มีอะไรเปนนิทาน 
ความวา  พระพุทธนิมิตตรัสถาม   สอบถาม   ขอใหตรัสบอก   อัญเชิญให 
ทรงแสดง   ขอใหประสาท  ซึ่งมูล  ฯลฯ  สมุทัย   แหงความดีใจและความ 
เสียใจวา  ความดีใจและความเสียใจ  มีอะไรเปนนิทาน  คือเกิด  เกิดพรอม 
บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ   ปรากฏมาแตอะไร  คือมีอะไรเปนนิทาน   มีอะไร 
เปนสมทุัย  มีอะไรเปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิด  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ความดีใจและความเสียใจ   มีอะไรเปนนิทาน. 
           [๔๗๙]   คําวา   เมื่ออะไรไมม ี        ความดีใจและความเสียใจ 
เหลาน้ันจึงไมม ี  ความวา  เมื่ออะไรไมม ี ไมปรากฏ  ไมเขาไปได  ความ 
ดีใจและความเสียใจ   จึงไมมี   ไมเปน   ไมเกิด   ไมเกิดพรอม   ไมบังเกิด 
ไมบังเกิดเฉพาะ     เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เมื่ออะไรไมมี   ความดีใจและ 
ความเสียใจเหลาน้ันจึงไมมี. 
           [๔๘๐]   คําวา  อรรถนั้นใด   คือความไมมีและความมี   ความวา 
ความมีแหงความดีใจและความเสียใจเปนไฉน   ความมี   ความเปน  ความ 
เกิด   ความเกิดพรอม    ความบังเกิด    ความบังเกิดเฉพาะ    ความปรากฏ  
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แหงความดีใจและความเสียใจใด   นีช้ื่อวา  ความมีแหงความดีใจและความ   
เสียใจ   ความไมมีแหงความดีใจและความเสียใจเปนไฉน  ความสิ้น  ความ 
เสื่อม    ความแตก    ความแตกรอบ    ความไมเที่ยง     ความหายไปแหง 
ความดีใจและความเสียใจใด    นี้ชื่อวา   ความไมมีแหงความดีใจและความ 
เสียใจ.   คําวา อรรถนั้นใด   คืออรรถอยางยิ่งใด    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
อรรถนั้นใด  คือความไมมีและความมี. 
           [๔๘๑]   คําวา  นัน้   ในคําวา  ขอจงตรัสบอกอรรถนั้นวา   มีสิ่ง 
ใดเปนนิทานแกขาพระองค  ความวา  อรรถที่ขาพระองคทูลถาม  ขอให 
ตรัสบอก   อัญเชิญใหทรงแสดง  ขอใหประสาท.  คําวา  ขอจงตรัสบอก 
คือขอจงตรัสบอก  ทรงแจง  ทรงแสดง  บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก 
ทําใหต้ืน   ทรงประกาศ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขอจงตรัสบอกอรรถน้ัน 
...  แกขาพระองค.  คําวา   มีสิ่งใดเปนนิทาน  ความวา  มีสิ่งใดเปนนิทาน 
มีสิ่งใดเปนสมุทัย   มีสิ่งใดเปนชาติ    มีสิ่งใดเปนแดนเกิด   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา    ขอจงตรัสบอกอรรถน้ันวา    มีสิ่งใดเปนนิทานแกขาพระองค 
เพราะเหตุนั้น  พระพุทธนิมิตน้ันจึงตรัสถามวา                     
                   ความดีใจและความเสียใจ   มีอะไรเปนนิทาน   เมื่อ 
           อะไรไมมี        ความดีใจและความเสียใจเหลาน้ันจึงไมม ี
           อรรถนั้นใด  คือความไมมีและความมี   ขอพระองคจงตรัส 
           บอกอรรถนั้นวา   มีสิ่งใดเปนนิทาน  แกขาพระองค. 
    [๔๘๒]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)     ความดีใจและ 
           ความเสียใจ   มีผัสสะเปนนิทาน   เมื่อผัสสะไมมี  ความ 
           ดีใจและความเสียใจเหลาน้ันจงึไมมี     อรรถนั้นใด    คือ  
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           ความไมมีและความมี  ขาพระองคขอบอกอรรถนั้นวา  ม ี
           ผัสสะนี้เปนนิทาน  แกพระองค. 
           [๔๘๓]   คําวา ความดีใจและความเสียใจ    มีผัสสะเปนนิทาน 
ความวา  สุขเวทนาเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ     อันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา 
เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับไป      สุขเวทนาอัน 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ   อันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา   ที่เสวยอยู   อันเกิด 
แตผัสสะน้ัน    ก็ดับสงบไป    ทุกขเวทนาเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปน 
ที่ต้ังแหงทุกขเวทนา  เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนานั้นนั่นแหละ 
ดับไป    ทุกขเวทนาอันเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ    อันเปนที่ต้ังแหงทุกข- 
เวทนา  ที่เสวยอยู   อันเกดิแตผัสสะน้ัน  ก็ดับสงบไป    อทุกขมสุขเวทนา 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา      เพราะผัสสะ 
อันเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ันนั่นแหละดับไป     อทุกขมสุขเวทนา 
อันเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ  อันเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา  ที่เสวยอยู 
อันเกิดแตผัสสะน้ัน   กด็ับสงบไป.  คําวา ความดีใจและความเสียใจ   ม ี 
ผัสสะเปนนิทาน  ความวา  ความดีใจและความเสียใจ   มีผัสสะเปนนิทาน 
มีผัสสะเปนสมุทัย   มีผัสสะเปนชาติ    มีผัสสะเปนแดนเกิด   เพราะฉะน้ัน  
จึงชื่อวา  ความดีใจ   ความเสียใจ  มีผัสสะเปนนิทาน. 
           [๔๘๔]  คําวา  เมือ่ผัสสะไมมี       ความดีใจและความเสียใจ 
เหลาน้ันจึงไมม ี ความวา  เมื่อผัสสะไมมี  คือไมปรากฏ   ไมเขาไปไดอยู 
ความดีใจและความเสียใจจึงไมมี   คือไมเปน   ไมเกิด  ไมเกิดพรอม  ไม 
บังเกิด  ไมบังเกิดเฉพาะ  ไมปรากฏ   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เมื่อผัสสะ 
ไมมี   ความดีใจและความเสียใจเหลานั้น   จึงไมมี.  
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           [๔๘๕]  คําวา  อรรถนั้นใด  คือความไมมีและความมี   ความวา 
ภวทิฏฐิก็ดี   วิภวทิฏฐิก็ดี   ก็มีผัสสะเปนนิทาน.  คําวา อรรถนั้นใด   คือ 
อรรถอยางยิ่งใด  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อรรถนั้นใด  คือความไมมีและ 
ความมี. 
           [๔๘๖]  คําวา  นั้น  ในคําวา  ขอบอกอรรถนั้นวา  ผัสสะนี้เปน 
นิทานแกพระองค  ความวา  อรรถที่พระองคตรัสถาม  ขอใหบอก  เชญิ 
ใหบอก  ใหประสาท.   คําวา  ขอบอก  คือขอตอบ  บอก  แสดง  บัญญัติ  
แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก   ทําใหต้ืน   ประกาศ   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา 
ขอบอกอรรถนั้น. . .แกพระองค. คําวา มีผัสสะน้ีเปนนิทาน   คือมีผัสสะ 
นี้เปนนิทาน   มีผัสสะเปนสมุทัย    มผัีสสะเปนชาติ    มีผัสสะเปนแดนเกิด 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    ขอบอกอรรถน้ันวา     มีผัสสะน้ีเปนนิทานแก 
พระองค  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ความดีใจและความเสียใจ  มีผัสสะเปนนิทาน  เมือ่ 
           ผัสสะไมมี     ความดีใจและความเสียใจเหลาน้ันจึงไมมี 
           อรรถนั้นใด    คือความไมมีและความมี    ขาพระองคขอ 
           บอกอรรถนั้นวา  มีผัสสะนี้เปนนิทาน  แกพระองค. 
    [๔๘๗]  (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)  ผัสสะในโลก    มอีะไร 
           เปนนิทาน   และความยึดถือมีมาแตอะไร   เมื่ออะไรไมมี  
           ความถือวาของเราจึงไมมี    เมือ่อะไรไมมี     ผัสสะจึงไม 
           ถูกตอง.  
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                                     วาดวยตนเหตุของผสัสะ...   
           [๔๘๘]  คําวา  ผัสสะในโลกมอีะไรเปนนิทาน  ความวา  พระ- 
พุทธนิมิตตรัสถาม   สอบถาม   ขอใหตรัสบอก   เชิญใหทรงแสดง   ขอให 
ประสาทซ่ึงมูล ฯลฯ  สมทุัยแหงผัสสะวา   ผัสสะมีอะไรเปนนิทาน คือเกิด 
เกิดพรอม    บังเกิด   บังเกิดเฉพาะ   ปรากฏมาแตอะไร   คือมีอะไรเปน 
นิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิด  เพราะ- 
ฉะน้ัน จึงชื่อวา  ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนิทาน. 
           [๔๘๙]  คําวา และความยึดถือมีมาแตอะไร  ความวา พระพุทธ- 
นิมิตตรัสถาม   สอบถาม  ขอใหตรัสบอก  เชญิใหทรงแสดง  ขอใหประสาท 
ซึ่งมูล ฯลฯ  สมุทัย  แหงความยึดถือทั้งหลายวา  ความยึดถือมีมาแตอะไร 
คือเกิด  เกิดพรอม  บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ  ปรากฏมาแตอะไร คือมีอะไร 
เปนนิทาน     มีอะไรเปนสมุทัย     มีอะไรเปนชาติ    มีอะไรเปนแดนเกิด 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   และความยึดถือมีมาแตอะไร. 
           [๔๙๐]  คําวา เมื่ออะไรไมมี  ความถือวาของเราจึงไมมี  ความวา 
เมื่อไมมีอะไร    ไมปรากฏ     ไมเขาไปไดอยู    ความถือวาของเราจึงไมมี 
ไมเปน  ไมปรากฏ  ไมเขาไปได  คือความถือวา  ของเรา  อันพระสมณะละ 
ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา  เมื่ออะไรไมมี  ความถือวาของเราจึงไมมี. 
           [๔๙๑]   คําวา   เมือ่อะไรไมมี   ผัสสะจึงไมถูกตอง  ความวา เมื่อ 
อะไรไมมี  ไมเปน  กาวลวง  ลวงเลย  เปนไปลวงแลว    ผัสสะจึงไมถูกตอง 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เมื่ออะไรไมมี  ผัสสะจึงไมถูกตอง  เพราะเหตุนั้น 
พระพุทธนิมิตน้ันจึงตรัสถามวา  
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                   ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนิทาน   และความยึดถือ  ม ี
           มาแตอะไร     เมื่ออะไรไมมี  ความถือวาของเราจึงไมมี  
           เมื่ออะไรไมมี  ผัสสะจึงไมถูกตอง. 
    [๔๙๒]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)      ผัสสะเกิดขึ้น 
           เพราะอาศัยนามและรูป       ความยึดถือมีความปรารถนา 
           เปนนิทาน   เมื่อความปรารถนาไมมี    ความถือวาของเรา 
           จึงไมมี   เมื่อรูปไมม ี ผัสสะจงึไมถูกตอง. 
           [๔๙๓]  คําวา   ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป   ความวา 
จักษุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูป       ประชุมธรรม ๓ ประการ 
คือจักษุ    รปูในสวนรูป   และสัมปยตุธรรมในสวนนาม   เวนจักษุสัมผัส 
เปนผัสสะ   ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้.    โสตวิญญาณ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยหูและเสียง    ประชุมธรรม  ๓  ประการ   คือหู   เสียงใน 
สวนรูป     และสัมปยุตธรรมในสวนนาม     เวนโสตสัมผัส     เปนผัสสะ 
ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูป    แมอยางนี้.     ฆานวิญญาณเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น    ประชุมธรรม ๓ ประการ   คือจมูก   กลิ่นใน 
สวนรูป  และสัมปยุตธรรมในสวนนาม  เวนฆานสัมผัส  เปนผัสสะ  ผัสสะ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้.        ชิวหาวิญญาณเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยลิ้นและรส    ประชมุธรรม ๓ ประการ   คือลิน้  รสในสวนรูป    และ 
สัมปยุตธรรมในสวนนาม  เวนชิวหาสัมผัส  เปนผัสสะ  ผัสสะเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยนามและรูปแมอยางนี้.    กายวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยกายเละโผฏ- 
ฐัพพะ   ประชุมธรรม  ๓  ประการ   คือกาย   โผฏฐัพพะในสวนรูป   และ  
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สัมปยุตธรรมในสวนนาม   เวนกายสัมผัส   เปนผัสสะ  ผัสสะเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยนามและรูปแมอยางนี้.       มโนวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและ 
ธรรมารมณ   ประชุมธรรม  ๓  ประการ  คือวัตถุ   รูป  ในสวนรูป   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีมีรูปในสวนรปู   และสัมปยุตธรรมในสวนนาม   เวนมโนสัมผัส 
เปนผัสสะ   ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. 
 

                 วาดวยความยึดถือมีความปรารถนาเปนตนเหตุ 
           [๔๙๔]  คําวา  ความยึดถือมีความปรารถนาเปนนิทาน  ความวา 
ตัณหา   เรียกวาความปรารถนา   ไดแกราคะ   สาราคะ ฯลฯ    อภิชฌา 
โสภะ  อกุศลมูล  ชื่อวาความยึดถือ  ไดแกความยึดถือ ๒ ประการ  คือความ 
ยึดถือดวยตัณหา ๑  ความยึดถือดวยทิฏฐิ   ๑ ฯลฯ  นีช้ื่อวา  ความยึดถือ 
ดวยตัณหา ฯลฯ นีช้ื่อวา ความยึดถือดวยทิฏฐิ. คําวา ความยึดถือมีความ 
ปรารถนาเปนนิทาน    ความวา   ความยึดถือท้ังหลาย   มีความปรารถนา 
เปนเหตุ       มีความปรารถนาเปนปจจัย       มีความปรารถนาเปนการณะ 
มีความปรารถนาเปนแดนเกิด  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ความยึดถือมีความ 
ปรารถนาเปนนิทาน. 
           [๔๙๕]   คําวา   เมื่อความปรารถนาไมมี     ความถือวาของเราจึง 
ไมมี   ความวา  ตัณหา   เรียกวา  ความปรารถนา  ไดแกราคะ  สาราคะ 
ฯลฯ  อภิชฌา   โลภะ  อกศุลมูล  ชื่อวา ความถือวาของเรา  ไดแกความ 
ถือวาของเรา ๒ อยาง คือ  ความถือวาของเราดวยตัณหา.    ความถือวา 
ของเราดวยทิฏฐิ ๑  ฯ ลฯ   นี้ชื่อวา  ความถือวาของเราดวยตัณหา  ฯ ลฯ 
นี้ชื่อวา  ความถือวาของเราดวยทิฏฐิ.     คําวา    เมือ่ความปรารถนาไมมี  
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ความถือวาของเราจึงไมมี  ความวา  เมื่อความปรารถนาไมมี   ไมปรากฏ 
ไมเขาไปไดอยู    ความถือวาของเราจึงไมมี  ไมปรากฏ   ไมเขาไปได   คือ 
ความถือวาของเราเหลาน้ัน   อันพระสมณะละ   ตัดขาด   สงบ   ระงับแลว 
ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
เมื่อความปรารถนาไมมี   ความถือวาของเราจึงไมมี. 
 

                                            วาดวยมหาภูตรปู  ๔ 
           [๔๙๖]    คําวา  รูป   ในคําวา   เมื่อรูปไมม ี  ผัสสะจึงไมถูกตอง 
ไดแกมหาภูตรูป ๔    อุปาทายรูปของมหาภูตรูป  ๔.   คําวา   เมื่อรูปไมม ี
คือรูปยอมไมมีโดยเหตุ  ๔  อยาง   คือโดยการรู    โดยการพิจารณา    โดย 
การละ   โดยการกาวลวง. 
           รูปไมมีโดยการรูอยางไร    พระสมณะยอมรูรูป    คือยอมรู   ยอม 
เห็นวา  รูปหมดทุกอยาง  ชื่อวารูป  ไดแกมหาภูตรูป ๔   อุปาทายรูปของ 
มหาภูตรูป ๔  รูปไมมีโดยการรูอยางนี้. 
           รูปไมมีโดยการพิจารณาอยางไร   พระสมณะครั้นรูรูปอยางนี้แลว 
จึงพิจารณารูป  คือพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนโรค 
เปนดังหัวฝ    เปนดังลูกศร   เปนของลําบาก   เปนอาพาธ   เปนอยางอ่ืน 
เปนของชํารุด  เปนเสนียด  เปนอุบาทว   เปนภัย  เปนอุปสรรค เปนของ 
หว่ันไหว   เปนของแตกพัง    เปนของไมยั่งยืน    เปนของไมมีที่ซอนเรน 
เปนของไมมีที่พ่ึง  เปนของวาง  เปนของเปลา  เปนของสูญ    เปนอนัตตา 
เปนโทษ   เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปนของไมมีแกน- 
สาร  เปนมูลแหงความลําบาก  เปนดังเพชฌฆาต  เปนของปราศจากความ  
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เจริญ   เปนของมีอาสวะ  เปนของอันเหตุปจจัยปรุงแตง  เปนเหยื่อแหงมาร   
เปนของมีชาติเปนธรรมดา   เปนของมีชราเปนธรรมดา   เปนของมีพยาธิ 
เปนธรรมดา   เปนของมีมรณะเปนธรรมดา   เปนของมีความโศก  ความ 
รําพัน  ความเจ็บกาย  ความเจ็บใจและความแคนใจเปนธรรมดา  เปนของ 
มีความเศราหมองเปนธรรมดา     เปนเหตุเกิดแหงทุกข    เปนของดับไป 
เปนของชวนใหหลงแชมชื่น   เปนอาทีนพ   เปนนสิสรณะ   รูปไมมีโดย 
การพิจารณาอยางนี้. 
           รูปไมมีโดยการละอยางไร     พระสมณะครั้นพิจารณาอยางนี้แลว 
จึงละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นไป   ใหถึงความไมมีในภายหลัง   ซึง่ฉันทราคะ 
ในรูป. 
           สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันท- 
ราคะในรูปใด   พวกทานจงละฉันทราคะนั้นเสีย  ฉันทราคะนั้นจักเปนของ 
อันพวกทานละแลว    มีมลูอันตัดขาดแลว    ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 
ถึงความไมมีในภายหลัง  มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   โดยประการ 
อยางนี้    รูปไมมีโดยการละอยางนี้. 
           รูปไมโดยการกาวลวงอยางไร   ผูที่ไดอรูปสมบัติทั้ง ๔ แลวเปน 
ผูไมมีรูป   คือไมเจริญรูป   ลวงเลย   กาวลวง      เปนไปลวงรูปเสียไดแลว 
รูปไมมีโดยการกาวลวงอยางนี้    รูปยอมไมมีโดยเหตุ  ๔  ประการน้ี. 
           คําวา   เมื่อรูปไมม ี  ผัสสะจึงไมถูกตอง    ความวา   เมื่อรูปไมมี 
ไมเปน  ลวงเลย   กาวลวง  เปนไปลวงแลว   ผัสสะ  ๕ ประการ   คือจักษุ- 
สัมผัส    โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส   ยอมไมถูกตอง  
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เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เมื่อรูปไมมี   ผัสสะจึงไมถูกตอง   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรปู     ความยดึถือ 
           มีความปรารถนาเปนนิทาน        เมื่อความปรารถนาไมม ี
           ความถือวาของเราจึงไมมี     เมือ่รูปไมมี   ผัสสะจึงไมถูก 
           ตอง. 
    [๔๘๗]   (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)  เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร 
           รูปจึงไมมี    อนึ่ง  สุขและทุกขไมมีอยางไร     รูปเปนตน 
           ไมมีดวยประการใด       ขอพระองคตรัสบอกประการนัน้ 
           แกขาพระองค   ขาพระองคไดต้ังใจวา  จะรูประการนั้น. 
           [๔๙๘]   คําวา   เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร   รูปจึงไมม ี   ความวา 
เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร      คือปฏิบัติอยางไร      เปลี่ยนอิริยาบถอยางไร 
ประพฤติอยางไร   รักษาอยางไร   บํารุงอยางไร   เยียวยาอยางไร   รูปจึง 
ไมมี   คือไมเปนลวงเลย   กาวลวง  เปนไปลวง   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร  รูปจึงไมมี. 
           [๔๙๙]    คําวา   อนึ่ง  สุขและทุกขไมมีอยางไร   ความวา  สุขก็ดี 
ทุกขก็ดี  ไมมี  คือไมเปน  ลวงเลย  กาวลวง  เปนไปลวงอยางไร  เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา  อนึ่ง  สุขและทุกขไมมีอยางไร. 
           [๕๐๐]   คําวา  ประการนั้น  ในคําวา  รูปเปนตนไมมีดวยประการ 
ใด   ขอพระองคตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค ความวา  ประการที ่ 
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ขาพระองคถามขอใหตรัสบอก   เชิญใหทรงแสดง  ขอใหประสาท เพราะ-  
ฉะน้ัน จึงชื่อวา  ประการนั้น. คําวา  ขอตรัสบอก...แกขาพระองค   คือ 
ตรัสบอก  ทรงเลา ทรงแสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก ทําใหต้ืน 
ประกาศแกขาพระองค    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ขอตรัสบอก . . .แกขา 
พระองค.   คําวา  รูปเปนตนไมมี   ดวยประการใด  คือรูปไมมี  ไมเปน 
ลวงเลย  กาวลวง   เปนไปลวง  ดวยประการใด   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
รูปเปนตนไมมีดวยประการใด      ขอพระองคตรัสบอกประการน้ันแกขา- 
พระองค. 
           [๕๐๑]  คําวา  จะรูประการนั้น   ในคําวา  ขาพระองคไดต้ังใจวา 
จะรูประการนั้น   ความวา  จะรู   จะรูทั่วถึง   จะรูแจมแจง   จะแทงตลอด 
ประการนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  จะรูประการนั้น.  คําวา  ขาพระองค 
ไดต้ังใจ   คือขาพระองคไดต้ังจิต  ต้ังความดําริ   ต้ังวิญญาณ  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ขาพระองคไดต้ังใจวา   จะรูประการนัน้   เพราะเหตุนั้น  พระ- 
พุทธนิมิตน้ันจึงตรัสถามวา 
                เมือ่บุคคลดําเนินอยางไร   รปูจึงไมมี     อนึ่ง  สขุและ 
           ทุกขไมมีอยางไร     รูปเปนตนไมมีดวยประการใด     ขอ 
           พระองคตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค    ขาพระองค 
           ไดต้ังใจวา   จะรูประการนั้น. 
    [๕๐๒]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)    บคุคลไมเปนผูม ี
           สัญญาโดยสัญญาปกติ     ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิด 
           ปกติ    ไมเปนผูไมมีสัญญาและไมเปนผูปราศจากสัญญา  
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           เมื่อบคุคลดําเนินอยางน้ีรูปจึงไมม ี   เพราะวาสวนแหง  
           ธรรมเครื่องใหเนินชา  มีสัญญาเปนนิทาน. 
           [๕๐๓]  คําวา   บคุคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ   ไมเปน 
ผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ ความวา ชนเหลาใด   ต้ังอยูโดยสัญญาปกติ 
ชนเหลาน้ันเรียกวา   เปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ   บุคคลน้ันไมต้ังอยูโดย 
สัญญาปกติ   ชนเหลาใดเปนบา   และเปนผูมีจิตฟุงซาน  ชนเหลาน้ันเรียกวา 
เปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ    บคุคลน้ันไมเปนบา    ทั้งไมเปนผูมีจิต 
ฟุงซาน    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา    บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ 
ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ.   
           [๕๐๔]  คําวา  ไมเปนผูไมมสีัญญา    และไมเปนผูปราศจาก 
สัญญา  ความวา  ชนเหลาใดเขานิโรธ   และเปนอสัญญีสัตว  ชนเหลาน้ัน 
เรียกวา  เปนผูไมมีสัญญา.  บุคคลน้ันไมใชผูเขานิโรธทั้งไมใชเปนอสัญญ-ี 
สัตว  ชนเหลาใดไดอรูปสมาบัติ  ๔  ชนเหลานั้นเรียกวา   ไมเปนผูปราศจาก 
สัญญา.   บุคคลนั้นไมเปนผูไดอรูปสมาบัติ  ๔  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ไม 
เปนผูไมมีสัญญาและไมเปนผูปราศจากสัญญา. 
           [๕๐๕]  คําวา   เมื่อบุคคลดําเนินอยางน้ี    รูปจึงไมมี   ความวา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  เพราะละสุข   ภิกษุนั้นเมื่อ 
จิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์  ผุดผอง ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส   ออน  ควร 
แกการงาน    ต้ังม่ันถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี    ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
ประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ        เปนผูพรอมเพรียงดวย 
ธรรมเปนทางแหงอรูปสมาบัติ   เมื่อบุคคลดําเนินอยางนี้    คือปฏิบัติ   ผลดั 
เปลี่ยนอิริยาบถ   ประพฤติ   รักษา  บาํรุง  เยียวยาอยูอยางนี้   ดวยประการ  
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ดังน้ี   รูปจึงไมมี  ไมเปน   ลวงเลย   กาวลวง  เปนไปลวง  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  เมื่อบุคคลดําเนินอยางนี้   รปูจึงไมมี. 
 

                              วาดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา  

           [๕๐๖]    คําวา เพราะวาสวนแหงธรรมเครื่องใหเน่ินชา  มีสัญญา 
เปนนิทาน  ความวา  ธรรมเปนเครื่องใหเนิ่นชา   คือตัณหา  ทิฏฐิ  มานะ 
เปนธรรมมีสัญญาเปนนิทาน    มีสัญญาเปนสมุทัย  มีสญัญาเปนชาติ   มีสญัญา 
เปนแดนเกิด   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เพราะวาสวนแหงธรรมเปนเครื่อง 
เนิ่นชา   มีสญัญาเปนนิทาน  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ    ไมเปนผูมี  
           สัญญาโดยสัญญาผิดปกติ     ไมเปนผูไมมสีัญญาและไม 
           เปนผูปราศจากสัญญา    เมื่อบุคคลดําเนินอยางน้ี    รปูจึง 
           ไมม ี     เพราะวาสวนแหงธรรมเปนเครื่องใหเนิ่นชา    ม ี
           สัญญาเปนนิทาน. 
    [๕๐๗]  (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)     ขาพระองคไดถูกถาม 
           ธรรมใดแลว   พระองคไดทรงแถลงธรรมนั้นแกขาพระองค 
           แลว       ขาพระองคจะขอทูลถามธรรมสวนอื่นกะพระองค 
           ขอเชญิพระองคตรัสบอกธรรมน้ัน    ก็สมณพราหมณบาง 
           พวกอางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้    ยอมกลาวหมดจดแหง 
           ยักษดวยอรูปสมาบัติเทาน้ีหรือหนอ     วาเปนธรรมอันเลิศ  
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           หรือวาสมณพราหมณบางพวก    กลาวความหมดจดอยาง 
           อื่นกวาอรูปสมาบติันี้. 
           [๕๐๘]   คําวา   ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว    พระองคได 
ทรงแถลงธรรมนั้นแกขาพระองคแลว    ความวา   ขาพระองคไดทูลถาม 
คือขอใหตรัสบอก   เชิญใหทรงแสดง   ขอใหประสาทซ่ึงธรรมใด.   คําวา 
ไดทรงแสดงธรรมน้ันแกขาพระองคแลว   คือพระองคทรงแถลง   แถลง 
ออก   ตรัสบอก   แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก    ทําใหต้ืน 
ประกาศธรรมน้ันแกขาพระองคแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาพระองค 
ไดทูลถามธรรมใดแลว        พระองคไดทรงแถลงธรรมนั้นแกขาพระองค 
แลว. 
           [๕๐๙]   คําวา   ขาพระองคขอทูลถามธรรมสวนอื่นกะพระองค 
ขอเชิญพระองคตรัสบอกธรรมนั้น   ความวา  ขาพระองคขอทูลถาม   คือ 
ขอใหตรัสบอก   เชิญใหทรงแสดง   ขอใหประสาท   ซึ่งธรรมสวนอ่ืน    กะ 
พระองค  คือจะขอทูลถามธรรมยิ่งข้ึนไปกะพระองค.  คําวา  ขอเชิญพระ- 
องคจึงตรัสบอกธรรมนัน้  คือขอเชิญพระองคจงตรัสบอก   ชี้บอก   แสดง 
บัญญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย   จําแนก  ทาํใหต้ืน   ประกาศธรรมน้ัน   เพราะ  
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ขาพระองคขอทูลถามธรรมสวนอ่ืนกะพระองค    ขอเชิญ 
พระองคตรัสบอกธรรมน้ัน. 
 

                วาดวยความหมดจดดวยอรูปสมาบัติ 
           [๕๑๐]  คําวา     กส็มณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิตใน  
โลกนี้   ยอมกลาวความหมดจดแตงยักษดวยอรูปสมาบัติเทาน้ีหรือหนอ  
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วาเปนธรรมอันเลิศ ความวา สมณพราหมณบางพวกยอมกลาว  บอก พูด  
แสดง   แถลง   (ความหมดจด)    วาเปนธรรมอันเลศิ  ประเสริฐ  วิเศษ 
เปนประธาน  อุดม  บวร   ดวยอรูปสมาบัติเทาน้ีหรือ.  คําวา  ยักษ  คือ 
แหงสัตว นรชน มาณพ  บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต  ผูเกิด สัตวเกิด   ผูมีกรรม 
มนุษย.  คําวา ความหมดจด  คือความหมดจด  ความหมดจดวิเศษ  ความ 
หมดจดรอบ  ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ.  คําวา อางตนเปน 
บัณฑิตในโลกน้ี  คือเปนผูกลาววาตนเปนบัณฑิต    เปนผูกลาววาตนเปน 
ธีรชน  ผูกลาววาตนมีญาณ  ผูกลาวโดยเหตุ  ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาว 
โดยการณ   ผูกลาวโดยฐานะ    ในโลกน้ีโดยลัทธขิองตน    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา     กส็มณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้      ยอม 
กลาวความหมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทาน้ีหรือหนอ     วาเปนธรรม 
อันเลิศ. 
           [๕๑๑]  คําวา  หรือวาสมณพราหมณบางพวก  กลาวความหมด 
จดอยางอ่ืนกวาอรูปสมาบติันี้     ความวา   หรือวาสมณพราหมณบางพวก 
ลวงเลย   กาวลวง  เปนไปลวงอรูปสมาบัติเหลาน้ี   ยอมกลาว  บอก  พูด 
แสดง    แถลง    ความหมดจด   ความหมดจดวิเศษ    ความหมดจดรอบ 
ความพน   ความพนวิเศษ  ความพนรอบแหงยักษอยางอ่ืน  คือยิ่งกวาอรูป- 
สมาบัตินี้  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  หรือวาสมณพราหมณบางพวก  กลาว 
ความหมดจดอยางอ่ืนกวาอรูปสมาบัตินี้   เพราะเหตุนั้น   พระพุทธนิมิตน้ัน 
จึงตรัสถามวา 
                   ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว         พระองคทรง 
           แถลงธรรมน้ันแกขาพระองคแลว   ขาพระองคขอทูลถาม  
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           ธรรมสวนอื่นกะพระองค      ขอเชิญพระองคจงตรัสบอก  
                  ธรรมนั้น  ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนวา  เปนบัณฑิต 
           ในโลกน้ี     ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ     ดวยอรปู- 
           สมาบติัเทาน้ีหรือหนอ  วาเปนธรรมอันเลิศ หรือวาสมณ- 
           พราหมณบางพวก    กลาวความหมดจดอยางอื่นกวาอรูป- 
                  สมาบัตินี้. 
    [๕๑๒]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)   ก็สมณพราหมณ  
           บางพวก    อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้    ยอมกลาวความ 
           หมดจดแหงยักษ    ดวยอรูปสมาบัติเทาน้ี     วาเปนธรรม 
                  อนัเลิศ    บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน   สมณพราหมณ 
           อีกบางพวก   อางตนเปนผูฉลาด  ยอมกลาวความสงบใน* 
           อนุปาทิเสส. 
                  [๕๑๓]   คําวา   ก็สมณพราหมณบางพวก   อางตนเปนบัณฑิต  
ในโลกนี้   ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ  ดวยอรูปสมาบัตินี้     วาเปน 
ธรรมอันเลิศ  ความวา  ผูกลาวความเท่ียง  ยอมกลาว  บอก  พูด  แสดง 
แถลง  (ความหมดจด)   วาเปนธรรมอันเลิศ   ประเสริฐ   วิเศษ    เปน 
ประธาน อุดม  บวรดวยอรูปสมาบัติเทาน้ี. คําวา ยักษ คือแหงสัตว นรชน 
มาณพ  บุรุษ   บุคคล  ผูมชีีวิตผูเกิด  สตัวเกิด       ผูมีกรรม  มนษุย.   คําวา 
ความหมดจด  คือความหมดจด  ความหมดจดรอบ  ความพน   ความพน 
วิเศษ  ความพนรอบ.  คําวา  อางตนเปนบัณฑิตในโลกน้ี  คือเปนผูกลาว 
 
๑.  ความสงบและอนุปาทิเสสฝายอุจเฉททิฏฐิ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 162 

ตนเปนบัณฑิต   เปนผูกลาววาตนเปนนรชน  ผูกลาววาตนมีญาณ  ผูกลาว 
โดยเหตุ   ผูกลาวโดยลักษณะ   ผูกลาวโดยการณ   ผูกลาวโดยฐานะ   ใน 
โลกนี ้ โดยลทัธิของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ก็สมณพราหมณบางพวก 
อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้     ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ  ดวยอรูป- 
สมาบัติเทาน้ี  วาเปนธรรมอันเลิศ. 
                  [๕๑๔]  คําวา  บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน   สมณพราหมณ 
อีกบางพวกอางตนเปนผูฉลาด        ยอมกลาวความสงบในอนปุาทิเสส 
ความวา    บรรดาสมณพราหมณเหลานั้นแหละ    สมณพราหมณบางพวก 
ผูกลาวความขาดสูญ   กลวัตอภพ  ยอมยินดีความไมมีภพ  สมณพราหมณ 
พวกน้ัน  ยอมกลาวความสงบ  คือความเขาไปสงบ  ความเงียบ  ความดับ 
ความระงับ  แหงสัตววา  ทานผูเจริญ  ไดยินวา   ตนน้ีเพราะกายแตก  ยอม 
ขาดสูญ     พนิาศไป   ยอมไมมีเบื้องหนาแตมรณะ  โดยเหตุใด  อนุปาทิเสส 
ยอมมีโดยเหตุเทาน้ัน.  คําวา  อางตนเปนผูฉลาด  ความวา  กลาววาตนเปน 
ผูฉลาด  กลาววาตนเปนธีรชน  กลาววาตนมีญาณ  ผูกลาวโดยเหตุ  ผูกลาว 
โดยลักษณะ   ผูกลาวโดยการณ   ผูกลาวโดยฐานะ  โดยลัทธิของตน   เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา  บรรดาสมณพราหมณเหลาหนึ่ง  สมณพราหมณอีกบาง 
พวกอางวา    ตนเปนผูฉลาด  ยอมกลาวความสงบในอนุปาทิเสส  เพราะ- 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ก็สมณพราหมณบางพวก   อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้  
           ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ    ดวยอรปูสมาบัติเทาน้ี 
           วาเปนธรรมอันเลศิ        บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน  
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                  สมณพราหมณอีกบางพวก     อางตนเปนผูฉลาด    ยอม 
           กลาวความสงบในอนุปาทิเสส. 
    [๕๑๕]  มนุีนั้นมีปญญาเคร่ืองพิจารณา       รูสมณพราหมณ 
           เหลาน้ันวา    เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย     และรูวาเปนผู 
           มีทิฏฐิเปนที่อาศัย  รูแลว  พนวิเศษแลว   ยอมไมถึงความ 
           วิวาท  เปนนรชน  ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ. 
 

                    วาดวยผูมีปญญาเครื่องพิจารณา 
           [๕๑๖]  คําวา เหลาน้ัน ในคําวา   รูสมณพราหมณเหลาน้ัน   เปน 
ผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย    ความวา   พวกสมณพราหมณที่ดําเนินดวยทิฏฐิ. 
คําวา   เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย   ความวา  มุนีนั้นรู   ทราบ  พิจารณา 
เทียบเคียง   ใหแจมแจง   ทําใหเปนแจงวา   เปนผูอันสัสสตทิฏฐิอาศัยแลว 
เปนผูอันอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว     เปนผูอันสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิอาศัย 
แลว   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  รูสมณพราหมณเหลาน้ันวา  เปนผูอันทิฏฐิ 
เขาไปอาศัย. 
           [๕๑๗]  ชื่อวา  มนุี   ในคําวา  มุนีนั้นผูมีปญญาเครื่องพิจารณา 
รูวา    เปนผูมีทิฏฐิเปนที่อาศัย   ความวา     ญาณ  เรียกวา  โมนะ ฯลฯ 
กาวลวงธรรมเปนเครื่องของบุคคลน้ันชื่อวา  มุนี. มุนี  รู  ทราบ  พิจารณา 
เทียบเคียง   ใหเเจมแจง     ทําใหเปนแจงแลววา    สมณพราหมณเหลาน้ัน 
เปนผูอันสัสสตทิฏฐิอาศัยแลว    เปนผูอันอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว   เปนผูอัน 
สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว.       คําวา   มุนีนั้นผูมีปญญาเครื่อง  
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พิจารณา   คือเปนบัณฑิต  มีปญญา   มีความรู  มีญาณ   มีปญญาแจมแจง 
มีปญญาทําลายกิเลส    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   มุนีนั้นผูมีปญญาเครื่อง 
พิจารณารูวา  เปนผูมีทิฏฐิเปนที่อาศัย. 
           [๕๑๘]  คําวา  รูแลว  พนวิเศษแลว  ยอมไมถึงความวิวาท   ความ 
วา   รู   ทราบ   พิจารณา    เทียบเคียง    ใหแจมแจง    ทําใหเปนแจงแลว 
เปนผูพน  พนวิเศษ  พนรอบ  พนวิเศษดี  โดยความพนวิเศษ   เพราะ 
ไมถือมันโดยสวนเดียว  คือรู  ทราบ  พิจารณา  เทียบเคียง  ใหเเจมแจง 
ทําใหแจงแลววา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวงเปนทุกข  ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้น 
ทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา  จึงเปนผูพนวิเศษ  พนรอบ  พนวิเศษดี 
โดยความพนวิเศษ  เพราะไมถือม่ันโดยสวนเดียว  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
รูแลว พนวิเศษแลว.  คําวา  ไมถึงความวิวาท   ความวา  ไมทําความทะเลาะ 
ไมทําความบาดหมาง  ไมทําความโตเถียง  ไมทําความวิวาท  ไมทําความ 
หมายมั่น. 
         สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอัคคิเวสสนะ   ภิกษุ 
ผูมีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้    ยอมไมวิวาทกับใคร ๆ   ก็เรื่องใดท่ีเขาพูดกัน 
ในโลก  ภิกษุนั้นก็มิไดถือม่ันพูดโดยเรื่องนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา รูแลว 
พนวิเศษแลว   ยอมไมถึงความวิวาท. 
         [๕๑๙]   คําวา  ในภพนอยภพใหญ  ในคําวา  เปนธีรชน  ยอม 
ไมถึงพรอมในภพนอยและภพใหญ   ความวา   ยอมไมถึงพรอม   ไมมา 
ถึงพรอม  ไมถือเอาไมยึดมั่น ไมถือมั่น  ในภพนอยและภพใหญ  คือใน 
กรรมวัฏและวิปากวัฏ    ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ   ในวิปากวัฏ  
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เปนเครื่องเกิดในกามภพ  ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ  ในวิปากวัฏ   
เปนเครื่องเกิดในรูปภพ      ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ      ใน 
วิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ  ในความเกิดบอย ๆ ในความไปบอย ๆ 
ในความเขาถึงบอย ๆ   ในปฏิสนธิบอย ๆ  ในความบังเกิดข้ึนแหงอัตภาพ 
บอย ๆ.    คําวา  เปนธีรชน  คือเปนนักปราชญ   เปนบัณฑิต   มีปญญา 
มีความรู  มีญาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส   เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา  เปนธีรชน   
ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ   เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสวา 
                   มุนีนั้นมีปญญาเครื่องพิจารณา  รูสมณพราหมณเหลา 
           นั้นวา.    เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย    และรูวาเปนผูมีทิฏฐ ิ
           เปนที่อาศัยอยู   รูแลว  พนวิเศษแลว    ยอมไมถึงความ 
           วาที   เปนธีรชน   ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ 
           ดังน้ี. 
                                จบกลหวิวาทสุตตนิเทสสท่ี  ๑๑ 
 
                          อรรถกถากลหวิวาทสุตตนิทเทสท่ี  ๑๑ 
           พึงทราบวินิจฉัยในกลหวิวาทสุตตนิทเทสที่  ๑๑  ดังตอไปนี้. 
           บทวา   กุโต  ปหูตา  กลหวิวาทา    ความทะเลาะความวิวาทมีมาแต 
อะไร    ไดแกกิเลสเหลาน้ี      คือความทะเลาะและความวิวาทอันเปนสวน 
เบื้องตนของความทะเลาะน้ัน  เกิดมาแตอะไร.        บทวา   ปริเทวโสกา  
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สหมจฺฉรา จ  ความรําพันความโศก   ความตระหน่ี  เกิดมาแตอะไร.  บทวา 
มานาติมานา  สหเปสุณา  จ  ความถือตัว ความดูหม่ิน และคําพูดสอเสียด 
เกิดมาแตอะไร.  บทวา  เต  ไดแก กิเลส  ๘ อยางทั้งหมดเหลาน้ัน.  บทวา 
ตทิงฺฆ  พฺรูห ิ    ขอเชิญพระองคตรัสบอกเถิด     คือพระพุทธนิมิตทูลวา 
ขาพระองคขอทูลวิงวอน    ขอพระองคจงตรัสบอกความท่ีขาพระองคทูล 
ถามนั้นเถิด.  บทวา  อิงฺฆ   เปนนิบาต  มีความวาขอรอง. 
           บทวา  เอเกน  อากาเรน  คือ  โดยอาการอยางเดียวกัน.    บทวา 
อปเรน  อากาเรน  คือ  โดยอาการอ่ืน.   บทวา  อาคาริกา   ทณฑฺปสุตา๑ 

ผูครองเรือนหาโทษใสกัน     คือคหบดีเบียดเบียนกัน.    บทวา ปพฺพชิตา 
อาปตฺตึ     อาปชฺชนฺตา   คือ  บรรพชติตองอาบัติอยางใดอยางหนึ่งในกอง 
อาบัติ  ๗ กอง.   บทวา  กโุต  ปหูตา  คือ มีมาแตไหน.  บทวา  กโุต  ชาตา 
เกิดมาแตไหน     คือไดอัตภาพมาแตไหน.     เพ่ิมอุปสัตไปเปน    กุโต 
สฺชาตา  คือ  เกิดพรอมมาแตไหน.  บทวา  กุโต   นิพฺพตฺตา  บังเกิดมา 
แตไหน    คือถึงลักษณะพรอมท่ีจะเกิดมาแตไหน.    เพ่ิมอุปสัคลงไปเปน 
กุโต  อภินิพฺพตฺตา   คือ  บังเกิดเฉพาะมาแตไหน.   บทวา  ปาตุภูตา  คือ 
ปรากฏมาแตไหน.   พึงทราบความในบทวา   กึนิทานา   มีอะไรเปนนิทาน 
เปนตนตอไปนี้    ชื่อวา  นิทานะ  เพราะมอบผลของตน.    ชื่อ สมุทยะ 
เพราะเปนเหตุต้ังข้ึนแหงผล.  ชื่อวา ชาติ  เพราะเปนเหตุเกิดผล.   ชื่อวา 
ปภวะ  เพราะเปนแดงเกิดแหงผล.    บทวา  มูล  ปุจฺฉติ   พระพุทธนิมิต  
ทูลถานถึงมูลแหงการทะเลาะ.   เพราะการณะชื่อวา มูละ  เพราะเปนที่ต้ัง. 
ชื่อวา  เหตุ    เพราะอรรถวา  ปรารถนา   คือเปนไปเพ่ือสําเร็จผลแกตน. 
 
๑. บาลีเปน  รนฺธปสุตา.  
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ชื่อวา นิทาน  เพราะมอบผลของตนดุจแสดงวา  ขอเชิญทานรับผลน้ันเถิด.   
ชื่อวา   สมัภวะ  เพราะเปนเหตุเกิดแหงผล.    ชื่อวา ปภวะ   เพราะเปน 
แดงเกิดแหงผล.    ชื่อวา  สมุฏฐานะ   เพราะเปนที่เกิดแหงผล  หรือเปน 
เครื่องเกิดแหงผล.   ชื่อวา  อาหาระ    เพราะนํามาซ่ึงผลของตน.     ชื่อวา 
อารัมมณะ   เพราะยังผลของตนใหยินดี.  ชื่อวา   ปจจยะ  เพราะไมปฏิเสธ 
ผลที่เปนไปเพราะอาศัยสิ่งน้ัน.     ชื่อวา  สมุทยะ    เพราะเปนเหตุต้ังข้ึน 
แหงผล.     เพราะฉะนั้น     พึงทราบคําบรรยายแหงบทเหลาน้ีดวยประการ 
ฉะน้ี.    พระสังคีติกาจารยกลาวแสดงโดยนัยมีอาทิวา    พระพุทธนิมิตทูล 
ถามมูลแหงการทะเลาะและวิวาท     หมายถึงสมุทัย    เหตุแหงความทะเลาะ 
วิวาทน้ัน. 
           บทวา  ปยปฺปหูตา คือ เกิดจากวัตถุเปนที่รัก.   บทวา  มจฺเฉรยุตฺตา 
กลหาวิวาทา    ความทะเลาะวิวาทประกอบดวยความตระหน่ี   ดวยบทน้ี  
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแสดงถึงความตระหน่ีวัตถุ    อันเปนที่รักอยาง 
เดียวเทาน้ัน  วาเปนเหตุแหงความทะเลาะวิวาท.  พึงทราบวาธรรมท้ังหมด 
เหลาน้ัน   ทานกลาวไวในท่ีนี้ดวยหัวขอกลหวิวาทะ.   ความวิวาทเปนเหตุ 
แหงคําพูดสอเสียด      เหมือนความตระหนี่เปนเหตุแหงความวิวาทฉะนั้น. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   เมื่อความวิวาทกันเกิดข้ึนแลว 
คําพูดสอเสียดก็มี.   การชีแ้จงคาถานี้มีความงายทั้งนั้น. 
           บทวา  ปยา  สุ  โลกสฺมึ   กุโตนทิานา  เย  วาป  โลภา  วิจรนฺติ 
โลเก  พระพุทธนิมิตตรัสถามวา  สิ่งที่รักทั้งหลายในโลกน้ีมีอะไรเปนเหตุ 
และชนเหลาใดแลยอมเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ  ความวา   สิ่งท่ีรัก 
ทั้งหลายเหลาใดท่ีทานกลาวไวในบทนี้วา  ความทะเลาะเกิดแตสิ่งที่รักดังน้ี   
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สิ่งท่ีรักทั้งหลายเหลาน้ัน   ในโลกมีอะไรเปนเหตุ   มิไดกลาวถึงส่ิงท่ีรักอยาง 
เดียว  แมกษัตริยเปนตน   ยังเที่ยวไปเพราะความโลภ   ถกูความโลภครอบงํา 
ยอมเที่ยวไปเพราะความโลภเปนเหตุ.       พระพุทธนิมิตทูลถามสองความ 
ดวยคาถาเดียววา    ก็ความโลภนั้นของชนเหลาน้ันมีอะไรเปนเหตุ.   อนึ่ง 
ในบทวา  กุโตนิทานา  นี้  พึงทราบวา  แปลง  โต   เปนปฐมาวิภัตติวา  กึนิ- 
นิทานา  กึเหตุกา.   แตในสมาสไมมีลบ  โต  นั้น.    อีกอยางหนึ่ง     บทวา 
นิทานา   แปลวา  เกิดแลว  ความวา   เกิดข้ึนแลว.   เพราะฉะนั้น   ทานจึง 
กลาววา  กุโตนิทานา   จึงมีความวา   เกิดจากอะไร   เกิดข้ึนแลวจากอะไร. 
บทวา อาสา  จ  นิฏา  จ  ไดแก  ความหวังและความสําเร็จความหวังน้ัน. 
บทวา  เย  สมฺปรายาย  นรสฺส  โหนฺติ   ไดแก  ความหวังและความสําเร็จ 
ความหวังท่ีมีแกนรชนเพื่อโลกหนา  ทานอธิบายวา  เปนที่ไปในเบื้องหนา 
นี้เปนคําถามขอหนึ่งเทานั้น. 
           บทวา ทีปา โหนฺติ  เปนเกาะ  คือเปนที่พ่ึง.  บทวา  สรณา โหนฺติ 
เปนที่ระลึก    คือเปนที่ใหทุกขพินาศไป.     บทวา   นิฏาปรายโน   โหติ 
คือ  เปนผูมีความสําเร็จเปนเบื้องหนา. 
           บทวา  ฉนฺทานิทานานิ  มีฉันทะเปนนิทาน  ไดแก มีฉันทะ  มีความ 
พอใจในกามเปนตนเปนนิทาน.      บทวา เย  วาป   โลภา  วิจรนฺติ   คือ 
ชนเหลาใดมีกษัตริยเปนตน    เที่ยวไปเพราะความโลภ   แมความโลภของ 
ชนเหลาน้ัน   ก็มีฉันทะเปนนิทาน  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แกความท้ังสองรวมกัน.  บทวา  อิโตนิทานา    มฉัีนทะท่ีเปนนิทานเทานั้น 
ทานอธิบายวา    มีฉันทะเปนนิทานอยางเดียว.   เพราะบทวา   อิโตนิทานา  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงฉันทะ.  ดวยวาความโลภเปนตน   มีฉันทะ 
เปนนิทาน.  อน่ึง  พึงทราบความสําเร็จรูปศัพท    ในบทวา  อิโตนิทานา 
นี้    โดยนัยดงักลาวแลว.    ในบทวา  กโุตนิทานา  นี้นั่นแล   ความสําเร็จ 
ดวยความหวัง  ทานเรียกวา นิฏา  เพราะเหตุนั้น ความสําเร็จแหงอัธยาศัย 
ทานกลาววา   เปนการไดเฉพาะ. 
           บทวา  วินิจฺฉยา  ความตัดสินใจ   ไดแก  ตัณหาวินิจฉัย  และทิฏฐิ- 
วินิจฉัย.   บทวา  เย   จาป   ธมฺมา  สมเณน  วุตฺตา ธรรมเหลาใดแล  อัน 
พระสมณะตรัสไว   คือธรรมแมอ่ืนเหลาใดแล    หรืออกุศลธรรมท้ังหลาย  
เห็นปานน้ัน  ประกอบดวยความโกรธเปนตน   อันพระพุทธสมณะตรัสไว 
แลว   ธรรมเหลาน้ันมีมาแตอะไร. 
           บทวา อฺชาติกา   กิเลสทั้งหลายมีชาติเปนอยางอ่ืน    คือมีสภาพ 
เปนอยางอ่ืน.   บทวา  อ ฺวิหิตกา คือ ต้ังอยูแลวโดยการอ่ืน.   บทวา 
สมิตปาเปน   ผูมีบาปอันระงับแลว  คือมีบาปอันดับแลว.  บทวา พาหิต- 
ปาปธมฺเมน     มีบาปธรรมอันลอยแลว      คือมีธรรมอันลามกละไดแลว. 
บทวา  ภินฺนกิเลสมูเลน    มีมูลแหงกิเลสอันทําลายแลว    คือตัดรากเหงา 
แหงกิเลสไดแลวดํารงอยู.    บทวา สพฺพากุสลพนฺธนา  ปมุตฺเตน   ผูพน 
ขาดจากอกุศลมูลเปนเครื่องผูกท้ังปวง    คือปลอยเครื่องผูก   คืออกุศลมูล 
๑๒ อยาง  แลวดํารงอยู.    บทวา  วุตฺตา  คือ  อันพระสมณะตรัสไวแลว. 
บทวา   ปวุตฺตา  ตรัสโดยท่ัว  คือตรัสทุกสิ่งทุกอยาง. 
           บทวา   ตมฺปนิสฺสาย  ปโหติ  ฉนฺโท   ฉันทะยอมมี   เพราะอาศัย 
ธรรมนั้น   คือฉันทะยอมมี  ดวยความปรารถนาอยูรวมกัน   และพรากจาก  
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กัน  เพราะอาศัยความดีใจและความเสียใจ   กลาวคือทั้งสองอยางนั้น  อัน 
ไดแกสุขเวทนาและทุกขเวทนา.   ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันพระพุทธสมณะ 
ทรงแกปญหานี้วา  ฉันทะในโลกมีอะไรเปนนิทาน.   บทวา  รเูปสุ  ทิสฺวา 
วิภว  ภวฺจ  เห็นความไมมีและความมีในรูปทั้งหลาย  คือเห็นความเส่ือม 
และความเกิดในรูปทั้งหลาย.    บทวา วินิจฺฉย   กรูเุต   ชนฺตุ  โลเก  สัตว 
เกิดยอมทําความตัดสินในโลก  คือสัตวเกิดนี้ยอมทําความตัดสินดวยตัณหา 
เพ่ือใหไดลาภ   และความตัดสินดวยทิฏฐิ   โดยนยัมีอาทิวา  อัตตาของเรา 
เกิดแลวดังน้ี.   ดวยเหตุเพียงเทาน้ี   ก็เปนอันพระพุทธสมณะทรงแกปญหา 
นี้วา  แมความตัดสินเกิดมาแตไหน  ดังนี้. 
           บทวา  สาตาสาต  นิสฺสาย   อาศัยความยินดีและความเสียใจ   คือ 
ทําอุปนิสัยใหชุมชื่นและรวงโรย.    บทวา  อิฏานฏิ  ไดแก  อารมณนา 
ปรารถนา  และอารมณไมนาปรารถนา.   บทวา สุรา  ในบทน้ีวา   สุรา- 
เมรยมชฺชปมาทฏานานุโยค       ประกอบเนือง ๆ ในเหตุเปนที่ต้ังแหง 
ความประมาทในเพราะการด่ืมน้ําเมา    คือสุราและเมรัย    สรุามี ๕ อยาง 
คือสุราทําดวยแปง  ๑   สรุาทําดวยขนม ๑   สุราทําดวยขาวสุก ๑   สรุาใส 
น้ําเชื้อ ๑   สรุาผสมดวยเครื่องปรุง  ๑.    บทวา  เมรย   ไดแก  น้ําดอง  ๕ 
อยาง  คือนํ้าดองดอกไม  ๑  น้ําดองผลไม  ๑  น้ําดองดอกมะซาง ๑   น้ําดอง 
น้ําออยงบ ๑   น้ําดองผสมเครื่องปรุง  ๑.  แมทั้งหมดน้ันก็เปนน้ําเมา   ดวย 
ทําผูอ่ืนใหเมา.    บทวา   ปมาทฏาน  คือ  เปนเหตุแหงความประมาท. 
บทนี้เปนชื่อของเจตนาของผูที่ดื่มน้ําเมาน้ัน.     บทวา   อนุโยค    ไดแก 
ประกอบเนือง ๆ ในเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะการด่ืมน้ําเมา  
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คือสุราและเมรัยนั้น  คือทําบอย ๆ.  กเ็พราะเม่ือเราประกอบเนือง ๆ ซึ่งเหตุ 
เปนที่ต้ังแหงความประมาท  โภคสมบัติที่เกิดข้ึนแลวก็ยอมเสื่อมไป  และที ่
ยังไมเกิดจึงไมเกิดข้ึน  ฉะนั้น  ยอมรูวาโภคสมบัติของเรายอมถึงความเส่ือม 
สิ้นไป.   ในบทท้ังปวงก็เหมือนอยางนี้.     บทวา  วิกาลวิสิขาจริยานุโยค 
ประกอบเนือง ๆ ในการเท่ียวมากไปในถนนในเวลาคํ่าคืน    คือในเวลาไม 
สมควร.    บทวา  สมชฺชาภิจรณ  เที่ยวดูมหรสพบอย ๆ  คือไปดูมหรสพ 
เชนดูการฟอนรําเปนตนบอยครั้ง.     บทวา   อาลสฺสานุโยค    ประกอบ 
เนือง ๆ  ในความเปนคนเกียจคราน   คือขวนขวายมุงแตอยูในความเปนคน 
เกียจคราน.   บทวา  อปายมุขานิ  น  เสวติ  ไมเสพทางแหงความฉิบหาย 
คือไมเสพประตูแหงความฉิบหายแหงโภคสมบัติทั้งหลาย .   บทวา  กสิยา  วา 
คือ ดวยกสิกรรมบาง. บทวา   วณิชฺชาย  วา คือ ดวยพาณิชยกรรมอันเปน 
ธรรมบาง.    บทวา โครกฺเขน  วา  ดวยโครักขกรรม  คือการเลี้ยงโคบาง. 
บทวา  อิสฺสตฺเถน   วา  คือ  ดวยธนะศิลปบาง.    บทวา  ราชโรปริเสน  วา 
คือ  ดวยรับราชการบาง.  บทวา สิปฺปฺตเรน  วา  คือ ดวยศิลปะอยางใด 
อยางหน่ึง   ในบรรดาศิลปะ   มชีางทําหมอเปนตน.    บทวา  ปฏิปชฺชติ 
คือ  ประกอบการงาน.   บทวา  จกฺขสฺุมึ  อุปฺปนฺเน   ชานาติ  คือ เมื่อจักษุ 
เกิดข้ึน   สัตวก็รู   คือยึดถือทิฏฐิวา   อัตตาของเราเกิดข้ึนแลว.     บทวา 
จกฺขุสฺม ึ  อนตฺรหิเต  คือ เมื่อจักษุนั้นหายไป.  บทวา อตฺตา  เม  อนฺตรหิโต 
อัตตาของเราหายไปแลว      คือยึดถือทิฏฐิวา      อัตตาของเราหายไปแลว. 
บทวา   วิคโต    เม   อตฺตา    คือ   อัตตาของเราลวงไปแลว.   แมในบทมี 
อาทิวา  โสตสฺมึ   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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           บทวา  เอเตป  ธมมฺา   ทฺวยเมว  สนฺเต   ธรรมแมเหลาน้ี   เมื่อ 
ความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู  คือธรรมมคีวามโกรธเปนตนเหลานี้ 
เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู    ก็มีมา   คือเกิดข้ึน.    ดวยเหตุ 
เพียงนี้ก็เปนอันพระพุทธสมณะทรงแกแมปญหาขอที่ ๓ แลว.  พระพุทธ- 
สมณะเม่ือจะทรงแสดงถึงอุบายละความสงสัย      ของผูที่ยังมีความสงสัยใน 
ปญหาที่พระองคแกแลวอยางนี้   จึงตรัสวา  กถกถี    าณปถาย   สิกฺเข 
ผูมีความสงสัยพึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ  ดังนี้.   ทานอธิบายไววา     พึง 
ศึกษาสิกขา ๓ เพ่ือบรรลญุาณคือญาณทัสสนะ.     เพราะเหตุไร.    เพราะ 
ธรรมอันพระสมณะทราบแลว  จึงตรัสไว  คือเพราะวาพระพุทธสมณะทรงรู 
ธรรมทั้งหลายแลวจึงตรัสไว.  ความไมรูในธรรมทั้งหลายมิไดมีแกพระสมณะ 
นั้น  แตบุคคลผูมีความสงสัยไมรูธรรมเหลาน้ัน  เพราะความท่ีตนไมมีญาณ 
ก็ไมพึงรู  คือไมพึงรูดวยโทษแหงการแสดงก็หาไม เพราะฉะน้ัน  จึงตรัสวา 
ผูสงสัยพึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ       เพราะธรรมอันพระสมณะทรงรูแลว 
จึงตรัสไว. 
           บทวา  ปกฺเขปพนฺธเนน   วา  พนฺโธ   คือ ถูกเขาจําดวยการขังไวใน 
เรือนจํา.   บทวา  ปริกฺเขปพนฺธเนน  วา  พนฺโธ    ถูกเขาจําดวยเครื่องจํา 
คือลอมรั้ว.    ในบทมีอาทิวา    คามพนธฺเนน      ดวยเครื่องจําคือบาน 
มีอธิบายวา     เมื่อไมไดเพ่ือจะออกไปจากท่ีนั้น ๆ    ก็ชื่อวาถกูเขาจําดวย 
เครื่องจําคือบานเปนตน. 
           บทวา  ตสฺส  พนฺธนสฺส  โมกขฺตฺถาย  คือ  เพ่ือพนจากเครื่องจํา 
ดังท่ีกลาวแลวน้ัน. 
           บทวา   าณมฺป   าณปโถ   แมญาณ   กช็ือ่วาทางแหงญาณ คือ 
ญาณที่เกิดข้ึนกอนเปนสื่อของญาณท่ีเกิดตอ ๆ มา  เพราะเหตุนั้นแมญาณ  
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ก็เปนทางแหงญาณ.  บทวา  ณาณสฺส  อารมฺมณมฺป  าณปโล  แมอารมณ 
แหงญาณ  ก็ชื่อวาเปนทางแหงญาณ   คือแมปจจัยแหงญาณ  ก็ชื่อวาเปนทาง 
แหงญาณ    เพราะหนวงอารมณนั้นแลวเกิดข้ึน.   บทวา   าณสหภูโนป 
ธมฺมา    าณปโถ   แมธรรมท้ังหลายอันเกิดรวมกับญาณ   กช็ือ่วาทาง 
แหงญาณ    คือแมธรรมท้ังหลายท่ีเปนจิตเจตสิกอันเหลือ   เกิดรวมกับญาณ 
ก็เปนทางแหงญาณ.    บัดนี้     พระพุทธสมณะเม่ือจะทรงใหแจมแจงดวย 
อุปมา   จึงตรัสวา  ยถา  อริยมคฺโค   อริยปโถ   เปรียบเหมือนอริยมรรค 
ก็ชื่อวาทางแหงอริยะ   ดงัน้ีเปนตน. 
           บทวา  กถกถี  ปุคฺคโล  คือ  บุคคลผูมีความสงสัย.  บทวา  สกงฺโข 
คือ  มีความเคลือบแคลง.  บทวา สวิเลโข  มีความลงัเล  คือมีความขัดแยง 
ในจิต. บทวา  สเทฺวฬฺหโก  เปนสองทาง คือกังขาอยู. บทวา สริจกิิจฺโฉ 
คือ ไมแนใจ. บทวา าณาธิคมาย คือ เพ่ือไดญาณ. บทวา  าณทสฺส- 
นาย  เพื่อเห็นญาณ  คือเพ่ือแทงตลอดญาณ. อีกอยางหน่ึงเพ่ือประสบญาณ. 
บทวา   าณสจฺฉิกิริยาย  คือ  เพ่ือทําใหแจมแจงซ่ึงญาณ. 
           บทวา สนิทานาห  เราแสดงธรรมมีเหตุ  คือเรา (พระพุทธสมณะ) 
แสดงธรรมมีเหตุมีปจจัย.  บทวา สปฺปาฏิหาริย เราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย 
คือนําสัตวใหพนทุกข.   บทวา  โน  อปฺปาฏิหาริย  เราไมแสดงธรรมไมม ี
ปาฏิหาริย  คือแสดงธรรมไมทําใหสัตวพนจากทุกข. 
           บทวา  สาตาสาต  ในบทวา สาต  อสาตฺจ   กุโตนิทานา ความ 
ดีใจและความเสียใจมีอะไรเปนนิทาน      นี้ทานประสงคเอาสุขเวทนาและ 
ทุกขเวทนาน่ันเอง.    บทวา  น   ภวนฺติ  เหเต   คือ ความดีใจและเสียใจ 
เหลาน้ันยอมไมมี.  บทวา วิภว   ภวฺจาป   ยเมตมตฺถ  เอตมฺเม  ปพฺรูหิ  
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ยโตนิทาน    ความวา   อรรถนั้นใด    คือความไมมีและความมีแหงความ 
ดีใจและความเสียใจ     ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถน้ันวา     มีสิ่งใดเปน 
นิทานแกขาพระองค   ในบทนี้    เปลี่ยนรูปลิงค.     ควรจะเปนดังที่ทาน 
อธิบายไววา  สาตาสาตาน   วิภโว   ภโว   จาติ  โย  เอส  อตฺโถ  เอตมฺม 
ปพฺรูหิ.  ความอยางเดียวกับที่กลาวแลว. ในบทวา  ยโตนิทาน  นี้  พึงทราบ 
โดยอรรถวา      ความไมมีและความมี     คือความเห็นวาไมมีและมีนั่นเอง 
อันเปนวัตถุแหงความดีใจและความเสียใจ.       เปนความจริงดังน้ันในฝาย 
แกปญหานี้    แมความเห็นวามี    ก็มีผัสสะเปนนิทาน   แมความเห็นวาไมมี 
ก็มีผัสสะเปนนิทาน   เพราะเหตุนั้น   จักกลาวในนิเทศตอไป.    ในนิเทศ 
แหงคาถานี้ไมมีขอท่ีควรกลาว. 
           บทวา  อิโตนิทาน  คือ มีผัสสะเปนนิทาน.  บทวา  กิสฺมึ    วิภูเต 
น   ผุสนฺติ   ผสฺสา เมื่ออะไรไมมีผัสสะจึงไมถูกตอง   คือเมื่ออะไรลวงไปแลว 
ผัสสะ  ๕  มจัีกษุสัมผัสเปนตน  จึงไมถูกตอง แมคาถาน้ีก็ไมมีอะไรควรกลาว. 
           บทวา  นามฺจ   รปฺูจ    ปฏิจจฺ    ผัสสะเกิดข้ึนเพราะอาศัยนาม 
และรูป    คือเพราะอาศัยนามที่ประกอบกัน    และรูปคือวัตถุเปนอารมณ. 
บทวา  รูเป  วิภูเต    น  ผุสนฺติ  ผสฺสา  เมื่อรูปไมมี   ผัสสะจึงไมถูกตอง 
คือเมื่อรูปลวงแลว   ผัสสะ ๕ จึงไมถูกตอง. 
           บทวา   ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส  ประชุมธรรม ๓ ประการ   ผัสสะ 
จึงเกิดข้ึน.    คือผัสสะยอมเกิดข้ึนเพราะประชุมธรรม ๓ ประการ คือจักษุ 
รูปและวิญญาณ.  บทวา  จกฺขฺุจ  รูปา  จ  รูปสฺม ึ  จักษุรูป  ในสวนรูป 
คือ ประสาทจักษุ   รูปารมณ  อารมณต้ังไวในสวนรูป. บทวา   จกขฺุสมฺผสฺส 
เปตฺวา    เวนจักษุสัมผัส     คือปลอยผัสสะอันเกิดข้ึนเพราะประชุมธรรม  
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๓ ประการ. บทวา  สมฺปยุตฺตกา   ธมมฺา   นามสฺม ึสัมปยุตธรรมในสวน 
นาม      ธรรมในสวนนามเกิดพรอมกับผัสสะ      มีเวทนาเปนตนที่เหลือ. 
แมในบทวา   โสตฺจ  ปฏิจฺจ    อาศัยหูเปนตน      ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
บทวา  จตูหิ  การเณห ิ รปู   วิภูต  โหติ  คือ  รูปลวงไปดวยเหตุ ๔ อยาง 
(โดยการรู   โดยการพิจารณา    โดยการละ     โดยการกาวลวง).    บทวา 
ญาตวิภูเตน  โดยการรู  คือทําใหปรากฏแลวกาวลวง.  บทวา  ตีรณวิภูเตน 
โดยการพิจารณา     คือพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน      แลว 
กาวลวง.   บทวา     ปหานวิภูเตน   โดยการละ  คือโดยการลวงไป   เพราะ 
ละฉันทราคะ.  บทวา   สมติกฺกมวิภูเตน   โดยการกาวลวง    คือโดยการ 
กาวลวงดวยสามารถการไดอรูปสมาบัติ  ๔. 
         บทวา  กถ  สเมตสฺส  คือ ปฏิบัติอยางไร.  บทวา  วิโภติ  รูป รูปจึง 
ไมมี  หรือไมพึงมี. บทวา สุข  ทุกฺข  วา   ความวา พระพุทธนิมิตทูลถาม 
ถึงรูปที่นาปรารถนา  และไมนาปรารถนานั่นเอง. 
         บทวา  ชาเนยฺยาม  คือ จักรู.  บทวา  อาชาเนยฺยาม  คือ จักรูทั่ว 
ถึง.   บทวา  วิชาเนยฺยาม  คือ   จักรูแจงหลาย ๆ อยาง.   บทวา  ปฏิวิชา- 
เนยฺยาม   จักรูแจมเเจง  คือจักรูโดยชอบ.  บทวา  ปฏิวิชฺเฌยฺยาม  จัก 
แทงตลอด  คือจักตรัสรูดวยจิต. 
         บทวา   น  สฺสฺ ี   บุคคลไมเปนผูมีสัญญา   โดยสญัญาปกติ 
คือบุคคลน้ันไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ  เมื่อบุคคลปฏิบัติอยางนี้  รูป 
จึงไมมี. บทวา  น  วิสฺสฺญ   บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ 
คือไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ  แมไมมีสัญญา  ไดแกคนบาหรือคน 
มีจิตฟุงซาน.  บทวา  โนป  อสฺ ี   ไมเปนผูไมมีสัญญา  คือแมเวนจาก  
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สัญญาก็ไมใช.   ไดแก   ทานผูเขานิโรธ  หรือสัตวไมมีสัญญา.  บทวา  น 
วิภูตสฺ ี     ไมเปนผูปราศจากสัญญา    คือไมเปนผูมีสัญญากาวลวงแลว 
โดยนัยมีอาทิวา  สพฺพโส  รูปสฺาน  แหงรูปสญัญาโดยประการท้ังปวง 
คือไดอรูปฌาน. บทวา  เอว สเมตสฺส   วิโภติ  รูป  เมื่อปฏิบัติอยางนี้รูปจึง 
ไมมี  คือบุคคลน้ันเมื่อจิตต้ังม่ันแลวอยางนี้   ไมต้ังอยูในความเปนผูมีสัญญา 
โดยสัญญาน้ีแลว  ฯลฯ   ยอมนําจิตที่ทานกลาวไวแลวน้ันไป       เพ่ือได 
อากาสานัญจายตนสมาบัติ เพราะเหตุนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติอยางนี้  คือมีความ 
พรอมในอรูปมรรค  รูปจึงไมมี. บทวา สฺานิทานา  หิ  ปปฺจสงฺขา 
เพราะสวนแหงธรรมที่เนิ่นชามีสัญญาเปนนิทาน  ทานแสดงไววา  แมเมื่อ 
บุคคลปฏิบัติแลวอยางนี้    ธรรมท่ีเนิ่นชามีตัณหาเปนตน    อันมีสัญญาน้ัน 
เปนนิทานเปนอันยังละไมไดเลย.  
           บทวา  อสฺฺโน   วุจฺจนฺติ  นิโรธสมาปนฺนา  ผูเขานิโรธทานเรียกวา 
เปนผูไมมีสัญญา   คือผูเขานิโรธเพราะดับสัญญาและเวทนา    ทานกลาววา 
เปนผูไมมีสัญญา  เพราะสัญญาไมมี. บทวา   อสฺสตฺตา  เปนอสัญญีสัตว 
คือเกิดในอสัญญีภพ  เพราะไมมีสัญญาโดยประการท้ังปวง.  บทวา โส   ใน 
บทนั้นวา โส   เอว  สมาหเิต  จิตฺเต   ไดแก  ภิกษุนัน้  เมื่อจิตเปนสมาธิอยูอยาง 
นี้. บทวา เอว นี้  แสดงถึงการกาวไปสูจตุตถฌาน. อธิบายวา ไดจตุตถฌาน 
ตามลําดับนี้. บทวา สมาหิเต  คือ จิตเปนสมาธิดวยสมาธิในจตุตถฌานน้ี. 
อน่ึง ในบทวา  ปริสุทฺเธ   เปนตน   ไดแก  จิตบริสทุธิ์ดวยความบริสุทธิ์  
แหงอุเบกขาและสติ.     ชือ่วาจิตผุดผอง     เพราะเปนจิตบริสุทธิ์นั้นเอง. 
อธิบายวา   ผองใส.   ชื่อวาจิตไมมีกิเลส  เพราะกิเลสมีราคะเปนตน   ถูก 
กําจัดออกไปดวยการทําลายปจจัยมีสุขเวทนาเปนตน     ชื่อวาจิตปราศจาก  
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อุปกิเลส  เพราะไมมีกิเลสนั่นเอง.  จิตเศราหมองดวยกิเลส   ชือ่วาจิตออน 
เพราะอบรมดีแลว.  อธิบายวา  จิตถึงความชํานาญ.   เพราะจิตเปนไปใน 
อํานาจ  จึงเรียกวาจิตออน.  ชื่อวาจิตควรแกการงานเพราะจิตออนน่ันเอง  
ทานอธิบายวา     ควรแกการงาน    เหมาะแกการงาน.     เพราะวาจิตออน 
เปนจิตท่ีควรแกการงาน   เหมือนทองคําบริสุทธิ์.    แมจิตทั้งสองอยางนั้น 
ก็เปนจิตท่ีอบรมดีแลวน่ันเอง.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราไมเห็นธรรมอ่ืนแมสักอยางเดียว     เหมือนจิตท่ีอบรม 
แลวทําใหมากแลวเปนจิตออนควรแกการงานน้ีเลย. 
           ในบรรดาจิตเหลานั้นชื่อวาจิตต้ังม่ัน  เพราะต้ังมั่นอยูในความบริสุทธิ์   
เปนตน.  ชื่อวาจิตถึงความไมหว่ันไหว เพราะเปนจิตต้ังม่ันนั่นเอง.  อธิบาย  
วาไมหว่ัน   ไมไหว. อีกอยางหนึ่งชื่อวาจิตต้ังม่ัน   เพราะต้ังอยูในอํานาจของ 
ตนโดยความเปนจิตออนและควรแกการงาน. ชื่อวาจิตถึงความไมหว่ันไหว 
เพราะกําหนดไวดวยศรัทธาเปนตน.   จริงอยู   จิตที่กําหนดไวดวยศรัทธา 
ยอมไมหว่ัน    เพราะความไมเชื่อ.   จิตท่ีกําหนดไวดวยความเพียรยอมไม 
หว่ันไหว  เพราะความเกียจคราน.  จิตที่กําหนดไวดวยสติยอมไมหว่ันไหว 
เพราะความประมาท.   จิตท่ีกําหนดไวดวยสมาธิยอมไมหว่ันไหว    เพราะ 
ความฟุงซาน.  จิตท่ีกําหนดไวดวยปญญายอมไมหว่ันไหว  เพราะอวิชชา  
จิตท่ีกําหนดไวดวยแสงสวาง    ยอมไมหว่ันไหว   เพราะความมืดคือกิเลส  
เปนอันวาจิตถึงความไมหว่ันไหว  กําหนดแลวดวยธรรม  ๖ ประการเหลาน้ัน  
จิตประกอบดวยองค ๘ เปนจิตควรแกอภินิหาร (อํานาจบุญกุศล) เพราะ 
ไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ. 
           อีกนัยหนึ่ง  ชื่อวาจิตมีสมาธิ   เพราะมีสมาธิในจตุตถฌาน.  ชื่อวา  
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จิตบริสุทธิ์   เพราะไกลจากนิวรณ.   ชือ่วาจิตผองแผว   เพราะกาวลวงวิตก 
เปนตน.     ชือ่วาจิตไมมีกิเลส     เพราะไมมีความเคลื่อนไหวไปในความ 
ปรารถนาลามกอันเปนขาศึกแกการไดฌาน.  บทวา  อิจฺฉาวจราน   มีอธิบาย 
วา   เคลื่อนไปในความปรารถนา     คือหยั่งลงเปนไปดวยอํานาจความ 
ปรารถนาเปนปจจัยแหงความโกรธมีประการตาง ๆ.  อนึ่ง ชื่อวาจิตปราศ- 
จากอุปกิเลส  เพราะปราศจากอุปกิเลสแหงจิตมีอภิชฌาเปนตน.  พึงทราบ 
แมทั้งสองอยางนั้นโดยทํานองเดียวกันกับอนังคณสูตรและวัตถุสูตร.  ชื่อวา 
จิตออน   เพราะถึงความชํานาญ.  ชื่อวาจิตควรแกการงาน   เพราะเขาถึง 
อิทธิบาท.  ชือ่วาจิตต้ังม่ันถึงความไมหว่ันไหว  เพราะเขาถึงความประณีต  
ดวยการบําเพ็ญภาวนาใหบริบูรณ.    อธิบายวา    จิตต้ังม่ันโดยอาการท่ีจิต 
ไมมีความหว่ันไหว  ไมถึงความหว่ันไหว.  จิตประกอบดวยองค ๘ อยางนี้  
เปนจิตควรแกอภินิหาร  เปนบาท  คือเปนปทัฏฐานเพื่อไดอากาสานัญจา- 
ยตนสมาบัติ. 
           บทวา  อรูปมคฺคสมงฺคี    เปนผูพรอมเพรียงดวยธรรมเปนทางแหง 
อรูปสมาบัติ   คือเปนผูไมเสื่อมจากธรรมเปนทางใหถึงอรูปสมาบัติ.  บทวา 
ปปฺจาเยว  ปปฺจสงฺขา  ไดแก   ธรรมเปนเครื่องเน่ินชามีตัณหาเปนตน 
ชื่อวา  ธรรมเปนสวนแหงความเน่ินชา. 
           บทวา  เอตฺตาวตคฺค   โน  ฯลฯ  วทนฺติ  เอตฺโต  ก็สมณพราหมณ 
บางพวกอางคนเปนบัณฑิตในโลกน้ี        ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ 
ดวยอรูปสมาบัติเพียงเทานี้  หรือวาเปนธรรมอันเลศิ หรือวาสมณพราหมณ 
บางพวกกลาวความหมดจดอยางอ่ืนกวาอรูปสมาบัตินี้     คือพระพุทธนิมิต 
ทูลถามวา   สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตในโลกน้ี   ยอมกลาวความหมดจด  
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ของสัตวดวยอรูปสมาบัติเพียงเทาน้ี   หรือวาเปนธรรมอันเลิศ  หรือวากลาว 
ความหมดจดแมอยางอ่ืนยิ่งกวาอรูปสมาบัตินี้.  บทวา  เอตฺโต  อรูปสมา- 
ปตฺติโต  คือ  กวาอรูปสมาบัตินี้. 
           บทวา   เอตฺตาวตฺคฺคมฺป  วทนฺติ  เหเก  คือ พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  สมณพราหมณผูมีวาทะวาเที่ยง   บางพวกสําคัญคนวาเปนบัณฑิต  
ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเพียงเทาน้ีวา     เปนธรรม 
อันเลิศ. บทวา  เตส  ปุเนเก  สมย  วทนฺติ   คือ  บรรดาสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน  สมณพราหมณอีกบางพวก   มีวาทะวาสูญยอมกลาวความสงบวา 
เปนความสูญ.  บทวา  อนุปาทิเสเส  กุสลาวทานา  คือ  สมณพราหมณ 
อางตนวาเปนผูฉลาด  ยอมกลาวความสงบในอนุปาทิเสส. 
           บทวา  ภวตชฺชิตา  กลัวตอภพ. บทวา  วิภว  อภินนฺทนฺติ  ยอมยินดี 
ความไมมีภพ   คือยินดีเพราะอาศัยความขาดสูญ.  บทวา  เตสตฺตสฺส  สม 
สมณพราหมณเหลาน้ันยอมกลาวถึงความสงบแหงสัตว   คือสมณพราหมณ 
เหลาน้ันผูมีวาทะวาสูญ   ยอมกลาวถึงความสงบ  คือความไมเกิดของบุคคล. 
บทวา  อุปสม   ความเขาไปสงบ   คือความสงบอยางยิ่ง.   บทวา  วูปสม 
ความเงียบ  คือสันติ.   บทวา  นิโรธ   ความดับ  คือความไมเกิด.   บทวา 
ปฏิปสฺสทฺธ  ความระงับ  คือไมเกิดอีกตอไป. 
           บทวา  เอเต  จ  ตฺวา   อุปนิสสฺิตา    มุนรีูสมณพราหมณนั้นวา 
เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย        คือรูวาสมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูมีทิฏฐิ 
อาศัยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ.   บทวา  ตฺวา  มุนิ  นิสฺสเย  โส  วิมสี 
มุนีนั้นมีปญญาเปนเครื่องพิจารณา    รูวาสมณพราหมณเปนผูมีทิฏฐิเปนที่ 
อาศัย  คือมุนีนั้นเปนผูมีปญญาเปนเครื่องพิจารณา  เปนบัณฑิต  เปนพระ-  
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พุทธมุนี    รูวาสมณพราหมณเปนผูมีทิฏฐิเปนที่อาศัย.   บทวา   ตฺวา 
วิมุตฺโต   รูแลว  พนวิเศษแลว  คือรูธรรมท้ังหลายโดยความเปนทุกขและ 
ไมเที่ยงเปนตน     แลวพนวิเศษ.   บทวา   ภวาภวาย   น   สเมติ   ไมถึง 
พรอมในภพนอยภพใหญ      คือไมถึงพรอมดวยการเกิดบอย  ๆ.    บทวา 
อปรามส   ความวา  ภิกษุนั้นมิไดถือม่ัน   คือไมถึงความถือม่ัน. 
                  จบอรรถกถากลหวิวาทสุตตนิทเทสท่ี  ๑๑  
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                             จูฬวิยูหสุตตนิเทสท่ี  ๑๒ 
    [๕๒๐] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)   มีสมณพราหมณบางพวก 
                  มคีวามอยูรอบในทิฏฐิของตน ๆ  ถือทิฏฐินั้นแลว  อางตน 
                  เปนผูฉลาดพูดตาง ๆ วา  บุคคลใดรูอยางน้ี   บุคคลนั้นชื่อ 
                  วารูธรรมแลว  บุคคลใดคัดคานธรรมนี้   บุคคลนัน้ชื่อวายัง 
                  เปนผูไมบริบรูณหรือ. 
 

                                     วาดวยทิฏฐิ 
           [๕๒๑]  คําวา    มคีวามอยูรอบในทิฏฐิของตน ๆ   ความวา   ม ี
สมณพราหมณบางพวกผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ    สมณพราหมณบางพวกนั้น 
ถือ  ยึดถือ  จับตอง  ถือม่ัน   ยึดมั่น  ซึง่ทิฏฐิ  ๖๒ อยาง  อยางใดอยางหน่ึง 
ชื่อวายอมอยู   อยูรวม   มาอยู   อยูรอบในทิฏฐิของตน ๆ   เปรยีบเหมือน 
พวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน    ชื่อวายอมอยูในเรือน    หรือพวกบรรพชิต 
ผูมีอาบัติ   ชือ่วายอมอยูในอาบัติ   หรอืพวกมีกิเลส   ชื่อวายอมอยูในกิเลส 
ฉะน้ัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ. 
           [๕๒๒]  คําวา  ถอื  ในคําวา  ถือทิฏฐินั้นแลว  อางตนเปนผูฉลาด 
พูดตาง ๆ ความวา  ถือ  ยดึถือ จับตอง  ถือม่ัน ยึดมัน่. คําวา พูดตาง ๆ 
ความวา  พูดไปตาง ๆ  พูดมีอยางตาง ๆ พูดอยางอ่ืน ๆ  พูดมาก   ไมพูด 
ไมกลาว   ไมบอก   ไมแสดง   ไมแถลงอยางเดียว.   คําวา    อางตนเปนผู 
ฉลาด  ความวา อางตนเปนผูฉลาด  อางตนเปนบัณฑิต   อางตนเปนธีรชน 
อางตนเปนผูมีญาณ    อางตนโดยเหตุ   อางตนโดยลักษณะ    อางตนโดย  
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การณ   อางตนโดยฐานะ  โดยลัทธิของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ถือทิฏฐิ 
นั้นแลว   อางตนเปนผูฉลาดพูดตาง ๆ. 
           [๕๒๓]   คําวา   บุคคลใดรูอยางน้ี    บุคคลนั้นชื่อวารูธรรมแลว 
ความวา  บุคคลใดรูธรรม  คือ  ทฏิฐิ  ปฏิปทา   มรรคน้ี   บุคคลน้ันชื่อวา 
รู  ทราบ  เหน็   แทงตลอดธรรมแลว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บคุคลใดรู 
อยางนี้   บุคคลน้ันชื่อวารูธรรมแลว. 
           [๕๒๔]  คําวา บุคคลใดคัดคานธรรมนี ้ บุคคลน้ันชื่อวายังเปนผูไม 
บริบูรณ  ความวา   บุคคลใดคัดคานธรรม  คือ  ทฏิฐิ  ปฏิปทา  มรรคน้ี  
บุคคลน้ันชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณ  ไมครบถวน  ไมเต็มรอบ  คือ  ยังเปน 
ผูเลวทราม  ตํ่าชา  ลามก  สกปรก  ตํ่าตอย   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  บุคคล 
ใดคัดคานธรรมนี้   บุคคลนั้นชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณ เพราะเหตุนั้น  พระ- 
พุทธนิมิตน้ันจึงตรัสถามวา 
                   สมณพราหมณบางพวก   มีความอยูรอบในทิฏฐขิอง 
           ตน ๆ    ถือทิฏฐิแลวอางตนเปนผูฉลาด     พูดตาง ๆ วา 
           บุคคลใดรูอยางน้ี    บุคคลนั้นชื่อวารูธรรมแลว    บุคคลใด 
           คัดคานธรรมนี ้    บุคคลนั้นชื่อวายังเปนผูไมบรบิูรณหรอื. 
    [๕๒๕]   (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา)      สมณพราหมณ 
           บางพวก     ถือทิฏฐิแมอยางน้ี    ยอมวิวาท    และกลาววา 
           คนอื่นโงไมฉลาด  วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี   วาทะ 
           ไหนจะจริงหนอ      เพราะสมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมด 
           ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด.  
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                                วาดวยวิวาทกันเพราะถือทิฏฐิ 
           [๕๒๖]  คําวา    สมณพราหมณบางพวก     ถือทิฏฐิแมอยางน้ี 
ยอมวิวาท  ความวา สมณพราหมณบางพวก  ถือ ยดึถือ จับตอง  ถือม่ัน 
ยึดมั่นทิฏฐิอยางนี้     ยอมวิวาท    คือทาํความทะเลาะ    ทําความหมายม่ัน 
ทําความแกงแยง   ทําความวิวาท    ทําความมุงรายกันวา    ทานไมรูธรรม 
วินัยนี้  ฯลฯ  หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ   ถาทานสามารถ เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   สมณพราหมณบางพวก  ถือทิฏฐิแมอยางนี้ยอมวิวาท.  
           [๕๒๗]   คําวา  และกลาววา  คนอื่นโง   ไมฉลาด  ความวา  กลาว 
บอก   พูด   แถลง   อยางนี้วา    คนอ่ืนโง    เลว    ทราม   ตํ่าชา    ลามก 
สกปรก    ตํ่าตอย  ไมฉลาด  ไมมีความรู   ถึงอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญา 
แจมแจง     มีปญญาทึบ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   และกลาววา   คนอ่ืนโง 
ไมฉลาด. 
           [๕๒๘]  คําวา  วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี   วาหะไหนจะจริง 
หนอ   ความวา   วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี    วาทะไหนจริง  แท  แน 
เปนจริงไมวิปริต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ัน 
วาทะไหนจะจริงหนอ. 
           [๕๒๙]   คําวา   เพราะสมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมด    ตางก็อาง 
คนวาเปนผูฉลาด  ความวา  สมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด   ตางก็อางตน 
วาเปนผูฉลาด   อางตนเปนบัณฑิต  อางตนเปนธีรชน  อางคนเปนผูมีญาณ 
อางตนโดยเหตุ   อางตนโดยลักษณะ  อางตนโดยการณ   อางตนโดยฐานะ 
โดยลัทธิของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    เพราะสมณพราหมณเหลาน้ัน  
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ทั้งหมด   ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด   เพราะเหตุนั้น   พระพุทธนิมิตน้ัน 
จึงตรัสถามวา 
                   สมณพราหมณบางพวก  ถือทิฏฐิแมอยางน้ียอมวิวาท 
           และกลาววา  คนอืน่โง  ไมฉลาด  วาทะของสมณพราหมณ 
           เหลาน้ี    วาทะไหนจริงหนอ   เพราะสมณพราหมณเหลาน้ี  
           ทั้งหมดตางก็อางคนวาเปนผูฉลาด. 
    [๕๓๐]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)        ขาพระองคไม 
           อนุญาตธรรมของคนอื่น    คนอื่นเปนพาล    ลามก     ม ี
           ปญญาเลว  สมณพราหมณทั้งหมด   เปนพาล   มีปญญา 
           เส่ือมทราม  สมณพราหมณทั้งปวงน้ีเทียว   มีความอยูรอบ  
           ในทิฏฐิ. 
           [๕๓๑]   คําวา   ไมอนุญาตธรรมของคนอืน่  ความวา  ไมอนุญาต 
ไมเห็นตาม   ไมอนุมัติ    ไมอนุโมทนา   ซึ่งธรรม   คือทิฏฐิ     ปฏิปทา 
มรรค  ของคนอ่ืน เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมอนุญาตธรรมของคนอ่ืน. 
           [๕๓๒]   คําวา   คนอื่นเปนพาล    ลามก   มีปญญาเลว    ความวา 
คนอ่ืนเปนพาล  เลว  ทราม   ตํ่าชา  ลามก   สกปรก   ตํ่าตอย  มีปญญาเลว 
มีปญญาทราม   มีปญญาตํ่าชา   มีปญญาลามก  มปีญญาสกปรก   มีปญญา 
ตํ่าตอย     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  คนอ่ืนเปนพาล   ลามก  มีปญญาเลว. 
           [๕๓๓]  สมณพราหมณทั้งหมดเปนพาล    มีปญญาเส่ือมทราม 
ความวา  สมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมดเทียว   เปนพาล  เลว  ทราม  ตํ่าชา 
ลามก  สกปรก   ตํ่าตอย   มีปญญาเลว    มีปญญาทราม    มีปญญาต่ําชา  
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มีปญญาลามก  มีปญญาสกปรก   มีปญญาตํ่าตอย    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  
สมณะพราหมณทั้งหมด  เปนพาล  มีปญญาเสื่อมทราม.        
           [๕๓๔]  คําวา    สมณพราหมณทั้งปวงน้ีเทียว    มีความอยูรอบ 
ในทิฏฐิ    ความวา    สมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมด    เปนผูดําเนินไปดวย 
ทิฏฐิ    สมณพราหมณเหลาน้ัน    ถือ   ยึดถือ   จับตอง   ถือม่ัน  ยึดมั่น 
ซึ่งทิฏฐิ ๖๒ อยาง   อยางใดอยางหน่ึง    ชื่อวายอมอยู    อยูรวม    มาอยู 
อยูรอบในทิฏฐิของตน ๆ เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน  ชื่อวา 
ยอมอยูในเรือน    พวกบรรพชิตผูมีอาบัติ    ชื่อวายอมอยูในอาบัติ    หรือ 
พวกมีกิเลส   ชื่อวายอมอยูในกิเลสฉะนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   สมณ-   
พราหมณทั้งปวงเทียว    มีความอยูรอบในทิฏฐิ    เพราะเหตุนั้น     พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ขาพระองคไมอนุญาตธรรมของคนอืน่   คนอื่นเปนพาล 
           ลามก  มีปญญาเลว   สมณพราหมณทั้งหมด  เปนพาล  ม ี
           ปญญาเส่ือมทราม  สมณพราหมณทั้งปวงน้ีเทียว   มีความ 
           อยูรอบในทิฏฐ.ิ 
    [๕๓๕]   ก็ถาพวกสมณะพราหมณเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของ 
           คน  เปนผูมีปญญาหมดจดดี  เปนผูฉลาด   มีความรูไซร 
           บรรดาสมณพราหมณพวกนั้น   ใคร ๆ  จะไมเปนผูมีปญญา 
           เส่ือมรอบ     เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณ 
           แมเหลาน้ันถือเอาบริบูรณอยางน้ัน. 
           [๕๓๖]   คําวา    ก็ถาเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน    ความวา 
เปนผูผองแผว   ผองใส  ไมเศราหมอง    เพราะทิฏฐิ   ความควร   ความ  
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ชอบใจ   ลัทธิของตน  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ก็ถาเปนผูผองแผวเพราะ 
ทิฏฐิของตน. 
           [๕๓๗]  คําวา  เปนผูมีปญญาหมดจดดี     เปนผูฉลาด    มีความ 
รูไซร  ความวา   เปนผูมีปญญาหมดจด  มีปญญาหมดจดวิเศษ   มีปญญา 
หมดจดรอบ  มีปญญาผองแผว   มีปญญาผองใส    อีกอยางหนึ่ง   เปนผูมี 
ความเห็นหมดจด     มีความเห็นหมดจดวิเศษ     มีความเห็นหมดจดรอบ 
มีความเห็นผองแผว  มีความเห็นผองใส    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูมี 
ปญญาหมดจดดี.   คําวา   เปนผูฉลาด  ความวา  เปนผูฉลาด  เปนบัณฑิต 
มีปญญา  มีความรู  มีญาณ  มีปญญาแจมแจง  มีปญญาทําลายกิเลส  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เปนผูมีปญญาหมดจดดี  เปนผูฉลาด.   คําวา  มีความรู 
ความวา   เปนผูมีความรู  เปนบัณฑิต   มีปญญา   มคีวามตรัสรู   มีญาณ 
มีปญญาแจมแจง    มีปญญาทําลายกิเลส   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูมี 
ปญญาหมดจดดี  เปนผูฉลาด  มีความรู.  
           [๕๓๘]  คําวา   บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน   ใคร ๆ  จะไซร 
เปนผูมีปญญาเส่ือมรอบ  ความวา บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน  ใคร ๆ 
จะไมเปนผูมีปญญาเลว   มีปญญาทราม   มีปญญาตํ่าชา   มีปญญาลามก   ม ี
ปญญาสกปรก   มีปญญาตํ่าตอย   สมณพราหมณทั้งหมด  จะเปนผูมีปญญาเลิศ 
มีปญญาประเสริฐ  มีปญญาวิเศษ   มปีญญาเปนประธาน    มีปญญาอุดม 
มีปญญาบวร   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บรรดาสมณพราหมณพวกนั้น   ใคร ๆ 
จะไมเปนผูมีปญญาเสื่อมรอบ. 
           [๕๓๙]  คําวา       เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณ 
เหลาน้ันถือเอาบริบูรณอยางน้ัน  ความวา    ทฏิฐิเปนธรรมชาติอันสมณ-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 187 

พราหมณเหลาน้ันถือเอาบริบูรณ  สมาทาน   ถือ  ยึดมั่น    ถือม่ัน   ติดใจ 
นอมใจไปอยางนั้น    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอัน 
สมณพราหมณเหลาน้ันถือเอาบริบูรณอยางนั้น    เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ก็ถาพวกสมณพราหมณเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของ 
           ตน   เปนผูมีปญญาหมดจดดี   เปนผูฉลาด  มีความรูไซร 
           บรรดาสมณพราหมณพวกนั้น  ใคร ๆ จะไมเปนผูมีปญญา 
           เส่ือมรอบ     เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณ 
           แมเหลาน้ัน   ถือเอาบริบูรณอยางน้ัน. 
    [๕๔๐]  คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล 
           ขาพระองคไมกลาวทิฏฐินั้นวาจริง     พวกสมณพราหมณ 
           ไดทําทิฏฐิของตน ๆ วาจริง    เพราะเหตุนั้นแหละ   พวก 
           สมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืนวาเปนพาล. 
           [๕๔๑]  ศัพทวา  น   ในคําวา  ขาพระองคไมกลาวทิฏฐนิั้นวาจริง 
เปนศัพทปฏิเสธ.  คําวา ทิฏฐินั้น  คือ  ทฏิฐิ  ๖๒  เพราะฉะนั้น   ขาพระองค 
จึงไมกลาว   บอก   แสดง   บัญญัติ    แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก  ทําใหต้ืน 
ประกาศทิฏฐิ ๖๒ นั้นวา   จริง   แท  เปนจริง   เปนตามจริง   ไมวิปริต  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขาพระองคไมกลาวทิฏฐินั้นวาจริง. 
           [๕๔๒]  คําวา  คนคู   ในคําวา  คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกัน- 
และกันวาเปนพาล   ความวา    คน  ๒  คน     ไดแกคนสองคนผูความ  
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ทะเลาะกัน   คนสองคนผูทําความหมายมั่นกัน   คนสองคนผูทําความอ้ือฉาว 
กัน   คนสองคนผูทําความวิวาทกัน   คนสองคนผูกออธิกรณกัน    คนสอง 
คนผูพูดกัน   คนสองคนผูปราศรัยกัน    คนคูเหลาน้ัน   กลาว  บอก  พูด 
แสดง   แถลง   กะกันและกันอยางนี้วา   ทานเปนพาล   เลวทราม    ตํ่าชา 
ลามก   สกปรก   ตํ่าตอย   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใด 
กะกันและกันวาเปนพาล. 
           [๕๔๓]  คําวา   พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตน  ๆ  วาจริง 
ความวา  พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตน ๆ วาจริง  โดยอางวา  โลก 
เที่ยง   สิ่งน้ีแหละจริง   สิง่อ่ืนเปลา   โลกไมเทียง   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืน 
เปลา ฯลฯ   สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกก็หามิได  ยอมไมเปนอีกก็หามิได 
สิ่งน้ีแหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลา   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พวกสมณพราหมณ 
ไดทําทิฏฐิของตน ๆ วาจริง. 
           [๕๘๔]   คําวา เพราะเหตุนั้น  ในคําวา  เพราะเหตุนั้นแหละ  พวก  
สมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืนวาเปนพาล  ความวา  เพราะเหตุนั้น    เพราะ 
การณนั้นจึงเห็น  คือ   มองเห็น  แลดู   เพงดู  พินิจดู  พิจารณาดูซึ่งคน 
อ่ืนวา  เปนพาล เลว  ทราม  ตํ่าชา  ลามก  สกปรก  ตํ่าตอย    เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกนัวาเปนพาล 
           ขาพระองคไมกลาวทิฏฐินั้นวาจริง     พวกสมณพราหมณ 
           ไดทําทิฏฐิของตน ๆ  วาจริง    เพราะเหตุนั้นแหละ   พวก   
           สมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืนวาเปนพาล.  
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    [๕๔๕]  (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา)    สมณพราหมณบาง  
           พวก  กลาวธรรมใดวาจริงแท   สมณพราหมณแมพวกอืน่ 
           ก็กลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ   สมณพราหมณเหลาน้ัน   ถือ 
           ทิฏฐแิมอยางน้ีแลวก็วิวาทกัน  เพราะเหตุไร  พวกสมณ- 
           พราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน. 
           [๕๔๖]    คําวา    สมณพราหมณ บางพวกกลาวธรรมคาจริงแท 
ความวา  สมณพราหมณเหลาหนึ่ง   กลาว  บอก  พูด  แสดง  แถลงซ่ึง 
ธรรมะ   คือ   ทฏิฐิ   ปฏิปทา   มรรคใด   อยางนี้วา  ธรรมน้ี   จริง  แท 
เปนจริง  เปนตามจริง  ไมวิปริต  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สมณพราหมณ 
บางพวกกลาวธรรมใดวาจริงแท. 
           [๕๔๗]  คําวา     สมณพราหมณแมพวกอืน่ก็กลาวธรรมนั้นวา 
เปลาเท็จ  ความวา  สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง  กลาว  บอก  พูด  แสดง 
แถลงซึ่งธรรมะ  คือ ทิฏฐิ  ปฏิปทา  มรรคน้ันนั่นแหละ  อยางนี้วา  ธรรม 
นี้เปลาเท็จ  ไมเปนจริง  เหลวไหล  ไมเปนตามจริง  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
สมณพราหมณแมพวกอ่ืนก็กลาวธรรมน้ันวาเปลาเท็จ. 
           [๕๔๘]  คําวา   สมณพราหมณเหลาน้ัน   ถือทิฏฐิแมอยางน้ีแลว 
วิวาทกัน ความวา สมณพราหมณเหลานั้น  ถือ  ยึดถือ  จับตอง  ถือม่ัน 
ยึดมั่น    ซึ่งทิฏฐิอยางนี้แลวก็วิวาทกัน  คือ ทําความทะเลาะกัน    ทําความ 
หมายม่ันกัน    ทําความแกงแยงกัน    ทําความมุงรายกันวา  ทานไมรูธรรม- 
วินัยนี้  ฯลฯ  หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ   ถาทานสามารถ  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   สมณพราหมณเหลานั้นถือทิฏฐิแมอยางนี้แลวก็วิวาทกัน.   
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           [๕๔๙]    คําวา   เพราะเหตุไร     ในคําวา    เพราะเหตุไร    พวก 
สมณพราหมณ  จึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน  ความวา  เพราะ  การณะ 
เหตุ  ปจจัย    นิทาน   สมทุัย    ชาติ   เหตุเปนแดนเกิดอะไร  พวกสมณ- 
พราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน  คือ   กลาวตาง ๆ กัน   กลาวหลาย 
อยาง   กลาวคําอ่ืน ๆ   กลาว  พูด  บอก   แสดง  แถลงมากอยาง   เพราะ- 
ฉะน้ัน จึงชื่อวา  เพราะเหตุไร    พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยาง 
เดียวกัน  เพราะเหตุนั้น  พระพุทธนิมิตน้ันจึงตรัสถามวา 
                   สมณพราหมณตางพวก        กลาวธรรมใดวาจริงแท 
           สมณพราหมณแมพวกอื่น     กก็ลาวธรรมนัน้วาเปลาเท็จ 
           สมณพราหมณเหลาน้ัน  ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลวก็วิวาทกัน 
           เพราะเหตุไร      พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยาง 
           เดียวกัน. 
    [๕๕๐]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)       ก็หมูสัตวรูชดั 
           สัจจะใดไมพึงวิวาทกัน  สัจจะนั้นมีอยางเดียวเทาน้ัน  มไิด 
           ม ี๒ อยาง   สมณพราหมณเหลาน้ัน   อวดสัจจะตาง ๆ 
           ไปเอง  เพราะเหตุนั้น  สมณพราหมณเหลาน้ันจึงไมกลาว  
           เปนอยางเดียวกัน. 
 

                                     วาดวยสัจจะมีอยางเดียว 
           [๕๕๑]   คําวา   สจัจะนั้นมีอยางเดียวเทาน้ัน     มิไดมี  ๒ อยาง 
ความวา   นพิพาน    คือ  ความดับทุกข    ไดแกความสงบสังขารท้ังปวง  
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ความสละคืนอุปธิทั้งปวง   ความส้ินตัณหา   ความสํารอกตัณหา  ความดับ 
ตัณหา    ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด     เรียกวาสัจจะอยางเดียว 
อีกอยางหนึ่ง   มรรคสัจจะ   นิยยานสัจจะ   ไดแกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
คือ  อริยมรรคมีองค ๘ คือ  ความเห็นชอบ   ความดําริชอบ  เจรจาชอบ 
การงานชอบ   เลี้ยงชีวิตชอบ   เพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความต้ังใจ 
มั่นชอบ  เรียกวาสัจจะอยางเดียว  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  สัจจะนั้นมีอยาง 
เดียวเทาน้ัน  มิไดมี  ๒ อยาง. 
           [๕๕๒]    คําวา  ใด  ในคําวา  หมูสัตวรูชัดสัจจะใด    ไมพึงวิวาท 
กัน   ความวา  ในสัจจะใด.   คําวา  ปชา  เปนชื่อของสัตว  หมูสัตว รูชัด 
รูทั่ว   รูแจง   รูปรโุปรง  รูตลอด   ซึ่งสัจจะใด  ไมพึงทําความทะเลาะกัน 
ไมพึงทําความหมายมั่นกัน      ไมพึงทําความแกงแยงกัน      ไมพึงทําความ 
วิวาทกัน    ไมพึงทําความมุงรายกัน    คือ  ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป   ให 
ถึงความไมมี   ซึ่งความทะเลาะกัน    ความหมายม่ันกัน    ความแกงแยงกัน 
ความวิวาทกัน    ความมุงรายกัน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา หมูสัตวรูชัดสัจจะ 
ใด  ไมพึงวิวาทกัน.  
         [๕๕๓]  คําวา  สมณพราหมณเหลาน้ันอวดสัจจะตาง ๆ ไปเอง 
ความวา  สมณพราหมณเหลาน้ัน  อวด  พูด  บอก  กลาว  แสดง แถลง 
ซึ่งสัจจะตาง ๆ ไปเองวา   โลกเท่ียง   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   โลก 
ไมเที่ยง  ฯลฯ  สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป   ยอมเปนอีกก็หามิได   ยอมไม 
เปนอีกก็หามิได   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง    สิ่งอ่ืนเปลา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
สมณพราหมณเหลาน้ันอวดสัจจะตาง ๆ  ไปเอง.  
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           [๕๕๔]   คําวา  เพราะเหตุนั้น  ในคําวา  เพราะเหตุนั้น   สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน  ความวา  เพราะเหตุนั้น 
คือ  เพราะการณะ  เหตุ  ปจจัย    นิทานน้ัน   สมณพราหมณเหลาน้ันจึง 
ไมกลาวเปนอยางเดียวกัน  คือ  กลาวตาง ๆ  กลาวหลายอยาง   กลาวคํา 
อ่ืน ๆ  กลาว  บอก  พูด  แสดง  แถลงมากอยาง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
เพราะเหตุนั้น   สมณพราหมณเหลานั้นจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน เพราะ- 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   ก็หมูสัตวรูชดัสัจจะใด  ไมวิวาทกัน  สัจจะนั้นมีอยาง 
           เดียวเทาน้ัน   มิไดมี  ๒ อยาง   สมณพราหมณเหลาน้ัน 
           อวดสัจจะตาง ๆ  ไปเอง  เพราะเหตุนั้น   สมณพราหมณ 
           เหลาน้ันจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน. 
    [๕๕๕]  (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา)      เพราะเหตุไรหนอ 
           พวกสมณพราหมณจึงกลาวสัจจะไปตาง ๆ คือ  เปนผูอาง 
           ตนวาเปนผูฉลาด   กลาวยืนยันสัจจะหลายอยาง   ก็สัจจะ 
           ที่พวกสมณพราหมณฟงมาแลว       เปนสัจจะมากอยาง 
           ตาง ๆ  กัน  หรือสมณพราหมณเหลาน้ัน  ยอมระลึกตรึก 
           เอาเอง. 
         [๕๕๖]  คําวา  เพราะเหตุไร   ในคําวา  เพราะเหตุไรหนอ   พวก  
สมณพราหมณจึงกลาวสัจจะไปตาง ๆ   ความวา   เพราะเหตุไร   คือ 
เพราะการณะ   เหตุ   ปจจัย   นิทานอะไร   พวกสมณพราหมณจึงกลาว 
สัจจะตาง ๆ คือ กลาวหลายอยาง   กลาวคําอ่ืน ๆ กลาว   บอก พูด แสดง  
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แถลงมากอยาง  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    เพราะเหตุไรหนอ    พากสมณ-   
พราหมณจึงกลาวสัจจะไปตาง ๆ.  
           [๕๕๗]  คําวา   กลาวยืนยัน    ในคําวา  เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด 
กลาวยืนยันสัจจะหลายอยาง   ความวา  พูดพร่ํามากไป   จึงชือ่วากลาว 
ยืนยันบาง  อีกอยางหนึ่ง    สมณพราหมณเหลาน้ัน   ยอมกลาวยืนยัน   คือ 
บอก   พูด  แสดง  แถลง  ซึ่งทิฏฐิของตน ๆ วา   โลกเท่ียง   สิ่งนี้แหละ 
จริง   สิ่งอ่ืนเปลา   โลกไมเท่ียง  ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายไปยอมเปน 
อีกก็หามิได  ยอมไมเปนอีกก็หามิได  สิ่งนี้แหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลา.  คําวา 
เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด  คือ  กลาววาคนเปนบัณฑิต  กลาววาคนเปน 
ธีรชน  กลาววาตนเปนผูมีญาณ   กลาววาคนพูดโดยเหตุ   กลาววาตนพูด 
โดยลักษณะ       กลาววาตนพูดโดยการณ       กลาววาตนพูดโดยฐานะ 
โดยลัทธิของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาดกลาว 
ยืนยัน. 
           [๕๕๘]   คําวา  สัจจะที่พวกสมณพราหมณฟงมาแลว  เปนสัจจะ 
มากอยางตาง  ๆ  กัน    ความวา     สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว 
เปนสัจจะมาก   ตาง ๆ หลายอยาง   อ่ืน ๆ เปนอันมาก   เพราะฉะนั้น จึง 
ชื่อวา   สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว    เปนสัจจะหลายอยางตาง ๆ 
กัน. 
           [๕๕๙]  คําวา  หรือวาสมณพราหมณเหลาน้ันยอมระลกึตรึกเอา 
เอง  ความวา    หรือวาสมณพราหมณเหลาน้ันยอมดําเนินไป     เลื่อนไป 
เคลื่อนไป  เปนไป  ดวยความตรึก  ดวยความตรอง   ดวยความดําริ  แม 
ดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  หรือวาสมณพราหมณเหลาน้ันยอมระลึกตรกึ  
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เอาเอง  อีกอยางหนึ่ง  สมณพราหมณเหลาน้ันยอมกลาว  บอก  พูด  แสดง 
แถลง     ซึ่งสัจจะท่ีคนรวบรวมมาดวยความตรึก     ที่ตนคิดกันดวยความ 
พิจารณาท่ีตนรู   แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้   จึงชื่อวา  หรือวาสมณพราหมณ 
เหลาน้ันยอมระลึกตรึกเอาเอง   เพราะเหตุนั้น    พระพุทธนิมิตน้ันจึงตรัส 
ถามวา 
                   เพราะเหตุไรหนอ  พวกสมณพราหมณจึงกลาวสัจจะ 
           ไปตาง ๆ คือ   เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด   ยืนยันสัจจะ 
           หลายอยาง  ก็สัจจะท่ีพวกสมณพราหมณฟงมาแลว   เปน 
           สัจจะหลายอยางตาง ๆ กัน   หรือวาสมณพราหมณเหลา 
           นั้นยอมระลึกตรกึเอาเอง. 
    [๕๖๐]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)      สัจจะมากอยาง 
           ตาง ๆ กัน มิไดมีเลย  เวนแตสัจจะท่ีแนนอน   ดวยสัญญา 
           ในโลก    พวกสมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลาย 
           แลว   ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา    คําของเราจริง   คํา 
           ของทานเท็จ. 
 

                         วาดวยความจรงิไมตางกัน 
           [๕๖๑]   คําวา  สัจจะมากอยางตาง  ๆ กันมไิดมีเลย    ความวา 
สัจจะมากอยาง    ตาง ๆ กัน    หลายอยาง    อ่ืน ๆ เปนอันมากมิไดมีเลย  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สจัจะมากอยางตาง ๆ  กันมิไดมีเลย.  
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           [๕๖๒]  คําวา   เวนแตสัจจะที่แนนอนดวยสัญญาในโลก   ความ 
วา   เวนจากสัจจะท่ีถือวาเท่ียงดวยสัญญา   กลาววา  สัจจะอยางเดียวเทาน้ัน 
ที่บัณฑิต  กลาว  พูด แสดง  แถลง  ในโลก  ไดแกทุกขนิโรธ  นิพพาน 
ความสงบสังขารทั้งปวง       ความสละคืนอุปธิทั้งปวง      ความส้ินตัณหา 
ความสํารอกตัณหา   ความดับตัณหา   ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอย 
รัด  อีกอยางหนึ่ง   มรรคสัจจะ  นิยยานสัจจะ  ไดแกทุกขนิโรธคามินีปฏิ- 
ปทา  คือ  อรยิมรรคมีองค ๘  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความต้ังจิตมั่น 
ชอบ   เรียกวา   เปนสัจจะอยางเดียว   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เวนแตสัจจะ 
ที่แนนอนดวยสัญญาในโลก. 
           [๕๖๓]  คําวา  กพ็วกสมณพราหมณคํารติรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลาย 
แลว     ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยาง    คําของเราจริง    คําของทานเท็จ 
ความวา    พวกสมณพราหมณตรึกตรองดําริแลว     ยังทิฏฐิทั้งหลายใหเกิด 
ใหเกิดพรอม  ใหบังเกิด  ในบังเกิดเฉพาะ  ครั้นแลวไดกลาว  บอก  พูด 
แสดง   แถลง   อยางนี้วา   คําของเราจริง   คําของทานเท็จ   เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา   ก็พวกสมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลายแลว   ไดกลาว 
ธรรมเปน  ๒  อยาง      คําของเราจริง     คําของทานเท็จ     เพราะเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   สัจจะมากอยางตาง ๆ กันมิไดมีเลย   เวนแตสัจจะที่ 
           แนนอน    ดวยสัญญาในโลก    ก็พวกสมณพราหมณดําริ 
           ตรึกเอาในทิฏฐิทัง้หลายแลว   ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยาง 
           วา   คําของเราจริง   คําของทานเท็จ.   
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    [๕๖๔]   เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลาน้ี   คือ  รูปท่ีเห็น   เสียงท่ีได 
           ยิน  ศีล  พรต   หรอือารมณที่ทราบ   เปนผูแสดงอารมณ 
           ดูหมิน่ผูอื่น  และตั้งอยูในทิฏฐิ  เปนที่วินจิฉัยแลว   ราเริง 
           อยูกลาววา  คนอื่นเปนพาล   ไมฉลาด. 
 

                         เจาทิฏฐิแสดงความดูหม่ินผูอ่ืน  

           [๑๖๕]   คําวา   เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลาน้ี    คือรูปท่ีเห็น   เสียง 
ที่ไดยิน  ศีล  พรต   หรอือารมณที่ทราบ    เปนผูแสดงความดูหมิ่นผูอื่น 
ความวา    เจาทิฏฐิอาศัย   คือ  เขาไปอาศัย   ถือ   ยดึมั่น   ถือม่ัน  ซึ่งรูป 
ที่เห็นบาง    ความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบาง    เสียงที่ไดยินบาง    ความ 
หมดจดเพราะเสียงที่ไดยินบาง   ศีลบาง   ความหมดจดเพราะศีลบาง   วัตร 
บาง  ความหมดจดเพราะวัตรบาง  อารมณที่ทราบบาง  ความหมดจดเพราะ 
อารมณที่ทราบบาง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  รูปที่เห็น  เสียงที่ไดยิน  ศลี 
พรต   หรืออารมณที่ทราบ.  คําวา  อาศัยธรรมเหลาน้ี    เปนผูแสดงความ 
ดูหมิ่นผูอื่น   ความวา   เจาทิฏฐินั้น   ไมนับถือ   แมเพราะเหตุนั้น   จึง 
ชื่อวา  เปนผูแสดงความดูหม่ิน  อีกอยางหน่ึง  ยังโทมนัสใหเกิด   แมเพราะ 
เหตุนั้น จึงชื่อวา เปนผูแสดงความดูหม่ิน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  เจาทิฏฐิ 
อาศัยธรรมเหลาน้ี   คือ  รูปที่เห็น   เสียงที่ไดยิน  ศีล  พรต  หรืออารมณ 
ที่ทราบ  เปนผูแสดงความดูหม่ินผูอ่ืน. 
           [๕๖๖]   คําวา ต้ังอยูในทิฏฐิเปนที่วินิจฉัยแลว  ราเริงอยู  ความวา 
ทิฏฐิ  ๖๒ ประการ  เรียกวา  วินิจฉัย.   เจาทิฏฐิต้ังอยู  ต้ังม่ัน  ถือ  ยึดมั่น  
ถือม่ัน   ในทฏิฐิที่วินิจฉัยแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ต้ังอยูในทิฏฐิเปน  
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ที่วินิจฉัยแลว.   คําวา  ราเริงอยู  คือ  เปนผูยินดี  หวัเราะ ราเริง  ชอบใจ 
มีความดําริบริบูรณ    อีกอยางหน่ึง   หัวเราะจนฟนปรากฏ   เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ต้ังอยูในทิฏฐิเปนที่วินิจฉัย   ราเริงอยู. 
           [๕๖๗]    คําวา   กลาววา   คนอื่นเปนพาล   ไมฉลาด    ความวา 
กลาว  บอก  พูด  แสดง  แถลง  อยางนี้วา  คนอ่ืนเปนพาล  เลวทราม 
ตํ่าชา   ลามก  สกปรก   ตํ่าตอย   ไมฉลาด   ไมรูแจง   ไปแลวในอวิชชา 
ไมมีญาณ  ไมมีปญญาแจมแจง   มีปญญาชั่ว  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา กลาว 
วา  คนอ่ืนเปนพาล  ไมฉลาด  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
ตอบวา 
                   เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลาน้ี  คือ  รูปท่ีเหน็   เสียงท่ีได 
           ยิน  ศีล  พรต   หรอือารมณที่ทราบ    เปนผูแสดงความ 
           ดูหมิน่ผูอื่น  และตั้งอยูในทิฏฐิเปนที่วินิจฉัยแลว   ราเริงอยู 
           กลาววา  คนอื่นเปนพาล   ไมฉลาด. 
    [๕๖๘]   เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอื่นวาเปนพาลดวยเหตุใด    และก็ 
           กลาวถึงตนวาเปนผูฉลาดดวยเหตุนั้น  เจาทิฏฐินั้นอวดอาง 
           วาตนฉลาดดวยตนเอง    ยอมดูหมิ่นบุคคลอื่น    และพูด 
           เชนนั้นเหมือนกัน. 
 

                      เจาทิฏฐิเห็นคนอื่นเปนพาล 
           [๕๖๙]   คําวา    เจาทิฏฐิเห็นบคุคลอื่นวาเปนพาลดวยเหตุใด 
ความวา  เจาทิฏฐิเห็น  มองเห็น  แลดู  เพงพินิจ  พิจารณาซ่ึงบุคคลอ่ืน  
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โดยความเปนพาล  เลวทราม  ตํ่าชา   ลามก  สกปรก   ตํ่าตอย    ดวยเหตุ  
ใด  คือ  ดวยปจจัย   การณ  เหตุเปนแดนเกิด  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เจา 
ทิฏฐิเห็นบุคคลอ่ืนวาเปนพาลดวยเหตุใด. 
           [๕๗๐]  คําวา   และก็กลาวถึงตนวาเปนผูฉลาดดวยเหตุนั้น 
ความวา  ตน  เรียกวา  อาตมา  เจาทิฏฐิแมนั้น  กลาวถึงตนวา  เราเปน 
ผูฉลาด   เปนบัณฑิต  มีปญญา  มีความรู   มญีาณ  มีปญญาแจมแจง  มี 
ปญญาทําลายกิเลส   ดวยเหตุนั้น  คือ   ดวยปจจัย    การณ   เหตุเปนแดน 
เกิดนั้น  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  และก็กลาวถึงตนวาเปนผูฉลาดดวยเหตุนั้น. 
           [๕๗๑]  คําวา  เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาคนฉลาดดวยตนเอง   ความ 
วา  เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาคนฉลาดดวยตนเอง   คืออวดอางวาเปนบัณฑิต 
อวดอางวาเปนธีรชน     อวดอางวาเปนผูมีญาณ     อวดอางวาพูดโดยเหตุ 
อวดอางวาพูดโดยลักษณะ    อวดอางวาพูดโดยการณ   อวดอางวาพูดโดย 
ฐานะ   โดยลัทธิของตน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตน 
ฉลาดดวยตนเอง. 
           [๕๗๒]   คําวา  ยอมดูหมิ่นบคุคลอื่น  และพูดเชนนั้นเหมือนกัน 
ความวา   เพราะไมนับถือ  จึงชื่อวา  ยอมดูหม่ินบุคคลอื่น   อีกอยางหน่ึง 
เพราะยังโทมนัสใหเกิด   จึงชื่อวา   ยอมดูหม่ินบุคคลอ่ืน.  คําวา  และพูด  
เชนนั้นเหมือนกัน    ความวา     ยอมพูดถึงทิฏฐินั้นวา  แมดวยเหตุดังน้ี 
บุคคลน้ีเปนมิจฉาทิฏฐิ    มีความเห็นวิปริต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ยอม 
ดูหม่ินบุคคลอ่ืน    และพูดเชนนั้นเหมือนกัน     เพราะเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสตอบวา                                                           
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                   เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอื่นวาเปนพาลดวยเหตุใด    และก็  
           กลาวถึงตนวาเปนผูฉลาดดวยเหตุนั้น     เจาทิฏฐินั้นอวด- 
           อางวาตนฉลาดดวยตนเอง    ยอมดูหมิ่นบคุคลอื่น    และ 
           พูดเชนนั้นเหมือนกัน. 
    [๕๗๓]  เจาทิฏฐินั้น  เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ (ทิฏฐลิวง 
           แกนสาร)  เปนผูเมาดวยความถือตัวเต็มรอบ   อภิเษกตน 
           เองดวยใจ เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบรบิูรณอยางน้ัน. 
 

                        ทฏิฐิ  ๖๒  เรียกอติสารทิฏฐิ 
           [๕๗๔]  คําวา เจาทิฏฐินั้น  เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ  ความ 
วา  ทิฏฐิ ๖๒ ประการ  เรยีกวา  อติสารทิฏฐิ  เพราะเหตุไร   ทฏิฐิ  ๖๒ 
ประการ  จึงเรียกวา  อติสารทิฏฐิ  ทฏิฐิทั้งปวงน้ัน  ลวงเหตุ  ลวงลักษณะ 
ถึงความเปนของตํ่าชา    เพราะเหตุนั้น    ทฏิฐิ ๖๒ ประการ    จึงเรียกวา 
อติสารทิฏฐิ   เดียรถียแมทั้งหมดเปนผูมีอติสารทิฏฐิ  เพราะเหตุไร เดียรถีย 
แมทั้งหมด  จึงชื่อวา  เปนผูมีอติสารทิฏฐิ  เดียรถยีเหลาน้ัน   ลวง  กาวลวง 
ลวงเลยกันและกัน    ยังทฏิฐิทั้งหลายใหเกิด   ใหเกดิพรอม  ใหบังเกิด   ให 
บังเกิดเฉพาะ  เพราะเหตุนั้น เดียรถียทั้งหมด จึงชื่อวา เปนผูมีอติสารทิฏฐิ. 
คําวา  เจาทิฏฐินั้นเปนผูบริบูรณ   ความวา   เปนผูบริบูรณเต็มรอบ  ไม 
บกพรองดวยอติสารทิฏฐิ  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เจาทิฏฐินั้นเปนผูบริบูรณ 
ดวยอติสารทิฏฐิ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 200 

           [๕๗๕]  คําวา   เปนผูเมาดวยความถือตัว    มีความถือตัวเต็มรอบ   
ความวา  เปนผูเมา  เมาทั่ว  เมาข้ึน  เมายิ่ง  ดวยความถือตัว  เพราะทิฏฐิ 
ของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูเมาดวยความถือตัว.  คําวา  มีความ 
ถือตัวเต็มรอบ   ความวา   มีความถือตัวเต็มรอบ    มีความถือตัวบริบูรณ 
มิไดบกพรอง  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เปนผูเมาดวยความถือตัว   มีความ 
ถือตัวเต็มรอบ. 
           [๕๗๖]   คําวา  อภิเษกตนเองดวยใจ    ความวา    ยอมอภิเษกตน 
เองดวยจิตวา   เราเปนผูฉลาด   เปนบัณฑิต   มีปญญา  มีความรู    มีญาณ 
มีปญญาแจมแจง     ปญญาทําลายกิเลส   เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา   อภิเษกตน 
เองดวยใจ. 
           [๕๗๗]   คําวา  เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางน้ัน   ความ 
วา  ทิฏฐินั้น   ของเจาทิฏฐินั้น   บริบูรณอยางนั้น  คือเปนทิฏฐิอันเจาทิฏฐิ 
นั้นสมาทาน  ถือ  ถือม่ัน   ยึดมั่น   ติดใจ  นอมใจไปแลวอยางนั้น    เพราะ 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้น  บริบรูณอยางนั้น  เพราะเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   เจาทิฏฐินั้น    เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ    เปนผู 
           เมาดวยความถือตัว  มีความถือตัวเต็มรอบ  อภิเษกตนเอง 
           ดวยใจ   เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้น  บรบิรูณอยางน้ัน. 
    [๕๗๘]   ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอื่นไซร   บุคคล 
           นั้นยอมเปนคนมปีญญาทรามพรอมดวยคนอื่นนั้น       อีก  
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           อยางหนึ่ง  ถาบุคคลเปนเวทคู  เปนธีรชนเองไซร   ใคร ๆ 
           ในบรรดาสมณพราหมณ  ยอมไมเปนคนพาล. 
           [๕๗๙]  คําวา     ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอื่นไซร 
ความวา  ถาคนอ่ืนเปนคนพาล เลว ทราม  ตํ่าชา  ลามก  สกปรก  ตํ่าตอย 
เพราะคํา  เพราะถอยคํา  คือ  เพราะเหตุนินทา   ติเตียน   คอนวาของคน 
อ่ืน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอ่ืนไซร. 
           [๕๘๐]  คําวา      บุคคลนั้นยอมเปนคนมีปญญาทรามพรอมดวย 
คนอื่นนั้น    ความวา    แมบุคคลน้ันก็เปนผูมีปญญาเลว    มีปญญาทราม 
มีปญญาตํ่าชา   มีปญญาลามก   มีปญญาสกปรก   มีปญญาตํ่าตอย  พรอม 
ดวยคนอ่ืนนั้น เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   บุคคลน้ันยอมเปนคนมีปญญาทราม 
พรอมดวยคนอ่ืนนั้น. 
           [๕๘๑]  คําวา   อกีอยางหนึ่ง  ถาบุคคลเปนเวทคู   เปนธรีชนเอง 
ไซร  ความวา   บุคคลเปนธีรชน  เปนบัณฑิต   เปนผูมีปญญา  มีความรู 
มีญาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
อีกอยางหนึ่ง   ถาบุคคลเปนเวทคู  เปนธีรชนเองไซร. 
           [๕๘๒]  คําวา  ใคร ๆ  ในบรรดาสมณพราหมณ    ยอมไมเปน 
คนพาล  ความวา   ใคร  ๆ ในบรรดาสมณพราหมณ   เปนคนพาล   เลว 
ทราม  ตํ่าชา  ลามก   สกปรก   ตํ่าตอย  ไมมี  คือ   คนทั้งหมดน่ันแหละ 
จะเปนผูมีปญญาเลิศ    มปีญญาประเสริฐ     มีปญญาวิเศษ    มปีญญาใหญ 
มีปญญาอุดม    มีปญญาบวร    เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ใคร  ๆ  ในบรรดา 
สมณพราหมณ   ยอมไมเปนคนพาล   เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจา 
จึงตรัสตอบวา  
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                   ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอื่นไซร    บุคคล 
           นั้นยอมเปนคนมปีญญาทรามพรอมดวยคนอื่นนั้น      อีก 
           อยางหนึ่ง  ถาบุคคลเปนเวทคู  เปนธีรชนเองไซร   ใคร ๆ 
           ในบรรดาสมณพราหมณ   ยอมไมเปนคนพาล. 
    [๕๘๓]  ชนเหลาใด  ยอมสรรเสรญิธรรมอื่นจากธรรมนี ้  ชน 
           เหลาน้ัน   ยอมเปนผูพลาดทางแหงความหมดจด   เปนผู 
           ไมบรบิูรณ    พวกเดียรถียยอมกลาวแมอยางนั้นโดยทิฏฐิ  
           มาก   เพราะพวกเดียรถียนั้นเปนผูยินดียิ่งดวยความกําหนัด 
           เพราะทิฏฐิของตน. 
           [๕๘๔]   คําวา   ชนเหลาใด  ยอมสรรเสรญิธรรมอื่นจากธรรมนี ้
ชนเหลาน้ัน  ยอมเปนผูพลาดทางแหงความหมดจด    เปนผูไมบริบูรณ 
ความวา   ชนเหลาใด  ยอมสรรเสริญธรรม   คือ  ทิฏฐิ  ปฏิปทา   มรรค 
อ่ืนจากธรรมนี้    ชนเหลาน้ัน  ยอมเปนผู  พลั้ง  พลาด   คลาด   เคลื่อน 
ทางแหงความหมดจด   ทางแหงความหมดจดรอบ   ทางแหงความผองแผว 
ทางแหงความผองแผวรอบ    ชื่อวาพลาดจากอรหัตผล   เปนผูไมบริบูรณ 
ไมเต็มเปยม  ไมเต็มรอบ  คือ  เปนพวกเลว   ทราม  ตํ่าชา  ลามก   สกปรก 
ตํ่าตอย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ชนเหลาน้ัน  ยอมเปนผูพลาดทางแหงความ 
หมดจด  เปนผูไมบริบูรณ. 
 

                                   ทฏิฐิเรียกวาติตถะ 
           [๕๘๕]  คําวา    พวกเดียรถียยอมกลาวแมอยางน้ีโดยทิฏฐิมาก 
ความวา  ทิฏฐิเรียกวา   ติตถะ  เจาทิฏฐิเรียกวา  พวกเดียรถีย   พวกเดียรถีย  
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ยอมกลาว  บอก  พูด   แสดง  แถลง  ซึง่ทิฏฐิมาก  โดยทิฏฐิมาก  เพราะ  
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พวกเดียรถีย  ยอมกลาวแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก. 
           [๕๘๖]   คําวา   เพราะพวกเดียรถียนั้น    เปนผูยินดียิ่งดวยความ 
กําหนัด   เพราะทิฏฐิของตน   ความวา   เดียรถียเหลาน้ัน   เปนผูยินดี 
ยินดียิ่ง   ดวยความกําหนัดเพราะทิฏฐิของตน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะ 
พวกเดียรถียยินดียิ่ง  ดวยความกําหนัด เพราะทิฏฐิของตน   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ชนเหลาใด  ยอมสรรเสรญิธรรมอื่นจากธรรมนี ้   ชน 
           เหลาน้ัน   ยอมเปนผูพลาดหางแหงความหมดจด   เปนผู 
           ไมบรบิูรณ  พวกเดียรถียยอมกลาวแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก 
           เพราะพวกเดียรถียนั้น  เปนผูยินดียิ่งดวยความกําหนัด 
           เพราะทิฏฐิของตน. 
    [๕๘๗]  พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจดวา    มใีนธรรมนี้  
           เทาน้ัน     ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมท้ังหลายอื่น 
           พวกเดียรถียต้ังน่ันแมอยางน้ี   โดยทิฏฐิมาก   เปนผูกลาว  
           ยืนยนัในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนนั้น. 
 

                       วาดวยทิฏฐิของพวกเดียรถีย 
           [๕๘๘]  คําวา   พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจดวา     มีใน 
ธรรมนี้เทาน้ัน  ความวา พวกเดียรถียยอมกลาว  บอก  พูด แสดง แถลง 
ซึ่งความหมดจด    ความหมดจดวิเศษ     ความหมดจดรอบ    ความพน  
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ความพนวิเศษ   ความพนรอบ  ในธรรมน้ีวา  โลกเที่ยง  สิ่งนี้แหละจริง 
สิ่งอ่ืนเปลา . . .    โลกไมเท่ียง  ฯ ล ฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายไป   ยอมเปน 
อีกก็หามิได  ยอมไมเปนอีกก็หามิได  สิ่งนี้แหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พวกเดียรถีย  ยอมกลาวความหมดจดวา    มีในธรรมนี ้
เทาน้ัน. 
           [๕๘๙]   คําวา   ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมทัง้หลายอื่น 
ความวา   พวกเดียรถียนั้น   ยอมคัดคาน    โตเถียงวาทะของคนอ่ืนทั้งหมด 
เวนแตศาสดา  ธรรมที่ศาสดากลาว  หมูคณะทิฏฐิ  ปฏิปทา  มรรค   ของตน 
คือ  กลาว  บอก  พูด  แสดง  แถลง  อยางนี้วา  ศาสดาน้ันไมใชสัพพัญู 
ธรรมนั้นไมใชสวากขาตธรรม   หมูคณะน้ันมิใชผูปฏิบัติดี   ทฏิฐินั้นมิใช 
ทิฏฐิอันเจริญ   ปฏิปทาน้ันมิใชบัญญัติดี   มรรคนั้นไมเปนมรรคนําใหพน 
ทุกข   ความหมดจด   ความหมดจดวิเศษ   ความหมดจดรอบ   ความพน 
ความพนวิเศษ  หรือความพนรอบ  มไิดมีในธรรมน้ัน  สัตวทัง้หลายยอม 
ไมหมดจด  ไมหมดจดวิเศษ  ไมหมดจดรอบ ไมพน  ไมพนวิเศษ  ไมพน 
รอบ   ในเพราะธรรมนั้น   แตเปนผูเลว  ทราม  ตํ่าชา   ลามก   สกปรก 
ตํ่าตอย   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ไมกลาวความหมดจดวิเศษ  ในธรรมทั้ง 
หลายอ่ืน. 
           [๕๙๐]   คําวา  พวกเดียรถียต้ังมั่นแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก    ความ 
วา  ทิฏฐิเรียกวา   ติตถะ  เจาทิฏฐิเรียกวา  พวกเดียรถีย  พวกเดียรถียต้ังมั่น 
ต้ังอยูเฉพาะ   พัวพัน   เขาถึง   ติดใจ  นอมใจไปในทิฏฐิมาก   โดยทิฏฐิมาก 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พวกเดียรถียต้ังมั่นแมอยางน้ีโดยทิฏฐิมาก.  
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           [๕๙๑]   คําวา   เปนผูกลาวยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของ 
ตนนั้น  ความวา  ธรรมะ   ทฏิฐิ  ปฏิปทา   มรรค   ชื่อวาธรรมเปนทาง 
ดําเนินของตน  เปนผูกลาวยืนยัน   กลาวมั่นคง  กลาวแข็งแรง  กลาวเท่ียง 
แท   ในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เปนผู 
กลาวยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระผูม ี
พระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจดวา   มีในธรรมน้ี 
                  เทาน้ัน    ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมท้ังหลายอัน 
           พวกเดียรถียต้ังมั่นแมอยางน้ีโดยทิฏฐิมาก     เปนผูกลาว  
           ยืนยนัในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนนั้น. 
    [๕๙๒]  อนึ่ง เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทาง 
           ของตน  พึงเห็นใครอื่นวา   เปนพาล    ในเพราะทิฏฐินั้น 
           เจาทิฏฐินั้น   กลาวบุคคลอื่นวาเปนพาล  มคีวามไมหมดจด 
           เปนธรรมดา  พึงนํามาซึ่งความมุงรายเอง. 
           [๕๙๓]  คําวา  อน่ึง  เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทาง 
ดําเนินของตน     ความวา  ธรรมะ   ทฏิฐิ   ปฏิปทา  มรรค  ชื่อวาธรรม 
เปนทางดําเนินของตน    เปนผูกลาวยืนยัน     กลาวม่ันคง   กลาวแข็งแรง 
กลาวเท่ียงแท  ในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
อน่ึง  เจาทิฏฐิเปนผูยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของตน. 
           [๕๙๔]   คําวา  ในเพราะทิฏฐินั้น    ในคําวา   พึงเห็นใครอื่นวา 
เปนพาล   ในเพราะทิฏฐินั้น  ความวา  พึงเห็น  ดู แลดู  ตรวจดู  พินิจ  
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พิจารณา  ซึ่งใครอ่ืนโดยความเปนพาล  เลว  ทราม  ตํ่าชา   ลามก  สกปรก 
ตํ่าตอย    ในเพราะทิฏฐิ   คือความควร  ความชอบใจ  ลัทธิของตน  เพราะ- 
ฉะน้ัน    จึงชื่อวา  พึงเห็นใครอ่ืนวาเปนพาล  ในเพราะทิฏฐินั้น. 
           [๕๙๕]   คําวา   เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอื่นวาเปนพาล    มีความ 
ไมหมดจดเปนธรรมดา  พึงนํามาซึ่งความมุงรายเอง  ความวา  เจาทิฏฐิ 
นั้นวา  กลาว  บอก  พูด  แสดง   แถลง   อยางนี้วา  บุคคลอ่ืนเปนพาล  
เลว  ทราม   ตํ่าชา  ลามก  สกปรก   ตํ่าตอย    มีความไมหมดจด  ไมหมดจด- 
วิเศษ   ไมหมดจดรอบ   ไมขาว   เปนธรรมดา   พึงนํามา   นํามาพรอม 
ถือมา   ถือมาพรอม  ชักมา  ชักมาพรอม  ถือ  ยึดม่ัน  ถือม่ัน  ซึ่งความ 
ทะเลาะ   ความหมายม่ัน   ความแกงแยง  ความวิวาท   ความทุมเถียง  ดวย 
ตนเองแท ๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอ่ืนวาเปนพาล 
มีความไมหมดจดเปนธรรมดา  พึงนํามาซึ่งความทุมเถียงเอง. 
                   อนึ่ง    เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทาง 
           ดําเนินของตน    พึงเห็นใครอื่นวา   เปนพาล   ในเพราะ 
           ทิฏฐนิั้น    เจาทิฏฐินั้นกลาวบคุคลอื่นวา  เปนพาล  มีความ 
           ไมหมดจดเปนธรรมดา  พึงนํามาซึ่งความทุมเถียงเอง. 
    [๕๙๖]    เจาทิฏฐินั้น  ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ  นับถือเองแลว 
           ยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก     ชันตุชนละทิฏฐิที่ 
           ตกลงใจทั้งปวง  ยอมไมทําความบาดหมางในโลก. 
           [๕๙๗]   คําวา   ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ  นับถือเองแลว   ความวา 
ทิฏฐิ  ๖๒  ประการ  เรียกวาทิฏฐิที่ตกลงใจ  เจาทิฏฐิ  ต้ังอยู  ต้ังอยูเฉพาะ  
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ถือ  ยึดมั่น   ถือม่ัน  ในทฏิฐิที่คนตัดสินแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ต้ัง 
อยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ.  คําวา นับถือเองแลว  ความวา  นับถือ  ตรวจเอง 
แลววา     ศาสดาน้ีเปนพระสัพพัญู      ธรรมนี้อันพระศาสดาตรัสดีแลว 
หมูคณะนี้ปฏิบัติแลว   ทฏิฐินี้เปนทิฏฐิเจริญ    ปฏปิทาน้ีอันศาสดาบัญญัติ 
ดีแลว   มรรคนี้เปนมรรดนําใหพนทุกข  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ต้ังอยูใน 
ทิฏฐิที่ตกลงใจ  นับถือเองแลว. 
           [๕๙๘]  คําวา   เจาทิฏฐินั้นยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก 
ความวา  อนาคต   เรียกวา   ขางหนา    เจาทิฏฐินั้น     ต้ังวาทะของตนใน 
ขางหนา  ยอมถึง  เขาถึง  เขาไปถึง  ถือ  ยึดมั่น  ถอืม่ัน   ซึ่งความทะเลาะ 
ความหมายม่ัน   ความแกงแยง   ความวิวาท   ความทุมเถียง    ดวยตนเอง 
แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  เจาทิฏฐินั้นยอมถึงความวิวาทในขางหนา 
ในโลก   อีกอยางหน่ึง  เจาทิฏฐินั้น   ยอมทําความทะเลาะ  ความหมายม่ัน  
ความแกงแยง   ทําความวิวาท   ทําความทุมเถียง   กบับุคคลอ่ืนผูกลาวใน 
ขางหนาวา     ทานไมรูธรรมวินัยนี้  ฯลฯ    หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้อง 
วาทะ   ถาทานสามารถ   แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี     จึงชื่อวา    ยอมถึงความ 
วิวาทในขางหนาในโลก. 
           [๕๙๙]   คําวา  ละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งปวงแลว  ความวา  ทิฏฐิ  ๖๒ 
ประการ  เรียกวา  ทิฏฐิทีต่กลงใจ  ชันตุชน  ละ   สละ  ทิ้ง  ปลดปลอย 
บรรเทา   ทําใหสิ้นไป   ใหถึงความไมมี    ซึ่งทิฏฐิที่ตนตัดสินแลวท้ังปวง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ละทิฏฐิตกลงใจท้ังปวงแลว. 
           [๖๐๐]  คําวา   ชันตุชน  . . .     ยอมไมทําความทุมเถียงในโลก  
ความวา    ชนัตุชนยอมไมทําความทะเลาะ   ไมทําความหมายม่ัน   ไมทํา  
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ความแกงแยง  ไมทําความวิวาท  ไมทําความทุมเถียง  สมจริงตามท่ีพระ-   
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอัคคิเวสสนะ  ภิกษุมีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้  
ยอมไมโตเถียง   ไมวิวาทกับใคร ๆ   สิ่งใดท่ีเขากลาวกันในโลก   ก็กลาว 
ตามส่ิงน้ัน  มิไดถือม่ัน. ชื่อวาชันตุชน คือสัตว  นระ มาณพ  บรุุษ  บุคคล  
ผูมีชีวิต   ผูเกิด  สัตวเกิด  ผูมีกรรม  มนุษย.  คําวา  ในโลก  คือในอบาย- 
โลก   มนุษยโลก   เทวโลก   ขันธโลก   ธาตุโลก  อายตนโลก   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ชันตุชน . . .ยอมไมทําความบาดหมางในโลก  เพราะเหตุ  
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   เจาทิฏฐินั้น    ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ   นับถือเองแลว 
           ยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก    ชันตุชนละทิฏฐิที่ 
           ตกลงใจทั้งปวงแลว      ยอมไมทําความบาดหมางในโลก 
           ดังน้ี. 
                           จบจูฬวิยูหสุตตนิทเทสที่  ๑๒ 
 
                      อรรถกถาจูฬวิยูหสุตตนิทเทสท่ี  ๑๒ 
           พึงทราบวินิจฉัยในจูฬวิยูหสุตตนิทเทสท่ี  ๑๒  ดังตอไปนี้. 
           บทวา  สก  สก  ทฏิ ิปรินิพฺพาสนา     สมณพราหมณบางพวกมี 
ความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ.   ในมหาสมัยนั้นเอง   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสพระสูตรแมนี้   เพ่ือจะทรงประกาศความน้ันแกเทวดาทั้งหลายบางพวก 
ผูมีจิตเกิดข้ึนวา   สมณพราหมณผูถือทิฏฐิเหลาน้ีทั้งหมดถือวา  เราเปนผูดี  
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สมณพราหมณเหลาน้ันต้ังอยูในทิฏฐิของตนเทานั้น    จึงเปนผูดีหรือ  หรือวา  
ถือเอาทิฏฐิอยางอ่ืนดวย   จึงทรงใหพระพุทธนิมิตตรัสถามพระองค.   ใน 
พระสูตรนั้น  สองคาถาขางตน  เปนคาถาถาม. 
           ในคาถาเหลาน้ัน   บทวา สก สก  ทิฏ ิปริพฺพาสนา  คือ สมณ- 
พราหมณทั้งหลายอยูดวยทิฏฐิของตน ๆ.    บทวา  วิคฺคยฺห  นานา  กุสลา 
วทนฺติ  อางตนเปนผูฉลาด  พูดตาง ๆ   คือถือทิฏฐิอยางแรง   ปฏิญาณวา 
เราเปนผูฉลาดในทิฏฐินั้น  พูดมาก   ไมพูดครั้งเดียว.     บทวา  โย  เอว  
ชานาติ  ส เวทิ   ธมมฺ  อิท  ปฏิกฺโกสมเกวลี  โส      บุคคลใดรูอยางนี้  
บุคคลน้ันชื่อวารูธรรมแลว   บุคคลใดคัดคานธรรมนี้   บุคคลน้ันชื่อวายัง 
เปนผูไมใชบริบูรณ   ความวา สมณพราหมณบางพวกกลาววา   บุคคลใด 
รูอยางนี้หมายถึงทิฏฐินั้น  ผูนั้นชื่อวารูธรรม   แตถาบุคคลใดคัดคานธรรม 
นี้  บุคคลน้ันชื่อวาเปนคนเลว  ดังนี้. 
           บทวา นานา  วทนติฺ   คือ พูดเหตุตาง ๆ กัน.  บทวา วิวิธ   วทนฺติ  
คือ  พูดหลาย ๆ  อยาง.  บทวา  อฺโฺ  วทนติฺ  พูดอยางอ่ืนๆ  คือไม 
พูดอยางเดียวพูดจับโนนจับนี่.  บทวา  อเกวล ี  โส  บุคคลน้ันชือ่วายังเปน 
ผูไมบริบูรณ  คือไมฉลาด.   บทวา อสมฺตโต  คือ ไมบริบูรณ.   บทวา 
อปริปุณฺโณ  คือ ไมครบถวน. 
           บทวา พาโล  คือ คนเลว.   บทวา อกุสโล  คือ ไมฉลาด. 
           ตอไปนี้เปนคาถาแกสามคาถา.   คาถาเหลาน้ันรวบรวมความท่ีกลาว 
ไวโดยคาถากอน   ดวยคาถาหลังต้ังไว   พระสูตรนี้จึงไดชื่อวา  จูฬวิยูหสูตร 
เพราะมีความนอยกวาสูตรกอน  ดวยการรวบรวมน้ัน.  
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           ในคาถาเหลาน้ันพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่หน่ึงกอน.  บทวา  ปรสฺส 
เจ   ธมฺม  ธรรมของคนอ่ืน   คือทิฏฐิของคนอ่ืน.  บทวา สพฺเพปเม   พาลา 
สมณพราหมณทั้งหมดเหลาน้ันเปนคนพาล     อธิบายวา     เมือ่เปนอยางนี้  
สมณพราหมณทั้งหมดเหลาน้ันจึงเปนพาล.     เพราะอะไร     เพราะสมณ- 
พราหมณทั้งหมดเหลาน้ี   มีความอยูรอบในทิฏฐิ. 
           บทวา สนฺทิฏ ิยา  เจ  ปน  เววทาตา  สสุทฺธปฺา  กุสลา  มตีมา 
ความวา   ก็ถาพวกสมณพราหมณ  เปนผูผองแผว หมดจด ไมเศราหมอง 
เพราะทิฏฐิของตน  เปนผูมีปญญาหมดจด  เปนผูฉลาด  มีความรู.   บทวา 
น  เตส  โกจิ  ความวา  เมื่อเปนอยางนั้น  บรรดาสมณพราหมณพวกน้ัน 
จะไมเปนผูมีปญญาเสื่อมแมแตคนเดียว.    เพราะอะไร     เพราะทิฏฐิเปน 
ธรรมชาติอันสมณพราหมณแมเหลาน้ัน   ถือเอาบริบูรณเหมือนอยางสมณ- 
พราหมณพวกอ่ืน. 
           พึงทราบเน้ือความสังเขปแหงคาถาวา  น  วาหเมต   ดังน้ี     คนคู 
คือชนสองคนเหลาน้ัน    กลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล  ขา- 
พระองคไมกลาวทิฏฐินั้นวาเปนจริง    เปนของแท.   เพราะอะไร  เพราะ 
สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดไดทําทิฏฐิของตน ๆ วา     สิ่งน้ีเทาน้ันจริง 
สิ่งอ่ืนเปนโมฆะ.   เพราะเหตุนั้นแหละ   พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอ่ืน 
วาเปนพาล. 
           ก็ในบทน้ีมีปาฐะสองอยาง  คือ  ตจฺฉ   ตถว.    บทวา    ตจฺฉ  คือ 
ไมเปลา.  บทวา  ตถว  จริง คือไมวิปริต.  บทวา ภตู  เปนจริง  คือมีอยู. 
บทวา  ยถาว    เปนตามจริง   คือมีอยูพรอม.     บทวา   อวิปรตี   ไมวิตก 
คือไมผิดสังเกต.  
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           ในคาถาท่ีเปนคําถามวา   ยมาห ุ   คือ สมณพราหมณบางคนกลาว   
ทิฏฐิสัจจะใดวาจริงแท  พึงทราบความในคาถาท่ีเปนคําตอบวา เอก หิ สจฺจ 
สัจจะมีอยางเดียวเทาน้ัน   คือนิโรธหรือมรรค.      ทวา  ยสฺมึ  ปชา  โน 
วิวเท  ปชาน   คือ หมูสัตวรูชัดสัจจะใดไมพึงวิวาทกัน.  บทวา  สย  กุนนฺติ 
อวดไปเอง  คือ  กลาวดวยตนเอง. 
           พึงทราบความในคาถาท่ีเปนคําถามวา  กสฺมานุ  เพราะเหตุไรหนอ. 
บทวา ปวาทิยาเส  คือ  พูดอวดอาง.  บทวา   เต   ตกฺกมนุสฺสรนฺติ สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันระลึกตรึกเอาเอง    คือสมณพราหมณเหลานั้นพูดเอาเอง 
หรือไปตามเพียงความตรึกของตนเอง.    บทวา  ตกกฺปริยาหฏ  รวบรวม 
ไวดวยความตรึก  คือตรึกเอาเอง.    บทวา  วิมสานุจริต  ที่ตนคิดกันดวย  
ความพิจารณา    คือคิดดวยปญญาอันเขาไปปรากฏแกตน.   บทวา   สย 
ปฏิภาณ  คือ รูดวยตนเอง. 
           พึงทราบความในคาถาที่เปนคําตอบวา  น  เหว   มิไดมีเลย  ดังน้ี. 
บทวา  อฺตฺร สฺาย  นิจฺจานิ   เวนสัจจะท่ีแนนอนดวยสัญญา   คือ 
เวนจากการยึดถือวาเที่ยงเพียงสัญญา.     บทวา  ตกกฺฺจ  ทิฏ ีสุ  ปกปฺป- 
ยิตฺวา  ดําริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลาย    คือเพียงความดําริเปนนิจของตนให 
เกิดในทิฏฐิทั้งหลาย.   กเ็พราะสมณพราหมณทั้งหลายยังความตรึกในทิฏฐิ 
ทั้งหลายใหเกิด  แมยังทฏิฐิใหเกิดอีก   ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
คํามีอาทิวา   สมณพราหณทั้งหลายยังทิฏฐิทั้งหลายใหเกิด    ใหเกิดพรอม. 
บทวา   ชเนนฺติ  ใหเกิด  คือยังทิฏฐิใหเกิดสูงข้ึนๆ  ชื่อวาใหเกิด.    บทม ี
อาทิวา  สฺชเนนฺติ   ใหเกิดพรอม   ทานเพ่ิมบทอุปสัคข้ึนกลาว.    บทวา 
มยฺห   สจฺจ  คือ คําพูดของเราจริง.  
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           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา    เม่ือสัจจะตางไมมีอยู    เพ่ือจะทรงแสดง 
ถึงการปฏิบติัผิดของพวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐิ     ระลึกถึงเพียงความตรึก 
จึงไดตรัสคาถามีอาทิวา  ทิฏเ  สุเต  รูปที่ไดเห็น  เสียงที่ไดยิน  ดังนี้. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ทิฏเ    อธิบายวา  รูปที่ไดเห็นเปนความ 
เห็นอันบริสุทธิ์.  ในเสียงที่ไดฟงเปนตนก็มีดังน้ี.  บทวา  เอเต  จ  นิสฺสาย 
วิมานทสฺสี    เปนผูแสดงอารมณดูหม่ินผูอ่ืนเพราะอาศัยธรรมเหลาน้ี   คือ 
แสดงความดูหม่ินเหยียดหยาม  อันไดแกไมมีความบริสุทธิ์ใจ  เพราะอาศัย 
ธรรมคือทิฏฐิเหลาน้ี.   บทวา วินิจฺฉเย  ตฺวา  ปหสฺสมาโน  พาโล  ปโร 
อกุสโลติ  จาห   ต้ังอยูในทิฏฐิที่วินิจฉัยแลว   ราเรงิอยู  กลาววาคนอ่ืนวา  
เปนคนพาลไมฉลาด  ความวา  แมแสดงความดูหมิ่นอยางนี้    ก็ยังต้ังอยูใน 
ทิฏฐิที่วินิจฉัยนั้น  (คือวินิจฉัยดวยทิฏฐิ)  เปนผูยนิดี  ราเริง  กลาวอยางนี้  
วาคนอ่ืนเลวและโง   ดังนี้. 
           บทวา  นสมฺมาเนตีติป   วิมานทสฺสี   เจาทิฏฐินั้นไมนับถือแมเพราะ 
เหตุนั้น    จึงชื่อวาเปนผูแสดงความดูหม่ิน  คือไมทําการนับถือมาก  เพราะ- 
ฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูแสดงความดูหมิ่น คือไมแสดงความนับถืออยางมาก. 
บทวา โทมนสฺส   ชเนตีติป   ยังความโทมนัสใหเกิด   ความวา   ยังความ 
โทมนัสใหเกิดในเวลาที่ติดแนนซึ่งทิฏฐิวินิจฉัยกอน   แลวไดความโสมนัส 
ภายหลังจึงต้ังอยูในทิฏฐิวินิจฉัย.     บทวา  วินิจฺฉติทิฏ ิยา  ตฺวา   ต้ังอยู 
ในทิฏฐิที่วินิจฉัยแลว     คือต้ังอยูในทิฏฐิที่ลงความเห็นถือเอาแลว.    พึง 
ทราบคาถาวา  เยเนว   เปนตนดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  สยมตฺตนา  คือ ดวยตนเอง.  บทวา   วิมาเนติ  
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ดูหม่ิน  คือติเตียน.   บทวา  ตเทว  ปาวา   คือ  พูดคําน้ัน   ทิฏฐินั้น 
หรือบุคคลน้ัน. 
           พึงทราบความแหงคาถาวา   อติสารทิฏ ิยา      ทฏิฐิลวงแกนสาร 
เปนตนดังน้ี. เจาทิฏฐินั้นมีความถือดวยเต็มที่อยางนี้วา   เราสมบูรณ  บริบรูณ 
พองดวยความพองอันเปนทิฏฐิลวงสาระ   ลวงสาระอันเปนลักษณะอยางน้ี  
และสมบูรณบริบูรณดวยทิฏฐิมานะน้ันสิ้นเชิง.       อภิเษกตนเองดวยใจวา 
เราเปนบัณฑิต.  เพราะอะไร.  เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางนั้น 
ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา สพฺพา  ทิฏ ิโย  ลกขฺณาติกฺกนฺตา ทิฏฐิทั้งปวงลวงลักษณะ 
คือทิฏฐิ  ๖๒ ทั้งหมดเหลาน้ันลวงลักษณะ.   บทวา อติยนฺติ  กาวลวงแลว. 
บทวา อโนโม  คือ ไมบกพรอง. 
           พึงเชื่อมความคาถาวา  ปรสฺส  เจ    แหงบุคคลอ่ืนดังน้ี.   อน่ึง  ม ี
ความอะไรท่ียิ่งไปอีก   มดีังน้ี   เจาทิฏฐินั้นต้ังอยูในวินิจฉัยแลว   ราเริงอยู 
กลาววาคนอ่ืนเปนพาลไมฉลาด.   กห็ากวา  บุคคลน้ันกลาววาเลวเพราะคํา 
ของคนอ่ืนนั้น.    บทวา  ตุโม สหา โหติ  นิหีนปฺโ  บุคคลน้ันยอม 
เปนคนมีปญญาทราม   พรอมดวยบุคคลอ่ืนนั้น   คือบุคคลแมนั้นยอมเปน 
ผูมีปญญาทรามพรอมดวยบุคคลน้ัน      แมเขาจะพูดวาบุคคลน้ันเปนพาล. 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ถอยคําของเขาเอาประมาณไมได.   แตบุคคลน้ันเปนผูถึง 
เวท     เปนธรีชนดวยตนเอง.    เมื่อเปนอยางนั้นใคร ๆ  ในบรรดาสมณ- 
พราหมณยอมไมเปนคนพาล   เพราะทั้งหมดเหลานั้นเปนบัณฑิตตามความ 
ปรารถนาของตน.    บทวา  วาจาย  คือ  เพราะคํา.  บทวา  วจเนน  คือ 
เพราะถอยคํา.     บทวา  นินฺทิตการณา  คือ เพราะเหตุนินทา.     บทวา  
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ครหิตการณา คือ เพราะเหตุติเตียน.  บทวา อุปวทิตการณา  คือ เพราะ 
เหตุคอนวา. 
           พึงทราบการเชื่อมและความของคาถาวา  อฺ  อิโต   ธรรมอ่ืนจาก 
ธรรมนี้ตอไป   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีวา   บุคคลผูถึงเวทเปน 
ธีรชนเอง     ใคร ๆ ในบรรดาสมณพราหมณยอมไมมีคนพาลดังน้ี    พึงมี 
คําถามวา  เพราะเหตุ  เพ่ือใคร ๆ. ในขอน้ันขอตอบวา เพราะชนเหลาใด 
ยอมสรรเสรญิธรรมอ่ืนจากธรรมนี้      ชนเหลาน้ันยอมเปนผูพลาดทางแหง 
ความหมดจด    เปนผูไมบริบูรณ    พวกเดียรถียยอมกลาวแมอยางนั้นโดย  
ทิฏฐิมาก    คือชนเหลาใดยอมสรรเสริญทิฏฐิอ่ืนจากทิฏฐินี้     ชนเหลาน้ัน 
ยอมเปนผูฉลาด   คือลมเหลวทางแหงความหมดจด  เปนผูไมบริบูรณฉะน้ัน 
ทานอธิบายวา เดียรถียทั้งหลายยอมกลาวอยางนี้. หากถามวา เพราะเหตุไร 
จึงกลาวอยางนี้.   ตอบวา  เพราะพวกเดียรถียเหลาน้ันเปนผูยินดียิ่ง   ดวย 
ความกําหนัดเพราะทิฏฐิของตน. 
           บทวา  เต  สุทฺธมิคฺค   ทางแหงความหมดจด     คืออัญญเดียรถีย 
เหลาน้ัน ยอมพลั้งพลาด  คลาด  ทางอันไมเศราหมอง.  บทวา วิสุทฺธิมคฺค 
ทางแหงความหมดจดวิเศษ   คือทางที่ไมมีโทษ.      บทวา   ปรสิุทฺธิมคฺค 
ทางแหงความหมดจดรอบ  คือทางแหงธรรมขาว.     บทวา   โอทาตมคฺค 
ทางแหงความผองแผว  คือทางผองใส.      บทวา ปริโยทาตมคฺค   ทาง 
ผองแผวรอบ  คือทางมีแสงสวาง.  บทวา วิรทฺธา  พลั้ง คือพลั้งจากทาง 
ที่กลาวแลวดํารงอยู.   บทวา  อปรทฺธา  พลาด  คือพลาดไปแลวดํารงอยู. 
บทวา  ขลิตา  คลาด  คือเสื่อม.  บทวา คลิตา  เคลื่อน  คือตกจากที่นั้น. 
บทวา  อฺาย คือ ดวยไมรู.  บทวา  อปรทฺธา  พลาด  คือถึงความปราชัย.  
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อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  ายาปรทฺธา  บาง  ความวา พลาดจากทางที่ควรรู  
พวกเดียรถียยินดียิ่งอยางนี้. 
           พึงทราบคาถาวา  อิเธว  สุทฺธ ึ พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจด 
วามีในธรรมน้ีเทาน้ัน  ดังตอไปนี้.  ในบทเหลาน้ัน   บทวา สกายเน  คือ 
ในทางของตน.  บทวา ทฬฺห  วทานา  กลาวยืนยัน   คือกลาวหนักแนน. 
บทวา  ถิรวาทา   กลาวมั่นคง  คือกลาวลงความเห็น.    บทวา  พลิกวาทา 
คือ กลาวแข็งแรง.      บทวา  อรฏ ิตวาทา   กลาวเท่ียงแท    คือกลาวดวย 
ความม่ันใจ. 
           บรรดาเดียรถียผูวาทะมั่นคงอยางนี้   เดียรถยีคนใดคนหน่ึง  เปนผู 
พูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน     พึงเห็นใครอ่ืนวาเปนพาล 
ในเพราะทิฏฐินั้น  เพราะเหตุนั้น  เดียรถียผูพูดยืนยันวานี้เทาน้ันจริง  ใน 
ทางดําเนินของตน   อันมีอาทิวาโดยสังเขป   ไดแก  สัสสตทิฏฐิและอุจเฉท- 
ทิฏฐิ   โดยพิสดาร  ไดแก  นัตถิกทฏิฐิ   (ความเห็นวาไมมี)  อเหตุกทิฏฐิ 
(ความเห็นวาหาเหตุมิได)  อกิริยทฏิฐิ  (ความเห็นวาไมเปนอัน ทํา)  พึง 
เห็นใครอ่ืนโดยธรรมรวมกัน    วาเปนคนพาลในทิฏฐินี้  แมเดียรถียทั้งหมด 
ก็เปนบัณฑิต    เปนผูปฏบิัติชอบตามความเห็นของเขามิใชหรือ   เมื่อเปน 
อยางนี้    เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอ่ืน   วาเปนพาล   มีความไมหมดจดเปน 
ธรรมดา   พึงนํามาซึ่งความบาดหมางกันเอง   เพราะเจาทิฏฐินั้นกลาวคน 
อ่ืนวา   ผูนี้เปนพาล    และมีธรรมไมบริสุทธิ์    พึงนําความทะเลาะมาดวย 
ตนเอง.     เพราะเหตุไร.    เพราะเจาทิฏฐิทั้งหมดก็เปนบัณฑิตเหมือนกัน 
และเปนผูปฏิบัติชอบเหมือนกัน   ตามความเห็นของเขา.  
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           แมในบทท้ังหมดพึงทราบอยางนี้วา   เจาทิฏฐินั้นต้ังอยูในทิฏฐิที่ตก 
ลงใจ  นับถือเองแลว  ยอมถึงความวิวาทในโลกยิ่งๆ ข้ึนไป.  กส็ัตวครั้น 
รูโทษในทิฏฐิที่ตกลงใจอยางนี้แลว      ละทิฏฐิที่ตกลงใจท้ังปวงดวยอริย- 
มรรค     ไมทําความบาดหมางกันในโลก.      พระผูมีพระภาคเจาทรงจบ 
เทศนาดวยธรรมอันเปนยอด  คือพระอรหัต. 
           บทวา สย  ปมาย คือ นับถือตนเอง  บทวา  ปมินิตฺวา คือ ทําการ 
คาดคะเน.  ปาฐะวา  ปจินิตฺวา บาง  บทนั้นไมดี.   บทวา อุทฺธ  วาเทน 
สทฺธึ   คือ ทําความทุมเถียงกับบุคคลอ่ืนผูกลาวในขางหนาของตน. 
           เมื่อจบเทศนา  ไดมีผูตรัสรูธรรมเชนกับที่กลาวแลวในปุราเภทสูตร 
นั่นแล. 
                          จบอรรถกถาจูฬวิยูหสุตตนิเทสท่ี  ๑๒  
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                          มหาวิยูหสุตตนิทเทสที่  ๑๓  

                                   วาดวยทิฏฐิ 
    [๖๐๑]   (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)    สมณพราหมณเหลาใด  
           เหลาหน่ึง    มีความอยูรอบในทิฏฐิ   ยอมกลาววา   สิ่งน้ี 
           แหละจริง   สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดทีเดียว   ยอม 
           ถูกนินทา  หรอืยอมไดสรรเสริญ   ในเพราะทิฏฐินั้น. 
           [๖๐๒]  คําวา เหลาใดเหลาหน่ึง ในคําวา  สมณพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งน้ี   มีความอยูรอบในทิฏฐ ิ ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง 
ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง  หาสวนเหลือมิได ไมมีสวนเหลือ. คําวา เหลา 
ใดเหลาหนึ่งนี้    เปนเครื่องกลาวรวมหมด.  คําวา มีความอยูรอบในทิฏฐ ิ 
ความวา  มีสมณพราหมณเหลาหนึ่งผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ     สมณพราหมณ 
เหลาน้ัน   ถอื  ยึดถือ  จับตอง  ถือม่ัน  ยึดมั่น  ซึ่งทิฏฐิ  ๖๒  อยาง  อยางใด 
อยางหน่ึง  ชือ่วายอมอยู   อยูรวม  มาอยู   อยูรอบในทิฏฐิของตน ๆ เปรียบ 
เหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน  ชื่อวายอมอยูในเรือน  พวกบรรพชิต  
ผูมีอาบัติ    ชือ่วายอมอยูในอาบัติ   หรอืพวกมีกิเลส  ชื่อวายอมอยูในกิเลส 
ฉะน้ัน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ีมีความ 
อยูรอบในทิฏฐิ. 
           [๖๐๓]   คําวา  ยอมกลาววา   สิง่น้ีแหละจริง  ความวา ยอมกลาว 
บอก  พูด  แสดง  แถลงวา  โลกเท่ียง   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา  ยอม 
กลาว   บอก  พูด  แสดง  แถลงวา  โลกไมเที่ยง ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแต  
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ตายไป  ยอมเปนอีกก็หามิได  ยอมไมเปนอีกก็หามิได  สิ่งนี้แหละจริง  สิ่ง  
อ่ืนเปลา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ยอมกลาววา   สิ่งน้ีแหละจริง. 
           [๖๐๔]  คําวา   สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดเทียว    ยอมถูก 
นินทา  ความวา   สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดเทียว  ยอมถูกความนินทา 
ติเตียน   ไมสรรเสริญเลย   คือเปนผูถูกชนทั้งหลายนินทาติเตียนไมสรรเสริญ 
ทั้งน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดเทียว  ยอม 
ถูกนินทา. 
           [๖๐๕]  คําวา  หรือยอมไดสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น   ความวา 
หรือวายอมได  ไดเฉพาะ   ประจวบ  ประสบ   ซึ่งความสรรเสริญ     ความ 
ยกยอง  ความชมเชย   เกยีรติคุณ  ในเพราะทิฏฐิ  ความควร  ความชอบใจ 
ลัทธิของตนน้ัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    หรือยอมไดสรรเสริญในเพราะ 
ทิฏฐินั้น  เพราะเหตุนั้น  พระพุทธนิมิตน้ันจึงตรัสถามวา 
                   สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี    มีความอยูรอบใน 
           ทิฏฐิ  ยอมกลาววา  สิ่งน้ีแหละจริง   สมณพราหมณเหลา- 
           นั้นทั้งหมดเทียว    ยอมถูกนินทา   หรือยอมไดสรรเสรญิ 
           ในเพราะทิฏฐินั้น. 
    [๖๐๖]  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา)     ก็ควรสรรเสริญ 
           นั้นเปนของนอย   ไมพอเพ่ือสงบกิเลส   ขาพระองคยอม 
           กลาวผลแหงความวิวาทเปน  ๒  อยาง   บคุคลเห็นโทษแม 
           นั้นแลว  เห็นอยูซึง่ภูมิแหงความไมวิวาทวา   เปนธรรมชาติ 
           เกษม   ไมพึงวิวาท.  
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           [๖๐๗]  คําวา   ก็ความสรรเสรญิน้ันเปนของนอย ในคําวา  ก็ความ   
สรรเสริญน้ันเปนของนอย  ไมพอเพ่ือสงบกิเลส ความวา ความสรรเสริญ 
นั้นเปนสวนนอย  ตํ่าชา นิดหนอย  ลามก  สกปรก  ตํ่าตอย  เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ความสรรเสริญนั้นเปนของนอย.   คําวา   ไมพอเพ่ือสงบกิเลส 
ความวา  ไมพอเพื่อยังราคะ   โทสะ   โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธ 
ความลบหลู  ความตีเสมอ  ความริษยา  ความตระหน่ี   มารยา  ความโออวด 
ความกระดาง   ความแข็งดี   ความถือตัว  ความดูหมิ่น  ความเมา  ความ 
มัวเมา  กิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวายท้ังปวง  ความ 
เรารอนท้ังปวง   ความเดือดรอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขารท้ังปวง  ใหสงบ 
เขาไปสงบ  ดับ   สละคืน  ระงับไปท้ังปวง    อกุสลาภิสังขารทั้งปวง  ให 
สงบ   เขาไปสงบ   ดับ   สละคืน   ระงับไป เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ความ 
สรรเสริญน้ันเปนของนอย  ไมพอเพื่อสงบกิเลส. 
 

                         วาดวยผลแหงความวิวาท  ๒  อยาง 
           [๖๐๘]   คําวา ยอมกลาวผลแหงความวิวาทเปน  ๒ อยาง ความวา 
ความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ   ความหมายม่ันกันเพราะทิฏฐิ  ความแกงแยง 
กันเพราะทิฏฐิ    ความวิวาทกัน เพราะทิฏฐิ    ความทุมเถียงกันเพราะทิฏฐิ 
มีผล ๒ อยาง  คือความชนะและแพ  ความมีลาภและความเสื่อมลาภ   ความ 
มียศและความเส่ือมยศ       ความนินทาและความสรรเสริญ     สุขและทุกข 
โสมนัสและโทมนัส  อารมณที่นาปรารถนา  และอารมณที่ไมนาปรารถนา 
ความชอบและความชัง  ความฟูข้ึนและความฟุบลง   ความยินดีและความ 
ยินราย    อีกอยางหน่ึง  ขาพระองคยอมกลาว  บอก  แสดง  บญัญัติ  แตงต้ัง  
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เปดเผย  จําแนก  ทําใหต้ืน  ประกาศวากรรมนั้นใหเปนไปในนรก   เปน  
ไปในกําเนิดดิรัจฉาน    เปนไปในวิสัยแหงเปรต    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ยอมกลาวผลแหงความวิวาทเปน ๒ อยาง. 
           [๖๐๙]  คําวา  เห็นโทษแมนั้นแลว ในคําวา   บุคคลเห็นโทษแม 
นั้นแลว . . .ไมพึงวิวาท  ความวา  เห็นพบ  พิจารณา เทียบเคียง  ทําให 
แจมแจง   ทาํใหเปนแจงแลว   ซึ่งโทษน้ัน   ในความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ 
ความหมายม่ันกันเพราะทิฏฐิ  ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ  ความวิวาทกัน 
เพราะทิฏฐิ  ความทุมเถียงกัน เพราะทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เห็นโทษ 
แมนั้นแลว.   คําวา  ไมวิวาท  ความวา ไมพึงทําความทะเลาะกัน    ไมพึง 
ทําความหมายมั่นกัน   ไมพึงทําความแกงแยงกัน   ไมพึงทําความวิวาทกัน 
ไมพึงทําความทุมเถียงกัน  คือพึงละ  บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี  
ซึ่งความทะเลาะ  ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาท ความทุมเถียง 
พึงเปนผูงด  เวน    เวนเฉพาะ   ออกไป  สลัดออก  พน  ขาด ไมเกาะเกี่ยว 
มีจิตอันทําใหปราศจากเขตแดน  จากความทะเลาะ  ความหมายม่ัน  ความ 
แกงแยง   ความวิวาทและความทุมเถียง   เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา   เห็นโทษ 
แมนั้นแลว . . .ไมพึงวิวาท. 
           [๖๑๐]  คําวา  เห็นอยูซึ่งภูมิแหงความไมวิวาทวา    เปนธรรม- 
ชาติเกษม   ความวา อมตนิพพาน  ไดแกความสงบสังขารท้ังปวง  ความ 
สละคืนอุปธิทั้งปวง  ความสิ้นตัณหา  ความสํารอกตัณหา  ความดับตัณหา 
ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด   เรียกวา   ภูมิแหงความไมวิวาท. 
บุคคลเห็น   ดู   แลดู   พินิจ   พิจารณาซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทนั้น    โดย  
ความเปนธรรมชาติเกษม  เปนที่ตานทาน  เปนที่ลี้ภัย   เปนทีพ่ึ่ง  เปนที่  
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ไมมีภัย   เปนที่ไมเคลื่อน  เปนที่ไมตาย   เปนที่ดับ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   
เปนอยูซึ่งภูมิแหงความไมวิวาทวา    เปนธรรมชาติเกษม    เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ความสรรเสริญน้ันเปนของนอย  ไมพอเพ่ือสงบกิเลส 
           ขาพระองคยอมกลาวผลแหงวิวาทเปน ๒   อยาง      บุคคล 
           เห็นโทษแมนั้นแลว     เห็นอยูซึ่งภูมิแหงความไมวิวาทวา 
           เปนธรรมชาติเกษม  ไมพึงวิวาท. 
    [๖๑๑]  สมมติ   (ทิฏฐ)ิ เหลาใดเหลาหนึ่งน้ี    ที่เกิดแตปุถุชน 
           บุคคลผูมีความรู  ยอมไมถึงสมมติทั้งปวงเหลาน้ัน   บุคคล 
           ผูไมมกีิเลสเปนเครื่องเขาถึงน้ัน   ไมทําความชอบใจในรูป 
           ที่เห็น  ในเสียงท่ีไดยิน   พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึง 
           อะไรเลา. 
           [๖๑๒]  คําวา  เหลาใดเหลาหน่ึง  ในคําวา สมมติเหลาใดเหลา- 
หน่ึงน้ี    ที่เกิดแตปุถุชน  ความวา  ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง ทั้งปวงโดย  
ประการทั้งปวง  หาสวนเหลือมิได   ไมมีสวนเหลือ.  คําวา  เหลาใดเหลา 
หน่ึงน้ี     เปนเครื่องกลาวรวมหมด.  คําวา สมมติ  คือทิฏฐิ  ๖๒  ประการ 
เรียกวาสมมติ.  คําวา ที่เกิดแตปุถุชน  คือสมมติเหลาน้ันอันปุถุชนใหเกิด 
หรือวาอันชนเจาทิฏฐิตาง ๆ มากใหเกิด  ฉะนั้น จึงชื่อวา  ที่เกิดแตปุถุชน 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สมมติเหลาใดเหลาหนึ่งน้ี   ที่เกิดแตปุถุชน. 
           [๖๑๓]  คําวา   บุคคลผูมีความรู   ยอมไมถึงสมมติทั้งปวงเหลาน้ัน 
ความวา  บุคคลผูมีความรู  ถึงวิชชา  มญีาณ  มีปญญาแจมแจง    มีปญญา  
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ทําลายกิเลส  ยอมไมถึง  ไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือม่ัน  
ซึ่งสมมติทั้งปวงเหลาน้ัน   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผูมีความรู ยอมไม 
ถึงสมมติทั้งปวงเหลาน้ัน. 
 

                       วาดวยกิเลสเครื่องเขาถึง  ๒  อยาง 
           [๖๑๔]   ชื่อวา   กิเลสเปนเครื่องเขาถึง   ในคําวา   บุคคลผูไมม ี
กิเลสเปนเครื่องเขาถึงน้ัน ...   พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไรเลา 
ไดแก   กิเลสเปนเครื่องเขาถึง ๒ อยาง      คือ   กิเลสเปนเครื่องเขาถึงคือ 
ตัณหา ๑  กิเลสเปนเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ  นี้ชื่อวากิเลสเปนเครื่อง 
เขาถึงคือตัณหา ฯลฯ   นีช้ื่อวากิเลสเปนเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ    บุคคลน้ัน 
ละกิเลสเปนเครื่องเขาถึงคือตัณหา     สละคืนกิเลสเปนเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ 
เพราะเปนผูละกิเลสเปนเครื่องเขาถึงคือตัณหา  สละคืนกิเลสเปนเครื่องเขา 
ถึงคือทิฏฐิ  ชื่อวาไมมีกิเลสเปนเครื่องเขาถึง  พึงเขาถึง  เขาไปถือ   ยึดมั่น 
ถือม่ัน   ซึ่งรปูอะไร  เวทนาอะไร   สญัญาอะไร   สังขารอะไร   วิญญาณ  
อะไร  คติอะไร   อุปบัติอะไร   ปฏิสนธิอะไร   ภพอะไร   สงสารอะไร 
วัฏฏะอะไร    วาเปนตนของเรา    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    บุคคลผูไมมี 
กิเลสเปนเครื่องเขาถึงน้ัน...  พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไรเลา. 
           [๖๑๕]   คําวา   ไมทําความชอบใจในรูปท่ีเห็น  ในเสียงท่ีไดยิน 
ความวา  ไมทําความชอบใจ  ความพอใจ  ความรัก  ความกําหนัด    คือ 
ไมยังความชอบใจเปนตนใหเกิด   ใหเกิดพรอม    ใหบังเกิด    ใหบังเกิด 
เฉพาะ  ในรปูที่เห็น   หรอืในความหมดจดเพราะรูปที่เห็น   ในเสียงที่ได 
ยิน  หรือในความหมดจดเพราะในเสียงที่ไดยิน  ในอารมณที่ทราบ  หรือ  
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ในความหมดจด   เพราะอารมณที่ทราบ    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ไมทํา  
ความชอบใจในรูปที่เห็น  ในเสียงที่ไดยิน  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   สมมติเหลาใดเหลาหนึ่งน้ีที่เกิดแตปุถุชน    บุคคลผูมี  
           ความรู    ยอมไมถึงสมมติทั้งปวงเหลาน้ัน   บุคคลผูไมม ี
           กิเลสเปนเครื่องเขาถึงน้ัน   ไมทาํความชอบใจในรูปท่ีเห็น 
           ในเสยีงท่ีไดยิน      พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไร 
           เลา. 
    [๖๐๖]  พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม   สมาทานวัตร 
           แลวเขาไปต้ังอยู    ไดกลาวความหมดจดดวยความสํารวม 
           วา   เราท้ังหลายศึกษาในทิฏฐนิี้แหละ  และความหมดจด 
           แหงวัตรน้ัน    สมณพราหมณเหลาน้ันผูเขาถึงภพ    และ 
           กลาววาเปนผูฉลาด. 
 

       วาดวยผูมีกุศลถึงพรอมประกอบดวยธรรม  ๔ 
           [๖๑๗]  คําวา พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม...  ไดกลาว 
ความหมดจดดวยความสํารวม   ความวา   มีสมณพราหมณบางพวก  ผู 
กลาวอางวาศีลอุดม   สมณพราหมณพวกน้ันไดกลาว    ยอมกลาว   บอก 
พูด  แสดง  แถลง  ซึ่งความหมดจด  ความหมดจดวิเศษ ความหมดจด- 
รอบ  ความพน  ความพนวิเศษ  ความพนรอบ  ดวยเหตุสักวาศีล   ดวย 
เหตุสักวาความสํารวม   ดวยเหตุสักวาความระวัง      ดวยเหตุสักวาความไม 
ลวง  เหมือนดังปริพาชกบุตรของนางปริพาชิกา  ชือ่สมณมุณฑิกา  กลาว  
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อยางนี้วา  ดูกอนชางไมเรายอมบัญญติัปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔    
ประการแลวา เปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว   มีกุศลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัต 
อันอุดมที่ควรถึง  เปนสมณะ  เปนผูอันใคร ๆ  ตอสูไมได  ธรรม ๔  ประการ 
เปนไฉน  ดูกอนชางไม  บุคคลในโลกน้ี   ยอมไมทําบาปกรรมดวยกาย ๑ 
ยอมไมกลาววาจาอันลามก ๑  ยอมไมดําริถึงเหตุที่พึงดําริอันลามก ๑  ยอม 
ไมอาศัยอาชีพอันลามกเปนอยู ๑  ดูกอนชางไม เรายอมบัญญัติปุริสบุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลวา  เปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว   มีกุศล 
เปนอยางยิ่ง  เปนผูถึงอรหัตอันอุดมที่ควรถึง  เปนสมณะ  เปนผูอันใคร ๆ  
ตอสูไมไดฉันใด   มีสมณพราหมณบางพวกผูกลาวอางวาศีลอุดม    สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันไดกลาว  ยอมกลาว  บอก   พูด   แสดง   แถลง   ซึ่ง 
ความหมดจด  ความหมดจดวิเศษ  ความหมดจดรอบ   ความพน    ความ 
พนวิเศษ    ความพนรอบ    ดวยเหตุสักวาศีล   ดวยเหตุสักวาความสํารวม 
ดวยเหตุสักวาความระวัง        ดวยเหตุสักวาความไมลวงฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม... กลาวความ 
หมดจดดวยความสํารวม. 
 

                             วาดวยการสมาทานวัตรตาง ๆ 
           [๖๑๘]   คําวา   วัตร    ในคําวา    สมาทานวตัรแลวเขาไปต้ังอยู 
ความวา  สมาทาน  ถือเอา  รับ  ยึดมั่น  ถือม่ัน    ซึง่หัตถิวัตร (ประพฤติ 
อยางกิริยาชาง)  อัสสวัตร  โควัตร  อชวัตร  กุกกุรวัตร  กากวัตร   วาสุ- 
เทววัตร  ปุณณภัททวัตร  มณิภัททวัตร  อัคคิวัตร  นาควัตร   สุปณณวัตร 
ยักขวัตร   อสุรวัตร    คันธัพพวัตร   มหาราชวัตร   จันทวัตร   สรุิยวัตร  
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อินทวัตร  พรหมวัตร  เทววัตร  หรือทิศวัตร  แลวเขาไปต้ังอยู   เขาไป 
ต้ังอยูเฉพาะ.  พัวพัน    เขาถึง   ติดใจ  นอมใจไป  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู. 
           [๖๑๙]  คําวา  ในทิฏฐินี้  ในคําวา   เราท้ังหลายศึกษาในทิฏฐิ 
นี้แหละ  และความหมดจดแหงวัตรน้ัน  ความวา ศึกษา  ประพฤติเอ้ือ- 
เฟอ  ประพฤติเต็มใจ  สมาทานแลวประพฤติ  ในทฏิฐิ  ความควร  ความ 
ชอบใจ    ลทัธิของตน    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ศึกษาในทิฏฐินี้แหละ. 
คําวา  และความหมดจดแหงวัตรนั้น  ความวา  และความหมดจด  ความ 
หมดจดวิเศษ  ความหมดจดรอบ  ความพน  ความพนวิเศษ  ความพน- 
รอบ   แหงวัตรนั้น   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ศึกษาในทิฏฐินี้แหละ  และ 
ความหมดจดแหงวัตรนั้น. 
           [๖๒๐]   คําวา  เปนผูเขาถึงภพ  ในคําวา  เปนผูเขาถึงภพ  และ 
กลาววาเปนผูฉลาด  ความวา เปนผูเขาถึงภพ  เขาไปใกลภพ  ติดใจอยูใน 
ภพ  นอมใจไปในภพ   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เปนผูเขาถึงภพ.   คําวา 
และกลาววาเปนผูฉลาด   ความวา  มีวาทะวาเปนผูฉลาด   มีวาทะวาเปน 
บัณฑิต  มีวาทะวาเปนธีรชน  มีวาทะวาเปนผูมีญาณ  มีวาทะโดยเหตุ  มี 
วาทะโดยลักษณะ   มีวาทะโดยการณ  มีวาทะโดยฐานะ   โดยลทัธิของตน 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เปนผูเขาถึงภพ   และกลาววาเปนผูฉลาด  เพราะ- 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม   สมาทานวัตร 
           แลวเขาไปต้ังอยู   ไดกลาวความหมดจดดวยความสํารวม   
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           วา   เราท้ังหลายศึกษาในทิฏฐนิี้แหละ  และความหมดจด   
           แหงวัตรน้ัน       สมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูเขาถึงภพ 
           และกลาววาเปนผูฉลาด. 
    [๕๒๑]  ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต       บุคคลนั้น 
           พลาดกรรมแลวยอมหว่ันไหว    ยอมเพอถึงและปรารถนา 
           ถึงความหมดจด  เหมือนบรุุษผูออกจากเรือนตามไปไมทัน 
           พวกฉะนั้น. 
 

                         วาดวยเหตุใหเคล่ือนจากศีลและพรต 
           [๖๒๒]  คําวา  ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต   ความวา 
บุคคลยอมเคลื่อนจากศีลและพรตเพราะเหตุ  ๒  ประการ     คือยอมเคลื่อน 
เพราะความช้ีขาดของผูอ่ืน ๑  ไมบรรลุจึงเคลื่อน ๑. 
           บุคคลยอมเคลื่อนเพราะความ  ขาดของผูอืน่อยางไร    ผูอ่ืนยอม 
ชี้ขาดวา     ศาสดาน้ันไมใชเปนสัพพัญู      ธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไมดี 
หมูคณะไมปฏิบัติดี   ทิฏฐิไมเจริญ  ปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติไมดี   มรรค 
ที่เปนมรรคนําออกจากทุกข   ความหมดจดก็ดี    ความหมดจดวิเศษก็ดี 
ความหมดจดรอบก็ดี   ความพนก็ดี  ความพนวิเศษก็ดี  ความพนรอบก็ดี 
ไมมีในธรรมน้ัน   ชนทัง้หลายไมหมดจด  ไมหมดจดวิเศษ  ไมหมดจดรอบ 
ไมพน   ไมพนวิเศษ  ไมพนรอบ ในธรรมน้ัน  คือเปนผูเลว   ทราม   ตํ่า- 
ชา  ลามก  สกปรก  ตํ่าตอย  ผูอ่ืนยอมชี้ขาดอยางนี้   บุคคลเมื่อผูอ่ืนข้ีขาด 
อยางนี้   ยอมเคลื่อนจากศาสดา   เคลื่อนจากธรรมท่ีศาสดากลาว   เคลื่อน  
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จากหมูคณะ   เคลื่อนจากทิฏฐิ    เคลื่อนจากปฏิปทา    เคลื่อนจากมรรค  
บุคคลยอมเคลื่อนเพราะความชี้ขาดของผูอ่ืนอยางนี้. 
           บุคคลไมบรรลุยอมเคลื่อนอยางไร   บุคคลไมบรรลุศลี   ยอมเคลื่อน 
จากศีล  ไมบรรลุพรต   ยอมเคลื่อนจากพรต   ไมบรรลุศลีและพรต   ยอม 
เคลื่อนจากศีลและพรต    บุคคลไมบรรลุยอมเคลื่อนอยางนี้    เพราะฉะน้ัน  
จึงชื่อวา   ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต. 
           [๖๒๓]  คําวา  บคุคลนั้น...  ยอมหว่ันไหว    ในคําวา   บุคคล 
นั้นพลาดกรรมแลว  ยอมหว่ันไหว   ความวา    หว่ันไหวสะทกสะทานอยู 
วา   ศีลก็ดี  พรตก็ดี    ศลีและพรตกด็ี    เราผิดพลาดคลาดไปแลว   เราพลัง้ 
พลาดไปจากอรหัตผล  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  บุคคลน้ัน  ... ยอมหว่ันไหว. 
คําวา   พลาดกรรม  คือบุคคลน้ันยอมหว่ันไหวสะทกสะทานอยูวา  ปุญญาภิ- 
สังขารก็ดี    อปุญญาภิสังขารก็ดี    อเนญชาภิสังขารก็ดี   เราผิดพลั้งพลาด 
คลาดไปแลว   เราพลั้งพลาดจากอรหัตผล   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  บุคคล 
นั้นพลาดกรรมแลว  ยอมหว่ันไหว. 
           [๖๒๔]   คําวา   ยอมเพอถึง  ในคําวา   ยอมเพอถึงและปรารถนา 
ถึงความหมดจด    ความวา    ยอมเพอถึง    รําพันถึง    ใฝฝนถงึศีลบาง 
พรตบาง   ศีลและพรตบาง    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ยอมเพอถึง.   คําวา 
และปรารถนาถึงความหมดจด  ความวา  ปรารถนา  ชอบใจ  ใฝฝนถึง 
ความหมดจดเพราะศีลบาง    ความหมดจดเพราะพรตบาง    ความหมดจด 
เพราะศีลและพรตบาง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ยอมเพอถึงและปรารถนา 
ถึงความหมดจด.  
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           [๖๒๕]   คําวา    เหมือนบรุุษผูออกจากเรือนตามไปไมทันพวก 
ฉะนั้น  ความวา  บุรุษผูออกจากเรือน   อยูกับพวก   ยอมติดตามพวกน้ัน 
ไป   หรือวายอมกลับมาเรือนของตน  ฉันใด   บุคคลน้ัน  ผูดําเนินไปโดย 
ทิฏฐิ   ยอมถอื  ยึดมั่น    ถอืม่ัน   ซึ่งศาสดานั้น   หรอืศาสดาอ่ืน   ธรรมที ่
ศาสดาบอกน้ัน   หรือธรรมท่ีศาสดาบอกอ่ืน   หมูคณะนั้น   หรือหมูคณะ 
อ่ืน  ทิฏฐินั้น   หรือทิฏฐิอ่ืน  ปฏิปทาน้ัน  หรือปฏิปทาอ่ืน   มรรคนั้น 
หรือมรรคอ่ืน  ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เหมือนบุรุษผูออกจากเรือน 
ตามไปไมทันพวกฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ถาบุคคลผูเคลื่อนจากศีลหรือพรต  บคุคลนั้นพลาด 
           กรรมแลว  ยอมหวั่นไหว    ยอมเพอถึงและปรารถนาถึง 
           ความหมดจด     เหมือนบรุุษผูออกจากเรือนตามไปไมทัน 
           พวกฉะนั้น. 
    [๖๒๖]   อริยสาวกละศีลและพรตทั้งปวง   ละกรรมนั้นอันเปน 
           สาวัชชกรรม     และอนวัชชกรรม      ไมปรารถนาความ 
           หมดจด  และความไมหมดจด   เปนผูเวนแลว   ไมยึดถือ 
           ทิฏฐทิี่มีอยู   พึงประพฤติไป. 
           [๖๒๗]    คําวา  ละศีลและพรตทั้งปวง   ความวา  ละ  เวน   บรรเทา 
ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี   ซึ่งความหมดจดเพราะศีลทั้งหมด    ความ 
หมดจดเพราะพรตท้ังหมด  ความหมดจดเพราะศีลและพรตทั้งหมด  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ละศีลและพรตท้ังปวง.  
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                           วาดวยสาวัชชกรรม  อนวัชชกรรม  

           [๖๒๘]  คําวา     ละกรรมน้ันอันเปนสาวัชชกรรมและอนวัชช- 
กรรม  ความวา  กรรมคํามีผลดํา    เรียกวา สาวัชชกรรม    กรรมขาวมี 
ผลขาว  เรียกวา  อนวัชชกรรม ละ  เวน   บรรเทา   ทําใหสิ้นไป   ใหถึง 
ความไมมีซึ่งสาวัชชกรรมและอนวัชชกรรม    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ละ 
กรรมน้ันอันเปนสาวัชชกรรมและอนวัชชกรรม. 
           [๖๒๙]  คําวา     ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด 
ความวา   พวกปุถุชนยอมปรารถนาความไมหมดจด   คือปรารถนาอกุศล- 
ธรรม   ยอมปรารถนาความหมดจด    คือปรารถนาเบญจกามคุณ   ยอม 
ปรารถนาความไมหมดจด       คือปรารถนาอกุศลธรรมและเบญจกามคุณ 
ยอมปรารถนาความหมดจด  คือปรารถนาทิฏฐิ  ๖๒  ยอมปรารถนาความ 
ไมหมดจด   คือปรารถนาอกุศลธรรม   เบญจกามคุณและทิฏฐิ   ๖๒  ยอม 
ปรารถนาความหมดจด    คือปรารถนากุศลธรรมอันทีในไตรธาตุ    ยอม 
ปรารถนาความไมหมดจด  คือปรารถนาอกุศลธรรม  เบญจกามคุณ   ทิฏฐิ 
๖๒    และกศุลธรรมอันมีในไตรธาตุ    พวกกลัยาณปุถุชนยอมปรารถนา 
ความหมดจด       คือปรารถนาความยางเขาสูอริยมรรค       พระเสขะยอม 
ปรารถนาอรหัตผลซ่ึงเปนธรรมอันเลศิ        เมื่อบรรลุอรหัตผลแลวพระ- 
อรหันตยอมไมปรารถนาอกุศลธรรม     ไมปรารถนาเบญจกามคุณ     ไม 
ปรารถนาทิฏฐิ  ๖๒  ไมปรารถนากุศลธรรมอันมใีนไตรธาตุ   ไมปรารถนา 
ความยางเขาสูอริยมรรค  ไมปรารถนาอรหัตผลซ่ึงเปนธรรมอันเลิศ    พระ- 
อรหันตกาวลวงความปรารถนาแลว        ลวงเลยความเจริญและความเสื่อม 
เสียแลว   ทานอยูจบพรหมจรรยแลว   มีจรณะอันประพฤติแลว   ฯลฯ  มิได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 230 

มีภพใหมตอไป    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมปรารถนาความหมดจดและ 
ความไมหมดจด. 
           [๖๓๐]   คําวา   เปนผูเวนแลว   ในคําวา   เปนผูเวนแลว   ไมยึด- 
ถือทิฏฐิที่มีอยู  พึงประพฤติไป  ความวา  ละเวน  งดเวน   ออก   สละ 
พนขาด  ไมเกี่ยวของ   ดวยความหมดจดและความไมหมดจด   เปนผูมีจิต 
ทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูเวนแลว.  คําวา 
พึงประพฤติไป  ความวา  พึงประพฤติ  พึงเที่ยวไป  ผลัดเปลี่ยน ดําเนิน 
ไป  รักษา   บํารุง    เยียวยา   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   เปนผูเวนแลว ... 
พึงประพฤติไป.  คําวา  ไมยึดถือทิฏฐิที่มีอยู   คือทิฏฐิ  ๖๒  เรียกวาทิฏฐิ 
ที่มีอยู   ไมถอื  ไมยึดมั่น  ไมถือม่ันทฏิฐิที่มีอยู   พึงประพฤติไป  เพราะ- 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   อริยสาวกละศีลและพรตทั้งปวง   ละกรรมนั้นอันเปน 
           สาวัชชกรรมและอนวัชชกรรม    ไมปรารถนาความหมดจด 
           และความไมหมดจด   เปนผูเวนแลว   ไมยดึถือทิฏฐิที่มีอยู 
           พึงประพฤติไป. 
    [๖๓๑]   พวกสมณพราหมณอาศัยตบะที่เกลียดชังน้ัน  อาศัย 
           รูปท่ีเห็น  เสียงท่ีไดยิน  หรอือารมณที่ทราบ   ผูกลาวความ 
           หมดจดในสงสารขางหนา   ยงัไมปราศจากตัณหาในภพ 
           นอยภพใหญ  ยอมพร่ําพูดถึงความหมดจด. 
           [๖๓๒]  คําวา  พวกสมณพราหมณอาศัยตบะที่เกลียดชังน่ัน 
ความวา  มีสมณพราหมณบางพวก  มีวาทะเกลียดชังตบะ   มคีวามเกลียด  
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ชังตบะเปนสาระ  อิง  อาศัย   พัวพัน   เขาถึง   ติดใจ   นอมใจไปสูตบะ 
ที่เกลียดชัง     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา      พวกสมณพราหมณอาศัยตบะท่ี 
เกลียดชังน้ัน  ๆ. 
           [๖๓๓]  คําวา  อาศัยรูปท่ีเห็น    เสียงท่ีไดยิน    หรืออารมณที ่
ทราบ   ความวา  อาศัย   เขาไปอาศัย   ถือยึดมั่น    ถือม่ันรูปที่เห็น  หรือ 
ความหมดจดเพราะรูปที่เห็น    เสียงที่ไดยินหรือความหมดจดเพราะเสียงที่ 
ไดยิน    อารมณที่ทราบหรือความหมดจดเพราะอารมณที่ทราบ    เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  อาศัยรูปที่เห็น  เสียงที่ไดยิน  หรืออารมณที่ทราบ.      
           [๖๓๔]  คําวา    ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา...ยอม 
พร่ําพูดถึงความหมดจด   ความวา  มีสมณพราหมณบางพวกผูกลาวความ 
หมดจดในสงสารขางหนา   สมณพราหมณพวกไหนผูกลาวความหมดจดใน 
สงสารขางหนา        คือพวกสมณพราหมณผูถือความหมดจดโดยสวนเดียว 
ถือความหมดจดโดยสงสาร   ผูเปนกิริยทิฏฐิ   ผูเปนสัสสตวาทะ    สมณ-  
พราหมณพวกนี้      ชื่อวาผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา    สมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน   พร่ําถึง  กลาว  บอก  พูด  แสดง  แถลงความหมดจด 
ความหมดจดวิเศษ  ความหมดจดรอบ  ความพน  ความพนวิเศษ   ความพน 
รอบโดยสงสาร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูกลาวความหมดจดในสงสารขาง 
หนา...ยอมพร่ําพูดถึงความหมดจด. 
           [๖๓๕]   ชื่อวา   ตัณหา   ในคําวา  ยังไมปราศจากตัณหาในภพ 
นอยภพใหญ  คือรูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา   รสตัณหา  โผฏ- 
ฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา.  คําวา  ในภพนอยภพใหญ   ความวา ในภพ  
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นอยและภพใหญ  คือในกรรมวัฏ    และวิปากวัฏ    ในกรรมวัฏเปนเครื่อง  
เกิดในกามภพ    ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในกามภพ    ในกรรมวัฏเปน 
เครื่องเกิดในรูปภพ     ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ   ในกรรมวัฏ  
เปนเครื่องเกิดในอรูปภพ  ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ  ในความ 
เกิดบอย ๆ  ในความไปบอย ๆ ในความเขาถึงบอย ๆ ในปฏิสนธิบอย  ๆ 
ในความบังเกิดข้ึนแหงอัตภาพบอย ๆ. 
           คําวา  ยังไมปราศจากตัณหา    ความวา     ยังไมปราศจากตัณหา 
ยังไมหมดตัณหา  ยังไมสละตัณหา  ยังไมสํารอกตัณหา  ยังไมปลอยตัณหา 
ยังไมละตัณหา   ยังไมสละคืนตัณหา  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ยังไมปราศจาก 
ตัณหาในภพนอยภพใหญ     เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
ตอบวา 
                   พวกสมณพราหมณ   อาศัยตบะที่เกลียดชังน้ัน   อาศัย 
           รูปท่ีเห็น   เสียงท่ีไดยิน   หรืออารมณที่ทราบ    ผูกลาว 
           ความหมดจดในสงสารขางหนา     ยังไมปราศจากตัณหา 
           ในภพนอยภพใหญ  ยอมพร่ําพูดถึงความหมดจด. 
    [๖๓๖]  วตัถุทั้งหลายเปนของอันผูปรารถนาชอบใจ       อนึ่ง 
           ความหว่ันไหว      ยอมมใีนเพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนด 
           แลว      ความเคลื่อนและความเขาถึงมิไดมีแกภิกษุใดใน 
           ธรรมวินัยน้ี   ภิกษนุั้นพึงหวั่นไหวดวยเหตุอะไร   พึงชอบใจ  
           ในท่ีไหน  (ไมหว่ันไหว  ไมชือ่อะไร ๆ).  
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           [๖๓๗]   คําวา     วัตถุทั้งหลาย      เปนของอันบุคคลผูปรารถนา   
ชอบใจ  ความวา   เรียกวาความปรารถนา   ไดแกราคะ  สาราคะ  ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู.  คําวา ปรารถนา  ความวา ปรารถนา  อยาก- 
ได  ยินดี  รกัใคร   ชอบใจ  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ผูปรารถนา.   คําวา 
ชอบใจ   ความวา  ตัณหา  เรียกวาความชอบใจ  ไดแกราคะ  สาราคะ ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  เปนของอันบุคคลผู 
ปรารถนาชอบใจ. 
           [๖๓๘]  ชื่อวา  ความกําหนด  ในคําวา  ความหว่ันไหว   ยอมม ี
ในเพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนดแลว    ไดแกความกําหนด ๒ อยาง   คือ 
ความกําหนดดวยตัณหา  ๑  ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑  ฯลฯ นีช้ื่อวาความ 
กําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ   แมบุคคลผูมีความ 
หวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุ     ยอมหว่ันไหว     คือแมเม่ือวัตถุกําลังถูก 
แยงชิงเอาไป    ก็ยอมหว่ันไหว    แตเมื่อวัตถุถูกแยงชิงเอาไปแลว    ก็ยอม 
หว่ันไหว     แมบุคคลผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุ 
ยอมหว่ันไหว   คือแมเมื่อวัตถุกําลังแปรปรวนไปก็ยอมหว่ันไหว    แมเม่ือ 
วัตถุแปรปรวนไปแลว   ก็ยอมหว่ันไหว   สะทกสะทาน  เอนเอียง  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ความหว่ันไหวยอมมีในเพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนดแลว. 
           [๖๓๙]  คําวา  แกภกิษุใด    ในคําวา   ความเคลื่อนและความ 
เขาถึงมิไดมีแกภิกษุใดในธรรมวินัยน้ี    ความวา    ความมา    ความไป 
ความไปและความมา   ความตาย  คติ   ภพนอยและภพใหญ  ความเคลื่อน 
ความเขาถึง   ความเกิด   ความแตก   ชาติ   ชราและมรณะ  มิไดมี  คือ 
ยอมไมมี   ไมปรากฏ   ไมเขาไปได  แกพระอรหันตขีณาสพ   คือความ  
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เคลื่อนและความเขาถึงน้ัน  อันพระอรหันตขีณาสพตัดขาด    สงบ    ระงับ   
แลว    ทําไมควรใหเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ความเคลื่อนและความเขาถึงมิไดมีแกภิกษุใดในธรรมวินัยนี้. 
           [๖๔๐]  คําวา  ภิกษุนั้นพึงหวั่นไหวดวยเหตุอะไร     พึงชอบใจ 
ในท่ีไหน  ความวา  ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยราคะ  โทสะ  โมหะ มานะ 
ทิฏฐิ  อุทธัจจะ  วิจิกิจฉา  อนุสัย  อะไรวา  เปนผูกําหนัดบาง  ประทุษราย 
บาง   หลงใหลบาง   มีมานะเปนเครื่องผูกพันบาง   ยึดถือบาง   ถึงความ 
ฟุงซานบาง   ถึงความไมแนใจบาง   ถึงโดยเรี่ยวแรงบาง   และภิกษุนั้นละ 
อภิสังขารเหลาน้ันเสียแลว      เพราะเปนผูละอภิสังขารแลว     พึงหว่ันไหว  
โดยคติดวยเหตุอะไรวา  เปนผูไปเกิดในเปรตวิสัย   เปนมนุษย   เปนเทวดา 
เปนสัตวมีรูป  เปนสัตวไมมีรูป  เปนสัญญีสัตว  เปนอสัญญีสตัว ภิกษุนั้น 
ไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย   ไมมีการณะ   อันเปนเหตุใหหว่ันไหวสะทกสะทาน 
เอนเอียง     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร. 
คําวา  พึงชอบใจในท่ีไหน  ความวา พึงชอบใจ รักใคร   พอใจในท่ีไหน 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร   พึงชอบใจใน 
ที่ไหน  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   วัตถุทั้งหลาย      เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจ 
           อนึ่ง  ความหว่ันไหวยอมมีในเพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนด 
           แลว  ความเคลื่อนและความเขาถึง   มิไดมแีกภิกษุใดใน 
           ธรรมวินัยน้ี     ภิกษุนั้นพึงหวั่นไหวดวยเหตุอะไร     พึง 
           ชอบใจในท่ีไหน.  
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    [๖๔๑]    สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา    เปนเย่ียม  
           แตสมณพราหมณพวกอื่น    ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา 
           เลว   วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี    วาทะไหนจะจริง 
           เลา   เพราะสมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมด   ตางก็อางตน 
           วาเปนผูฉลาด. 
           [๖๔๒]   คําวา  สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา     เปน 
เย่ียม  ความวา  สมณพราหมณเหลาหน่ึงกลาว  บอก พูด  แสดง  แถลง 
ซึ่งธรรม  คือทิฏฐิ  ปฏิปทา  มรรคใด  อยางนี้วา ธรรมนี้เปนเยี่ยม  เลิศ 
ประเสริฐ   วิเศษ    เปนประธาน   อุดม   บวร   เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา  เปนเยี่ยม. 
           [๖๔๓]  คําวา    แตสมณพราหมณพวกอื่นก็กลาวธรรมนั้นนั่น- 
แหละวาเลว   ความวา  สมณพราหมณอีกพวกหนึ่งกลาว  บอก  พูด แสดง 
แถลงซึ่งธรรม   คือทิฏฐิ   ปฏิปทา  มรรคน้ันนั่นแหละ  อยางนี้วา   ธรรมน้ี 
เลว ทราม  ตํ่าชา   ลามก   สกปรก  ตํ่าตอย   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  แต 
สมณพราหมณพวกอ่ืน  กก็ลาวธรรมน้ันนั่นแหละวา  เลว. 
           [๖๔๔]  คําวา  วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี    วาทะไหนจะ 
จริงเลา  ความวา  วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี     วาทะไหนจริง   แท 
แน   เปนจรงิ  เปนยามจริง  ไมวิปริต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา วาทะของ 
สมณพรหมณเหลาน้ี   วาทะไหนจะจริงเลา. 
           [๖๔๕]   คําวา  เพราะสมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมด    ตางก็อาง 
ตนวาเปนผูฉลาด  ความวา   เพราะสมณพราหมณเหลาน้ีทั้งปวงตางก็อาง 
ตนวาเปนผูฉลาด  อางตนเปนบัณฑิต    อางตนเปนธีรชน  อางตนเปนผูมี  
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ญาณ   อางตนวากลาวโดยเหตุ อางตนวากลาวโดยลักษณะ  อางตนวากลาว   
โดยการณะ   อางตนวากลาวโดยฐานะ    โดยลัทธขิองตน    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  เพราะสมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด    ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสตอบวา. 
                   สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา    เปนเย่ียม 
           แตสมณพราหมณพวกอื่น    ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา 
           เลว  วาทะของสมณพราหมณเหลาน้ี  วาทะไหนจะจริงเลา 
           เพราะสมณพราหมณเหลาน้ีทัง้หมด    ตางก็อางตนวาเปน 
           ผูฉลาด. 
    [๖๔๖]   กส็มณพราหมณบางพวก       กลาวธรรมของตนวา 
           บรบิูรณ     แตกลาวธรรมของผูอื่นวาเลว     พวกสมณ- 
           พราหมณถือทิฏฐิแมอยางน้ีแลว    ยอมวิวาทกัน     พวก 
           สมณพราหมณกลาวทิฏฐิของตน ๆ วาจริง. 
           [๖๔๗]  คําวา   กส็มณพราหมณบางพวก  กลาวธรรมของตนวา 
บริบูรณ  ความวา  ก็สมณพราหมณพวกหน่ึงกลาว   บอก  พูด  แสดง 
แถลง  ซึ่งธรรม  คือทิฏฐิ  ปฏิปทา  มรรค  ของตน  อยางนี้วา ธรรมนี้ 
บริบูรณ  เต็มรอบไมบกพรอง  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ก็สมณพราหมณ 
บางพวก   กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ. 
           [๖๔๘]   คําวา  แตกลาวธรรมของผูอื่นวาเลว   ความวา    สมณ-  
พราหมณอีกพวกหนึ่งกลาว  บอก  พูด แสดง แถลง ซึ่งธรรม  คือทิฏฐิ- 
ปฏิปทา  มรรค  ของสมณพราหมณอ่ืน  อยางนี้วา   ธรรมน้ี  เลว  ทราม  
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ตํ่าชา   ลามก   สกปรก   ตํ่าตอย   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   แตกลาวธรรม  
ของสมณพราหมณอ่ืนวาเลว. 
           [๖๔๙]  คําวา   ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว  ยอมวิวาทกัน    ความวา 
ถือ  ยึดถือ  ถอืม่ัน    ยึดมัน่     ซึ่งทิฏฐิอยางนี้แลว   ยอมวิวาทกัน   คือยอม 
ทําความทะเลาะกัน    ทําความหมายม่ันกัน  ทําความแกงแยงกัน  ทําความ 
วิวาทกัน  ทําความทุมเถียงกันวา  ทานไมรูธรรมวินยันี้  ฯลฯ  หรือจงแก 
ไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ   ถาทานสามารถ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ถือทิฏฐิ 
แมอยางนี้แลว   ยอมวิวาทกัน. 
           [๖๕๐]   คําวา  กลาวทิฏฐิของตน ๆ วาจริง   ความวา   กลาววา 
โลกเท่ียง ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได  ยอมไม 
เปนอีกก็หามิได    สิ่งน้ีแหละจริง     สิ่งอ่ืนเปลา  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
กลาวทิฏฐิของตน ๆ วาจริง    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
ตอบวา 
                   ก็สมณพราหมณบางพวก       กลาวธรรมของตนวา 
           บรบิูรณ     แตกลาวธรรมของผูอื่นวาเลว     พวกสมณ- 
           พราหมณถือทิฏฐิแมอยางน้ีแลว     ยอมวิวาทกัน    พวก 
           สมณพราหมณกลาวทิฏฐิของตน  ๆ  วาจรงิ. 
    [๖๕๑]   หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว    เพราะคําท่ีผูอื่นตําหนิ 
           ไซร   ใคร ๆ  ก็ไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมทัง้หลาย   เพราะ 
           วา  ปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอื่นโดยความเปนธรรมเลว  
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           ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของ 
           ตน. 
           [๖๕๒]   คําวา   หากวาบุคคลพึงเปนคนเลวเพราะคําท่ีผูอื่นตําหนิ 
ไซร  ความวา  หากวาบุคคลอ่ืนยอมเปนคนโง   เลว  ทราม  ตํ่าชา  ลามก 
สกปรก  ตํ่าตอย   เพราะเหตุถอยคําท่ีผูอ่ืนตําหนิติเตียนคอนวาไซร  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว  เพราะคําที่ผูอ่ืนตําหนิไซร. 
           [๖๕๓]  คําวา   ใคร ๆ    ก็ไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมทัง้หลาย 
ความวา  ใคร  ๆ ก็ไมพึงเปนผูเลิศ   ประเสริฐ   วิเศษ  เปนประธาน  อุดม 
บวรในธรรมทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ใคร ๆ ก็ไมพึงเปนผูวิเศษ 
ในธรรมท้ังหลาย. 
           [๖๕๔]   คําวา เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอื่นโดยความ 
เปนธรรมเลว    ความวา   ปถุุชนแมมากยอมกลาว    คอนขอด    นินทา 
ติเตียนธรรมของปุถุชนมาก  ยอมกลาว  คอนขอด  นินทา   ติเตียนคําของ 
ปุถุชนคนเดียว    โดยความเปนธรรมเลว   ทราม  ตํ่าชา   ลามก  สกปรก 
ตํ่าตอย   ปุถชุนแมคนเดียวยอมกลาว   คอนขอด   นินทา    ติเตียนธรรม 
ของปุถุชนมากคน   โดยความเปนธรรมเลว   ทราม  ตํ่าชา   ลามก  สกปรก 
ตํ่าตอย  ปุถุชนแมคนเดียวยอมกลาว    คอนขอด   นินทา   ติเตียนธรรม 
ของปุถุชนคนเดียว   โดยความเปนธรรมเลว  ทราม   ตํ่าชา   ลามก  สกปรก 
ตํ่าตอย  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอ่ืน 
โดยความเปนธรรมเลว. 
           [๖๕๕]  ธรรมะ   ทิฏฐิ   ปฏิปทา   มรรค    ชื่อวาธรรมเปนทาง 
ดําเนินของตน ๆ  ในคําวา   ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปน  
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ทางดําเนินของตน   ชนทัง้หลายเปนผูกลาวยืนยัน   กลาวมั่นคง    กลาว 
แข็งแรง     กลาวเท่ียงแทในธรรมเปนทางดําเนินของตน     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา     ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของตน 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว    เพราะคําท่ีผูอื่นตําหนิ 
           ไซร  ใคร ๆ  ก็ไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมทัง้หลาย เพราะ 
           วาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอื่นโดยความเปนธรรมเลว 
           ชนท้ังหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของ 
           คน. 
    [๖๕๖]   กก็ารบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน       ของพวก 
           สมณพราหมณเปนของจริง   เหมือนดังพวกสมณพราหมณ 
           สรรเสริญธรรมเปนทางดําเนินของตน    วาทะท้ังปวงก็พึง 
           เปนของจริง         เพราะความหมดจดของพวกพราหมณ 
           เหลาน้ัน  เปนของเฉพาะตัวเทาน้ัน. 
           [๖๕๗]  การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน    ในคําวา    ก็การ 
บูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน   ของพวกสมณพราหมณ    เปนของ 
จริง  เปนไฉน  พวกสมณพราหมณยอมสักการะ   เคารพ   นับถอื   บชูา 
ศาสดาของตนวา   ศาสดาน้ีเปนสัพพัญู    นี้ชื่อวาการบูชาธรรมเปนทาง 
ดําเนินของตน  พวกสมณพราหมณยอมสักการะ   เคารพ   นับถอื   บชูา 
ธรรมที่ศาสดาของตนบอก  หมูคณะของตน   ทิฏฐิของตน   ปฏิปทาของ 
ตน   มรรคของตนวา  มรรคน้ีเปนทางใหพนทุกข  นี้ชื่อวาการบูชาธรรม  
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เปนทางดําเนินของตน.     คําวา    การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน 
เปนของจริง   ความวา   การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน    เปนของ 
จริง   แท  แนนอน   เปนจริง   เปนตามจริง   ไมวิปริต    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน    ของพวกสมณพราหมณ 
เปนของจริง. 
           [๖๕๘]   ธรรมะ    ทฏิฐิ   ปฏิปทา   มรรค   ชื่อวาธรรมเปนทาง 
ดําเนินของตน  ในคําวา   เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรม 
เปนทางดําเนินของตน    พวกสมณพราหมณยอมสรรเสริญ   ชม  ยกยอง 
พรรณนาธรรมเปนทางดําเนินของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เหมือนดัง 
พวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดําเนินของตน. 
           [๖๕๙]   คําวา   วาทะท้ังปวงก็พึงเปนของจริง    ความวา    วาทะ 
ทั้งปวงก็พึงเปนของจริง    แท  แนนอน   เปนจริง   เปนตามจริง   ไม 
วิปริต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  วาทะทั้งปวงก็พึงเปนของจริง. 
           [๖๖๐]  คําวา     เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณ  
เหลาน้ัน    เปนของเฉพาะตัวเทาน้ัน   ความวา   ความหมดจด   ความ 
หมดจดวิเศษ  ความหมดจดรอบ   ความพน   ความพนวิเศษ   ความพน 
รอบ    ของสมณพราหมณเหลาน้ัน     เปนของเฉพาะตัวเทาน้ัน     เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณเหลาน้ัน   เปน 
ของเฉพาะตัวเทาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน       ของพวก 
           สมณพราหมณเปนของจริง   เหมือนดังพวกสมณพราหมณ 
           สรรเสริญธรรมเปนทางดําเนินของตน    วาทะท้ังปวงก็พึง  
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           เปนของจริง   เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณ  
           เหลาน้ัน  เปนของเฉพาะตัวเทาน้ัน. 
    [๖๖๑]  ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํา    ยอมไมมแีกพราหมณ 
           (พระอรหันต)       ความตัดสินใจแลวจึงถือมั่นในธรรม 
           ทั้งหลาย   ก็ไมมแีกพราหมณ  เพราะเหตุนั้น  พราหมณ 
           จึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาทท้ังหลาย         เพราะ 
           พราหมณยอมไมเห็นธรรมอ่ืน       โดยความเปนธรรม 
           ประเสริฐ. 
           [๖๖๒]  ศพัทวา  น   ในคําวา  ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํายอม 
ไมมีแกพราหมณ   เปนปฏิเสธ.    ชือ่วาเปนพราหมณ    คือบุคคลชื่อวา 
เปนพราหมณ   เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ  ฯลฯ๑    อัน 
ตัณหาทิฏฐิไมอาศัย      ผูคงที่    ชื่อวาเปนพราหมณ.     คําวา  ญาณอัน 
บุคคลอื่นพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ    ความวา   ความเปนผูมีญาณ 
อันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ      คือพราหมณเปนผูมีญาณ 
อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา   ไมตองอาศัยผูอ่ืน   ไมเชือ่ผูอ่ืน   ไมดาํเนินเนื่อง 
ดวยผูอ่ืน  เปนผูไมหลงใหล  มีความรูสึก  มีความระลึกได  ยอมรู  ยอม 
เห็นวาสังขารท้ังปวงไมเที่ยง    สังขารท้ังปวงเปนทุกข     ธรรมทั้งปวงเปน 
อนัตตา ฯลฯ  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งน้ันทั้งปวงมีความ 
ดับไปเปนธรรมดา  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ญาณอันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํา 
ยอมไมมีแกพราหมณ. 
 
๑. ดูขอ ๓๕๕.  
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           [๖๖๓]  คําวา  ในธรรมทั้งหลาย  ในคําวา  ความตัดสินใจแลว   
จึงถือมั่นในธรรมทั้งหลาย   ก็ไมมีแกพราหมณ   ความวา  ในทิฏฐิ  ๖๒ 
ประการ.  คําวา  ตัดสินใจแลว   คือตัดสินใจแลว  ชี้ขาด  คนหา  แสวงหา 
เทียบเคียง    ตรวจตรา    สอบสวน    ทําใหแจมแจงแลวจึงจับมั่น   ยึดมั่น 
ถือม่ัน  รวบถือ  รวมถือ  รวบรวมถือ  ถือ  ความถือ  ความยึดถือ  ความ 
ยึดมั่น  ความถือม่ัน  ความนอมใจเชื่อวา   สิ่งน้ีจริง  แน  แท    เปนตาม 
สภาพ   เปนตามจริง   ไมวิปริตดังน้ี    ยอมไมมี  ไมปรากฏ  ไมเขาไปได 
คือเปนธรรมอันพราหมณนั้นละ   ตัดขาด สงบ  ระงับ แลว   ทําใหไมควร 
เกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ความตัดสินใจ 
แลวจึงถือม่ันในธรรมท้ังหลาย  ก็ไมมีแกพราหมณ. 
           [๖๖๔]  คําวา  เพราะเหตุนั้น   พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึง 
ความวิวาทท้ังหลาย  ความวา เพราะเหตุนั้น คือเพราะการณะ เหตุ  ปจจัย  
นิทานน้ัน   พราหมณจึงเปนผูลวง  กาวลวง  กาวลวงพรอม   เปนไปลวง 
ซึ่งความทะเลาะ    ดวยทิฏฐิ     ความหมายม่ันดวยทิฏฐิ   ความแกงแยงดวย 
ทิฏฐิ  ความวิวาทดวยทิฏฐิ  ความทุมเถียงดวยทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เพราะเหตุนั้น  พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาททั้งหลาย. 
           [๖๖๕]  คําวา   เพราะพราหมณยอมไมเห็นธรรมอ่ืนโดยความ 
เปนธรรมประเสริฐ   ความวา  พราหมณยอมไมเห็น  ไมพบ  ไมแลเห็น 
ไมพินิจ ไมพิจารณาเห็นซ่ึงธรรม  คือศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก   หมูคณะ 
ทิฏฐิ  ปฏิปทา  มรรค  อ่ืน  นอกจากสติปฏฐาน  สัมมัปปธาน  อิทธิบาท 
อินทรีย  พละ   โพชฌงค  อริยมรรคมีองค ๘ วาเปนธรรมประเสริฐ  วิเศษ 
เปนประธาน อุดม  บวร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เพราะพราหมณยอมไม  
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เห็นธรรมอ่ืนโดยความเปนธรรมประเสริฐ   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํา    ยอมไมมีแกพราหมณ 
           ความตัดสินใจแลวจึงถือมั่นในธรรมทั้งหลาย     ก็ไมมแีก 
           พราหมณ  เพราะเหตุนั้น  พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลว 
           ซึ่งความวิวาทท้ังหลาย   เพราะพราหมณยอมไมเห็นธรรม 
           อื่น    โดยความเปนธรรมประเสริฐ. 
    [๖๖๖]  สมณพราหมณบางพวก    ยอมเชื่อความหมดจดดวย 
           ทิฏฐวิา       เรายอมรูยอมเห็นซึ่งความหมดจดน้ันจริงแท 
           หากวาสมณพราหมณผูหนึ่งไดเห็นแลว    สมณพราหมณ 
           ผูเห็นนั้นจะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา      พวก  
           สมณพราหมณลวงเสียแลว   ยอมกลาวความหมดจดดวย 
           ทัศนะอ่ืน. 
           [๖๖๗]  คําวา ยอมรู  ในคําวา  เรายอมรูยอมเห็นซึ่งความหมด 
จดน้ันแทจริง  ความวา เรายอมรูดวยญาณเครื่องรูจิตของผูอ่ืน   หรือยอม 
รูดวยญาณเคร่ืองรูระลึกถงึขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน     คําวา   ยอมเห็น 
ความวา  เรายอมเห็นดวยมังสจักษุหรือยอมเห็นดวยทิพยจักษุ.   คําวา   ซึ่ง   
ความหมดจดนั้นจริงแท   ความวา  ซึ่งความหมดจดน้ันแนแท   เปนจริง 
เปนตามจริง  ไมวิปริต  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  เรายอมรูยอมเห็นซึ่งความ 
หมดจดน้ันจริงแท.  
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           [๖๖๘]   คําวา สมณพราหมณบางพวกยอมเชื่อความหมดจดดวย 
ทิฏฐิ   ความวา สมณพราหมณบางพวกยอมเชื่อความหมดจด  ความหมด- 
จดวิเศษ   ความหมดจดรอบ   ความพน  ความพนวิเศษ   ความพนรอบ 
ดวยทิฏฐิ  คือสมณพราหมณบางพวกยอมเชื่อความหมดจด  ความหมดจด 
วิเศษ  ความหมดจดรอบ  ความพน  ความพนวิเศษ  ความพนรอบ   ดวย 
ทิฏฐิวา   โลกเที่ยง   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได   ยอมไมเปนอีกก็หามิได   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่ง 
อ่ืนเปลา    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   สมณพราหมณบางพวกยอมเชื่อความ 
หมดจดดวยทิฏฐิ. 
           [๖๖๙]   คําวา  ไดเห็นแลว  ในคําวา  หากวาสมณพราหมณผูหนึ่ง 
ไดเห็นแลว  สมณพราหมณผูเห็นนั้น   จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็น 
นั้นเลา  ความวา ไดเห็นแลวดวยญาณเครื่องรูจิตผูอ่ืน  ไดรูแลวดวยญาณ 
เครื่องระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน  ไดเห็นแลวดวยมังสจักษุ  หรือ 
ไดเห็นแลวดวยทิพยจักษุ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  หากวาสมณพราหมณผู 
หน่ึงไดเห็นแลว.  คําวา  สมณพราหมณผูเห็นนั้น  จะมีประโยชนอะไร 
ดวยการเห็นนั้นเลา    ความวา  สมณพราหมณนั้นจะมีประโยชนอะไรดวย 
การเห็นนั้น     คือความกําหนดรูทุกขจะมีไดอยางไร   ความละสมุทัยก็ไมมี 
ความเจริญมรรคก็ไมมี   ความทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี   ความละดวยตัดขาด 
ซึ่งราคะก็ไมมี    ความละดวยตัดขาดซ่ึงโทสะก็ไมมี    ความละดวยตัดขาด 
ซึ่งโมหะก็ไมมี   ความละดวยตัดขาดซึ่งกิเลสทั้งหลายก็ไมมี   ความตัดขาด 
ซึ่งสังสารวัฏก็ไมมี    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  หากสมณพราหมณผูหน่ึงได 
เห็นแลว   สมณพราหมณผูนั้น  จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา.  
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           [๖๗๐]   คําวา พวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอนกลาวความ  
หมดจดดวยทัศนะอ่ืน  ความวา สมณพราหมณเหลาน้ันลวงเลย  กาวลวง 
เปนไปลวงแลว     ซึ่งทางแหงความหมดจด     ทางแหงความหมดจดวิเศษ 
ทางแหงความหมดจดรอบ  ทางขาว  ทางขาวรอบ  ยอมกลาว  บอก  พูด 
แสดง  แถลง  ซึ่งความหมดจด   ความหมดจดวิเศษ   ความหมดจดรอบ 
ความพน   ความพนวิเศษ   ความพนรอบ   อ่ืนจากสติปฏฐาน   อ่ืนจาก 
สัมมัปปธาน   อ่ืนจากอิทธิบาท   อ่ืนจากอินทรีย   อ่ืนจากพละ   อ่ืนจาก 
โพชฌงค    อ่ืนจากอริยมรรคมีองค ๘ ดวยทิฏฐิ    แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี  
จึงชื่อวาพวกสมณพราหมณลวงเสียแลว   ยอมกลาวความหมดจดดวยทัศนะ 
อ่ืน  อีกอยางหนึ่ง   พระพทุธเจาท้ังหลายก็ดี   พระพุทธสาวกท้ังหลายก็ดี 
พระปจเจกพุทธะทั้งหลายก็ดี   ลวงเลย   กาวลวง  เปนไปลวงแลว  ซึ่งทาง 
แหงความไมหมดจด     ทางแหงความไมหมดจดวิเศษ     ทางแหงความไม 
หมดจดรอบ   ทางแหงความไมขาว   ทางไมขาวรอบ   โดยทิฏฐิแหงสมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน  ยอมกลาว  บอก  พูด  แสดง แถลง  ซึ่งความหมดจด 
ความหมดจดวิเศษ  ความหมดจดรอบ  ความพน    ความพนวิเศษ  ความ 
พนรอบ   ดวยสติปฏฐาน ๔   สัมมัปปธาน ๔  อิทธบิาท ๔  อินทรีย ๕ 
พละ  ๕   โพชฌงค ๗   อริยมรรคมีองค ๘   แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้   จึง 
ชื่อวาพระอริยะมีพระพุทธเจาเปนประธานลวงเสียแลว       ยอมกลาวความ 
หมดจดดวยธรรมอ่ืน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   สมณพราหมณบางพวก    ยอมเชื่อความหมดจดดวย 
           ทิฏฐวิา   เรายอมรูยอมเห็นความหมดจดน้ันจริงแท   หาก 
           วาสมณพราหมณผูหน่ึงไดเห็นแลว   สมณพราหมณผูเห็น  
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           นั้น  จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา  พวกสมณ-  
           พราหมณลวงเสียแลว  ยอมกลาวความหมดจดดวยทัศนะ 
           อื่น. 
    [๖๗๑]  นรชนเมื่อเห็นก็เห็นนามรูป   หรือเห็นแลวก็จักรูนาม- 
           รูปเหลาน้ันเทาน้ัน   นรชนเหน็นานรูปมากบาง   นอยบาง 
           โดยแท  ถึงอยางน้ัน  ผูฉลาดท้ังหลายยอมไมกลาวความ 
           หมดจดเพียงความเห็นนามรปูน้ันเลย. 
           [๖๗๒]  คําวา นรชนเมื่อเห็น  ในคําวา  นรชนเมื่อเห็นก็เห็นนาม- 
รูป   ความวา นรชนเมื่อเห็นดวยญาณเครื่องรูจิตผูอ่ืน   เมื่อเห็นดวยญาณ 
เครื่องระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน  เมื่อเห็นดวยมังสจักษุ  หรือเม่ือ 
เห็นดวยทิพยจักษุ   ก็เห็นนามรูปเทานั้นโดยเปนของเท่ียง  โดยความเปนสุข 
โดยความเปนอัตตา   มิไดเห็นความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  หรืออุบาย 
เครื่องสลัดออกแหงธรรมเหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  นรชนเมื่อเห็น 
นามรูป. 
           [๖๗๓]   คําวา หรือเห็นแลวก็รูจักนามรูปเหลาน้ันเทาน้ัน ความวา 
ครั้นเห็นแลวดวยญาณเคร่ืองรูจิตผูอ่ืน      เห็นแลวดวยเครื่องระลึกถึงขันธ 
ที่อยูอาศัยในกาลกอน   เห็นแลวดวยมังสจักษุ  หรือเห็นแลวดวยทิพยจักษุ 
ก็เห็นเพียงนามรูปเทาน้ัน   แลวจักรูโดยความเปนของเที่ยง   โดยความเปน 
สุข  โดยความเปนอัตตา  จักไมรูความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  อุบาย 
เครื่องสลัดออกแหงธรรมเหลาน้ัน   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   หรือเห็นแลว 
ก็จักรูนามรูปเหลาน้ันเทาน้ัน.  
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           [๖๗๔]  คําวา  เหน็นามรูปมากบาง  นอยบาง โดยแท  ความวา 
เมื่อเห็นนามรูปมากบาง  นอยบาง  ก็เห็นโดยความเปนของเที่ยง  โดยความ 
เปนสุข  โดยความเปนอัตตา  โดยแท เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  เห็นนามรูป 
มากบาง  นอยบาง   โดยแท. 
           [๖๗๕]  คําวา  ผูฉลาดท้ังหลาย   ในคําวา   ถึงอยางน้ัน  ผูฉลาด 
ทั้งหลายยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปน้ัน   ความวา 
พวกผูฉลาดในขันธ     ผูฉลาดในธาตุ    ผูฉลาดในอายตนะ     ผูฉลาดใน 
ปฏิจจสมุปบาท    ผูฉลาดในสติปฏฐาน   ผูฉลาดในสัมมัปปธาน   ผูฉลาด 
ในอิทธิบาท    ผูฉลาดในอินทรีย    ผูฉลาดในพละ    ผูฉลาดในโพชฌงค 
ผูฉลาดในมรรค    ผูฉลาดในผล    ผูฉลาดในนิพพาน    ผูฉลาดเหลาน้ัน 
ยอมไมกลาว   ไมบอก   ไมพูด    ไมแสดง    ไมแถลง    ซึ่งความหมดจด 
ความหมดจดวิเศษ  ความหมดจดรอบ  ความพน    ความพนวิเศษ  ความ 
พนรอบ    เพียงความเห็นนามรูป    ดวยญาณเครื่องรูจิตผูอ่ืน    ดวยญาณ 
เครื่องระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน   ดวยมังสจักษุ   หรอืดวยทิพย- 
จักษุ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ถึงอยางนั้น   ผูฉลาดท้ังหลายยอมไมกลาว 
ความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลย   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   นรชนเมื่อเหน็ก็เห็นนามรูป    หรือเหน็แลวก็จักรูนาม- 
           รูปเหลาน้ันเทาน้ัน   นรชนเหน็นานรูปมากบาง  นอยบาง 
           โดยแท   ถึงอยางน้ัน  ผูฉลาดท้ังหลายยอมไมกลาวความ 
           หมดจดเพียงความเห็นนามรปูน้ันเลย.  
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    [๖๗๕]   ก็นรชนผูกลาวดวยถือมั่น  เปนผูอันใคร ๆ  ไมพึง 
           แนะนําใหดีได      เปนผูเชิดทิฏฐิกําหนดไวในเบื้องหนา 
           อาศัยวัตถุใด   ก็กลาววัตถุนั้นวางามในเพราะทิฏฐิ   นรชน 
           ผูกลาวความหมดจดนั้น   ไดเห็นวาแทในทิฏฐินั้น. 
           [๖๗๗]  คําวา  กน็รชนผูกลาวดวยความถือมั่น  เปนผูอันใคร ๆ 
ไมพึงแนะนําใหดีได ความวา  นรชนผูกลาวดวยความถือม่ันวา  โลกเท่ียง 
สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา  ผูกลาวดวยความถือม่ันวา  โลกไมเที่ยง  ฯลฯ 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได   ยอมไมเปนอีกก็หามิได  สิ่ง 
นี้แหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลา.     คําวา  เปนผูอันใคร ๆ ไมพึงแนะนําใหดีได 
ความวา   นรชนผูกลาวดวยความถือม่ัน   เปนผูอันใคร ๆ ยากท่ีจะแนะนํา 
ได   ยากท่ีจะใหรูได   ยากท่ีจะใหเขาใจได    ยากท่ีจะใหเห็นได    ยากท่ีจะ 
ใหเลื่อมใสได    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ก็นรชนผูกลาวดวยความถือม่ัน 
เปนผูอันใคร ๆไมพึงแนะนําใหดีได. 
           [๖๗๘]  คําวา  เปนผูเชิดทิฏฐิที่กําหนดไวในเบื้องหนา  ความวา 
เปนผูเชิดทิฏฐิที่กําหนด   ปรุงแตง   ต้ังอยูดีแลว   ไวในเบื้องหนา    คือทํา 
ทิฏฐิออกหนาเที่ยวไป   มีทิฏฐิเปนธงชัย   มีทฏิฐิเปนธงยอด   มีทิฏฐิเปน 
ใหญ   ถูกทิฏฐิหอมลอมเที่ยวไป  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  เปนผูเชิดทิฏฐิที่ 
กําหนดไวในเบื้องหนา. 
           [๖๗๙]  คําวา  อาศัยวัตถุใด   ในคําวา  อาศัยวัตถุใด    กก็ลาว 
วัตถุนั้นวางามในเพราะทิฏฐินั้น  ความวา  อาศัย   อิงอาศัย   พัวพัน  เขาถึง 
ติดใจ  นอมใจ   ถึงแลว ซึง่วัตถุ  คือศาสดา  ธรรมท่ีศาสดาบอก หมูคณะ  
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ทิฏฐิ  ปฏิปทา มรรค  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   อาศัยวัตถุใด.  คําวา   ใน   
เพราะทิฏฐน้ัน  ความวา ในเพราะทิฏฐิ  ความควร   ความชอบใจ  ลัทธ ิ
ของตน. คําวา  ก็กลาววัตถุนั้นวางาม  ความวา เปนผูกลาววัตถุนั้นวางาม 
กลาววาดี  กลาววาเปนบัณฑิต  กลาววาเปนธีรชน  กลาววามีญาณ   กลาว 
โดยลักษณะ  กลาวโดยการณะ  กลาวโดยฐานะ  โดยลัทธิของตน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อาศัยวัตถุใด   ก็กลาววัตถุนั้นวางามในเพราะทิฏฐิ. 
           [๖๘๐]   คําวา  ผูกลาวความหมดจด     ในคําวา    ผูกลาวความ 
หมดจดนั้น     ไดเห็นวาแทในทิฏฐินั้น    ความวา    กลาวความหมดจด 
กลาวความหมดจดวิเศษ       กลาวความหมดจดรอบ        กลาวความขาว 
กลาวความขาวรอบ    อีกอยางหน่ึง    ผูมีความเห็นความหมดจด   มีความ 
เห็นหมดจดวิเศษ    มีความเห็นความหมดจดรอบ     มีความเห็นความขาว 
มีความเห็นความขาวรอบ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ผูกลาวความหมดจด. 
คําวา  ในทิฏฐินั้น  คือในทิฏฐิ  ความควร  ความชอบใจ   ลัทธขิองตน. 
คําวา  ไดเห็นวาแท  ความวา ไดเห็น ไดพบ ไดประสบ  ไดแทงตลอด 
วา   แท   แนนอน   จริง   เปนตามจริง  ไมวิปริต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
นรชนผูกลาวความหมดจดน้ัน    ไดเห็นวาแทในทิฏฐินั้น    เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   นรชนผูกลาวดวยความถือมั่น     เปนผูอันใคร ๆ ไม 
           พึงแนะนําใหดีได   เปนผูเชิดทิฏฐิที่กําหนดไวในเบื้องหนา 
           อาศัยวัตถุใดก็กลาววัตถุนั้นวางามในเพราะทิฏฐินั้น  นรชน 
           ผูกลาวความหมดจดนั้น  ไดเห็นวาแทในทิฏฐินั้น.  
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    [๖๘๑]   พราหมณทราบดวยญาณแลว   ยอมไมเขาถึงซ่ึงความ  
           กําหนด   ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ    ทั้งไมมีตัณหาหรือ 
           ทิฏฐิเปนเครื่องผูกเพราะญาณ   พราหมณนัน้รูแลว    ยอม 
           วางเฉยซึ่งสมมติทั้งหลายท่ีปุถุชนใหเกิด       สวนสมณ- 
           พราหมณเหลาอื่นยอมถือมั่น. 
           [๖๘๒]   ศัพทวา  น   ในคําวา   พราหมณทราบดวยญาณแลวยอม 
ไมเขาถึงความกําหนด  เปนศัพทปฏิเสธ   ชื่อวาพราหมณ  คือบุคคลชื่อวา 
เปนพราหมณ   เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม  ๗  ประการ   ฯลฯ   อัน 
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย    เปนผูคงที่   ชื่อวาเปนพราหมณ.   คําวา  ความ 
กําหนด     ไดแกความกําหนด ๒ อยาง     คือความกําหนดดวยตัณหา  ฯลฯ 
ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑  ฯลฯ    นี้ชือ่วาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ 
นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ.   ญาณ  เรียกวาสังขาร   ไดแกความรู  ความ 
รูชัด  ฯลฯ   ความไมหลง    ความเลือกเฟนธรรม  ความเห็นชอบ.   คําวา 
พราหมณทราบดวยญาณแลว    ยอมไมเขาถึงความกําหนด      ความวา 
พราหมณทราบ   พินิจ  พิจารณา   ทําใหแจมแจง   ทําใหเปนแจงดวยญาณ 
วา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ฯลฯ   สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
มีความเกิดเปนธรรมดา  สิ่งน้ัน  ทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา  ดังนี้แลว 
ยอมไมเขาถึง  ไมเขาไปถึง ไมถือ  ไมยึดมั่น  ไมถือม่ัน  ซึ่งความกําหนด 
ดวยตัณหา  หรือความกําหนดวยทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พราหมณ 
ทราบดวยญาณแลว   ยอมไมเขาถึงความกําหนด. 
           [๖๘๓]   คําวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ  ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐ ิ 
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เปนเครื่องผูกเพราะญาณ   ความวา  พราหมณนั้นละ   ตัดขาด สงบ  ระงับ  
ทําไมใหควรเกิดข้ึน     เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    ซึ่งทิฏฐิ  ๖๒  ประการ 
ไมดําเนิน  ไมออก  ไมเลือ่น   ไมเคลือ่นไปดวยทิฏฐิ  ทั้งไมถึง  ไมกลับ 
มาถึงทิฏฐินั้นโดยความเปนสาระ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมเปนผูแลนไป 
ดวยทิฏฐิ.  คําวา  ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเครื่องผูกเพราะญาณ    ความ 
วา  พราหมณยอมไมทําตัณหาเปนเครื่องผูก   หรอืทิฏฐิเปนเคร่ืองผูก  คือ 
ไมยังตัณหาหรือทิฏฐิเปนเครื่องผูกใหเกิด   ใหเกดิพรอม   ใหบังเกิด   ให 
บังเกิดเฉพาะ   เพราะญาณในสมาบัติ  ๘   เพราะญาณในอภิญญา ๕   หรอื 
เพราะญาณท่ีผิด  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ  ทั้งไมมี 
ตัณหาหรือทิฏฐิเปนเครื่องผูกเพราะญาณ. 
           [๖๘๘]   คําวา  รูแลว   ในคําวา  พราหมณนั้นรูแลว . . . ซึ่งสมมติ 
ทั้งหลายท่ีปุถุชนใหเกิด  ความวา  รู  ทราบ พินิจ  พิจารณา  ทําใหแจม- 
แจง    ทําใหเปนแจงวา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง    สังขารทั้งปวงเปนทุกข 
ฯลฯ    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทั้งปวงมีความดับไป 
เปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พราหมณนั้นรูแลว  ทฏิฐิ ๖๒ประการ 
เรียกวา สมมติ.  ทฏิฐิทั้งหลายชื่อวา  ปุถุชชา   เพราะทิฏฐิเหลาน้ัน   อัน 
ปุถุชนใหเกดิ    หรือเพราะชนตางๆ  มากใหเกิด     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา 
พราหมณนั้นรูแลว . . .ซึง่สมมติทั้งหลายที่ปุถุชนใหเกิด. 
           [๖๘๕]  คําวา   ยอมวางเฉย    สวนพวกสมณพราหมณเหลาอื่น 
ยอมถือมั่น  ความวา  พวกสมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือ  ยึดม่ัน    ถือม่ัน 
ดวยสามารถแหงตัณหา   ดวยสามารถแหงทิฏฐิ   สวนพระอรหันตยอมวาง 
เฉย   ไมถือ   ไมยึดมั่น   ไมถือม่ัน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ยอมวางเฉย  
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สวนสมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ัน  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสตอบวา 
                   พราหมณทราบดวยญาณแลว  ยอมไมเขาถึงซ่ึงความ 
           กําหนด    ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ     ทั้งไมมีตัณหาหรือ 
           ทิฏฐิเปนเครื่องผูกเพราะญาณ   พราหมณนัน้รูแลว   ยอม 
           วางเฉยซึ่งสมมติทั้งหลายท่ีปุถุชนใหเกิด   สวนพวกสมณ- 
           พราหมณเหลาอื่น  ยอมถือมั่น. 
    [๖๘๖]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบอีกวา)   มุนีสละแลวซ่ึง 
           กิเลสเครื่องรอยรัดท้ังหลายในโลกน้ี   เมื่อชนท้ังหลายเกิด 
           วิวาทกัน   ยอมไมเปนผูแลนไปดวยธรรมที่ทําใหเปนพวก 
           มุนีนัน้เมื่อชนท้ังหลายไมสงบ  ก็เปนผูสงบ   วางเฉย   ไม 
           ถือมัน่  สมณพราหมณเหลาอืน่  ยอมถือมัน่. 
           [๖๘๗]  ชื่อวา   กเิลสเครื่องรอยรัด     ในคําวา     มุนีสละแลว 
ซึ่งกิเลสเครื่องรอยรัดท้ังหลายในโลกน้ี         ไดแก   กิเลสเครือ่งรอยรัด 
๔  อยาง  คือกิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย   คืออภิชฌา  พยาบาท  สีลัพพัตต- 
ปรามาส   ความยึดมั่นวาสิ่งน้ีจริง.    ความกําหนัดในทิฏฐิของตน   ชื่อวา 
กิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย    คืออภิชฌา.    ความอาฆาต    ความไมยินดี 
ในถอยคําของผูอ่ืน  ชื่อวากิเลสเครื่องรอยรัดทางกาย  คือพยาบาท.  ความ 
ยึดถือศีลพรต      หรือท้ังศีลและพรตของตน     ชือ่วากิเลสเครื่องรอยรัด 
ทางกาย     คือสีลัพพัตตปรามาส.   ทฏิฐิของตน   ชือ่วาเครื่องรอยรัดทาง 
กาย    คืออิทังสัจจาภินิเวสะ    ความยึดมั่นวาสิ่งน้ีจริง.    คําวา  สละแลว  
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ความวา   ปลอยหรือวางแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย    อีกอยางหนึ่ง 
ความวา  แกแลวหรือคลายแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอยรัดที่ผูก  รัด  พัน เหน่ียว 
รั้ง  เกาะเกี่ยว  พัวพัน  คลองไว  เหมือนชนทั้งหลาย   ทําความปลดปลอย 
คานหาม  รถ  หรือเกวียนฉะน้ัน.    คําวา  มุนี     ความวา  ญาณเรียกวา 
โมนะ    ไดแก   ความรู   ความรูชัด ฯลฯ   กาวลวงธรรมเปนเครื่องของ 
และตัณหาเพียงดังขาย บุคคลน้ันชื่อวามุนี.  คําวา  ในโลกนี ้ คือในทิฏฐินี้  
ฯลฯ  ในมนษุยโลกนี้  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   มุนสีละแลวซ่ึงกิเลสเปน 
เครื่องรอยรัดทั้งหลายในโลกน้ี. 
           [๖๘๘]  คําวา เมือ่ชนท้ังหลายเกิดวิวาทกัน  ไมเปนผูแลนไปดวย 
ธรรมที่ทําใหเปนพวก   ความวา  เมื่อชนทั้งหลายมีความวิววาทกันเกิดข้ึน 
เกิดพรอม  บงัเกิด  บังเกิดเฉพาะ  ปรากฏ  คือเมื่อชนทั้งหลายถึงฉันทาคติ 
ถึงโทสาคติ  ถึงโมหาคติ   ถึงภยาคติ  มุนียอมไมถึงฉันทาคติ  ไมถึงโทสาคติ 
ไมถึงโมหาคติ  ไมถึงภยาคติ  ไมถึงดวยสามารถราคะ  โทสะ  โมหะ   มานะ 
ทิฏฐิ   อุทธัจจะ   วิจิกิจฉา  อนุสัย  ยอมไมดําเนิน  ออก เคลื่อน  เคลื่อนไป 
ดวยธรรมท้ังหลายท่ีทําใหเปนพวก เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เมื่อชนทั้งหลาย 
เกิดวิวาทกัน   ยอมไมเปนผูแลนไปดวยธรรมที่ทําใหเปนพวก. 
           [๖๘๙]  คําวา  สงบ  ในคําวา  มนุีนั้น   เมื่อชนท้ังหลายไมสงบ 
ก็เปนผูสงบ   วางเฉย    ความวา  ชื่อวาเปนผูสงบ  เขาไปสงบเงียบ  ดับ 
ระงับแลว  เพราะเปนผูมีราคะ   โทสะโมหะ ฯลฯ  อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
สงบ  เงียบ  เขาไปสงบ  เย็น  ดับ   หายไป   ระงับแลว    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา เปนผูสงบ.   คําวา  เมื่อชนท้ังหลายไมสงบ   คือเมื่อชนทั้งหลาย 
ไมสงบ  ไมเขาไปสงบ   ไมเงียบ  ไมดับ   ไมระงับแลว   เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  เมื่อชนท้ังหลายไมสงบ  ก็เปนผูสงบ.   คําวา มุนีนั้น . . . เปนผูวาง  
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เฉย    ความวา พระอรหันตเปนผูประกอบดวยอุเบกขามีองค  ๖   คือเห็น 
รูปดวยจักษุแลว    ไมดีใจ   ไมเสียใจ   เปนผูวางเฉย   มีสติ   มสีัมปชัญญะ 
ไดยินเสียงดวยหูแลว ฯลฯ  บุคคลน้ันเปนผูมีอินทรียอันอบรมแลว    ฝกด ี
แลว  รอคอยกาลมรณะอยู   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  มุนีนั้น  เมือ่ชนทั้งหลาย 
ไมสงบ   ก็เปนผูสงบ   วางเฉย. 
           [๖๙๐]   คําวา   เปนผูไมถือมั่น   สมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือ 
มั่น  ความวา สมณพราหมณเหลาอ่ืน  ยอมถือ  ยึดมั่น  ถือม่ัน  ดวยสามารถ 
ตัณหา    ดวยสามารถทิฏฐิ    พระอรหันตยอมวางเฉย   ไมถือ   ไมยึดมั่น 
ไมถือม่ัน  เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา  เปนผูไมถือม่ัน  สมณพราหมณเหลาอ่ืน 
ยอมถือม่ัน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   มุนีสละแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอยรัดท้ังหลายในโลกน้ี  
           เมื่อชนท้ังหลายเกิดวิวาทกัน     ยอมไมเปนผูแลนไปดวย 
           ธรรมที่ทําใหเปนพวก    มุนีนัน้    เมื่อชนทั้งหลายไมสงบ 
           ก็เปนผูสงบ   วางเฉย  ไมถือมัน่   สมณพราหมณเหลาอ่ืน 
           ยอมถือมั่น. 
    [๖๙๑]   มนุีละอาสวะอันมีในกอน   ไมทําอาสวะใหม  ไมเปน 
           ผูดําเนินไปดวยความพอใจ     ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความ 
           ถือมัน่   มุนีนั้นเปนธีรชน   พนขาดแลวจากทิฏฐิทั้งหลาย 
           ไมเปนผูติเตียนตน  ยอมไมติดอยูในโลก. 
           [๖๙๒]   คําวา มนุีละอาสวะอันมีในกอน    ไมทําอาสวะใหม  ความ 
วา รูป เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ  สวนอดีต  เรียกวา  อาสวะอันมี  
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ในกอน   กิเลสเหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะปรารภถึงสังขารสวนอดีต   มุนลีะ 
สลัด   บรรเทา   ทําใหสิน้ไป   ใหถึงความไมมี   ซึ่งกิเลสเหลาน้ัน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา ละอาสวะอันมีในกอน.  คําวา  ไมทําอาสวะใหม  ความวา 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณ  สวนปจจุบัน   เรียกวา  อาสวะใหม. 
มุนีไมทําความพอใจ   ไมทําความรักใคร   ไมทําความกําหนัด  ปรารภถึง 
สังขารสวนปจจุบัน  คือไมใหเกิด  ไมใหเกิดพรอม  ไมใหบังเกิด   ไมให 
บังเกิดเฉพาะ  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  มุนีละอาสวะอันมีในกอน   ไมทํา 
อาสวะใหม. 
           [๖๙๓]  คําวา  ไมเปนผูดําเนินไปดวยความพอใจ   ในคําวา  ไม 
เปนผูดําเนินไปดวยความพอใจ        ทัง้ไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน 
ความวา   ไมถึงฉันทาคติ   ไมถึงโทสาคติ   ไมถึงโมหาคติ  ไมถึงภยาคติ 
ไมถึงดวยสามารถราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทฏิฐิ  อุทธัจจะ  วิจิกิจฉา 
อนุสัย   ไมดาํเนิน  ออก  เลื่อน  เคลื่อนไปดวยธรรมท้ังหลายท่ีทําใหเปน 
พวก    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ไมเปนผูดําเนินดวยความพอใจ.    คําวา 
ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่น   ความวา  นรชนเปนผูกลาวดวยความ 
ถือม่ันวา   โลกเท่ียง   สิ่งนี้แหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  โลกไมเที่ยง  สิ่งน้ีแหละ 
จริง     สิ่งอ่ืนเปลา ฯลฯ     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได 
ยอมไมเปนอีกก็หามิได    สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา  ฯลฯ   (ไมเปนผู 
กลาวดวยความถือม่ันอยางนั่น)  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ไมเปนผูดําเนิน 
ดวยความพอใจ  ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือม่ัน. 
           [๖๙๔]    คําวา มุนีนั้นเปนธีรชน  พนขาดแลวจากทิฏฐิ   ความวา  
ทิฏฐิ  ๖๒  ประการ  อันมนุีนั้นละ   ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทําไมใหควร  
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เกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   มุนีนั้นเปนผูพนขาด   ไมเกี่ยวของ   
ดวยทิฏฐิทั้งหลาย  ยอมเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู. คําวา เปนธีรชน 
คือเปนผูมีปญญาเครื่องทรงจํา     เปนบัณฑิต   มีปญญา    มีปญญาเครื่อง 
ตรัสรู   มีญาณ   มีปญญาแจมแจง    มปีญญาเครื่องทําลายกิเลส    เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  มุนีนั้นเปนธีรชน  พนขาดแลวจากทิฏฐิทั้งหลาย. 
 

                    วาดวยเหตุที่ติเตียนมี  ๒   อยาง 
           [๖๙๕]  ชื่อวา  ความติด   ในคําวา    ไมเปนผูติเตียนตน   ยอม 
ติดในโลก  ไดแกความติด ๒ อยาง   คือความติดดวยตัณหา ๑  ความติด 
ดวยทิฏฐิ  ๑  ฯลฯ   นี้ชื่อวาความติดตัวตัณหา  ฯลฯ   นี้ชื่อวาความติด 
ดวยทิฏฐิ    มุนีนั้นละความติดดวยตัณหา    สละคืนความติดดวยทิฏฐิแลว 
เพราะละความติดดวยตัณหา  สละคืนความติดดวยทิฏฐิ  จึงเปนผูอันตัณหา 
และทิฏฐิไมเขาไปติด   ยอมไมติด   ไมเปอน   ไมเขาไปติด  ในอบายโลก 
มนุษยโลก  เทวโลก  ขันธโลก  ธาตุโลก  อายตนโลก  คือเปนผูอันตัณหา 
และทิฏฐิไมติด   ไมเปอน   ไมเขาไปติด  ออก   สลัดออก  พนขาด  ไม 
เกี่ยวของแลว   เปนผูมีจิตปราศจากเขตแดนกิเลสอยู  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
ยอมไมติดในโลก.  คําวา   ไมเปนผูติเตียนตน  ความวา บุคคลยอมติเตียน 
ไดดวยเหตุ ๒ อยาง   คือเพราะกระทําอยางหน่ึง  เพราะไมการทําอยางหน่ึง 
บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางไร   บุคคลยอม 
ติเตียนตนไดวา    เราทํากายทุจริต    เราไมทํากายสุจริต    เราทําวจีทุจริต  
เราไมทําวจีสุจริต  เราทํามโนทุจริต   เราไมทํามโนสุจริ  เราทําปาณาติบาต 
ฯลฯ  เราทํามิจฉาทิฏฐิ  เราไมทําสัมมาทิฏฐิ  บุคคลยอมติเตียนตนเพราะ  
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กระทําและเพราะไมการทําอยางนี้.   อีกอยางหนึ่ง  บุคคลยอมติเตียนตนวา  
เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีลทัง้หลาย       เราเปนผูไมคุมครองทวาร 
ในอินทรียทัง้หลาย     เราเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ     เราเปนผูไม 
หม่ันประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนอยู      เราเปนผูไมประกอบดวยสติ 
สัมปชัญญะ     เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔    เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ 
เราไมไดเจริญอิทธิบาท  ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕  เราไมไดเจริญพละ ๕ 
เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗      เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘      เราไม 
กําหนดรูทุกข   เราไมละสมุทัย    เราไมเจริญมรรค    เราไมทําใหแจงซ่ึง 
นิโรธ   บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้   มุนี 
ไมกระทํากรรมเปนเหตุ  ติเตียน  คือไมยังกรรมนัน้ใหเกิด  ใหเกิดพรอม 
ใหบังเกิด   ใหบังเกิดเฉพาะอยางนี้   จึงชื่อวาเปนผูไมติเตียนตน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ไมเปนผูติเตียนตน  ยอมไมติดในโลก    เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   มุนีละอาสระอันมีในกอน  ไมทําอาสวะใหม  ไมเปน 
           ผูดําเนินไปดวยความพอใจ     ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความ 
           ถือมัน่    มุนีนั้นเปนธีรชน   พนขาดแลวจากทิฏฐิทั้งหลาย 
           ไมเปนผูติเตียนตน  ยอมไมติดอยูในโลก. 
    [๖๙๖]   มนุีนั้น    กําจัดเสนาแลวในธรรมทั้งปวง   คือในรปูท่ี 
           เห็น   ในเสียงท่ีไดยิน  ในอารมณที่ทราบ   มุนีนั้น  เปน 
           ผูปลงภาระลงแลว   พนขาดแลว   ไมมีความกําหนด   ไม  
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           เขาไปยินดี    ไมมีความปรารถนา    พระผูมีพระภาคเจา   
           ตรัสวาดังน้ี. 
           [๖๙๗]   มารเสนา  เรียกวา  เสนา  ในคําวา มุนีนั้น  กําจัดเสนา 
แลวในธรรมทั้งปวง  คือในรูปที่เห็น  ในเสียงที่ไดยิน  ในอารมณที่ทราบ 
กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความ 
ผูกโกรธ  ความลบหลู  ความตีเสมอ  ความริษยา  ความตระหน่ี   ความลวง 
ความโออวด  ความกระดาง  ความแขงดี  ความถือตัว  ความดูหมิ่น ความ 
เมา   ความประมาท    กิเลสทั้งปวง   ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวาย 
ทั้งปวง   ความเรารอนท้ังปวง   ความเดือดรอนท้ังปวง    อกุสลาภิสังขาร 
ทั้งปวง     ชือ่วามารเสนา     สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   กิเลสกาม      เรากลาววาเปนมารเสนาที่  ๑  ของทาน 
           ความไมยินดี           เรากลาววาเปนมารเสนาที่  ๒  ของทาน 
           ความหิวกระหาย     เรากลาววาเห็นมารเสนาที่   ๓  ของทาน 
           ตัณหาเรากลาววาเปนมารเสนาที่   ๔  ของทาน   ความงวง- 
           เหงาหาวนอน       เรากลาววาเปนมารเสนาที่   ๕  ของทาน 
           ความขลาด   เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี  ๖  ของทาน  ความ 
           ลังเลใจ   เรากลาววาเปนมารเสนาที่   ๗ ของทาน   ความ 
           ลบหลู   ความกระดาง   เรากลาววาเปนมารเสนาท่ี   ๘ ของ 
           ทาน  ลาภ   ความสรรเสริญ    สักการะ   และยศ   ที่ได 
           มาโดยหางผิด      เรากลาววาเปนมารเสนาที่  ๙  ของทาน 
           ความยกตนและขมคนอื่น   เรากลาววาเปนมารเสนาที่   ๑๐  
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           ของทาน  ดูกอนพระยามาร   เสนาของทานน้ีเปนผูมีปกติ 
           กําจัดบุคคลผูมีธรรมดํา   คนไมกลายอมไมชนะมารเสนา 
           นั้นได   สวนคนกลายอมชนะได    ครั้นชนะแลวยอมได 
           ความสุข   ดังน้ี. 
           เมื่อใด  มารเสนาทั้งหมด  และกิเลสอันทําความเปนปฏิปกษทั้งหมด 
อันมุนีชนะ   ใหพายแพ   ทําลายเสีย    กําจัดเสีย   ทําใหไมสูหนาแลว   ดวย 
อริยมรรค   ๔   เมื่อน้ัน   มุนีนั้น     เรยีกวา   เปนผูกําจัดเสนาแลว   มุนีนั้น 
กําจัดเสนาในรูปที่เห็น    ในเสียงที่ไดยิน   ในอารมณที่ทราบ    ในอารมณ 
ที่รูแจงแลว    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    มุนีนั้น     กําจัดเสนาแลวในธรรม 
ทั้งปวง  คือ ในรูปที่เห็น   ในเสียงที่ไดยิน  ในอารมณที่ทราบ. 
   

                          วาดวยภาระ  ๓  อยาง 
           [๖๙๘]  ชื่อวาภาระ   ในคําวา  มนุีนั้น   เปนผูปลงภาระลงแลว 
พนขาด      ไดแกภาระ ๓ อยาง    คือ   ขันธภาระ  ๑   กิเลสภาระ  ๑ 
อภิสังขารภาระ  ๑. 
           ขันธภาระเปนไฉน  รูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ 
ในปฏิสนธิ   นี้ชื่อวา  ขันธภาระ. 
           กิเลสภาระเปนไฉน  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ฯลฯ  อกุสลาภิสังขาร 
ทั้งปวง  นี้ชื่อวา  กิเลสภาระ. 
           อภิสังขารภาระเปนไฉน      ปญุญาภิสังขาร       อปุญญาภิสังขาร 
อเนญชาภิสังขาร   นีช้ื่อวา  อภิสังขารภาระ.  ขันธภาระ   กิเลสภาระ  และ 
อภิสังขารภาระ  เปนสภาพอันมุนีละแลว   มีรากอันตัดขาดแลว   ทําไมให 
มีที่ต้ังดังตาลยอดดวน     ใหถึงความไมมีในภายหลัง     มีความไมเกิดข้ึน  
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ตอไปเปนธรรมดา    เมื่อใด   เมื่อน้ัน   มุนีนั้นเรียกวา    เปนผูปลงภาระ  
ลงแลว     มภีาระตกไปแลว      มีภาระอันปลดแลว     มีภาระอันปลอยแลว 
มีภาระอันวางแลว   มีภาระระงับแลว. 
 

                               วาดวยโมเนยยะ  ๓  อยาง 
           คําวา   มุนี    ความวา   ญาณเรียกวาโมนะ  ไดแกปญญา   ความรูทั่ว 
ความเลือกเฟน  ความเลือกเฟนทั่ว  ความเลือกเฟนธรรม  ความกําหนดดี 
ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนดเฉพาะ   ความเปนบัณฑิต   ความ 
เปนผูฉลาด    ความเปนผูมีปญญารักษาตน      ปญญาเปนเครื่องจําแนก 
ปญญาเปนเครื่องคิด    ปญญาเปนเครื่องเขาไปเห็น    ปญญาอันกวางขวาง 
ดุจแผนดิน   ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส  ปญญาอันนําไปรอบ    ปญญา 
เปนเครื่องเห็นแจง     ความรูสึกตัว     ปญญาเปนเครื่องเจาะแทง    ปญญา 
เปนเครื่องเห็นชัด    ปญญาเปนใหญ    ปญญาเปนกําลัง    ปญญาเปนดัง 
ศาสตรา     ปญญาเพียงดังปราสาท     ปญญาอันสวาง   ปญญาอันแจมแจง 
ปญญาอันรุงเรือง   ปญญาเปนดังแกว  ความไมหลง   ความเลือกเฟนธรรม 
ความเห็นชอบ  บุคคลประกอบดวยญาณน้ัน  ชื่อวาเปนมุนี คือ  ผูถึงญาณ 
ที่ชื่อวาโมนะ    โมเนยยะ  (ธรรมเครือ่งทาความเปนมุนี)  ม ี ๓  อยา   คือ 
โมเนยยธรรมทางกาย  ๑       โมเนยยธรรมทางวาจา   ๑        โมเนยยธรรม 
ทางใจ ๑. 
           โมเนยยธรรมทางกายเปนไฉน   การละกายทุจริต ๓  อยาง   ชื่อวา 
โมเนยยธรรมทางกาย  กายสุจริต ๓ อยาง  ญาณมีกายเปนอารมณ   ความ 
กําหนดรูกาย     มรรคอันสหรคตดวยปริญญา      การละฉันทราคะในกาย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 261 

ความดับแหงการสังขาร    ความบรรลุจตุตถฌาน     แตละอยาง  ๆ  ชื่อวา 
โมเนยยธรรมทางกาย  นี้ชื่อวา  โมเนยยธรรมทางกาย. 
           โมเนยยธรรมทางวาจาเปนไฉน   การละวจีทุจริต ๔ อยาง  ชื่อวา 
โมเนยยธรรมทางวาจา   วจีสุจริต ๔ อยาง  ญาณมีวาจาเปนอารมณ  ความ 
กําหนดรูวาจา    มรรคอันสหรคตดวยปริญญา    การละฉันทราคะในวาจา 
ความดับแหงวจีสังขาร    ความบรรลทุุติยฌาน    แตละอยาง ๆ ชื่อวา 
โมเนยยธรรมทางวาจา   นี้ชื่อวา   โมเนยยธรรมทางวาจา. 
           โมเนยยธรรมทางใจเปนไฉน  การละมโนทุจริต ๓ อยาง   ชื่อวา 
โมเนยธรรมทางใจ   มโนสุจริต ๓ อยาง   ญาณมีจิตเปนอารมณ   ความ 
กําหนดรูจิต  มรรคอันสหรคตดวยปริญญา  การละฉันทราคะในจิต  ความ 
ดับแหงจิตตสังขาร   ความบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ   แตละอยาง ๆ   ชื่อวา 
โมเนยยธรรมทางใจ   นี้ชื่อวา   โมเนยยธรรมทางใจ. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
                   บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวมุนี   ผูเปนมนุีทางกาย   เปน 
           มุนีทางวาจา    เปนมุนีทางใจ    ไมมีอาสวะวา   เปนผูถึง 
           พรอมดวยธรรมที่ทําใหเปนมนุี        เปนผูละกิเลสท้ังปวง 
           บัณฑติท้ังหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย       เปนมนุี  
           ทางวาจา   เปนมนุีทางใจ   ไมมีอาสวะวา   เปนผูถึงพรอม 
           ดวยธรรมที่ทําใหเปนมุนี    เปนผูมีบาปอันลางเสียแลว. 
           บุคคลผูประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนมุนีเหลาน้ัน     ชื่อวาเปนมุนีมี 
๖  จําพวก  คือ  อาคารมุนี   อนาคารมุนี   เสขมุนี  อเสขมุนี    ปจเจกมุนี 
มุนิมุนี.  อาคารมุนีเปนไฉน  ชนเหลาใดเปนผูครองเรือน มีบทคือนิพพาน  
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อันเห็นแลวมีศาสนาอันรูแจงแลว  ชนเหลาน้ี  ชื่อวาอาคารมุนี. อนาคารมุนี 
เปนไฉน  ชนเหลาใดออกบวช    มีบทคือนิพพานอันเห็นแลว    มีศาสนา 
อันรูแจงแลว   ชนเหลาน้ีชื่อวา  อนาคารมุนี.  พระเสขะ ๗ จําพวก  ชื่อวา 
เสขมุนี.  พระอรหันตทั้งหลาย    ชื่อวา  อเสขมุน.ี   พระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลาย     ชื่อวา    ปจเจกมุนี       พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ชื่อวา  มุนมินุี. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   บุคคลไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง     เปนแตผูเปลา 
           มิใชผูรู   สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต  ถือธรรมอันประเสรฐิ 
           ละเวนบาปทั้งหลาย  เหมือนคนท่ีถือเครื่องชั่งต้ังอยูฉะนั้น 
           บุคคลน้ันชื่อวาเปนมุนี   เรียกวามุนีโดยเหตุนั้น   บุคคลใด 
           ยอมรูโลกท้ัง  ๒  บุคคลนั้นเรียกวามุนีโดยเหตุนั้น   บุคคล 
           ใดรูธรรมของอสตับุรุษและธรรมของสัตบุรุษ       ในโลก 
           ทั้งปวงท้ังภายในและภายนอก     กาวลวงธรรมเปนเครื่อง 
           ของและตัณหาเพียงดังวาขายดํารงอยู     เปนผูอันเทวดา 
           และมนุษยบูชาแลว  บุคคลนั้นชื่อวาเปนมุนี. 
           คําวา  พนขาดแลว  ความวา  จิตของมุนีพน  พนขาด   พนวิเศษดี 
แลวจากราคะ     โทสะ     โมหะ  ฯลฯ   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  มุนีนั้นเปนผูปลงภาระลงแลว  พนขาดแลว. 
           [๖๙๙]  ชื่อวา  ความกําหนด  ในคําวา  ไมมคีวามกําหนด   ไม 
เขารูปยินดี  ไมมีความปรารถนา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดังน้ี   ไดแก 
ความกําหนด ๒ อยาง    คือ  ความกําหนดดวยตัณหา       ความกําหนด 
ดวยทิฏฐิ  ๑ ฯลฯ  นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ   นีช้ื่อวาความ  
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กําหนดดวยทิฏฐิ  มุนีนั้นละความกําหนดดวยตัณหา  สละคืนความกําหนด   
ดวยทิฏฐิแลว  เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนด 
ดวยทิฏฐิ    จึงยอมไมกําหนดความกําหนดดวยตัณหา    หรือความกําหนด 
ดวยทิฏฐิ  คือ  ไมใหเกิด   ไมใหเกิดพรอม  ไมใหบังเกิด    ไมใหบังเกิด 
เฉพาะ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ไมมีความกําหนด.  คําวา  ไมเขาไปยินดี 
ความวา  พาลปุถชุน   ทั้งปวงยอมกําหนัด     พระเสขะ ๗ จําพวกรวมทั้ง 
กัลยาณปุถุชน  ยอมยินด ี ยินดียิ่ง  ยินดียิ่งเฉพาะ   เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง 
เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ      เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง 
สวนพระอรหันตเปนผูยินดี  ยินดียิ่ง  ยินดียิ่งเฉพาะแลว    คือ เปนผูออก 
สละ  พนขาด  ไมเกี่ยวของ  พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ไมมีความกําหนด  ไมเขาไปยินดี.   คําวา   ไมมีความ 
ปรารถนา   ความวา    ตัณหา   เรียกวา   ความปรารถนา   ไดแก    ราค- 
สาราคะ  ฯ ล ฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล  ความปรารถนานั้น   อันมุนีใด 
ละ   ตัดขาด   สงบ   ระงับแลว    ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟ 
คือญาณ  มุนีนั้น  เรียกวาผูไมมีความปรารถนา.  คําวา ภควา เปนเครื่อง 
กลาวดวยความเคารพ. 
           อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา   ภควา   เพราะอรรถวา    ผูทําลายราคะแลว 
ทําลายโทสะแลว    ทําลายโมหะแลว    ทําลายมานะแลว     ทําลายทิฏฐิแลว 
ทําลายเสี้ยนหนามแลว    ทําลายกิเลสแลว     เพราะอรรถวา    ทรงจําแนก 
วิเศษ      ทรงจําแนกเฉพาะแลว        ซึ่งธรรมรัตนะ.     ชื่อวา      ภควา 
เพราะอรรถวา  ทรงทําซ่ึงท่ีสุดแหงภพทั้งหลาย     มีพระกายอันอบรมแลว 
มีศีลอันอบรมแลว    มีจิตอันอบรมแลว.    อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรง  
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ซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด  มีเสียงนอยปราศจาก 
เสียงกึกกอง      ปราศจากชนผูสัญจรไปมา     เปนที่ควรทํากรรมลับของ 
มนุษย  ควรแกวิเวก  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงจีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา.   อน่ึง  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงอธิศีล    อธิจิต    อธิปญญา   อันมีอรรถรส 
ธรรมรส  วิมตุติรส  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน   ๔  อัปปมัญญา  ๔ 
อรูปสมาบัติ ๔  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘      อภิภายตนะ 
(ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงําอารมณ) ๘       อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา  ๑๐   กสิณ- 
สมาบัติ  ๑๐   อานาปานสติสมาธิ    อสุภสมาบัติ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน  ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท   ๔   อินทรีย  ๕   พละ ๕   โพชฌงค  ๗    อรยิมรรคมีองค   ๘ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชช- 
ญาณ ๔  ปฏสิัมภิทา  ๔  อภิญญา  ๖   พุทธธรรม ๖  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  
ภควา. พระนามวา  ภควา  นี้   พระมารดา  พระบิดา  พระภาดา  พระภคินี 
มิตรอํามาตย   พระญาติสาโลหิต  สมณพราหมณ  เทวดา    มิไดเฉลิมให  
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พระนามวา   ภควา  นี ้  เปนวิโมกขันติกนาม   (พระนามมีในอรหัตผลใน 
ลําดับแหงอรหัตมรรค)  เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติที่เกิดเพราะทําใหแจม- 
แจงซ่ึงอรหัตผลและธรรมท้ังปวง)    พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญ- 
ุตญาณ ณ ควงโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย     ผูตรัสรูแลว 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ไมมีความกําหนด   ไมเขาไปยินดี   ไมมีความ 
ปรารถนา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดังน้ี    เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
              มุนนีั้น   กําจัดเสนาแลวในธรรมทั้งปวง     คือ  ในรูป 
           ที่เห็น  ในเสียงท่ีไดยิน  ในอารมณที่ทราบ   มุนีนั้น  เปน 
           ผูปลงภาระลงแลว    พนขาดแลว   ไมมีความกําหนด   ไม 
           เขาไปยินดี     ไมมีความปรารถนา    พระผูมีพระภาคเจา 
           ตรัสวาดังน้ี    ฉะนีแ้ล. 
                          จบมหาวิยูหสุตตนิทเทสที่  ๑๓ 
 

                      อรรถกถามหาวิยหูสุตตนิทเทสที่  ๑๓ 
           พึงทราบวินิจฉัยในมหาวิยูหสตุตนิทเทสท่ี  ๑๓  ดังตอไปนี้. 
           แมบทนี้วา   เยเกจิเม   ทิฏ ิปริพฺพสานา    สมณพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งมีความอยูรอบในทิฏฐิ   พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือจะทรงทําความ 
นั้นใหแจงแกเทวดาทั้งหลาย      บางพวกที่มีจิตเกิดข้ึนวา    สมณพราหมณ 
เหลาน้ัน     มีความอยูรอบในทิฏฐิยอมไดรับนินทาอยางเดียวหรือ    หรือวา  
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ไดรับความสรรเสริญดวย       จากสํานักของทานผูรูทั้งหลาย     จึงทรงให 
พระพุทธนิมิตตรัสถามพระองค  แลวจึงตรัสโดยนัยกอนน่ันแล. 
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อนฺวานยนฺติ ความวา  ยอมติดความเนือง ๆ 
ยอมนํามาบอยๆ.  บทวา นินฺทเมว อนเฺวนฺติ  ยอมถกูนินทาอยางเดียว  คือ 
ยอมเขาถึงการติเตียน. 
           บัดนี้    เพราะพวกเจาทิฏฐิทั้งหลาย   แมกลาวอยูวา   นี้เทาน้ันจริง 
ยอมไดรับแมความสรรเสริญในบางครั้งบางคราว   ผลแหงวาทะ  คือความ 
สรรเสริญน้ันนอยไมสามารถเพื่อสงบกิเลสมีราคะเปนตนได  จะกลาวอะไร 
ถึงผลแหงการนินทาครั้งที่สอง     ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง 
แสดงความน้ัน   จึงตรัสคาถาแกนี้กอน  มีอาทิวา  ก็ความสรรเสริญน้ันเปน 
ของนอย    ไมพอเพื่อสงบกิเลส    ขาพระองคกลาวผลแหงความวิวาทเปน 
๒  อยาง. 
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา   ทุเว   วิวาทสฺส   ผลานิ   ผลแหงวิวาท 
๒  อยาง   ไดแก     นินทา   และสรรเสริญ    หรือความชนะและความแพ 
เปนตน    อันมีสวนเสมอกันกับนินทาและสรรเสริญนั้น.   บทวา   เอตมปฺ  
ทิสฺวา  คือ  เห็นโทษในผลแหงวิวาทแมนั้นวา  นินทาเปนสิ่งไมนาปรารถนา 
เลย  ความสรรเสริญนอยไมพอเพ่ือสงบกิเลสไดเลย.  บทวา  เขมาภิปสฺส 
อวิวาทภูมึ๑   คือ  เห็นอยูซึ่งภูมิแหงความไมวิวาท  คือนิพพานวาเปนธรรม- 
ชาติเกษม. 
           บทวา  อปฺปก  คือ นอย.  บทวา  ปริตฺตก   คือ  นิดหนอย. บทวา 
โอมก  คือ  ตํ่าชา.  บทวา  ลามก   คือ  ลามก.   บทวา  สมาย  คือ เพ่ือ 
ความสงบกิเลสมีราคะเปนตน.  บทวา  อุปสมาย  เพื่อเขาไปสงบ  คือเพ่ือ 
 
๑. บาลีวา  อววิาทภุมฺม.  
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ความสงบสูงข้ึนรูป. บทวา วูปสมาย  เพ่ือสงบวิเศษ   คือเพ่ือใหจมหายไป. 
บทวา   นิพฺพาปนาย   เพ่ือดับ    คือเพ่ือประโยชนแกอมตมหานิพพาน. 
บทวา  ปฏินิสฺสคฺคาย  เพ่ือสละคืน   คือเพ่ือสละกิเลสทั้งหลายดวยมรรค. 
บทวา    ปฏปิสฺสทฺธิยา    เพ่ือระงับ    คือไมพอเพื่อไมใหเกิดความระงับ 
ดวยผล.  เพราะอยางนี้จึงไมวิวาทกัน. 
           พึงทราบคาถาวา    ยากาจิมา   ทฏิฐิเหลาใดเหลาหนึ่งเปนตนดังนี้ . 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สมฺมติโย  คือ ทิฏฐิทั้งหลาย.  บทวา  ปุถุชฺชา 
คือ  ที่เกิดแตปุถุชน.  บทวา  โส  อุปย  กิเมยฺย   บุคคลนั้น   พึงถึงสังขาร 
ธรรมอันควรเขาถึงอยางไรเลา   ความวา   บุคคลนั้น    พึงเขาถึงธรรมแม 
อยางหน่ึงในบรรดารูปเปนตน    อันควรเขาถึงอยางไรเลา    หรอืพึงเขาถึง 
ดวยเหตุไรเลา.  บทวา  ทฏิเฐ    สุเต  ขนฺติมกุพฺพมาโน  คือ  ไมทําความ 
ชอบใจในรปูที่เห็นและในเสียงที่ฟงอันหมดจดท้ังหลาย. 
           บทวา ปุถุชฺชเนหิ   ชนิตา  วา  คือ สมมติเหลาน้ันอันปุถุชนใหเกิด. 
           บทวา    ตา  สมฺมติโย ไดแก  ทฏิฐิเหลาน้ัน.   บทวา  ปุถุนานา- 
ชเนหิ  ชนิตา  วา  คือ  หรอืวาอันเปนเจาทิฏฐิตาง ๆ มากใหเกดิ.  บทวา 
เนติ  ตัดบทเปน  น  เอติ  คือ ไมถึง.   บทวา  น  อุเปติ   ไมเขาถึง  คือ 
ไมเขาไปใกล.   บทวา    น   อุปคจฺฉติ   ไมเขาไปถึง   คือกลับ.    บทวา 
นาภินิวิสติ  ไมยึดมั่น  คือไมเขาไปต้ังม่ัน.  นอกเหนือไปจากน้ี   พึงทราบ 
คาถาวา    สลีุตฺตมา    สมณพราหมณทั้งหลายผูสําคัญวา  ศีลอุดม   ดังน้ี 
เปนตน   ตอไป. 
           บทนัน้มีความดังนี้   สมณพราหมณผูเจริญบางพวกสําคัญวา  ศีลอุดม 
สมาทานวัตรมีวัตรของชางเปนตน  แลวเขาไปต้ังอยู  ไดกลาวความหมดจด  
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ดวยความสํารวมวา       ความหมดจดของศาสดาน้ัน       ในทิฏฐินี่แหละ 
สมณพราหมณเหลาน้ันเปนผูเขาถึงภพ    สยบอยูในภพ   ยอมกลาววาเปน 
ผูฉลาด.  อน่ึง  สมณพราหมณเหลาน้ันกลาววา   เปนผูฉลาด  คือ มีวาทะ 
อยางนี้วา    เราเปนผูฉลาด.    บรรดาสมณพราหมณผูมีศีลอุดม   อยางนี้ 
เหลาน้ัน    สมณพราหมณคนใดคนหนึ่งปฏิบัติอยางนั้น   พึงทราบคาถาวา 
สเจ   จุโต  ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรตนี้   ดังน้ีเปนตนตอไป. 
           บทนัน้มีความดังนี้   ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต   คือเปนผู 
เคลื่อน  ดวยการตัดขาดจากบุคคลอ่ืน  หรือไมบรรลุ  บุคคลน้ันพลาดมรรค 
คือศีลและพรตนั้น   หรือกรรมมีปุญญาภิสังขารเปนตน   แลวยอมหว่ันไหว 
ถึงภพ   อน่ึง   ยอมอยาก   เพอเจอ  และปรารถนาถึงความหมดจดของศีล 
และพรตน้ัน.  เหมือนอะไร.  เหมือนบุรุษออกจากเรือนตามไปไมทันพวก 
ฉะน้ัน เขาปรารถนาเรือนน้ันหรือพวก ดวยการชีข้าดของคนอ่ืน ถูกคนอ่ืน 
หามหรือไมบรรล ุ เพราะเหตุนั้นจึงไมยังการปฏิบัตินั้นใหสมบูรณได. บทวา 
ายาปรทฺโธ   พลาดจากอรหัตผล  คือ เสื่อมจากนิพพาน   หรือจากมรรค. 
           บทวา  ต  วา  สตฺถ   อนุพนฺธติ   คือ   ติดตามพวกน้ันไปขางหลัง 
ในทุกแหงหน.       พึงทราบคาถาวา      อริยสาวกละศีลและพรตทั้งปวง 
อันเปนเหตุใหศีลอุดมหว่ันไหวได  ดังนี้เปนตนตอไป. 
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา    สาวชฺชานวชฺช   ละกรรมอันมีโทษและ 
ไมมีโทษ  คือ  อกุศลทั้งหมด  และกศุลที่เปนโลกิยะ.  บทวา  เอต   สุทธึ  
อสุทฺธินฺติ   อปฏยาโน   ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจดน้ี  
คือ  ไมปรารถนาความหมดจด   อันไดแกกามคุณ  ๕  เปนตน   และความ 
ไมหมดจด  อันไดแกอกุศลเปนตน.  
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           บทวา   วิรโต  จเร   เปนผูเวนแลว  จึงประพฤติ  คือ เปนผูเวนแลว 
จากความหมดจดและความไมหมดจด  พึงปฏิบัติ.  บทวา  สนฺติมนุคฺคหาย 
คือ ไมยึดถือทิฏฐิ. 
           บทวา  กณหฺ  กณหฺวิปาก  กรรมดํามีผลดํา   คือ  อกุศลกรรมใหผล 
เปนอกุศลวิบาก.  บทวา  สุกฺก  สุกฺกวปิาก  กรรมขาวมีผลขาว  คือ กุศล 
เปนโลกิยะใหผลขาว   เชนเดียวกับดวยตน.   บทวา   นิยามาวกกฺนฺตึ   คือ 
ปรารถนาเขาสูอริยมรรค. 
           บทวา  เสกฺขา  คือ  พระเสขะ  ๗  จําพวก.  บทวา   อคฺคธมฺม  คือ 
ธรรมสูงสุด  ไดแกอรหัตผล. 
           พระผูมีพระภาคเจา       ครั้นทรงแสดงถึงการกําจัดวาทะอันหมดจด 
ดวยการสํารวมในศีลอุดม   ภายนอกจากน้ีอยางนี้ของสมณพราหมณเหลานั้น 
และการปฏบิัติของพระอรหันตผูละศีลและพรตแลว     บัดนีเ้พ่ือทรงแสดง 
วาทะอันบริสุทธิ์ภายนอกโดยประการอ่ืน  จึงตรัสคาถานี้วา   ตมูปนิสฺสาย 
พวกสมณพราหมณอาศัยตบะน้ัน  ดังนี้เปนตน. 
           บทนัน้มีความดังนี้     มีสมณพราหมณแมพวกอ่ืนอาศัยตบะท่ีเกลียด 
ชังน้ัน       หรืออาศัยอยางใดอยางหน่ึงบรรดารูปที่เห็นอันหมดจดเปนตน 
เปนผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนาดวยอกิริยทิฏฐิ    ยังไมปราศจาก 
ตัณหาในภพนอยภพใหญ   ยอมพร่ําพูดถึงความหมดจด. 
           บทวา   ตโปชิคุจฺฉวาทา  มีวาทะเกลียดชังตบะ  คือ  สมณพราหมณ 
ทั้งหลาย   มวีาทะละอายตอบาปดวยทําความเพียรมีทรมานรางกายเปนตน. 
           บทวา   ตโปชิคุจฺฉสารา   มีความเกลียดชังตบะเปนสาระ    คือมี  
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ความละอายดวยตบะนั้นเปนสาระ.  บทวา   อุทฺธสราวาทา   คือ กลาวความ 
หมดจดดวยสงสาร. 
           อธิบายวา  เมื่อสมณพราหมณเหลาน้ันผูยังไมปราศจากตัณหาอยางนี้  
ยังกลาวถึงความหมดจด     แมผูใดสําคัญตนวาถึงความหมดจดแลว    เมื่อ 
ผูนั้นยังปรารถนาวัตถุนั้น ๆ   ในภพนอยภพใหญ    เพราะยังไมปราศจาก 
ตัณหา   ยอมมีความอยากไดอยูบอย  ๆ นั่นเอง. จริงอยู  ตัณหาที่บุคคลเสพ 
เปนอาจิณ   ยอมเพ่ิมความทะเยอทะยานหนักข้ึน   ไมเพียงความอยากอยาง 
เดียว      แมความหว่ันไหวก็ยอมมีในเพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนดไวแลว. 
ทานอธิบายวา     แมความหว่ันไหวก็ยอมมี      ในเพราะวัตถุที่กําหนดไว 
ดวยตัณหาและทิฏฐิ.      พึงเชื่อมความแหงคาถานี้วา     การจุติและอุปบัติ 
ตอไป  ไมมีแกภิกษุใดในศาสนานี้    เพราะปราศจากตัณหาแลวในภพนอย 
และภพใหญ     ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร     พึงชอบใจในท่ีไหน 
ดังน้ี. 
           บทวา  อาคมน  คือ มาบอย  ๆ.  บทวา  คมน  คือ ไปในภพอ่ืน 
จากภพนี้.   บทวา  คมนาคมน  ไปและมา  คือไปจากน้ีแลวกลับมาอีก. 
บทวา   กาล   คือ  ความตาย.  บทวา   คติ   คือ  ควรไปตามคติดวย  
อํานาจแหงการไป. 
           บทวา  ยมาหุ  ธมมฺ  สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปน 
เยี่ยมดังนี้.   เปนคาถาถาม.  เพราะในวาทะเหลาน้ีวาทะจริงไมมีแมแตอยาง 
เดียว     เพราะสมณพราหมณเหลาน้ันพูดเพียงแตเห็นอยางเดียว    ฉะน้ัน 
บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความน้ัน   จึงตรัสคาถาแกนี้กอน 
วา  สก  หิ  ธรรมของตนบริบูรณ  ดังน้ีเปนตน.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สมฺมตึ  คือ ทิฏฐิ. บทวา อโนน  คือ  ไมพรอง. 
เมื่อสมณพราหมณเหลานี้   กลาวธรรมของตนวา เปนธรรมบริบูรณ  กลาว 
ธรรมของตนอ่ืนวาเลว       พึงทราบความวา      หากวาบุคคลเปนคนเลว 
เพราะคําท่ีผูอ่ืนตําหนิดังนี้เปนตน.  
           บทนัน้มีความดังนี้      ผิวา  บคุคลพึงเปนคนเลว   เพราะเหตุที่ผูอ่ืน 
ตําหนิไซร  ใคร ๆ ก็ไมพึงเปนผูวิเศษ  คือ  เลิศในธรรมท้ังหลาย  เพราะ 
อะไร     เพราะปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอ่ืน     โดยความเปนธรรมเลว 
ชนทั้งหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของตนเทาน้ัน.  
           บทวา  วมฺภยิตการณา เพราะเหตุที่ผูอ่ืนตําหนิ  คือ  เพราะถูกกําจัด. 
           บทวา  ครหิตการณา  เพราะเหตุที่ผูอ่ืนติเตียน  คือ  เพราะเหตุที่ตน 
ทําความลามกไว.   บทวา  อุปวทิตการณา   เพราะเหตุที่ผูอ่ืนคอนคือดา.  
           บทวา    สกายน   คือ   ทางดําเนินของตน.    มีอะไรท่ีจะกลาวอีก 
มีดังตอไปนี้. 
           พึงทราบคาถาวา    สธมฺมบูชา   การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของ 
ตนตอไป.     บทนั้นมีความดังน้ี      กแ็มการบูชาธรรมของสมณพราหมณ 
เหลาน้ันยอมเปนของจริง   เหมือนดังพวกเดียรถียเหลาน้ันสรรเสริญธรรม 
เปนทางดําเนินของตน     เพราะพวกเขานับถือบูชาศาสดาเปนตนอยางยิ่ง 
ผิวา   พวกเขาพึงถือเปนประมาณในขอน้ันได    เมื่อเปนอยางนั้น    วาทะ 
ทั้งหมดก็พึงเปนของจริง.    เพราะอะไร.    เพราะความหมดจดของสมณ- 
พราหมณเหลาน้ันเปนของเฉพาะตัวเทาน้ัน.   ความสําเร็จน้ันยอมไมสําเร็จ 
ในบุคคลอ่ืน    แมโดยปรมัตถก็ไมมี.     เพราะความหมดจดน้ันเปนเพียง 
ยึดถือดวยความเห็นเทาน้ัน    ของสมณพราหมณเหลาน้ัน      ผูมีปญญาอัน  
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บุคคลอ่ืนพึงแนะนํา.   บทวา  ปจฺจตฺตเมว   คือ  เฉพาะตัวเทานั้น.   อน่ึง 
โดยตรงกันขาม   ผูใดชื่อวา  เปนสมณพราหมณ   เพราะลอยบาปไดแลว 
พึงทราบคาถาวา   ญาณอันบุคคลอ่ืนแนะนํายอมไมมีแกพราหมณนั้น. 
           บทนัน้มีความดังนี้      ญาณอันบุคคลอ่ืนพึงแนะนํา    ยอมไมมีแก 
พราหมณ เพราะเปนผูเห็นชอบแลวโดยนัยมีอาทิวา  สังขารท้ังหลายท้ังปวง 
ไมเที่ยงดังน้ี     แมความตัดสินใจแลวยึดมั่นในธรรม   คือทิฏฐิทั้งหลายวา 
นี้เทาน้ันจริงดังน้ีก็ไมมีแกพราหมณ   เพราะเหตุนั้น  พราหมณจึงกาวลวง 
เสียแลวซ่ึงความทะเลาะกันดวยทิฏฐิ  เพราะพราหมณนั้นยอมไมเห็นธรรม 
อ่ืนโดยความเปนธรรมประเสริฐ   นอกจากสติปฏฐานเปนตน. 
           บทวา  น  ปรเนยฺโย   คือ พราหมณไมตองอาศัยผูอ่ืนแนะนํา  คือใหรู. 
บทวา  ปรปตฺติโย  น  ปรปจฺจโย   คือ ไมเชื่อผูอ่ืน. บทวา น   ปรปฏิพทฺธคู 
คือ ไมดําเนินเนื่องดวยผูอ่ืน. 
           พึงทราบการเชื่อมและความแหงคาถาวา    ชานามิ    เรายอมรูดังน้ี  
เปนตนตอไป.   เพราะพราหมณชั้นเย่ียม (ปรมัตถพราหมณ) ยอมไมเห็น 
ธรรมอ่ืน   โดยความเปนธรรมประเสริฐอยางนี้กอน   สวนเดียรถียพวกอ่ืน 
รูอยูดวยปรจิตตญาณ (ญาณรูใจผูอ่ืน) เปนตน   แมเห็นอยู   แมกลาวอยู 
อยางนี้วา   เรารูเราเห็นความหมดจดน้ีเปนของจริง   ชื่อวายอมเห็นความ 
หมดจดดวยทิฏฐิ.  เพราะเหตุไร.  เพราะบรรดาสมณพราหมณเหลาน้ันหาก 
วาแมสมณพราหมณผูหน่ึงไดเห็นแลว     สมณพราหมณผูไดเห็นเนื้อความ 
ตามเปนจริงดวยปรจิตตญาณเปนตนน้ัน   จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็น 
นั้นของสมณพราหมณนั้นเลา  จะทําอะไรไดเลา จะกําหนดรูทุกขใหสําเร็จ 
ไดอยางไรเลา   หรือวาพวกเดียรถียเหลาน้ัน   ลวงอริยมรรคแมโดยประการ  
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ทั้งปวงอยางใดอยางหน่ึงบรรดาการละเหตุแหงทุกขเปนตน        ยอมกลาว  
ความบริสุทธ์ิดวยทัศนะอ่ืน         พระพุทธเจาเปนตนทรงกาวลวงเดียรถีย 
เหลาน้ัน   ยอมกลาวความบริสุทธิ์ดวยทัศนะอ่ืนนั่นแล. 
          พึงทราบการเชื่อมและความแหงคาถาวา    ปสฺส   นโร   นรชนเมื่อ 
เห็นดังน้ีเปนตน.   มีอะไรท่ีจะกลาวยิ่งกวาน้ีอีก    มดีังตอไปนี้.   นรชนใด 
ไดเห็นดวยปรจิตตญาณเปนตน  นรชนน้ันเมื่อเห็นก็ยอมเห็นนามรูปไมอ่ืน 
ไปจากน้ัน  หรือเห็นแลวก็รูจักนามรูปเหลาน้ันเทาน้ัน  โดยความเปนของ 
เที่ยงหรือโดยความเปนสุข     ไมเห็นเปนอยางอ่ืน    นรชนเมื่อเห็นอยางนี้ 
เห็นนามรูปมากบาง  นอยบาง   โดยความเปนของเที่ยง    และโดยเปนสุข 
โดยแท   ถึงอยางนั้นผูฉลาดท้ังหลาย   ยอมไมกลาวความหมดจดดวยความ 
เห็นนามรูปน้ันเลย. 
           พึงทราบการเชื่อมและความแหงคาถาวา  นิวิสฺสวาที  นรชนผูกลาว 
ดวยความถือมั่นดังน้ีเปนตนตอไป.       แมเม่ือความบริสุทธิ์ไมมีดวยความ 
เห็นนั้น    นรชนใดกลาวดวยความถือมั่นอยางนี้วา    เรารูเราเห็น    ความ 
บริสุทธิ์นั้นเปนจริง    หรอือาศัยความเห็นนั้น   ถือความบริสุทธ์ิดวยทิฏฐิ 
กลาวดวยความถือม่ันอยางนี้วา   นี้เทานั้นจริง  นรชนน้ันเปนผูอันใคร ๆ 
ไมพึงแนะนําใหดีได   เปนผูเชิดทิฏฐิที่กําหนดปรุงแตงแลวไวในเบื้องหนา 
นรชน้ันนอาศัยวัตถุใดมีศาสดาเปนตน        ก็กลาววัตถุนั้นวางามในเพราะ 
ทิฏฐินั้น    สาํคัญตนวา  เราเปนผูมีวาทะหมดจด  มีวาทะบริสุทธิ์ดังนี้   ได 
เห็นวาแทในทิฏฐินั้น คือไดเห็นความไมวิปริตในทิฏฐิของตนน้ัน. อธิบาย 
วา  ทิฏฐินั้นเปนไปอยางใด  ไดเห็นทิฏฐินั้นเปนไปอยางนั้น  ไมปรารถนา 
จะเห็นโดยประการอ่ืน.  
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           บทวา นิวสฺสวาที  คือ  กลาวเพราะความม่ันใจ.  บทวา  ทุพฺพินโย 
คือ  ยากท่ีจะแนะนําได.  บทวา  ทุปฺปฺาปโย    คือ  ยากท่ีจะใหรู  คือ 
ใหไดอยางใจได. 
           บทวา  ทุนฺนิชฺฌาปโย   ยากท่ีจะใหเขาใจได  คือ ยากท่ีจะใหเขาใจ 
บอย  ๆ เพ่ือทดสอบใจแลวถือเอาได.    บทวา  ทปฺุเปกฺขาปโย   คือ ยาก 
ที่จะใหเห็นได.  บทวา    ทุปฺปสาทโย  คือ  ยากท่ีใหจิตเกิดความเลื่อมใส 
ได.  บทวา อปสฺสิ   ไดเห็นแลว  คือไดบรรลุปฏิเวธดวยญาณ.     บทวา 
ปฏิวชฺฌิ   ไดแทงตลอด  คือไดบรรลคุวามตรัสรูดวยจิต.    พึงทราบความ 
ในเดียรถียทัง้หลาย  ผูเชิดทิฏฐิที่กําหนดไวในเบื้องหนาดังตอไปนี้. 
           พึงทราบคาถาวา  น   พฺราหฺมโณ  กปฺปมุเปติ   สงฺข๑     พราหมณ 
ทราบดวยญาณแลวยอมไมเขาถึงซ่ึงความกําหนด     ดังน้ีเปนตนตอไป. 
ในบทเหลาน้ัน    บทวา  สงฺข๒  ความวา  ทราบแลว     คือรูแลว.   บทวา 
นป   าณพนฺธุ  ไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเครื่องผูกพันเพราะญาณ  คือไม 
ทําตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกพัน    ดวยสมาปตติญาณเปนตน.    ในบท 
นั้นมีวิเคราะหวา     ชื่อวาไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเครื่องผูกพันเพราะญาณ 
เพราะมีวิเคราะหวา    ไมมีตัณหาและทิฏฐิเปนเครื่องผูกพันอันทําแลวดวย 
ญาณ.  บทวา  สมฺมติโย  ไดแก   สมมติคือทิฏฐิ.  บทวา  ปุถุชฺชา  คือ 
เปนแดนเกิดของปุถุชน.  บทวา อุคฺคหณนฺติ  มฺเ  คือ สมณพราหมณ 
เหลาอ่ืนยอมถือมั่น.    อธิบายวา    สมณพราหมณเหลาอ่ืนยอมถือม่ันทิฏฐิ 
เหลาน้ัน.  บทวา  อุเปกฺขติ  ยอมวางเฉย  คือไมเพงดูต้ังแตเกิด.   มีอะไร 
ที่กลาวใหยิ่งไปอีก  มีดังตอไปนี้. 
 
๑. ๒. ม. สงฺขา  แกเปน  สงฺขาย.  
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           พึงทราบคาถาวา  วิสชฺช   คนฺถานิ  มุนีสละแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอย- 
รัดทั้งหลายในโลกน้ี   ดังน้ีเปนตนตอไป.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา อนุคฺคโห 
คือเวนจากความถือม่ัน.  ชื่อ อนุคฺคโห  เพราะไมมีการถือมั่น     หรือเพราะ 
ไมถือม่ัน.      บทวา  คนฺเถ   โวสฺสชฺชตฺิวา  วา  วางกิเลสเครื่องรอยรัด 
ทั้งหลาย     คือสละกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน.     บทวา 
วิสชฺช   สละแลว   คือละโดยไมยึดมั่นอีก.   บทวา  คถิเต  รัด  คือผูกแนน. 
บทวา  คนฺถิเต  พัน   คือพันไวเหมือนจับดาย.    บทวา  พนฺเธ   เหน่ียวรั้ง 
คือรั้งไวอยางดี.       บทวา   วิพนฺเธ    เกาะเกี่ยว   คือเกาะเกี่ยวหลายอยาง. 
บทวา  ปลิพุทฺเธ   พัวพัน   คือผูกติดกันโดยรอบ.   บทวา  พนฺธเน   ผูก 
ไว  คือผูกไวดวยกิเลส.   บทวา โผฏยิตฺวา  คือ คลายแลว.   บทวา สชฺช๑ 

วิสชฺช  กโรนฺติ  ทําการปลดปลอย   คือทําใหเปนของใชไมได.    บทวา 
วิโกปนฺติ   คือ  ทําใหแหลกไปเปนชิน้ ๆ.    มีอะไรท่ีจะกลาวยิ่งกวานั้นอีก 
มีดังตอไปนี้. 
           นรชนเห็นปานน้ันพึงทราบคาถาวา  ปุพฺพาสเว  มุนีละอาสวะอันมี 
กอน  ดังนี้เปนตนตอไป. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา ปุพฺพาสเว  ไดแก   กิเลสอันเกดิข้ึนปรารภ 
รูปในอดีตเปนตน.   บทวา  นเว   ไมทาํอาสวะใหม  ไดแก  กิเลสอันเกิดข้ึน 
ปรารภรูปในปจจุบันเปนตน.   บทวา  น  ฉนฺทคู   ไมเปนผูดําเนินไปดวย 
ความพอใจ  คือไมไปดวยอํานาจฉันทาคติเปนตน.   บทวา   อนตฺตครหี  ไม 
เปนผูติเตียนคน   คือไมติเตียนคนดวยการกระทําและไมกระทํา   อยางนี้แล 
ชื่อวาไมติเตียนตน.     พึงทราบคาถาตอไปวา   ส  สพฺพธมฺเมสุ  มุนีนั้น 
กําจัดเสนาในธรรมท้ังปวง. 
 
๑. ม.  สจฺจ.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพธมฺเมสุ  คือ ในธรรมอันไดแกทิฏฐิ  
๖๒   อันมีประเภทอยางน้ีวา    รูปที่เห็นแลวอยางใดอยางหน่ึง.     บทวา 
ปนฺนภาโร  คือ  เปนผูปลงภาระแลว.     บทวา  น กปฺปโย  คือ  ไมมี 
กําหนด.    อธิบายวา   ไมทําความกําหนดแม  ๒ อยาง.    บทวา  นูปรโต 
ไมเขาไปยินดี        คือไมมีความพรอมที่จะเขาไปยินดีดุจพระเสกขะผูเปน 
กัลยาณปุถุชน.   บทวา  น  ปตฺถิโย  ไมมีความปรารถนา  คือไมมีความ 
ทะเยอทะยาน.     จริงอยู    ตัณหา  ชื่อวา  ปตฺถิยา เพราะมีความปรารถนา. 
ชื่อวา  น  ปตฺถิโย  เพราะไมมีความปรารถนา.       กอนหลังจากน้ีมี 
ความงายทั้งนั้น     เพราะมีนัยดังไดกลาวไวแลวในที่นั้น ๆ.       พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.   เมื่อจบเทศนา 
ไดมีผูบรรลุเชนกับที่กลาวแลวใน  ปุราเภทสูตร  นัน่แล. 
                         จบอรรถกถามหาวิยูหสุตตนิทเทสที่  ๑๓  
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                              ตุวฏกสุตตนิทเทสที่  ๑๔  

    [๗๐๐]  (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา)   ขาพระองคขอทูลถาม 
           พระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย  ผูสงัด   แสวงหาคุณ 
           ใหญวา    ภิกษุเหน็อยางไรแลว     จึงไมถือมั่นซึ่งสังขาร 
           อะไรในโลก  ยอมดับ. 
 

                          วาดวยปุจฉามี  ๓  อยาง 
           [๗๐๑]  ชื่อวา  ปุจฉา    ในคําวา  ขาพระองคขอทูลถามพระองค 
ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย   ปุจฉามี  ๓  อยาง  คือ  อทิฏฐโชตนาปุจฉา  ๑ 
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑  วิมติฉทนาปุจฉา  ๑. 
           ทิฏฐโชตนาปุจฉาเปนไฉน     ลกัษณะใดท่ียังไมรู   ไมเห็น   ไม 
พิจารณา   ไมเทียบเคียง   ไมกระจาง   ไมแจมแจงโดยปกติ    บุคคลยอม 
ถามปญหาเพ่ือจะรู   เพ่ือเห็น  เพ่ือพิจารณา  เพ่ือเทียบเคียง  เพ่ือกระจาง 
เพ่ือแจมแจงซึ่งลักษณะน้ัน  นี้ชื่อวา   อทิฏฐโชตนาปุจฉา.  
           ทิฏฐสังสันทนาปุจฉาเปนไฉน   ลักษณะใดท่ีรู   เห็น   พิจารณา 
เทียบเคียง   กระจาง    แจมแจงแลวโดยปกติ     บคุคลยอมถามเพ่ือตองการ 
สอบสวนลักษณะน้ันกับบัณฑิตอ่ืน ๆ  นี้ชื่อวา   ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา.  
           วิมติเฉทนาปุจฉาเปนไฉน  บุคคลเปนผูแลนไปสูความเคลือบแคลง 
สงสัยเปนสองทางวา  เปนอยางนี้หรือหนอ  หรือไมเปนอยางน้ี  เปนอะไร 
หนอ  หรือเปนอยางไร  บุคคลน้ันถามปญหาเพ่ือตองการตัดความเคลือบ- 
แคลงสงสัย    นี้ชื่อวา   วมิติเฉทนาปุจฉา   ปุจฉามี  ๓  อยางนี้.  
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           ปุจฉาอีก ๓ อยาง คือ  มนุสสปุจฉา  ๑  อมนุสสปุจฉา ๑  นิมมิต- 
ปุจฉา ๑. 
           มนุสสปุจฉาเปนไฉน  มนุษยทัง้หลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว  ยอมทูลถามปญหา  คือพวกภิกษุยอมทูลถาม  พวกภิกษุณียอม 
ทูลถาม  พวกอุบาสกยอมทูลถาม  พวกอุบาสิกายอมทูลถาม  พระราชายอม 
ทูลถาม  กษัตริยยอมทูลถาม    พราหมณยอมทูลถาม    แพศยยอมทูลถาม 
ศูทรยอมทูลถาม   คฤหัสถยอมทูลถาม   บรรพชิตยอมทูลถาม     นี้ชื่อวา 
มนุสสปุจฉา. 
           อมนสุสปุจฉาเปนไฉน   พวกอมนุษยเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว    ยอมทูลถามปญหา    คือนาคยอมทูลถาม    ครฑุยอมทูลถาม 
ยักษยอมทูลถาม   อสูรยอมทูลถาม   คนธรรพยอมทูลถาม   ทาวมหาราช 
ยอมทูลถาม   พระอินทรยอมทูลถาม   พรหมยอมทูลถาม   เทวดายอมทูล 
ถาม  นี้ชื่อวาอมนุสสปุจฉา. 
           นิมมติปุจฉาเปนไฉน    พระผูมีพระภาคเจาทรงนิรมิตพระพุทธรูป 
ใด   อันสําเร็จดวยพระหฤทัย    มีอวัยวะครบทุกอยาง    มีอินทรียไมวิการ 
พระพุทธนิมิตน้ัน    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     ตรัสถาม 
ปญหา    พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนา    นี้ชื่อวานิมมิตปุจฉา   ปุจฉามี 
๓   อยางนี้. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง  คือ  การถามถึงประโยชนตน   ๑  การถามถึง 
ประโยชนผูอ่ืน  ๑  การถามถึงประโยชนทั้งสองอยาง ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง  คือการถามถึงประโยชนในภพน้ี  ๑   การถาม 
ถึงประโยชนในภพหนา  ๑   การถามถึงประโยชนอยางยิ่ง ๑.  
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           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง    คือการถามถึงประโยชนไมมีโทษ ๑    การ 
ถามถึงประโยชนไมมีกิเลส ๑   การถามถึงประโยชนแหงธรรมขาว  ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง   คือการถามถึงธรรมสวนอดีต ๑  การถามถึง 
ธรรมสวนอนาคต ๑  การถามถึงธรรมสวนปจจุบัน  ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง  คือการถามถึงธรรมเปนภายใน ๑    การถาม 
ถึงธรรมเปนภายนอก ๑   การถามถึงธรรมทั้งเปนภายในและภายนอก ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง  คือการถามถึงกุศลธรรม  ๑      การถามถึง 
อกุศลธรรม ๑   การถามถึงอพยากตธรรม ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง  คือการถามถึงขันธ  ๑      การถามถึงธาตุ  ๑ 
การถามถึงอายตนะ ๑. 
           ปุจฉามีอีก  ๓ อยาง    คือการถามถึงสติปฏฐาน  ๑      การถามถึง 
สัมมัปปธาน ๑   การถามถึงอิทธิบาท ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง  คือการถามถึงอินทรีย ๑   การถามถึงพละ ๑ 
การถามถึงโพชฌงค ๑. 
           ปุจฉามีอีก ๓ อยาง   คือการถามถึงมรรค ๑      การถามถึงผล ๑ 
การถามถึงนิพพาน ๑. 
           คําวา   ขอทูลถามพระองค   ความวา    ขอทูลถาม    ขอออนวอน 
ขอเชื้อเชิญ    ขอวิงวอนวา    ขอไดโปรดตรัสบอกธรรมน้ันแกขาพระองค 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ขอทูลถามพระองค. 
           คําวา  ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย  ความวา    พระสุริยะ  เรียกวา 
พระอาทิตย   พระอาทิตยเปนโคดมโดยโคตร   แมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ 
เปนโคดมโดยพระโคตร  พระผูมีพระภาคเจาผูปรากฏโดยโคตรพระอาทิตย  
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เปนเผาพันธุพระอาทิตย  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา พระพุทธเจาเปนเผาพันธุ 
พระอาทิตย  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ขอทูลถามพระองค  ผูเปนเผาพันธุ 
พระอาทิตย.   
 

                           วาดวยวิเวก  ๓  อยาง 
           [๗๐๒]  ชื่อวา  วเิวก  ในคําวา  ผูสงัด  มีสนัติบท  แสวงหาคุณ 
ใหญ  ดังนี้   วิเวกมี ๓ อยาง  คือ กายวิเวก ๑  จิตตวิเวก ๑  อุปธิวิเวก  ๑. 
           กายวิเวกเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมซองเสพเสนาสนะอัน 
สงัด   คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ํา   ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง 
และเปนผูสงัดดวยกายอยู    เธอเดินผูเดียว   ยืนผูเดียว   นั่งผูเดียว   นอนผู 
เดียว   เขาสูบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว  กลับผูเดียว   นั่งในท่ีหลกีเรนผูเดียว 
อธิษฐานจงกรมผูเดียว    ผูเดียวเที่ยวไป    ยับยั้งอยู    ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
เปนไป   รกัษา   บํารุง   เยียวยา   นีช้ือ่วากายวิเวก. 
           จิตตวิเวกเปนไฉน  ภิกษุบรรลุปฐมฌาน  มีจิตสงัดจากนิวรณ  บรรล ุ
ทุติยฌาน มีจิตสงัดจากวิตกวิจาร  บรรลุตติยฌาน  มีจิตสงัดจากปติ  บรรล ุ
จตุตถฌาน  มีจิตสงัดจากสุขและทุกข  บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจิต 
สงัดจากรูปสัญญา  ปฏฆิสัญญา  และมานัตตสัญญา  บรรลุวิญญาณัญจายตน- 
ฌาน   มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา   บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา     บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
มีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา    (เม่ือภิกษุนั้น)  เปนพระโสดาบัน 
มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สีลัพพัตตปรามาส  ทิฏฐานุสัย   วิจิกิจ- 
ฉานุสัย        และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกันกับสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น 
เปนพระสกทาคามี        มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน        ปฏฆิสังโยชน  
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กามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย   อยางหยาบ ๆ   และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลา 
เดียวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนั้น   เปนพระอนาคามี   มจิีตสงัดจาก 
กามราคสังโยชน  ปฏิฆสังโยชน  กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัยอยางละเอียด ๆ 
และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนั้น   เปน 
พระอรหันต  มีจิตสงัดจากรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  มานานุสัย 
ภวราคานุสัย   อวิชชานุสยั    กิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกันกับรปูราคะเปนตน 
นั้น  และจากสังขารนิมิตท้ังปวงในภายนอก   นีช้ื่อวา  จิตตวิเวก. 
           อุปธิวเิวกเปนไฉน   กิเลสก็ดี    ขันธก็ดี    อภิสังขารก็ดี    เรียกวา 
อุปธิ  อมตนิพพาน  เรียกวาอุปธิวิเวก  ไดแกธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง 
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง   เปนที่สิ้นตัณหา   เปนที่สํารอกตัณหา   เปนที ่
ดับตัณหา  เปนที่ออกไปจากตัณหาเครื่องรอยรัด  นี้ชื่อวา  อุปธิวิเวก. 
           ก็กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออก        ยินดียิ่งในเนกขัมมะ 
จิตตวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีจิตบริสุทธ์ิ        ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผว 
อยางยิ่ง     อุปธิวิเวกยอมมีแกบุคคลผูหมดอุปธิ      ถึงซ่ึงนิพพานอันเปน 
วิสังขาร. 
           คําวา  สันติ  ไดแกสันติบาง   สันติบทบาง   โดยอาการอยางเดียวกัน 
ก็สันติบทนั้นนั่นแล  คือ  อมตนิพพาน  ไดแกธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้ง- 
ปวง . . . เปนที่ออกจากตัณหาเครื่องรอยรัด  สมจรงิตามท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา  บทใด คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง . . .  เปนที่ออกจาก 
ตัณหาเครื่องรอยรัด    บทนั้นเปนความสงบ   เปนธรรมชาติประณีต   อีก 
อยางหน่ึง  โดยอาการอ่ืน  ธรรมเหลาใด  ยอมเปนไปเพ่ือบรรลุความสงบ 
เพ่ือถูกตองความสงบ        เพ่ือทําใหแจงความสงบ   คือ   สติปฏฐาน  ๔  
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สัมมัปปธาน    อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริย- 
มรรคมีองค ๘  ธรรมเหลาน้ี   เรียกวาสันติบท  บทสงบ  ตาณบท  บทที ่
ตานทาน  เลณบท  บททีซ่อนเรน  สรณบท  บททีพ่ึ่ง  อภยบท  บทไมมีภัย  
อัจจุตบท บทไมเคลื่อน  อมตบท   บทไมตาย   นพิพานบท  บทดับตัณหา. 
           คําวา    ผูแสวงหาคุณใหญ    ความวา     พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสวงหาคุณใหญ  คือทรงแสวงหา      เสาะหา    คนหา    ซึ่งศลีขันธใหญ 
สมาธิขันธใหญ   ปญญาขันธใหญ  วิมุตติขันธใหญ   วิมุตติญาณทัสสนขันธ 
ใหญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผูแสวงหาคุณใหญ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา   เสาะหา   คนหา   ซึ่งความทําลาย 
กองมืดใหญ     ความทําลายวิปลาสใหญ     ความถอนลูกศรคือตัณหาใหญ 
ความปลดเปล้ืองโครงคือทิฏฐิใหญ    ความกําจัดธงคือมานะใหญ    ความ 
ระงับอภิสังขารใหญ  ความปดกั้นโอฆะใหญ   ความปลงภาระใหญ   ความ 
ดับสังสารวัฏใหญ  ความดับความเดือดรอนใหญ  ความระงับความเรารอน 
ใหญ  ความยกข้ึนซึ่งธงคือธรรมใหญ   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผูแสวงหา 
คุณใหญ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสวงหา   เสาะหา  คนหา  ซึ่งสติปฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรยี  ๕   พละ ๕   โพชฌงค  ๗  อริย- 
มรรคมีองค ๘  อมตนิพพานเปนปรมัตถใหญ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ผู 
แสวงหาคุณใหญ. 
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูอันสัตวทั้งหลายท่ีมีศักดิ์มาก 
แสวงหา เสาะหา  คนหาวา  พระพุทธเจาเสด็จอยูที่ไหน พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยูที่ไหน      พระพุทธเจาเปนเทวดายิ่งกวาเทวดาประทับอยูที่ไหน  
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พระพุทธเจาผูองอาจกวานรชนประทบัอยูที่ไหน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผู 
แสวงหาคุณใหญ   เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา   ผูสงัด  มีสันติบท  แสวงหา 
คุณใหญ. 
           [๗๐๓]   คําวา  ภิกษุเห็นอยางไรแลว . . .ยอมดับ  ความวา  ภิกษุ 
เห็น     พบ     เทียบเคียง     พิจารณา     ทําใหแจมแจง     ทําใหเปนแจง 
อยางไรจึงดับ  สงบ  เขาไปสงบ  เขาไปสงบวิเศษ  ระงับ    ซึ่งราคะ  โทสะ 
โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธ   ความลบหลู   ความตีเสมอ   ความ 
ริษยา  ความตระหน่ี   ความลวง  ความโออวด  ความกระดาง  ความแขงดี 
ความถือตัว  ความดูหม่ิน  ความเมา  ความประมาท  กิเลสทั้งปวง  ทุจริต  
ทั้งปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง  ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอน 
ทั้งปวง   อกุสลาภิสังขารท้ังปวงของตน.       คําวา   ภิกษุ  คือภิกษุที่เปน 
กัลยาณปุถุชนหรือภิกษุที่เปนเสขบุคคล  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภิกษุเห็น 
อยางไรแลว . . . ยอมดับ. 
           [๗๐๔]   คําวา   ไมถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลก  ความวา  ไมถือ 
มั่น  ไมยึด  ไมจับตองดวยอุปาทาน ๔. คําวา  ในโลก คือ ในอบายโลก 
มนุษยโลก   เทวโลก   ขันธโลก  อายตนโลก.   คําวา  สังขารอะไร  คือ 
สังขารอะไร  ไดแกรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณ  เพราะฉะนั้น จึง 
ชื่อวา  ไมถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลก  เพราะฉะน้ัน   พระพุทธนิมิตน้ัน 
จึงตรัสถามวา 
                   ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระ- 
           อาทิตย  ผูสงัด  มสีันติบท   แสวงหาคุณใหญวา   ภิกษเุห็น 
           อยางไรแลวจึงไมถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลก  ยอมดับ.  
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    [๗๐๕]    พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ภกิษุพึงกําจัดบาป  
           ธรรมทั้งปวง  คือกิเลสท่ีเปนรากเหงาแหงสวนธรรมเครือ่ง 
           เน่ินชาและอัสมิมานะ  ดวยปญญา   ก็ตัณหาอยางใดอยาง 
           หน่ึงที่มี ณ ภายใน  ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดซึ่ง 
           ตัณหาเหลาน้ันในกาลทุกเมื่อ. 
 

                           วาดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา 
           [๗๐๖]  คําวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ภกิษุพึงกําจัด 
บาปธรรมทัง้ปวง      คือกิเลสที่เปนรากเหงาแหงสวนธรรมเครื่องเน่ินชา 
และอัสมิมานะ  ดวยปญญา   ความวา  ธรรมเครื่องเน่ินชาน่ันแหละ  ชื่อวา 
สวนแหงธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา   ไดแกสวนแหงธรรมเครื่องเน่ินชา   คือ  
ตัณหาและสวนแหงธรรมเครื่องเน่ินชาคือทิฏฐิ. 
           รากเหงาของธรรมเครื่องเนิ่นชาคือตัณหาเปนไฉน  อวิชชา อโย- 
นิโสมนสิการ อัสมิมานะ  อหิริกะ   อโนตตัปปะ  อุทธัจจะ  นี้เปนรากเหงา 
แหงธรรมเครื่องเนิ่นชาคือตัณหา. 
           รากเหงาแหงธรรมเครื่องเนิ่นชาคือทิฏฐิเปนไฉน  อวิชชา  อโย- 
นิโสมนสิการ  อัสมิมานะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  อุทธัจจะ  นี้เปนรากเหงา 
แหงธรรมเครื่องเนิ่นชาคือทิฏฐิ. 
           คําวา  ภควา  เปนพระนามเครื่องกลาวดวยความเคารพ.   อีกอยาง 
หน่ึง  คําวา  ภควา  ความวา  ชื่อวา ภควา  เพราะอรรถวา  ผูทําลายราคะ 
ทําลายโทสะ  ทําลายโมหะ  ทําลายมานะ  ทําลายทิฏฐิ   ทําลายเสี้ยนหนาม 
ทําลายกิเลส    และเพราะอรรถวา   ทรงจําแนก   ทรงจําแนกพิเศษ   ทรง  
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จําแนกเฉพาะซึ่งธรรมรัตนะ    เพราะอรรถวา   ทรงทําซ่ึงท่ีสุดแหงภพทั้ง-   
หลาย   เพราะอรรถวา  มพีระกายอันอบรมแลว   มีศีลอันอบรมแลว   มีจิต  
อันอบรมแลว    มีปญญาอันอบรมแลว.     อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ   ปาทึบอันสงัด  มีเสียงนอย ปราศจาก 
เสียงกึกกอง  ปราศจากชนผูสัญจรไปมา  เปนที่ควรทํากรรมลบัของมนุษย 
สมควรแกวิเวก  เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควา.  อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีสวนแหงจีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
เพราฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงอธิศีล   อธิจิต    อธิปญญา 
อันมีอรรถรส ธรรมรส  วิมุตติรส   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา ภควา.    อน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน ๔  อัปปมัญญา   ๔  อรูปสมาบัติ ๔ 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ภควา.    อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหง 
วิโมกข ๘     อภิภายตนะ  ๘   (ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงําอารมณ) 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙  (รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ  ๑) 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา.    อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหง 
สัญญาภาวหา  ๑๐   กสิณสมาบัติ   ๑๐   อานาปานสติสมาธิ    อสุภสมาบัติ  
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน  ๔    สัมมัป- 
ปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค  ๗  อริยมรรค 
มีองค ๘  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภควา.   อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงมี 
สวนแหงตถาคตพละ  ๑๐   เวสารัชชธรรม   ๔   ปฏิสัมภิทา   ๔   อภิญญา ๖ 
พุทธธรรม ๖  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา.    พระนามวา  ภควา   นี้   
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พระมารดา  พระบิดา   พระภาดา    พระภคินี   มิตรอํามาตย   พระญาติ-  
สาโลหิต    สมณพราหมณ   เทวดา  มิไดเฉลิมให   พระนามวา ภควา  นี้ 
เปนวิโมกขันติกนาม  (พระนานมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมัค) เปน 
สัจฉิกาบัญญัติ      พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  ณ ควงแหง 
โพธิพฤกษ   ของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูตรัสรูแลว . 
           คําวา   พึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง... อัสมมิานะ  ดวยปญญา 
ความวา  ปญญา  เรียกวา  มันตา  ไดแกความรู  ความรูชัด  ฯ ล ฯ  ความ 
ไมหลง   ความเลือกเฟนธรรม   ความเห็นชอบ.   คําวา  อัสมมิานะ  คือ 
อัสมิมานะ  อัสมิฉันทะ   อัสมิอนุสัย   ในรูป เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ. 
คําวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมท้ังปวง 
คือกิเลสท่ีเปนรากเหงาแหงสวนธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา และอสัมิมานะ 
ดวยปญญา  ความวา  ภิกษุพึงกําจัด  สกัด   ดับ สงบ  ปราบปราม ระงับ 
ซึ่งบาปธรรมท้ังปวง    คือกิเลสที่เปนรากเหงาแหงสวนธรรมเครื่องเน่ินชา 
และอัสมิมานะ    ดวยปญญา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา   ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมท้ังปวง   คือกิเลสที่เปนรากเหงาแหง 
สวนธรรมเครื่องเน่ินชาและอัสมิมานะ  ดวยปญญา. 
           [๗๐๗]    คําวา  อยางใดอยางหนึ่ง  ในคําวา  ตัณหาอยางใดอยาง 
หน่ึงท่ีมี  ณ  ภายใน   ความวา   ทั้งปวงโดยกําหนดท้ังปวง    ทั้งปวงโดย 
ประการทั้งปวง   หาสวนเหลือมิได  ไมมีสวนเหลือ.      คําวา  อยางใด 
อยางหนึ่ง   นี้เปนเครื่องกลาวรวมหมด.  คําวา ตัณหาคือ รูปตัณหา ฯ ล ฯ 
ธรรมตัณหา.   คําวา  ที่มี  ณ  ภายใน   คือตัณหานั้นต้ังข้ึนภายใน  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา มี ณ ภายใน.   อีกอยางหน่ึง  จิต  เรียกวา  ภายใน  ไดแก  
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จิต  มนะ  มานัส  หทัย  ปณฑระ  มนะ  มนายตนะ   มนินทรีย  วิญญาณ 
วิญญาขันธ  มโนวิญญาณธาตุอันสมกัน   (กับผัสสะเปนตน )  ตัณหานั้น 
สหรคต   เกดิรวม   เกี่ยวของ   สัมปยตุ  มีความเกิดรวมกัน    มีความดับ 
รวมกัน    มีวัตถุเดียวกัน     มีอารมณเดียวกันกับดวยจิตคือใจ    แมเพราะ 
ฉะนั้น   จึงชื่อวา  ที่มี ณ ภายใน    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ตัณหาอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีมี ณ ภายใน. 
 

                             วาดวยผูมีสติโดยเหตุ  ๔ 
           [๗๐๘]   คําวา  ในกาลทุกเมื่อ  ในคําวา  ภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษา 
เพ่ือกําจัดซึ่งตัณหาเหลาน้ันในกาลทุกเมื่อ  ความวา  ในกาลทุกเม่ือ   ใน 
กาลท้ังปวง    ตลอดกาลทั้งปวง    ตลอดกาลเปนนิตย   ตลอดกาลยั่งยืน 
ตลอดกาลนิรันดร   ตลอดกาลเปนอันเดียว   ตลอดกาลติดตอ   ตลอดกาล 
เปนลําดับ   ตลอดกาลไมขาดระยะ   ตลอดกาลไมมีระหวาง   ตลอดกาลสืบ 
เนื่อง   ตลอดกาลไมขาดสาย    ตลอดกาลกระชั้นชิด  ในกาลกอนภัต   ใน 
กาลหลังภัต  ในยามตน  ในยามกลาง  ในยามหลัง  ในขางแรม  ในขาง 
ข้ึน  ในฤดูฝน  ในฤดูหนาว  ในฤดูรอน  ในตอนวัยตน  ในตอนวัยกลาง 
ในตอนวัยหลัง. 
           คําวา  ผูมีสติ  ไดแก   เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง   คือเม่ือเจริญ 
กายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ชื่อวาเปนผูมีสติ  เมื่อเจริญเวทนานุปสสนา- 
สติปฏฐานในเวทนาท้ังหลาย  ชื่อวาเปนผูมีสติ  เมื่อเจริญจิตตานุปสสนา- 
สติปฏฐานในจิต ชื่อวาเปนผูมีสติ  เมื่อเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานใน 
ธรรมทั้งหลาย  ชื่อวาเปนผูมีสติ   เปนผูมีสติโดยเหตุ  ๔.  
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           อีกประการหน่ึง  คือ  ชื่อวาเปนผูมีสติ   เพราะเวนจากความเปนผู 
ไมมีสติ   เพราะเปนผูกระทําธรรมทั้งหลายที่ควรทําดวยสติ    เพราะเปนผู 
กําจัดธรรมอันเปนปฏิปกษตอสติ       เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมอันเปน 
นิมิตแหงสติ  เปนผูมีสติโดยเหตุ  ๔. 
           อีกประการหน่ึง  คือ  ชื่อวาเปนผูมีสติ    เพราะเปนผูประกอบดวย 
สติ    เปนผูอยูดวยสติ    เพราะเปนผูคลองแคลวดวยสติ    เพราะเปนผูไม 
หวนกลับจากสติ   เปนผูมีสติโดยเหตุ   ๔. 
           อีกประการหน่ึง  คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ  เพราะเปนผูระลึกได  เพราะ 
เปนผูสงบ  เพราะเปนผูระงับ  เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ 
ชื่อวาเปนผูมีสติ  เพราะพุทธานุสสติ  ธรรมานุสสติ   สังฆานุสสติ   สลีานุสสติ 
จาตานุสสติ  เทวดานุสสติ  อานาปานสติ   มรณสติ  กายคตาสติ   อุปสมา- 
นุสสติ. 
           ความระลึก   ความระลึกถึง  ความระลึกเฉพาะ   ความระลึก   กิรยิา 
ที่ระลึก  ความทรงจํา  ความไมเลื่อนลอย   ความไมหลงลืม  สติ  สตินทรีย 
สติพละ  สัมมาสติ   สติสัมโพชฌงค  เอกายนมรรค  นี้เรียกวาสติ  บุคคล 
เปนผูเขาใกล  เขาชิด   เขาถึง   เขาถึงพรอม   เขาไปถึง   เขาไปถึงพรอม 
ประกอบดวยสตินี้    บุคคลน้ันเรียกวา  เปนผูมีสติ. 
           คําวา  พึงศึกษา  ไดแกสิกขา ๓ คือ   อธิศลีสิกขา   อธิจิตตสิกขา 
อธิปญญาสิกขา. 
           อธิศีลสิกขาเปนไฉน  ?    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีล  เปนผู 
สํารวมดวยปาติโมกขสังวร    ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร     เห็นภัยใน 
โทษมีประมาณเล็กนอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย    ศีลขันธ  
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นอย  ศีลขันธใหญ  ศีลเปนที่ต้ัง  เปนเบื้องตน   เปนเบื้องบาท  เปนความ 
สํารวม  เปนความระวัง  เปนปาก  เปนประธาน   แหงความถึงพรอมดวย 
กุศลธรรมทัง้หลาย  นี้ชื่อวาอธิศีลสิกขา. 
        อธิจิตตสิกขาเปนไฉน  ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวก 
อยู  บรรลุทติุยฌาน   มีความผองใสแหงจิต  ณ  ภายใน   เปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตกและวิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิด 
แตสมาธิอยู    เพราะปติสิ้นไป   จึงมีอุเบกขา   มสติสัมปชัญญะ   เสวยสุข 
ดวยนามกาย   บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ี  
เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   บรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทุกข  ไมมีสุข 
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปนเหตุ 
ใหสติบริสุทธิ์อยู  นี้ชื่อวาอธิจิตตสิกขา. 
        อธิปญญาสิกขาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เปนผูมีปญญา 
ประกอบดวยปญญาอันใหถึงความเกิดและความดับ    เปนอริยะ    ชําแรก 
กิเลส  ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  ภิกษุนั้น  ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับทุกข   นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
เหลาน้ันอาสวะ    นี้เหตุใหเกิดอาสวะ    นี้ความดับอาสวะ   นี้ขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับอาสวะ  นี้ชื่อวาอธิปญญาสิกขา. 
        คําวา  ภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดซึ่งตัณหาเหลาน้ัน    ใน 
กาลทุกเมื่อ  ความวา   ภิกษุพึงศึกษาอธิศีลบาง  อธิจิตบาง  อธิปญญาบาง 
คือ   เมื่อนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้    ก็พึงศึกษา   เมื่อรูกพึ็งศึกษา   เมื่อเห็นก็ 
พึงศึกษา  เมื่อพิจารณาก็พึงศึกษา   เมื่อต้ังจิตก็พึงศึกษา  เมื่อนอมใจเธอ  
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ดวยศรัทธาก็พึงศึกษา  เมื่อประกอบความเพียรก็พึงศึกษา  เมื่อเขาไปต้ังสติ    
ก็พึงศึกษา   เมื่อต้ังจิตก็พึงศึกษา  เมื่อรูชัดดวยปญญาก็พึงศึกษา  เมื่อรูยิ่ง 
ซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งก็พึงศึกษา เมื่อกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูก็พึงศึกษา 
เมื่อละธรรมท่ีควรละก็พึงศึกษา       เม่ือเจริญธรรมที่ควรเจริญก็พึงศึกษา 
เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงก็พึงศึกษา   คือประพฤติ   ประพฤติ 
เอ้ือเฟอ   ประพฤติดวยดี   สมาทานประพฤติ   เพ่ือกําจัด    กําจัดเฉพาะ 
ละ  สงบ  สละคืน  ระงับซึ่งตัณหาเหลาน้ัน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุ 
พึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดซึ่งตัณหาเหลาน้ันในกาลทุกเม่ือ   เพราะเหตุ- 
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา      ภกิษุฟงคําจัดบาป 
           ธรรมทั้งปวง    คือกิเลสท่ีเปนรากเหงาแหงสวนธรรมเครื่อง 
           เน่ินชาและอัสมิมานะ ดวยปญญา  ก็ตัณหาอยางใดอยาง 
           หน่ึงที่มี  ณ ภายใน  ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษา เพ่ือกําจัดซึ่ง 
           ตัณหาเหลาน้ันในกาลทุกเมื่อ. 
    [๗๐๙]  ภกิษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนภายใน 
           หรือเปนภายนอก   ไมพึงทําความถือตัวดวยคุณธรรมนัน้ 
           เพราะการทําความถือตัวน้ัน  อันผูสงบท้ังหลายไมกลาววา 
           เปนความดับกิเลส. 
           [๗๑๐]  คําวา ภิกษพึุงรูคุณธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนภายใน 
ความวา ภิกษุพึงรูคุณธรรมของตนอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนกุศลธรรม  หรอื 
เปนอัพยากตธรรม.  
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         คุณธรรมของตนเปนไฉน  ?  ภิกษุเปนผูออกบวชจากสกุลสูงบาง   
ออกบวชจากสกุลใหญบาง   ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง   ออก 
บวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญบาง    เปนผูมีชื่อเสียงมียศกวาคฤหัสถและ 
บรรพชิตท้ังหลาย   เปนผูไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลานปจจัย. 
เภสัชบริขารบาง  เปนผูทรงจําพระสูตรบาง  ทรงพระวินัยบาง  เปนธรรม- 
กถึกบาง   เปนผูถือการอยูปาเปนวัตรบาง   ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร 
บาง   ถือการทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง   ถือการทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง 
ถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง     ถือการไมฉันภัตหน 
หลังเปนวัตรบาง     ถือการไมนอนเปนวัตรบาง    ถือการอยูในเสนาสนะ 
ที่เขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง  เปนผูไดปฐมฌานบาง    ไดทติุยฌานบาง 
ไดตติยฌานบาง     ไดจตุตถฌานบาง    ไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง 
ไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง   ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง  ไดเนว- 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง    คุณธรรมเหลาน้ีเรียกวา   คุณธรรมของ 
ตน.   ภิกษุพึงรู  รูทั่ว  รูชดั  รูแจมแจง   แทงตลอดซ่ึงคุณธรรมของตน 
อยางใดอยางหนึ่ง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยาง 
หน่ึงที่เปนภายใน. 
           คําวา  หรือเปนภายนอก    ความวา  คุณธรรมเหลาน้ัน  เปนของ 
พระอุปชฌายะหรืออาจารย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  หรือเปนภายนอก. 
           [๗๑๑]   คําวา   ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น   ความวา 
ภิกษุไมพึงทําความรุนแรง  คือไมพึงทําความกระดาง  ไมพึงทําความถือตัว 
ไมพึงทําความเยอหยิ่ง     ไมพึงทําความจองหอง     ดวยคุณธรรมของตน  
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หรือดวยคุณธรรมของคนเหลาอ่ืน   ไมพึงใหความถือตัวเกิดดวยคุณธรรม  
นั้น    ไมพึงเปนผูกระดางจองหองหัวสูงดวยคุณธรรมน้ัน    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น. 
           [๗๑๒]  คําวา    เพราะทําความรุนแรงน้ัน     อันผูสงบทั้งหลาย 
กลาววาเปนความดับกิเลส   ความวา  การทําความรุนแรงน้ัน   อันพระ- 
พุทธเจา   พระพุทธสาวก   พระปจเจกพุทธเจา  ผูเปนสัตบุรุษ  ไมกลาว 
ไมพูด   ไมบอก   ไมแสดง   ไมบัญญติั   ไมแตงต้ัง  ไมเปดเผย  ไมจําแนก 
ไมทําใหต้ืน    ไมประกาศวาเปนความดับกิเลส    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
เพราะการทําความรุนแรงนั้น    อันผูสงบท้ังหลายไมกลาววาเปนความดับ 
กิเลส  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนภายใน หรือ 
           ภายนอก  ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมน้ัน   เพราะ 
           การทําความรุนแรงนั้น   อันผูสงบท้ังหลายไมกลาววาเปน 
           ความดับกิเลส. 
    [๗๑๓]   ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา   วาตํ่ากวาเขา  หรือแมวา 
           เสมอเขา  ดวยคุณธรรมนั้น  ภกิษุผูเพียบพรอมดวยคุณ- 
           ธรรมเปนอเนก  ไมพึงกําหนดตนดํารงอยู. 
 

                         วาดวยมานะ   (ความสําคัญตัว) 
           [๗๑๔]     คําวา    ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา . . .ดวยคุณธรรม 
นั้น   ความวา  ภิกษุไมพึงยังความถือตัวใหเกิดวา   เราเปนผูดีกวาเขา  ดวย  
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ชาติ   ดวยโคตร    ดวยความเปนบุตรแหงสกุล   ดวยความเปนผูมีรูปงาม 
ดวยทรัพย    ดวยความเชื้อเชิญ   ดวยหนาที่การงาน   ดวยหลักวิชา   ดวย 
วิทยฐานะ    ดวยการศึกษา  ดวยปฏิภาณ   หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ  เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา. . .ดวยคุณธรรมนั้น. 
           [๗๑๕]   คําวา   ตํ่ากวาเขา   หรือแมวาเสมอเขา   ความวา  ภิกษุ 
ไมพึงยังความถือตัว  ตกตํ่าใหเกิดวา   เราเปนผูเลวกวาเขา   ดวยชาติ   ดวย 
โคตร  ฯลฯ  หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ  ไมพึงยังความถือตัวใหเกิดวา  เราเปน 
ผูเสมอเขา  ดวยขาด    ดวยโคตร  ดวยความเปนบุตรแหงสกุล   ดวยความ 
เปนผูมีรูปงาม   ดวยทรัพย  ดวยความเชื้อเชิญ   ดวยหนาที่การงาน   ดวย 
หลักวิชา  ดวยวิทยฐานะ   ดวยการศึกษา  ดวยปฏภิาณ หรือดวยวัตถุอ่ืนๆ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ตํ่ากวาเขา   หรือแมวาเสมอเขา. 
           [๗๑๖]   คําวา   ผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก  ความวา 
ผูเพียบพรอม   หอมลอม    พรั่งพรอม     ประกอบดวยอาการหลายอยาง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก. 
           [๗๑๗]   คําวา  ไมพึงกําหนดตนดํารงอยู   ความวา   ตนเรียกวา 
อาตมันไมพึงกําหนด     กําหนดวิเศษ    ถึงความกําหนดตน     ดํารงอยู 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ไมพึงกําหนดตนดํารงอยู  เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา   วาตํ่ากวาเขา   หรือแมวา 
           เสมอเขาดวยคุณธรรมน้ัน     ภกิษุผูเพียบพรอมดวยคุณ- 
           ธรรมเปนอเนก   ไมพึงกําหนดตนดํารงอยู.  
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    [๗๑๘]   ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ   ไมพึงแสวงหา 
           ความสงบโดยทางอ่ืน  เมือ่ภิกษุสงบกิเลสเปนภายในแลว 
           อัตตทิฏฐิหรือนริตัตทิฏฐิ  ยอมไมมีแตที่ไหนๆ. 
           [๗๑๙]   คําวา   ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ   ความวา 
ภิกษุพึงสงบ  เขาไปสงบ   เขาไปสงบวิเศษ   ดับ  ระงับ  ซึ่งกิเลส  เปน 
ภายใน  คือราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ความลบหลู 
ความตีเสมอ  ความริษยา  ความตระหน่ี   ความลวง  ความโออวด  ความ 
กระดาง  ความแขงดี   ความถือตัว  ความดูหม่ิน  ความเมา  ความประมาท 
กิเลสทั้งปวง   ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวายท้ังปวง   ความเรารอน 
ทั้งปวง  อกุสลาภิสังขารท้ังปวง  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภิกษุพึงสงบกิเลส 
เปนภายในน้ีแหละ. 
           [๗๒๐]   คําวา    ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่น    ความวา 
ภิกษุไมพึงแสวงหา  คนหา เสาะหา  ซึ่งความสงบ  ความเขาไปสงบ  ความ 
เขาไปสงบวิเศษ  ความดับ   ความระงับ       โดยทางแหงความไมหมดจด 
โดยปฏิปทาผิด  โดยธรรมไมเปนทางแหงความพนทุกขอยางอ่ืน    นอกจาก 
สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน  อิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงค  อริยมรรค 
มีองค ๘  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่น. 
           [๗๒๑]   คําวา  เมือ่สงบกิเลสเปนภายในแลว   ความวา  เมื่อสงบ 
เขาไปสงบ  เขาไปสงบวิเศษ  ดับ  ระงับ   ซึ่งกิเลสเปนภายใน  คือราคะ 
โทสะ  โมหะ ฯลฯ  อกุสลาภิสังขารท้ังปวง  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เมื่อ 
สงบกิเลสเปนภายในแลว .      
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           [๗๒๒]  คําวา  นตฺถิ   ในคําวา  อัตตทิฏฐิ  หรือนิรัตตทิฏฐิ  ยอม  
ไมมีแตที่ไหน ๆ ดังน้ี  เปนปฏิเสธ.  คําวา  อัตตทิฏฐิ   คือสัสสตทิฏฐิก็ไมมี 
คําวา   นิรัตตทิฏฐิ  คืออุจเฉททิฏฐิก็ไมมี  ความถือวาตนยอมไมมี  ความ 
ปลอยวาไมมีตนก็ไมมี     ความถือไมมีแกภิกษุใด  ความปลอยก็ไมมีแกภิกษุ 
นั้น   ความปลอยไมมีแกภิกษุใด   ความถือก็ไมมีแกภิกษุนั้น     ภิกษุผูเปน 
อรหันต      กาวลวงความถือและความปลอยเสียแลว      ลวงเลยความเจริญ 
และความเส่ือมเสียแลว       ภิกษุนั้นอยูจบพรหมจรรยแลว       มีจรณะอัน 
ประพฤติแลว  ฯลฯ    ภิกษุนั้นมิไดมีความเกิดใหมตอไป    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  อัตตทิฏฐิ   หรือนิรัตตทิฏฐิ   ยอมไมมีแตที่ไหนๆ  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ   ไมพึงแสวงหา 
           ความสงบโดยทางอ่ืน  เมือ่ภิกษุสงบกิเลสเปนภายในแลว  
           อัตตทิฏฐิหรือนริตัตทิฏฐิ   ยอมไมมีแตที่ไหน ๆ. 
    [๗๒๓]  คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมทุร   สมุทรสงบ 
           อยูฉนัใด     ภิกษพึุงเปนผูหยุดอยู     ไมมคีวามหว่ันไหว 
           ฉันนัน้   ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆ. 
           [๗๒๔]   คําวา  คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมุทร   สมุทร 
สงบอยูฉันใด  ความวา  โดยสวนลึก  สมุทรลกึ ๘๔,๐๐๐  โยชน  น้ําขาง 
ลาง  ๔๐,๐๐๐ โยชน   ยอมหว่ันไหวเพราะปลาและเตาท้ังหลาย   น้ําขางบน 
๔๐,๐๐๐   โยชน  ยอมหว่ันไหวเพราะลม  น้ําระหวางกลาง  ๔๐,๐๐๐   โยชน  
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ยอมไมหว่ันไหวกําเริบวนไปวนมา   ปนปวน   ปนปวนพรอม   เปนสมุทรไม   
หว่ันไหว   ไมเกลื่อนกลน   ไมกําเริบ  ไมวน  ไมปวน  ไมปน  สงบอยู 
คลื่นไมเกิดในระหวางกลางแหงสมุทรน้ัน    เปนสมุทรน่ิงอยู   แมดวยเหตุ 
อยางนี้ดังน้ี     จึงชื่อวาคลื่นยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร    สมทุรหยุดอยู 
ฉันใด    อีกอยางหน่ึง    สมุทรสีทันดรมีอยูในระหวางภูเขาทั้ง  ๗   น้ําใน 
สมุทรสีทันดรน้ัน   ยอมไมหว่ันไหวกําเริบ  วนไปวนมา   ปนปวน  ปนปวน- 
พรอม  เปนสมุทรไมหว่ันไหว  ไมเกลื่อนกลน  ไมกําเริบ  ไมวน  ไมปวน 
ไมปน  สงบอยู   คลื่นไมเกิดในสมุทรสีทันดรน้ันเปนสมุทรน่ิงอยู  แมดวย 
เหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวาคลื่นยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร    สมุทรหยุด 
อยู  ฉันใด. 
           [๗๒๕]  คําวา เอว ในคําวา ภิกษุพึงเปนผูหยุดอยูไมมคีวามหว่ัน 
ไหวฉันนั้น  เปนอุปไมยเครื่องยังอุปมาใหถึงพรอม.  คําวา  เปนผูหยุดอยู 
คือภิกษุไมหว่ันไหว  กําเริบ  วุนวาย   สะเทือน   สะทาน   ปนปวน  แมใน 
เพราะลาภ    แมในเพราะความเส่ือมลาภ    แมในเพราะยศ    แมในเพราะ 
ความเสื่อมยศ   แมในเพราะความสรรเสริญ   แมในเพราะความนินทา  แม 
ในเพราะสุข  แมในเพราะทุกข  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูหยุด 
อยู  ฉันนั้น.  ตัณหาเรียกวาความหว่ันไหว   ในคําวา  ไมมีความหว่ันไหว 
ไดแก   ราคะ  สาราคะ  ฯ ลฯ   อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล    ตัณหาที่ชื่อวา 
ความหว่ันไหวน้ัน  อันภิกษุใดละ.  ตัดขาด  สงบ  ระงับ  ทําไมใหเกิดข้ึน 
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    ภิกษุนั้นเรียกวา  ไมมีความหว่ันไหว   เพราะ 
เปนผูละความหว่ันไหวเสียแลว     ภิกษุนั้นจึงชื่อวา    ไมมีความหว่ันไหว  
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ภิกษุนั้นยอมไมหว่ันไหว   วุนวาย    สะเทือน   สะทาน   ปนปวน  แมใน 
เพราะลาภ . . . แมในเพราะทุกข  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุพึงเปนผูหยุด 
อยู  ไมมีความหว่ันไหว  ฉันนั้น. 
 

                                 กิเลสเครื่องฟ ู ๗  ประการ 
           [๗๒๖]  ชื่อวากิเลสเครื่องฟูข้ึน   ในคําวา  ภิกษุไมควรทํากิเลส 
เครื่องฟูขึ้นในท่ีไหน ๆ   ไดแก  กิเลสเครื่องฟู  ๗ ประการ  คือกิเลสเครื่อง 
ฟูข้ึน  คือราคะ   โทสะ   โมหะ   มานะ  ทิฏฐิ  กิเลส  กรรม  ภิกษุไมควร 
ทํากิเลสเครื่องฟูข้ึนนั้น    ไมพึงใหเกิด  ใหเกิดพรอม  ใหบังเกิด  ใหบังเกิด 
เฉพาะ.  คําวา  ในที่ไหน ๆ   คือในที่ไหน ๆ   ในทีใ่ด ๆ  ในท่ีทกุ ๆ แหง 
ทั้งภายใน   ทั้งภายนอก    ทั้งภายในและภายนอก   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่องฟูข้ึนในที่ไหน ๆ   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมทุร   สมุทรสงบ 
           อยูฉนัใด     ภิกษพึุงเปนผูหยุดอยู     ไมมคีวามหว่ันไหว 
           ฉันนัน้   ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆ. 
    [๗๒๗]   (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา)   พระผูมีพระภาคเจา 
           ผูมีพระจักษุแจมแจง    ไดทรงแสดงสักขิธรรมเครื่องกําจัด 
           อันตราย   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระองคจงตรัสตอบ  
           ปฏิปทา  คือปาติโมกข  หรือแมสมาธิ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 298 

                                     วาดวยจักษุ   ๕  

           [๗๒๘]  คําวา  ไดทรงแสดง  ในคําวา  พระผูมีพระภาคเจา  ผูม ี
พระจักษุแจมแจงไดทรงแสดง    ความวา  ไดทรงแสดง  แสดงรอบ  ตรัส 
บอก  เทศนา  บัญญัติ  แตต้ัง  เปดเผย  จําแนก   ทําใหต้ืน   ประกาศแลว 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ไดทรงแสดงแลว.   คําวา   ผูมีพระจกัษุแจมแจง 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุแจมแจงดวยพระจักษุ ๕ ประการ 
คือมีพระจักษุแจมแจง   แมดวยมังสจักษุ  มีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพย- 
จักษุ    มีพระจักษุแจมแจงแมดวยปญญาจักษุ    มีพระจักษุแจมแจงแมดวย 
พุทธจักษุ   มพีระจักษุแจมแจงแมดวยสมันตจักษุ. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแจมแจง  แมดวยมังสจักษุอยาง- 
ไร  ?    สี ๕ อยาง   คือสีเขียว   สีเหลอืง  สีแดง  สดีํา  และสีขาว   มีอยูใน 
พระมังสจักษุของพระผูมีพระภาคเจา  ขนพระเนตรท้ังหลายต้ังอยูเฉพาะใน 
ที่ใด  ที่นั้นมสีีเขียว  เขียวสนิท  นาชม  นาดู  เหมือนดอกผักตบ   ตอจาก 
ที่นั้น  มีสีเหลือง   เหลืองนวล  สีเหมอืนทองคํา  นาชม  นาดู.  เหมือนดอก 
กรรณิการ   เบาพระเนตรทั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา  มีสีแดง  แดงงาม 
นาชม  นาดู.   เหมือนสีปกแมลงทับ  ที่ทามกลางพระเนตร  มสีีดํา  ดํางาม 
ไมหมองมัว  สนิท  นาชม   นาดู   เหมือนสีสมอดํา  (อิฐแกไฟ)   ตอจาก 
ที่นั้น  มีสีขาว  ขาวงาม  เปลงปลั่ง   ขาวนวล  นาชม  นาดู  เหมือนสีดาว 
ประกายพรึก    พระผูมีพระภาคเจามีพระมังสจักษุนั้นเปนปกติ    เนื่องใน 
พระวรกาย    เกิดข้ึนเพราะสุจริตกรรมในภพกอน   จึงทรงเห็นตลอดโยชน 
หน่ึงโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืน.  
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           แมเม่ือใด  มีมืด  ประกอบดวยองค   ๔  คือพระอาทิตยอัสดงคต   
ไป  ๑ วัน อุโบสถมีในกาฬปกษ  ๑  แนวปาทึบ  ๑  อกาลเมฆใหญต้ังขึ้น ๑ 
เมื่อน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบ  ในที่มืด 
ประกอบดวยองค  ๔  แมเห็นปานน้ี   ที่หลุมก็ดี    บานประตูก็ดี  กําแพงก็ดี 
ภูเขาก็ดี  กอไมก็ดี   เถาวัลยก็ดี   เปนเครื่องบังการเห็นรูปทั้งหลายยอมไมมี 
หากวา  บุคคลพึงเอางาเมล็ดหน่ึงทําเปนเครื่องหมายใสลงในเกวียนบรรทุก 
งานั้นแหละข้ึนได    พระมังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิ์ 
อยางนี้    พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแจมแจงแมดวยมังสจักษุอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจักษุอยาง- 
ไร ?   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว 
ประณีต  มีผิวพรรณดี  มผิีวพรรณงาม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย   ยอมทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  วา 
สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียนพระ- 
อริยเจา    เปนมิจฉาทิฏฐิ    ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ    เมื่อตาย 
ไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก    สวนสัตวเหลาน้ันประกอบดวย 
กายสุจริต  วจีสุจริต   มโนสุจริต    ไมติเตียนพระอริยเจา   เปนสัมมาทิฏฐิ 
ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เมื่อตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ  เลว 
ประณีต    มผิีวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก   ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย   และทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวย 
ประการดังน้ี     ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงประสงค    พึงทรงเห็น 
แมโลกธาตุหน่ึง    แมโลกธาตุสอง    แมโลกธาตุสาม    แมโลกธาตุสี่    แม  
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โลกธาตุหา    แมโลกธาตุสิบ   แมโลกธาตุยี่สิบ   แมโลกธาตุสามสิบ   แม 
โลกธาตุสี่สิบ   แมโลกธาตุหาสิบ   แมโลกธาตุพันหน่ึงเปนสวนเล็ก  แม 
โลกธาตุสองพันเปนสวนปานกลาง     แมโลกธาตุสามพัน      แมโลกธาตุ 
หลายพัน    หรือวาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคเทาใด    ก็พึงทรง 
เห็นเทาน้ัน    ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิ์อยางนี้    พระผูม-ี 
พระภาคเจามีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจักษุอยางนี้.  
           พระผูมีพระภาคเจา    มีพระจกัษุแจมแจง    แมดวยปญญาจักษุ 
อยางไร ?    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระปญญามาก   มีพระปญญากวาง- 
ขวาง   มีพระปญญารื่นเริง  มีพระปญญาแลนไป  มีพระปญญาเฉียบแหลม 
มีพระปญญาชําแรกกิเลส    ทรงฉลาดในประเภทปญญา    มีพระญาณแตก 
ฉาน  ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา   ทรงบรรลุเวสารัชญาณ  ๔   ทรงทศพลญาณ 
ทรงเปนบุรุษผูองอาจ    ทรงเปนบุรุษสีหะ   ทรงเปนบุรุษนาค   ทรงเปน 
บุรุษอาชาไนย    ทรงเปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ   มีพระญาณหาที่สุดมิได 
มีพระเดชหาที่สุดมิได    มีพระยศหาท่ีสุดมิได   เปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก 
มีปญญาเปนทรัพย  เปนผูนํา  เปนผูนําไปโดยวิเศษ  นําเนืองๆ  ผูใหรูจัก 
ประโยชน   ผูใหเพงพิจารณา   ผูเห็นประโยชน   ผูใหแลนไปดวยปสาทะ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       ทรงเปนผูใหมรรคท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
ทรงใหมรรคท่ียังไมเกิดพรอมใหเกิดข้ึนพรอม     ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมี 
ใครบอก  ทรงรูซึ่งมรรค  ทรงทราบซ่ึงมรรค  ทรงฉลาดในมรรค  ก็แหละ 
ในบัดนี้    พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เปนผู 
ดําเนินตามมรรค  เปนผูประกอบดวยสีลาทิคุณในภายหลัง  
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           พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ทรงรูธรรมท่ีควรรู     ทรงเห็น  
ธรรมที่ควรเห็น  มีพระจักษุ  มีธรรม  มีญาณ มีพรหมธรรม ผูตรัสบอก 
ทรงแนะนํา  ทรงนําออกซ่ึงอรรถ ทรงประทานอมตธรรม   เปนธรรมสามี 
เปนพระคถาคต   สิ่งท่ีไมทรงรู  ไมทรงเห็น  ในทรงทราบ  ไมทรงทําให 
แจมแจง      ไมทรงถูกตองดวยปญญา      ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  ธรรมทั้งปวง  รวมทั้งอดีต  อนาคตและปจจุบัน   ยอมมาสู 
คลองแหงพระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   โดยอาการท้ังปวง 
ชื่อวาประโยชนที่ควรแนะนําทุกๆอยางที่ควรรูมีอยู   ประโยชนตน  ประ- 
โยชนผูอ่ืน    ประโยชนทัง้สองอยาง    ประโยชนในชาตินี้    ประโยชนใน 
ชาติหนา   ประโยชนต้ืน  ประโยชนลกึ  ประโยชนลี้ลับ  ประโยชนที่ปกปด 
ประโยชนทีค่วรแนะนํา     ประโยชนที่นําไปแลว     ประโยชนที่ไมมีโทษ 
ประโยชนทีไ่มมีกิเลส  ประโยชนอันผองแผว  ประโยชนอยางยิ่ง ประโยชน 
ทั้งหมดน้ัน  ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ 
           พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    มีพระญาณไมขัดของในอดีต    ม ี
พระญาณไมขัดของในอนาคต   มีพระญาณไมขัดของในปจจุบัน  กายกรรม 
วจีกรรม   มโนกรรมทั้งหมด   ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพร.  
ภาคจาผูตรัสรูแลว   บทแหงธรรมที่ควรแนะนําเทาได   พระญาณก็เทาน้ัน- 
พระญาณเทาใด  บทแหงธรรมที่ควรแนะนําก็เทาน้ัน  พระญาณมีสวนสุด 
รอบแหงบทธรรมท่ีควรแนะนํา   บทธรรมท่ีควรแนะนํามีสวนสุดรอบแหง 
พระญาณ    พระญาณยอมไมเปนไปเกินบทแหงธรรมที่ควรแนะนํา   ทาง 
แหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกินพระญาณ    ธรรมเหลาน้ันต้ังอยูในสวน 
สุดรอบของกันและกัน     เมื่อชั้นผอบท้ังสองปดกันสนิทพอดี     ชั้นผอบ  
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ขางลางก็ไมเกินชั้นผอบขางบน     ชั้นผอบขางบนก็ไมเกินชั้นผอบขางลาง 
ชั้นผอบท้ังสองชั้น  ต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน  ฉันใด   บทธรรม 
ที่ควรแนะนําก็ดี   พระญาณก็ดี    ของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ต้ัง 
อยูในสวนสุดรอบของกันและกัน  บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด  พระญาณ 
ก็เทาน้ัน   พระญาณเทาใด   บทธรรมท่ีควรแนะนําก็เทาน้ัน   พระญาณมี 
สวนสุดรอบแหงธรรมที่ควรแนะนํา     บทแหงธรรมที่ควรแนะนําก็มีสวน 
สุดรอบแหงพระญาณ        พระญาณไมเปนไปเกินบทธรรมท่ีควรแนะนํา 
ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกินพระญาณ    ธรรมเหลาน้ันต้ังอยูใน 
สวนสุดรอบของกันและกัน   ฉันนั้น       พระญาณของพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว     ยอมเปนไปรอบในธรรมทั้งปวง    ธรรมทั้งปวงเนื่องดวย  
ความนึก   เนื่องดวยความหวัง   เนื่องดวยมนสิการ   เนื่องดวยจิตตุปบาท 
ของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว. 
           พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     ยอมเปนไปรอบใน 
สัตวทั้งปวง       พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบอัธยาศัย  อนุสัย  จริต 
อธิมุตติ  แหงสัตวทั้งปวง   ยอมทรงทราบเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย    ใน 
ปญญาจักษุ    มีกิเลสธลุีมากในปญญาจักษุ   มีอินทรียแกกลา    มีอินทรีย 
ออน   มีอาการดี    มีอาการทราม  ผูแนะนําไดโดยงาย  ผูแนะนําไดโดยยาก 
เปนภัพพสัตว  เปนอภัพพสัตว  โลกพรอมท้ังเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย   ยอมเปนไปในภายใน 
พระพุทธญาณ    ปลาและเตาทุกชนิด   รวมทั้งปลาติมิ     ปลาติมิงคละและ 
ปลาติมิติมิงคละ    โดยทีสุ่ด    ยอมเปนไปภายในมหาสมุทร   ฉันใด   โลก 
พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก   หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  
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เทวดาและมนุษย   ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ   ฉันน้ัน   นกทุก  
ชนิดรวมทั้งครุฑเวนไตรโคตร       โดยท่ีสุดยอมเปนไปในประเทศอากาศ 
ฉันใด      พระพุทธสาวกทั้งหลายผูเสมอดวยพระสารีบุตรเถระโดยปญญา 
ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ  ฉันนั้น.  พระพุทธญาณยอมแผ 
ปกคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย       พวกบัณฑิตท่ีเปนกษัตริย 
พราหมณ  คฤหบดี  สมณะ  มีปญญาละเอียด  แตงวาทะโตตอบ  เหมือน 
นายขมังธนูผูสามารถยิงขนทราย        เที่ยวไปดุจทําลายทิฏฐิของผูอ่ืนดวย 
ปญญาของตน   บัณฑิตเหลาน้ัน   ปรงุแตงปญญาแลวเขามาเผาพระตถาคต 
ทูลถามปญหา ปญหาเหลาน้ัน อัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสยอนถามและตรัส 
แกแลว      เปนปญหามีเหตุที่ทรงแสดงออกและทรงสลัดออก      บัณฑิต 
เหลาน้ัน  ยอมเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจายอมทรง 
ไพโรจนยิ่งดวยพระปญญาในท่ีนั้นโดยแทแล    พระผูมีพระภาคเจามีพระ- 
จักษุแจมแจงแมดวยปญญาจักษุอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา    มีพระจกัษุแจมแจง     แมดวยพุทธจักษ ุ
อยางไร ?   พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ  ไดทรง 
เห็นสัตวทั้งหลายผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ    มีกิเลสธลุีมากในปญญา 
จักษุ  มีอินทรียแกกลามีอินทรียออน  มีอาหารดี  มีอาการทราม  ผูแนะนํา- 
ไดโดยงาย   ผูแนะนําไดโดยยาก   บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลก 
อยู   ในกอบวัเขียวก็ดี    ในกอบัวแดงก็ดี   ในกอบวัขาวก็ดี    บางเหลาเกิด 
ในน้ํา  เจริญในนํ้า   ข้ึนตามนํ้า  จมอยูในน้ํา  อันน้าํหลอเลี้ยงไว  ดอกบัว 
เขียวก็ดี   ดอกบัวแดงก็ดี  ดอกบัวขาวก็ดี  บางเหลาเกิดในน้ํา  เจริญในน้ํา 
ต้ังอยูเสมอนํ้า ดอกบัวเขียวก็ดี  ดอกบัวแดงก็ดี   ดอกบัวขาวก็ดี   บางเหลา  
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เกิดในน้ํา  เจริญในน้ํา  โผลข้ึนพนน้ํา  น้ํามิไดติด  แมฉันใด   พระผูมี- 
พระภาคเจาเมื่อทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ   ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลาย 
ผูมีกิเลสธุลนีอยในปญญาจักษุ   มีกเิลสธุลีมากในปญญาจักษุ    มีอินทรยี 
แกกลา   มีอินทรียออน   มีอาการดี    มีอาการทราม   ผูแนะนําไดโดยงาย 
ผูแนะนําไดโดยยาก   บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู  ฉันนั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา       บุคคลเหลาน้ันเปนราคจริต 
บุคคลน้ีเปนโทสจริต  บคุคลน้ีเปนโมหจริต   บุคคลนี้เปนวิตักกจริต  บุคคล 
นี้เปนศรัทธาจริต   บุคคลนี้เปนญาณจริต  พระผูมพีระภาคเจายอมตรัสบอก 
อสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต      ยอมตรัสบอกเมตตาภาวนาแกบุคคลผู 
เปนโทสจริต  ยอมทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหดํารงอยูในการเรียน 
ในการไตถาม    ในการฟงธรรมตามกาล    ในการสนทนาธรรมตามกาล 
ในการอยูรวมกับครู    ยอมตรัสบอกอานาปานสติแกบุคคลผูเปนวิตักกจริต 
ยอมตรัสบอกพระสูตรอันเปนนิมิตดี   ความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา   ความ 
เปนธรรมดีแหงพระธรรม   ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ   และศีลทั้งหลาย 
ของตน    อันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสแกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต    ยอม 
ตรัสบอกธรรมอันเปนนิมิตแหงวิปสสนา    ซึ่งมีอาการไมเที่ยง    มีอาการ 
เปนทุกข  มีอาการเปนอนัตตา   แกบคุคลผูเปนญาณจริต. 
           สมจริงดังประพันธคาถาวา 
                   บุรุษยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา   พึงเห็นหมูชนโดยรอบ 
           แมฉนัใด   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญาดี   มีจกัษ ุ
           โดยรอบ    พระองคมีความโศกไปปราศแลว   ทรงขึ้นสู  
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           ปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม    ขอจงทรงพิจารณาเห็นหมู-  
           ชนผูอาเกียรณดวยความโศก     ถูกชาติชราครอบงําอยู 
           แลว   ฉันนั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแจมแจง   แมดวยพุทธจักษุอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา    มีพระจกัษุแจมแจง    แมดวยสมนัตจักษุ 
อยางไร  ?   พระสัพพัญุตญาณ   เรียกวาสมันตจักษุ  พระผูมีพระภาคเจา 
ไปใกล   ไปไกลดีแลว    เขาถึง   เขาถึงดีแลว    เขาไปถึง    เขาไปถึงดีแลว 
ประกอบแลวดวยสัพพัญุตญาณ. 
           สมจริงดังประพันธคาถาวา 
                   สิ่งอะไร ๆ ในไตรโลกธาตุนี้   อันพระปญญาจักษุของ 
           พระตถาคตน้ันไมเห็น  ยอมไมม ี อนึ่ง  ธรรมชาติอะไร  ๆ 
           ที่ควรรู   อันพระพุทธญาณไมรูแจงยอมไมม ี   ธรรมชาติที่ 
           ควรแนะนําใดมีอยู   พระตถาคตทรงทราบแลวซึ่งธรรมชาติ 
           ที่ควรแนะนําน้ันทั้งหมด    เพราะเหตุนั้น    พระตถาคตจึง 
           ชื่อวา  ผูมีสมันตจกัษุ. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแจมแจง     แมดวยสมันตจักษุอยางนี้  
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุแจมแจงไดทรง 
แสดงแลว. 
 

                                 วาดวยสักขิธรรม 
           [๗๒๙]  คําวา   ซึง่สักขิธรรม    ในคําวา   ซึง่สักขิธรรม  เครื่อง 
กําจัดอันตราย  ความวา  ธรรมที่ประจักษแกพระองค  อันพระองคทรง  
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ทราบดีเอง    มิใชโดยตองเชื่อผูอ่ืน   วาธรรมนี้เปนดังน้ี    มิใชโดยไดยิน  
ตอ ๆ กันมา   มิใชโดยถือตามลําดับสืบ ๆ กันมา   มิใชโดยอางตํารา   มิใช 
โดยนึกเดาเอา  มิใชโดยคาดคะเน   มิใชโดยตรึกตามอาการ  มิใชโดยชอบ 
วาควรแกทิฏฐิของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สักขิธรรม.  ชื่อวาอันตราย 
ในคําวา  เปนเครื่องกําจัดอันตราย  ไดแกอันตราย  ๒  อยาง  คืออันตราย 
ปรากฏ  ๑   อันตรายปกปด  ๑. 
 

                       วาดวยอันตราย  ๒  อยาง 
           อันตรายปรากฏเปนไฉน  ?   ราชสีห   เสือโครง  เสือเหลือง  หมี 
เสือดาว   หมาปา  โค  กระบือ  ชาง  งู  แมลงปอง  ตะขาบ  โจร  คน 
ที่ทํากรรมชัว่  คนที่เตรียมจะทํากรรมชั่ว  และโรคจักษุ   โรคหู  โรคจมูก 
โรคลิ้น   โรคกาย   โรคศีรษะ    โรคใบหู   โรคปาก   โรคฟน   โรคไอ 
โรคหืด  โรคไขหวัด   โรคไขพิษ   โรคไขเชื่อมซึม    โรคในทอง  โรคลม 
สลบ  โรคบดิ  โรคจุกเสียด   โรคลงราก   โรคเรื้อน  โรคฝ   โรคกลาก 
โรคมงครอ   โรคลมบาหมู   โรคหิดเปอย   โรคหิตดาน   โรคคุดทะราด 
โรคหูด  โรคละลอก  โรคคุดทะราดบวม  โรคอาเจียนโลหิต   โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน  โรคเริม  โรคพุพอง  โรคริดสีดวง   อาพาธมีดีเปนสมุฏ- 
ฐาน    อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน   อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน   อาพาธ- 
สันนิบาต  อาพาธเกิดแกฤดูแปรปรวน  อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ํา- 
เสมอ   อาพาธเกิดแตความเพียรเกินกําลัง    อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม 
ความหนาว   ความรอน   ความหิว   ความระหาย   ปวดอุจจาระ   ปวด  
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ปสสาวะ     ความสัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด    และสัตวเสือกคลาน   
อันตรายเหลาน้ีเรียกวา   อันตรายปรากฏ. 
           อันตรายปกปดเปนไฉน ?  กายทุจริต  วจีทุริต  มโนทุจริต  กาม-  
ฉันทนิวรณ    พยาบาทนิวรณ    ถีนมทิธนิวรณ    อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ 
วิจิกิจฉานิวรณ   ราคะ    โทสะ    โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธไว 
ความลบลูคุณทาน   ความตีเสมอ    ความริษยา    ความตระหน่ี    มารยา 
ความโออวด   ความหัวดื้อ   ความแข็งดี   ความถือตัว   ความดูหม่ินทาน 
ความมัวเมา  ความประมาท   กิเลสทั้งปวง   ทุจริตท้ังปวง   ความกระวน 
กระวายท้ังปวง   ความเรารอนท้ังปวง   ความเดือดรอนท้ังปวง   ลกุสลาภิ- 
สังขารทั้งปวง   อันตรายเหลาน้ีเรียกวา  อันตรายปกปด.                      
           ที่ชื่อวาอันตราย  เพราะอรรถวา  อะไรจึงชื่อวาอันตราย  เพราะอรรถ 
วา  ครอบงํา   จึงชื่อวาอันตราย  เพราะอรรถวา  เปนไปเพ่ือความเสื่อม  จึง 
ชื่อวาอันตราย  เพราะอรรถวา  เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย  จึงชื่อวา 
อันตราย   เพราะอรรถวา  ครอบงํา  จึงชื่อวาอันตรายอยางไร    อันตราย 
เหลาน้ันยอมครอบงํา  ปราบปราม  กดข่ี  ทวมทับ  กําจัด   ย่ํายีบุคคลน้ัน 
เพราะอรรถวา  ครอบงํา  จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้.   
           เพราะอรรถวา   เปนไปเพ่ือความเส่ือม   จึงชื่อวาอันตรายอยางไร ? 
อันตรายเหลาน้ัน  ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม   เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศล- 
ธรรมทั้งหลาย  อันตรายเหลาน้ัน  ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือม  เพ่ืออันตร- 
ธานไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน   อันตรายเหลาน้ัน   ยอมเปนไปเพ่ือความ 
เสื่อม       เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาน้ี      คือความปฏิบัติชอบ 
ความปฏิบัติสมควร    ความปฏิบัติไมเปนขาศึก    ความปฏิบัติเปนไปตาม  
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ประโยชน   ความปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม   ความทําใหบริบูรณใน  
ศีลทั้งหลาย    ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย    ความเปนผู 
รูจักประมาณในโภชนะ     ความประกอบเนือง ๆ ในความเปนผูต่ืน  สติ 
สัมปชัญญะ   ความประกอบเนือง ๆ ในการเจริญสติปฏฐาน  ๔  สัมมัป- 
ปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗   อริยมรรค 
มีองค  ๘  อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม   เพ่ืออันตรธานไป 
แหงกุศลเหลาน้ี   เพราะอรรถวา เปนไปเพ่ือความเสื่อม  จึงชื่อวาอันตราย 
อยางนี้. 
           เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทัง้หลาย   จึงชือ่วาอันตราย 
อยางไร  ?   อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน  ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพน้ัน   ยอม 
เปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ   เปรียบเหมือนเหลาสัตวที่อาศัยรูยอมอยูในรู  
ที่อาศัยน้ํายอมอยูในน้ํา    ที่อาศัยปายอมอยูในปา    ที่อาศัยตนไมยอมอยูที่ 
ตนไม  ฉันใด   อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน   ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนั้น 
ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ   ฉันนั้น  เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น   เพราะ 
อรรถวา  เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทัง้หลาย  จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก    ผูอยูรวมกับอาจารย    ยอมอยูลําบาก   ไมผาสุก 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุผูอยูรวมกับอันเตวาสิก    ผูอยูรวมกับอาจารย 
ยอมอยูลําบาก   ไมผาสุกอยางไร ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อกศุลธรรมอัน 
ลามก    มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกื้อกูลแกสังโยชน   ยอมเกิด 
ข้ึนแกภิกษุในธรรมวินัยนี้     เพราะเห็นรูปดวยจักษุ  อกุศลธรรมอันลามก 
เหลาน้ัน   ยอมซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น  เพราะเหตุดังนี้นั้น   ทานจึง  
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เรียกภิกษุนั้นวา    ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน 
ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น  เพราะเหตุนี้นั้น  ทานจึงเรียกภิกษุนั้นวา   ผูอยูรวม 
กับอาจารย   อีกประการหนึ่ง   อกุศลธรรมอันลามก   มีความดําริซานไป 
ในอารมณอันเกื้อกูลแกสังโยชน  ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุเพราะไดยินเสียงดวย 
หู  เพราะสูดดมกลิ่นดวยจมูก   เพราะลิ้มรสดวยลิน้   เพราะถูกตองโผฏ- 
ฐัพพะดวยกาย     เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ     อกุศลธรรมอันลามก 
เหลาน้ัน   ยอมซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น   เพราะเหตุนี้นั้น   ทานจึง 
เรียกภิกษุนั้นวา    ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน 
ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น   เพราะเหตุดังน้ีนั้น   ทานจึงเรียกภิกษุนั้นวา   ผูอยู 
รวมกับอาจารย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุที่อยูรวมกับอันเตวาสิก   ผูอยู 
รวมกับอาจารย   ยอมอยูลําบากไมผาสุกอยางนี้แล   เพราะฉะนั้น    เพราะ 
อรรถวา  เปนที่อยูแหงอกุศลทั้งหลาย    จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้. 
 

                  ธรรม  ๓  ประการเปนมลทินภายใน 
           สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม 
๓ ประการนีเ้ปนมลทินในภายใน     เปนอมิตรในภายใน    เปนขาศึกใน 
ภายใน  เปนเพชฌฆาตในภายใน  เปนศัตรูในภายใน   ธรรม ๓ ประการ 
เปนไฉน ?   คือโลภะเปนมลทินในภายใน    เปนอมิตรในภายใน    เปน 
ขาศึกในภายใน    เปนเพชฌฆาตในภายใน    เปนศัตรูในภายใน    โทสะ 
เปนมลทินในภายใน    เปนอมิตรในภายใน    เปนขาศึกในภายใน    เปน 
เพชฌฆาตในภายใน  เปนศัตรูในภายใน   โมหะเปนมลทินในภายใน เปน 
อมิตรในภายใน   เปนขาศึกในภายใน    เปนเพชฌฆาตในภายใน    เปน 
ศัตรูในภายใน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  ๓  ประการน้ีแล     เปน  
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มลทินในภายใน  เปนอมิตรในภายใน  เปนขาศึกในภายใน   เปนเพชฌ-   
ฆาตในภายใน  เปนศัตรูในภายใน. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบ 
ลงแลว   จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                   โลภะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกิด     โลภะยังจิตให 
           กําเรบิ   โลภะเปนภัยเกิดขึ้นในภายใน   พาลชนยอมไม 
           รูสึกภยัน้ัน   คนโลภยอมไมรูอรรถ   คนโลภยอมไมเหน็ 
           ธรรม  ความโลภยอมครอบงํานรชนในขณะใด  ความมดื 
           ต้ือยอมมีในขณะนัน้    โทสะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนให 
           เกิด  โทสะยังจิตใหกําเริบ    โทสะเปนภัยเกิดขึ้นในภาย 
           ใน  พาลชนยอมไมรูสึกภัยน้ัน     คนโกรธยอมไมรูอรรถ 
           คนโกรธยอมไมเหน็ธรรม  ความโกรธยอมครอบงํานรชน. 
           ในขณะใด  ความมืดต้ือยอมมใีนขณะนั้น  โมหะยังส่ิงท่ี  
           ไมเปนประโยชนใหเกิด   โมหะยังจิตใหกําเริบ    โมหะ 
           เปนภัยเกิดขึ้นในภายใน  พาลชนยอมไมรูสกึภัยน้ัน  คน 
           หลงยอมไมรูอรรถ   คนหลงยอมไมเห็นธรรม   ความหลง 
           ยอมครอบงํานรชนในขณะใด      ความมืดต้ือยอมมีใน 
           ขณะนั้น. 
เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย  จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนมหาบพิตร   ธรรม 
๓  ประการน้ีแล     เมื่อเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ     ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใช 
ประโยชนเกือ้กูล  เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมผาสุก   ธรรม ๓ ประการเปน  
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ไฉน  ?  ไดแกธรรมคือโลภะแล  เมื่อเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ   ยอมเกิด 
ข้ึนเพ่ือมิใชประโยชนเกือ้กูล  เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมผาสุก    ธรรมคือ 
โทสะแล   เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ    ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใชประโยชน 
เกื้อกูล  เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมผาสุก    ธรรมคือโมหะแล   เมื่อเกิดข้ึน 
ในภายในแหงบุรุษ   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล  เพือ่ทุกข  เพ่ือ 
ความอยูไมผาสุก  ดูกอนมหาบพิตร  ธรรม ๓ ประการน้ีแล   เมื่อเกิดข้ึน 
ในภายในแหงบุรุษ  ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  เพ่ือ 
ความอยูไมผาสุก. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นตรสัไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                   โลภะ  โทสะ  และโมหะ  เกิดขึ้นในตน  ยอมกําจัด 
           บุรษุผูมีจิตลามก  เหมือนขุยไผกําจัดไมไผฉะนั้น. 
           เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทัง้หลาย  จึงชื่อวาอันตราย 
อยางนี้. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เปนเหตุ   เกิดแตอัตภาพน้ี 
           ไมยินดีกุศล  ยินดีแตกามคุณ  ทําใหขนลุก   วิตกทางใจ 
           ต้ังขึ้นแตอัตภาพน้ีแลวผูกจิตไว    เหมอืนพวกเด็กผูกกาที่ 
           ขอเทาไวฉะนั้น. 
           เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทัง้หลาย  จึงชื่อวาอันตราย  
อยางนี้.  
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           คําวา  เปนเครื่องกําจัดอันตราย        คือเปนเครื่องกําจัดอันตราย  
เปนเครื่องละอันตราย เปนเครื่องสงบอันตราย เปนเครื่องสละคืนอันตราย 
เปนเครื่องระงับอันตราย  เปนอมตนิพพาน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ซึ่ง 
สักขิธรรมเปนเครื่องกําจัดอันตราย. 
           [๗๓๐]  คําวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระองคจงตรัสบอก 
ปฏิปทา  ความวา  ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา   คือขอพระองคโปรด 
ตรัสบอก   ชีแ้จง   แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก   ทําใหต้ืน 
ประกาศซ่ึงปฏิปทาชอบ  ปฏิปทาสมควร   ปฏิปทาไมเปนขาศึก   ปฏิปทา 
เปนไปตามประโยชน    ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     ความทําให 
บริบูรณในศลีทั้งหลาย        ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 
ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ    ความประกอบเนือง ๆ ในความเปน 
ผูต่ืน    สติสมัปชัญญะ   สติปฏฐาน ๔   สัมมัปปธาน ๔   อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕  พละ  ๕  โพชฌงค ๗  อรยิมรรคมีองค ๘   นิพพาน   และ 
ปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ขอพระองคจงตรัสบอก 
ปฏิปทา. พระพุทธนิมิตนั้นทูลพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลววา  ภทฺทนฺเต. 
อีกอยางหนึ่ง  คําวา ภัตทันเต  ความวา พระองคตรัสบอก  แสดง  บัญญัติ 
แตงต้ัง  เปดเผย   ทําใหต้ืน   ประกาศแลวซ่ึงธรรมใด    ธรรมน้ันทั้งหมด 
เปนธรรมดี  เจริญ  งาม  ไมมีโทษ ควรซองเสพ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระองคจงตรัสบอกปฏปิทา. 
           [๗๓๑] คําวา  ปาติโมกข   ในคําวา    ปาติโมกขหรือแมสมาธิ 
ความวา  ศีลเปนที่ต้ัง  เปนเบื้องบาท  เปนความสํารวม   เปนความระวัง 
เปนปาก  เปนประธาน  แหงความถึงพรอมดวยกุศลธรรมท้ังหลาย.  คําวา  
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หรือแมสมาธิ   ไดแกความต้ังมั่น   ความดํารงอยู   ความต้ังลง  ความไม 
แลนไป  ความไมฟุงซานแหงจิต   ความเปนผูมีใจอันอะไร ๆ  ไมใหเเลน 
ไปได ความสงบ  สมาธินทรีย   สมาธิพละ    สัมมาสมาธิ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา    คือปาติโมกขหรือแมสมาธิ   เพราะเหตุนั้น   พระพุทธนิมิตจึง 
ตรัสถามวา 
                   พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุแจมแจง       ไดทรง 
           แสดงสักขิธรรม    เครื่องกําจัดอันตราย    ขาแตพระองค 
           ผูเจริญ    ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา    คือปาติโมกข 
           หรือแมสมาธิ. 
    [๗๓๒]   ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุทั้งหลาย  พึงปองกันหู 
           จากคามกถา     ไมพึงติดใจในรส     ไมพึงยึดถือสังขาร 
           อะไร ๆ  วาของเราในโลก. 
 

                             วาดวยผูโลเลดวยจักษุ 
           [๗๓๓]   คําวา  ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุทั้งหลาย  ความวา 
ภิกษุเปนผูโลเลดวยจักษุอยางไร ?    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้      เปนผู 
โลเลดวยจักษุ    ประกอบดวยความเปนผูโลเลดวยจักษุคิดวา    รูปทีย่ังไม 
เคยดูเราควรดู   รูปที่เคยดูเราควรผานไป  ดังนี้     เปนผูประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งความเท่ียวไปนาน    ซึ่งความเท่ียวไปไมแนนอน     สูอารามแตอาราม 
สูสวนแตสวน  สูบานแตบาน   สูนิคมแตนิคม  สูนครแตนคร   สูแวนแควน  
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แตแวนแควน    สูชนบทแตชนบท  เพ่ือจะดูรูป  ภิกษุเปนผูโลเลดวยจักษุ 
แมอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน   เดนิไปตามถนนเปนผูไม 
สํารวม   เดินไป   คือแลดูชาง   แลดูมา   แลดูรถ   แลดูพลเดินเทา   แลดู 
สตรี   แลดูบรุุษ    แลดูกมุาร   แลดูกมุารี   แลดูรานตลาด   แลดูหนามุข 
เรือน  แลดูขางบน  แลดูขางลาง  แลดูทิศนอย  ทิศใหญ   เดินไป  ภิกษ ุ
เปนผูโลเลดวยจักษุ  แมอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเห็นรูปดวย จักษุแลว   เปนผูถือนิมิต   เปนผูถือ 
อนุพยัญชนะ.    ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย  ที่เมื่อไมสํารวมแลว 
จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน 
ยอมไมรักษาจักขุนทรีย  ยอมไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ภิกษุเปนผู 
โลเลดวยจักษุ   แมอยางนี้. 
           อน่ึง   ทานสมณพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว   ยอมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานน้ี   คือการฟอน 
การขับ  การประโคม  มหรสพมีการรําเปนตน  การเลานิยาย  เพลงปรบ- 
มือ  ฆอง  ระนาด   หนัง   เพลงขอทาน   เลนไตราว   การเลนหนาศพ 
ชนชาง  แข็งมา   ชนกระบือ  ชนโค   ชนแพะ   ชนแกะ   ชนไก   ชน 
นกกระทา  ราํกระบ่ีกระบอง  ชกมวย  มวยปล้ํา   การรบ   การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ    กองทัพ  ฉันใด    ภิกษุเปนผูโลเลดวยจักษุ    แม 
ฉันนั้น. 
           ภิกษุไมเปนผูโลเลดวยจักษุอยางไร ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไป 
สูละแวกบาน   เดินไปตามถนน   เปนผูสํารวมเดินไป   ไมแลดูชาง   ไม  
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แลดูมา   ไมแลดูรถ   ไมแลดูคนเดินเทา   ไมแลดูสตรี   ไมแลดูบุรุษ   ไม 
แลดูกุมาร   ไมแลดูกุมารี   ไมแลดูรานตลาด   ไมแลดูหนามุขเรือน   ไม 
แลดูขางบน  ไมแลดูขางลาง  ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ  เดินไป   ภิกษุไม 
เปนผูโลเลดวยจักษุ  แมอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง     ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว      ไมถือนิมติ     ไมถือ 
อนุพยัญชนะ    ยอมปฏิบติัเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ที่ไมสํารวมแลวจะเปน 
เหตุใหอกุศลธรรมลามก   คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน   ยอมรักษา 
จักขุนทรีย    ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย    ภกิษุไมเปนผูโลเลดวย 
จักษุ   แมอยางนี้. 
           อน่ึง  ทานสมณพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว   ยอมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานน้ี   คือการฟอน 
การขับ    การประโคม    มหรสพมีการรําเปนตน      การเลานิยาย ฯลฯ 
กองทัพ  ฉันใด   ภิกษุเปนผูเวนขาดจากการขวนขวายในการดูการเลนอัน 
เปนขาศึกแกกุศลเห็นปานน้ี   ภิกษุเปนผูไมโลเลดวยจักษุ  แมอยางนี้. 
           คําวา  ไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ  ความวา  พึงละ  บรรเทา  ทํา 
ใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี  ซึ่งความเปนผูโลเลดวยจักษุ   คือเปนผูงดเวน 
เวนขาด  ออกไป  สลัดออกไป  หลุดพนไมเกี่ยวของ   ดวยความเปนผู 
โลเลดวยจักษุ  เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ. 
 

                               วาดวยติรัจฉานกถา 
           [๗๓๔]   ติรัจฉานกถา  ๓๒  ประการ  คือเรื่องพระราชา  เรื่องโจร  
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เรื่องมหาอํามาตย   เรื่องภัย   เรื่องรบ  เรื่องขาว  เรื่องน้ํา  เรื่องยาน   เรื่อง  
ที่นอน  เรื่องดอกไม  เรื่องของหอม   เรื่องญาติ   เรือ่งบาน   เรื่องนิคม 
เรื่องนคร  เรื่องชนบท  เรือ่งสตรี  เรื่องบุรุษ  เรื่องคนกลา    เรือ่งตรอก 
เรื่องทานํ้า    เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว    เรื่องเบ็ดเตล็ด   เรื่องโลก   เรื่อง 
ทะเล   เรื่องความเจริญและความเสื่อม  ดวยประการน้ัน  เรียกวา  คามกถา 
ในคําวา  พึงปองกันหูจากคามกถา  เพราะฉะนั้น   จงชื่อวา   จากคามกถา. 
คําวา   พึงปองกันหู   คือพึงปองกัน   หาม  สกัดกัน้   รักษา   คุมครอง 
ปด   ตัดขาด ซึ่งหู  จากคามกถา   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พึงปองกันหูจาก 
คามกถา. 
 

                                   วาดวยรสตาง ๆ 
           [๗๓๕]  ชื่อวา  รส  ในคําวา  ไมพึงติดใจในรส  ไดแกรสท่ีราก 
รสท่ีลําตน   รสท่ีเปลือก   รสท่ีใบ   รสท่ีดอก   รสที่ผล   รสเปรี้ยว   รส 
หวาน  รสขม  รสเผ็ดรอน  รสเค็ม   รสปรา รสเฝอน  รสฝาด  รสอรอย 
รสไมอรอย    รสเย็น    รสรอน    มีสมณพราหมณบางพวก    ติดใจในรส 
เที่ยวแสวงหารสอันเลิศดวยปลายลิ้น        ไดรสเปรี้ยวแลวก็แสวงหารสไม 
เปรี้ยว     ไดรสไมเปรี้ยวแลวก็แสงหารสเปรี้ยว ฯลฯ    ไดรสเยน็แลวก็ 
แสวงหารสรอน  ไดรสรอนแลวก็แสวงหารสเย็น   สมณพราหมณเหลาน้ัน 
ไดรสใด ๆ แลว  ยอมไมพอใจดวยรสน้ัน ๆ   ยอมเที่ยวแสวงหารสอ่ืน ๆ 
เปนผูกําหนัด  ปรารถนา  ยินด ี  ติดใจ   หลงใหล   เกี่ยวของ   พัวพัน 
ในรสท่ีชอบใจ  ความอยากในรสน้ัน   อันภิกษุใดละ   ตัดขาด ฯลฯ  เผา 
เสียแลวดวยไฟคือญาณ    ภิกษุนั้นพิจารณาดวยปญญาแลว  ยอมฉันอาหาร  
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ไมฉันเพ่ือเลน    ไมฉันเพ่ือเมา    ไมฉันเพ่ือตบแตง    ไมฉันเพ่ือประดับ 
ฉันเพ่ือดํารงอยูแหงกายนี้     เพ่ือใหกายน้ีเปนไป    เพ่ือกําจัดความลําบาก 
เพ่ือความอนุเคราะหแกพรหมจรรย    อยางเดียวเทาน้ัน ฯลฯ     ความอยู 
สบายของเราจักมีดวยอุบายดังน้ี      บคุคลทาแผลเพ่ือใหแผลหาย     หยอด 
น้ํามันเพลาเกวียนเพ่ือจะขนภาระ    กนิเนื้อบุตรเพ่ือจะออกจากทางกันดาร 
อยางเดียวเทาน้ัน   ฉันใด    ภิกษุพิจารณาดวยปญญาแลว    จึงฉันอาหาร 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ไมฉันเพ่ือเลน  ฯลฯ     ความไมมีโทษและความอยู 
สบายจักมีดวยอุบายดังน้ี    ภิกษุพึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความ 
ไมมี   ซึ่งความอยากในรส   คือเปนผูงด   เวน   เวนขาด    ออก    สละ 
พนไป  ไมเกี่ยวของ   ดวยความอยากในรส   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดน 
กิเลสอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงติดใจในรส. 
 

                         วาดวยความถือวาของเรา 
           [๗๓๖]  ชื่อวา  ความถือวาของเรา   ในคําวา    ไมพึงถือสังขาร 
อะไร ๆ วาของเราในโลก   ไดแกความถือ ๒ อยาง   คือความถือวาของ 
เราดวยตัณหา ๑    ความถือวาของเราดวย ทิฏฐิ ๑  ฯลฯ      นี้ชือ่วาความ 
ถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ   นีช้ื่อวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ  ภิกษุ 
ละความถือวาของเราดวยตัณหา     สละคืนความถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว 
ไมถือ  ไมจับ  ไมยึดถือ  ไมถือม่ันจักษุวาของเรา ไมถือ  ไมจับ   ไมยึดถือ 
ไมถือม่ัน  ห ู จมูก   ลิ้น  กาย  รูป  เสยีง   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ    สกุล 
คณะ  อาวาส  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ    สขุ    จีวร   บณิฑบาต    เสนาสนะ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  กามธาตุ   รปูธาตุ  อรูปธาตุ   กามภพ   รูปภพ  
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อรูปภพ  สัญญาภพ  อสัญญาภพ   เนวสัญญานาสัญญาภพ   เอกโวการภพ 
จตุโวการภพ   ปญจโวการภพ   อดีต   อนาคต   ปจจุบัน    รูปที่เห็น  เสียง 
ที่ไดยิน  อารมณที่ทราบ   ธรรมารมณที่รูแจง  วาของเรา.   คําวา  สังขาร 
อะไร ๆ  คือ  รูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณ   อะไร ๆ.   คําวา 
ในโลก    คือ  ในอบายโลก ฯลฯ   อายตนโลก   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
ไมพึงถือสังขารอะไร ๆ  วาของเราในโลก    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุทั้งหลาย  พึงปองกันหู 
           จากคามกถา  ไมพึงติดใจในรส   ไมพึงถือสังขารอะไร  ๆ 
           วาของเราในโลก. 
    [๗๓๗]  ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว  เมื่อใด   เมื่อนั้น 
           ไมพึงทําความรําพันในที่ไหน ๆ ไมพึงปรารถนาภพ  และ 
           ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัว. 
 

                                  วาดวยโรคตาง ๆ 
           [๗๓๘]  คําวา  ภกิษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว   เมื่อใด 
ความวา  ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะ   คือโรคถูกตอง     ครอบงํา     กลุมรุม 
ประกอบเขาแลว   คือเปนผูถูกโรคจักษุ   โรคตา  โรคจมูก   โรคลิ้น  โรค 
ทางรางกาย   โรคทางศีรษะ   โรคในหู   โรคปาก  โรคฟน   โรคไอ  โรค 
หืด  โรคไขหวัด   โรคไขพิษ   โรคไขเชื่อมซึม  โรคในทอง  โรคลมสลบ 
โรคบิด  โรคจุกเสียด   โรคลงราก   โรคเรื้อน   โรคฝ  โรคกลาก   โรค  
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มงครอ   โรคลมบาหมู   โรคหิตเปอย  โรคหิตดาน  โรคหูด   โรคละลอก 
โรคคุดทะราด   โรคอาเจียนโลหิต   โรคดีเดือด   โรคเบาหวาน   โรคเริม 
โรคพุพอง   โรคริดสีดวง   อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน   อาพาธมีเสมหะเปน 
สมุฏฐาน  อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน  อาพาธสันนิบาต   อาพาธเกิดข้ึนแต 
ฤดูแปรปรวน    อาพาธเกิดข้ึนแตการบริหารไมสม่ําเสมอ    อาพาธเกิดข้ึน 
แตความเพียรเกินกําลัง     อาพาธเกิดข้ึนแตวิบากของกรรม    ความหนาว 
ความรอน  ความหิว   ความกระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวดปสสาวะ   ความ 
สัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด  และสัตวเสือกคลาน  ถูกตอง  ครอบงํา 
กลุมรุม  ประกอบเขาแลว   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะ 
กระทบเขาแลว   เมื่อใด. 
           [๗๓๙]  คําวา เมื่อนั้น  ไมพึงทําความรําพันในที่ไหน  ๆ  ความวา 
ภิกษุนั้นไมควรทําความรําพัน    ความร่ําไห  อาการรําพัน   อาการพูดถึง 
ความเปนผูรําพัน    ความเปนผูพูดถึง    ความร่ําไร    ความเพอ    ความ 
บอกเลา   อาการท่ีบอกเลา  ความเปนผูบอกเลา  คือไมพึงใหเกิด   ไมให 
เกิดพรอม  ไมใหบังเกิด  ไมใหบังเกิดเฉพาะ.  คําวา  ในท่ีไหน ๆ คือใน 
ที่ไหน ๆ  ในท่ีทุกแหงในภายใน  ในภายนอก  ทั้งในภายในและภายนอก 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เมื่อน้ัน  ไมพึงทําความรําพันในที่ไหนๆ. 
           [๗๔๐]   คําวา  ไมพึงปรารถนาภพ    ความวา    ไมพึงปรารถนา 
ไมพึงปรารถนาท่ัว  ไมพึงปรารถนาเฉพาะ   ซึ่งกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ไมพึงปรารถนาภพ.  
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                                 วาดวยภัยและความขลาดกลัว  

           [๗๔๑]   ชื่อวา   ความขลาดกลัว    ในคําวา    และไมหว่ันไหว 
ในเพราะความขลาดกลัว    ความวา   ภัยก็ดี   ความขลาดกลัวก็ดี   โดย 
อาการก็อยางเดียวกัน    สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภัย  ความ 
ขลาดกลัวน้ีนั้น      ยอมมีมาแน     ภัยนั้นทานกลาววามีวัตถุภายนอกเปน 
อารมณ  คือราชสีห  เสือโครง  เสือเหลือง  หมี   เสือดาว  หมาปา   โค 
กระบือ  ชาง  งู  แมลงปอง   ตะขาบ  โจร  คนที่ทํากรรมชั่ว  คนที่เตรียม 
จะทํากรรมชั่ว  อนึ่ง  โดยอาการอ่ืน  ความกลัว  กิรยิาที่กลัว  ความหวาด 
หว่ัน   ความเปนผูมีขนลุก  อันเกิดแกจิตในภายใน  ความหวาดเสียว  ความ 
สะดุงแหงจิต   ภัยแตชาติ   ภัยแตชรา   ภัยแตพยาธิ   ภัยแตมรณะ    ภัยแต 
พระราชา   ภัยแตโจร   ภัยแตไฟ    ภัยแตน้ํา   ภัยแตความติเตียนตน   ภัย 
แตความติเตียนผูอ่ืน   ภัยแตอาชญา   ภัยแตทุคติ   ภัยแตคลื่น  ภัยแตจระเข 
ภัยแตวังวน    ภัยแตปลาราย     ภัยแตการเลี้ยงชีพ   ภัยแตความติเตียน   ภัย  
แตความครั่นครามในประชุมชน    ความขลาด   ความหวาดหว่ัน   ความ 
เปนผูมีขนลุก  ความหวาดเสียว   ความสะดุงแหงจิต  เรียกวาภัย. 
           คําวา  ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัว  คือภิกษุเห็นหรือ 
ไดยินวัตถุที่นากลัว    ไมพึงสะดุงสะทกสะทาน    หว่ันไหว    หวาดเสียว 
ครั้นคราม    เกรงกลัว     ถึงความสะดุงกลัว     คือพึงเปนผูไมขลาด    ไม 
หวาดเสียว    ไมสะดุง    ไมหนีไป    พึงเปนผูละความกลัวความขลาดเสีย 
ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพองอยู    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ไมพึง 
หว่ันไหวในเพราะความขลาดกลัว  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสตอบวา  
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                   ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว   เมื่อใด  เมื่อนั้น 
           ไมพึงทําความรําพันในที่ไหน ๆ  ไมพึงปรารถนาภพ  และ 
           ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัว. 
    [๗๔๒]    ภิกษุไดแลวซ่ึงขาวก็ดี   น้ําก็ดี  ของควรเคี้ยวก็ดี   ผา 
           ก็ดี   ไมควรทําการสั่งสม  เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้น  ก็ไม 
           พึงสะดุง. 
 

                           วาดวยขาวน้ําและของควรเคี้ยว 
           [๗๗๓]   คําวา ขาว   ในคําวา  ขาวก็ดี   น้ําก็ดี   ของควรเค้ียวก็ดี 
ผาก็ดี  ไดแก ขาวสุก   ขนมกุมมาส   สตัตู   ปลา  เนือ้.  คําวา น้ํา ไดแก 
ปานะ ๘ อยาง  คือนํ้าผลมะมวง  น้ําผลหวา   น้ําผลกลวยมีเมล็ด  น้ําผล 
กลวยไมมีเมล็ด  น้ําผลมะซาง  น้ําผลจันทน  น้ํารากบัว   น้ําผลลิ้นจ่ี. 
           ปานะ ๘  อีกอยางหน่ึง  คือนํ้าผลสะครอ   น้ําผลกระเบา   น้ําผล 
พุทรา  ปานะท่ีทําดวยเปรียง    น้ํามัน    น้ําขาวยาคู   น้ํานม   ปานะท่ีทํา 
ดวยรส.   คําวา    ของควรเค้ียว    ไดแกของควรเค้ียวท่ีทําดวยแปง    ของ 
ควรเค้ียวท่ีทําเปนขนม  ของควรเค้ียวที่ทําดวยเหงาไม   ของควรเค้ียวท่ีทํา 
ดวยเปลือกไม  ของควรเค้ียวท่ีทําดวยใบไม ของควรเค้ียวท่ีทําดวยดอกไม 
ของควรเค้ียวท่ีทําดวยผลไม.   คําวา   ผา   ไดแกจีวร ๖ ชนิด  คือ  ผา 
เปลือกไม  ผาฝาย  ผาไหม   ผาขนสัตว   ผาปาน   ผาท่ีทําดวยเปลือกไม 
เปนตน   เจือกัน    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ขาวก็ดี  น้ําก็ดี   ของควรเค้ียว 
ก็ดี   ผาก็ดี.  
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                                           วาดวยการไดโดยธรรม  

           [๗๔๔]   คําวา   ไดแลว  ในคําวา    ไดแลว...ไมควรทําการสั่งสม 
ความวา   ไดแลว    รับแลว   ไดมาแลว    ประสบแลว   ไดเฉพาะแลว   มใิช 
ไดดวยความโกหก  มิใชไดดวยความพูดเลียบเคียง  มิใชไดดวยการทํานิมิต  
มิใชไดดวยความกําจัดคุณเขา   มิใชไดดวยความแสวงหาลาภดวยลาภ  มิใช 
ไดดวยการใหไมจริง    มใิชไดดวยการใหไมไผ    มิใชไดดวยการใหใบไม 
มิใชไดดวยการใหดอกไม    มิใชไดดวยการใหผลไม   มิใชไดดวยการให 
เครื่องอาบนํ้า  มิใชไดดวยการใหจุรณ   มิใชไดดวยการใหดินเหนียว  มิใช 
ไดดวยการใหไมสีฟน    มิใชไดดวยการใหน้ําลางหนา    มใิชไดดวยคําพูด 
มุงใหเขารักตน   มิใชไดดวยถอยคําเหลาะแหละ    มิใชไดดวยกิริยาประจบ 
เขา  มิใชไดดวยความเปนผูนั่งบนต่ัง  (ความตีสนิทเขา)   มิใชไดดวยวิชา 
ดูพ้ืนที่  มิใชไดดวยดิรัจฉานวิชา  มิใชไดดวยวิชาดูลักษณะ   มใิชไดดวย 
วิชาดูฤกษยาม  มิใชไดดวยการเดินเปนทูต มิใชไดดวยความเปนคนรับใช 
มิใชไดดวยความเปนผูเดินสาสน   มิใชไดดวยเวชกรรม   มิใชไดดวยนว- 
กรรม   มิใชไดดวยการใหกอนขาวตอบแทน   มิใชไดดวยการใหและการ 
เพ่ิมให  แตวาไดแลว   รบัแลว   ไดมาแลว   ประสบแลว     ไดเฉพาะแลว 
โดยธรรมสม่ําเสมอ   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ไดแลว. 
           คําวา  ไมควรทําการสั่งสม  คือ ไมพึงทําการสั่งสมขาว   การส่ังสม 
น้ํา  การส่ังสมผา   การส่ังสมยาน  การสั่งสมท่ีนอน  การส่ังสมเครื่องหอม 
การส่ังสมอามิส  คือ ไมยงัการส่ังสมน้ันใหเกิด   ใหเกิดพรอม    ใหบังเกิด 
ใหบังเกิดเฉพาะ  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ไดแลว... ไมควรทําการส่ังสม. 
           [๗๔๕]  คําวา   เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง   ความวา  
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ภิกษุไมพึงตกใจ   ต่ืนเตน    สะดุง   กลัว    ถึงความหวาดเสียวไปวา    เรา   
ไมไดขาว   ไมไดน้ํา   ไมไดผา    ไมไดสกุล    ไมไดคณะ    ไมไดอาวาส 
ไมไดลาภ ไมไดยศ   ไมไดสรรเสริญ   ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมไดบิณฑบาต 
ไมไดเสนาสนะ   ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ไมไดคิลานุปฏฐาก    ไม 
เปนผูมีชื่อเสียงปรากฏดังน้ี   คือ ภิกษุไมพึงเปนผูขลาด   หวาดเสียว    ไม 
สะดุงกลัว  ไมหนีไป  พึงเปนผูละความกลัวและความขลาดเสีย  ปราศจาก 
ความเปนผูขนลุกขนพองอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เมื่อไมไดขาวเปนตน 
นั้นก็ไมพึงสะดุง   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไดแลวซ่ึงขาวก็ดี   น้ําก็ดี   ของควรเคี้ยวก็ดี   ผา 
           ก็ดี  ไมควรทําการสั่งสม   เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้น  ก็ไม 
           พึงสะดุง. 
    [๗๔๖]  ภกิษุพึงเปนผูมีฌาน   ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา   พึง 
           เวนขาดจากความคะนอง     ไมพึงประมาทและพึงอยูในที่ 
           นั่ง   ในที่นอน  ทีม่ีเสียงนอย. 
 

                                วาดวยผูมีฌาน 
           [๗๔๗]  คําวา  มฌีาน  ในคําวา   ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน  ไมพึง 
เปนผูโลเลเพราะเทา     ความวา    ภิกษุพึงเปนผูมีฌานแมดวยปฐมฌาน 
พึงเปนผูมีฌานแมดวยทุติยฌาน  พึงเปนผูมีฌานแมดวยตติยฌาน  พึงเปน 
ผูมีฌานแมดวยจตุตถฌาน    พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานมีวิตกวิจาร    พึง  
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เปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีวิตกมีแตวิจาร     พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌาน 
ไมมีวิตกไมมีวิจาร   พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานมีปติ   พึงเปนผูมีฌานแม 
ดวยฌานไมมีปติ   พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยปติ   พึงเปน 
ผูมีฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยสุข     พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานอัน 
สหรคตดวยอุเบกขา   พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนสุญญตะ    พึงเปนผูมี 
ฌานแมดวยฌานเปนอนิมิตตะ   พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนอัปปณิหิตะ 
พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนโลกิยะ     พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปน 
โลกุตระ   คือ   เปนผูยินดีแลวในฌาน    ขวนขวายในความเปนผูมีจิตมี 
อารมณเปนหนึ่ง   เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน  เพราะฉะนั้น    จึง 
ชื่อวา  พึงเปนผูมีฌาน. 
 

                                   วาดวยผูโลเลเพราะเทา 
           คําวา    ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา  ความวา ภิกษุเปนผูโลเลเพราะ 
เทาอยางไร   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เปนผูโลเลเพราะเทา คือประกอบ 
ดวยความโลเลเพราะเทา     เปนผูประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเที่ยวไปนาน 
ซึ่งความเท่ียวไปไมแนนอน  สูอารามแตอาราม  สูสวนแตสวน  สูบานแต 
บาน   สูนิคมแตนิคม   สูนครแตนคร  สูแวนแควนแตแวนแควน   สูชนบท 
แตชนบท   ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเปนผูประกอบดวยความโลเลเพราะเทาในภายใน 
สังฆาราม  ไมใชเดินไปเพราะเหตุแหงการทํา  เปนผูฟุงซาน  มีจิตไมสงบ 
เดินไปสูบริเวณแตบริเวณ   เดินไปสูวิหารแตวิหาร  เดินไปสูเรือนมีหลังคา 
แถบเดียวแตเรือนมีหลังคาแถบเดียว    เดินไปสูปราสาทแตปราสาท    เดิน  
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ไปสูเรือนหลังคาโลนแตเรือนหลังคาโลน     เดินไปสูถ้ําแตถ้ํา    เดินไปสูที่   
หลีกเรนแตที่หลีกเรน   เดินไปสูกุฎีแตกุฎี  เดินไปสูเรือนยอดแตเรือนยอด 
เดินไปสูปอมแตปอม  เดินไปสูโรงปะรําแตโรงปะรํา   เดินไปสูเรือนท่ีพัก 
แตเรือนท่ีพัก   เดินไปสูเรือนท่ีเก็บของแตเรือนท่ีเก็บของ   เดินไปสูโรงฉัน 
แตโรงฉัน   เดินไปสูโรงกลมแตโรงกลม  เดินไปสูโคนตนไมแตโคนตนไม 
หรือเดินไปในสถานที่ภิกษุทั้งหลายน่ังกัน    เธอเปนที่สองของภิกษุหน่ึงรูป 
เปนที่สามของภิกษุสองรูป  เปนที่สีข่องภิกษุสามรูป  ยอมพูดเรื่องเพอเจอ 
มากในที่นั้น  ๆ คือ  เรของพระราชา   เรื่องโจร... เรื่องทะเล   เรื่องความ 
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น   ๆ      ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแม 
อยางนี้. 
           คําวา    ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา    ความวา    ภิกษุพึงละ 
บรรเทา    ทาํใหสิ้นไป    ใหถึงความไมมี    ซึ่งความเปนผูโลเลเพราะเทา 
คือพึงเปนผูงด  เวน   เวนขาด  ออก  สละ  พนไป   ไมเกี่ยวของ   ดวย 
ความเปนผูโลเลเพราะเทา   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดงกิเลสอยู  ประพฤติ 
เอ้ือเฟอ  เปลีย่นอิริยาบถ  ประพฤติไป  รักษา  บํารุง  เยียวยา  ภิกษุนั้น 
พึงเปนผูชอบในความสงัด  ยินดีในความสงัด   ขวนขวายในความสงบจิต  
ณ  ภายใน   ไมเหินหางจากฌาน  ประกอบดวยวิปสสนา  เพ่ิมพูนการอยูใน 
เรือนวางเปลา  เปนผูมีฌาน  ยินดีในฌาน   ขวนขวายในความเปนผูมีจิต  
มีอารมณเปนหน่ึง   เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน   เพราะฉะนั้น   จึง 
ชื่อวา  ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน  ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา. 
           [๗๔๘]   คําวา  ความคะนอง  ในคําวา   พึงเวนจากความคะนอง 
ไมพึงประมาท   ความวา   แมความคะนองมือ   ความคะนองเทา    ความ  
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คะนองมือและเทาก็ชื่อวาความคะนอง     ความสําคัญในสิ่งท่ีควรวาไมควร  
ความสําคัญในสิ่งท่ีไมควรวาควร       ความสําคัญในสิ่งท่ีไมมีโทษวามีโทษ 
ความสําคัญในสิ่งท่ีมีโทษวาไมมีโทษ  ความรําคาญ    กริิยาท่ีรําคาญ   ความ 
เปนผูรําคาญ     ความเดือดรอนจิต   ความกลุมใจ   นี้เรียกวาความรําคาญ. 
 

            วาดวยความรําคาญเกิดเพราะเหตุ  ๒  ประการ 
           อีกอยางหนึ่ง    ความรําคาญ     ความเดือดรอนจิต     ความกลุมใจ 
ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ  ๒ ประการคือเพราะกระทําและไมการทํา    ความ 
รําคาญ   ความเดือดรอนจิต    ความกลุมใจ   ยอมเกดิข้ึนเพราะกระทําและ 
เพราะไมการทําอยางไร   ความรําคาญ   ความเดือดรอนจิต    ความกลุมใจ 
ยอมเกิดข้ึนวา    เราทํากายทุจริต   เราไมไดทํากายสุจริต    เราทําวจีทุจริต 
เราไมไดทําวจีสุจริต    เราทํามโนทุจริต    เราไมไดทํามโนสุจริต    เราทํา 
ปาณาติบาต       เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาต      เราทํา 
อทินนาทาน  เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากอทินนาทาน  เราทํากาม- 
สุมิจฉาจาร     เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร    เราทํา 
มุสาวาท      เราไมทําเจตนาเครื่องงดเวน จากมุสาวาท     เราทําปสุณาวาจา 
เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากปสุณาวาจา   เราทําผรุสวาจา   เราไมได 
ทําเจตนาเครื่องงดเวนจากผรุสวาจา  เราทําสัมผัปปลาปะ  เราไมไดทําเจตนา 
เครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาปะ  เราทําอภิชฌา เราไมไดทําอนภิชฌา  เราทํา 
พยาบาท  เราไมไดทําอัพยาบาท  เราทํามิจฉาทิฏฐิ  เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ 
ความรําคาญ     ความเดือดรอนจิต    ความกลุมใจ  ยอมเกิดข้ึนเพราะกระทํา 
และไมกระทําอยางนี้.  
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           อีกอยางหนึ่ง    ความรําคาญ    ความเดือดรอนจิต     ความกลุมใจ   
ยอมเกิดข้ึนวา    เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีล   เราเปนผูไมคุมครอง 
ทวารในอินทรีย    เราเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ     เราเปนผูไมได 
ประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนอยู   เราเปนผูไมไดประกอบดวยสติสัมป- 
ชัญญะ   เราไมไดเจริญสติปฏฐาน  ๔  เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน  ๔  เรา 
ไมไดเจริญอิทธิบาท  ๔  เราไมไดเจริญอินทรีย  ๕  เราไมไดเจริญพละ  ๕ 
เราไมไดเจริญโพชฌงค  ๗   เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค  ๘  เราไมได 
กําหนดรูทุกข    เราไมไดละสมุทัย   เราไมไดเจริญมรรค   เราไมไดทําให 
แจงซ่ึงนิโรธ. 
           คําวา   พึงเวนจากความคะนอง  ความวา  พึงงด   เวน     เวนขาด 
จากความคะนอง  พึงละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมีซึ่งความ 
คะนอง  คือพึงเปนผูงด  เวน    เวนขาด   ออก  สละ  พนไป  ไมเกี่ยวของ 
กับความคะนอง   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู    เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  พึงเวนจากความคะนอง. 
 

                                 วาดวยความไมประมาท 
           คําวา   ไมพึงประมาท  ความวา พึงเปนผูทําโดยเอ้ือเฟอ  ทําติดตอ 
ทําไมหยุด  มีความประพฤติไมยอหยอน  ไมปลงฉันทะ  ไมทอดธุระ  ไม 
ประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล    ความพอใจ    ความพยายาม    ความ 
อุตสาหะ   ความเปนผูขยัน    ความมีเรี่ยวแรง    ความไมถอยกลับ   ความ 
ระลึกได    ความรูสึกตัว    ความเพียรเปนเครื่องใหกิเลสรอนท่ัว    ความ 
เพียรอันพึงต้ังไว  ความต้ังใจ  ความประกอบเนือง ๆ ในกุศลธรรมนั้นวา  
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เมื่อไร  เราพึงยังศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะห 
ศีลขันธที่บรบิูรณในที่นั้นดวยปญญา ดังน้ี  ชื่อวาความไมประมาทในธรรม 
ทั้งหลายฝายกุศล. 
           ความพอใจ   ความพยายาม ...ความประกอบเนือง ๆ ในกุศลธรรม 
นั้นวา  เมื่อไร  เราพึงยังสมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ   หรือเราพึง 
อนุเคราะหสมาธิขันธที่บริบูรณในที่นัน้ดวยปญญา   ดังน้ี    ชื่อวาความไม 
ประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล.  
           ความพอใจ  ความพยายาม...ความประกอบเนือง ๆ  ในกศุลธรรม 
นั้นวา  เมื่อไร  เราพึงยังปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ   หรือเรา 
พึงอนุเคราะหปญญาขันธที่บริบูรณในท่ีนั้นดวยปญญา  ดังนี้     ชื่อวาความ 
ไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. 
           ความพอใจ  ความพยายาม... ความประกอบเนือง ๆ  ในกุศลธรรม 
นั้นวา  เมื่อไรเราพึงยังวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ   หรือเราพึง 
อนุเคราะหวิมุตติขันธที่บริบูรณในที่นัน้ดวยปญญา  ดังนี้     ชื่อวาความไม 
ประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. 
           ความพอใจ  ความพยายาม ...ความประกอบเนือง ๆ ในกุศลธรรม 
นั้นวา   เมื่อไร  เราพึงยังวิมุตติญาณทัสสนขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ 
หรือเราพึงอนุเคราะหวิมุตติญาณทัสสนขันธที่บริบูรณในที่นั้นดวยปญญา 
ดังน้ี    ชื่อวาความไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. 
           ความพอใจ  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความเปนผูขยัน   ความ 
มีเรี่ยวแรง  ความไมถอยกลับ  ความระลึกได  ความรูสึกตัว    ความเพียร 
เปนเครื่องใหกิเลสรอนท่ัว    ความเพียรอันพึงต้ังใจ   ความต้ังใจ    ความ  
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ประกอบเนือง ๆ  ในกุศลนั้นวา     เมือ่ไร     เราพึงกําหนดรูทุกขที่ยังไม 
กําหนดรู  เราพึงละกิเลสท้ังหลายท่ียังละไมได   เราพึงยังมรรคที่ยังไมเจริญ 
ใหเจริญ     หรือวาเราพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธที่ยังไมทําใหแจง   ดังน้ี    ชื่อวา 
ความไมประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล.  เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา   พึง 
เวนจากความคะนอง  ไมพึงประมาท. 
           [๗๔๙]  บทวา  อถ   ในคําวา และภิกษุพึงอยูในท่ีนั่ง   ในที่นอน 
ที่มีเสียงนอย   เปนบทสนธิ ฯลฯ   ภิกษุยอมน่ังในท่ีใด  ที่นั้นเรยีกวาท่ี 
นั่ง  ไดแก   เตียง  ต่ัง  ฟูก   เสื่อ   ทอนหนัง   เครื่องลาดหญา    เครื่อง 
ลาดใบไม  เครื่องลาดฟาง   เสนาสนะเรียกวาท่ีนอน  ไดแก  วิหาร  เรือน 
หลังคาแถบเดียว   ปราสาทเรือนมีหลังคาโลน.  ถ้ํา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ในที่นั่ง  ในที่นอน.  คําวา  ภิกษุพึงอยู  ...ที่มีเสียงนอย  ความวา ภิกษุ 
พึงเที่ยวไป   ยับยั้งอยู   เปลี่ยนอิริยาบถ  ประพฤติ   รักษา  บํารุง  เยียว า 
ในเสนาสนะท่ีมีเสียงนอย  คือมีเสียงกึกกองนอย    ปราศจากชนผูสัญจรไป 
มา  ควรทํากรรมลับของมนุษย  สมควรแกการหลกีออกเรน เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  และภิกษุพึงอยูในท่ีนั่ง   ในท่ีนอน   ที่มีเสียงนอย.   เพราะเหตุ 
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน  ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา  พึง 
           เวนจากความคะนอง      ไมพึงประมาทและพึงอยูในที่นั่ง 
           ในท่ีนอน   ที่มีเสียงนอย. 
    [๗๕๐]   ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก        พึงมีความเพียร 
           ซองเสพความเปนผูต่ืน  พึงละเวนความเกียจคราน  ความ  
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           ลวง  ความหัวเราะ    การเลน    เมถุนธรรมอันเปนไปกับ    
           ดวยการประดับ. 
 

                                    วาดวยการแบงเวลา 
           [๗๕๑]   คําวา  ภกิษุไมพึงทําความหลับใหมาก  ความวา   ภิกษุ 
พึงแบงกลางคืนและกลางวันใหเปน  ๖  สวนแลว    ต่ืนอยู  ๕ สวน   นอน 
หลับ ๑ สวน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก. 
           [๗๕๒]    คําวา  พึงมีความเพียรซองเสพความเปนผูต่ืน  ความวา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้      พึงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเปนเครื่องกางกั้น 
ดวยการเดินจงกรมและการน่ังตลอดวัน     พึงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรม 
เปนเครื่องกางกั้น   ดวยการเดินจงกรมและการน่ัง      ตลอดปฐมยามแหง 
ราตรี   พึงสําเร็จสีหไสยา    โดยชางเบ้ืองขวา    ซอนเทาเหลื่อมเทา   มีสติ 
สัมปชัญญะ      ทําสัญญาในการต่ืนข้ึนไวในใจ    ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี 
กลับต่ืนข้ึนแลว   พึงชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากธรรมเปนเครื่องกางกั้น    ดวย 
การเดินจงกรมและการนัง่   ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี. 
           คําวา   ซองเสพความเปนผูต่ืน   คือพึงซองเสพ   ซองเสพพรอม 
ซองเสพเฉพาะ  ซึ่งความเปนผูต่ืน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงซองเสพ 
ความเปนผูต่ืน. 
           คําวา   มีความเพียร   ความวา  วิริยะเรียกวาความเพียร  ไดแกการ 
ปรารภความเพียร     ความกาวออก     ความกาวหนา      ความยางข้ึนไป 
ความพยายาม    ความอุตสาหะ   ความขยัน   ความม่ันคง   ความทรงไว 
ความกาวหนามิไดยอหยอน  ความไมปลงฉันทะ  ความไมทอดธุระ  ความ  
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ประคองธุระไว  วิริยะ  วิริยินทรีย  วิรยิพละ  สัมมาวายามะ   อันเปนไป 
ทางจิต   ภิกษุเปนผูเขาถึง   เขาถึงพรอม   เขาไป   เขาไปพรอม  เขาไปถึง 
เขาไปถึงพรอม  ประกอบแลวดวยความเพียรนี้   ภิกษุนั้นเรียกวา   มีความ 
เพียร  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   พึงมีความเพียรซองเสพความเปนผูต่ืน. 
 

                         วาดวยความเกียจคราน 
           [๗๕๓]  ชื่อวา    ความเกียจคราน    ในคําวา    พึงละเวนความ 
เกียจคราน  ความลวง  ความหัวเราะ  การเลน  เมถุนธรรมอันเปนไป 
กับดวยการประดับ   ไดแก  ความเกียจคราน   กริิยาท่ีเกียจคราน   ความ 
เปนผูเกียจคราน  ความเปนผูมีใจเกียจคราน  ความข้ีเกียจ   กิรยิาที่ข้ีเกียจ 
ความเปนคนข้ีเกียจ  นี้เรียกวาความเกียจคราน.  คําวา ความลวง  ความวา 
ความประพฤติลวง  เรียกวาความลวง  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ประพฤติ 
ทุจริตดวยกาย  ประพฤติทุจริตดวยวาจา  ประพฤติทุจริตดวยใจแลว    ต้ัง 
ความปรารถนาลามกเพราะเหตุจะปกปดทุจริตน้ัน      คือยอมปรารถนาวา 
ใคร  ๆ อยารูจักเรา  (วาเราประพฤติชั่ว  )   ยอมดําริวา   ใครๆ อยารูจักเรา 
คิดวา     ใคร  ๆ อยารูจักเรา     ดังน้ีแลว     กลาววาจา   (วาตนไมมีความ 
ประพฤติชั่ว)  คิดวา  ใคร  ๆ อยารูจักเรา  ดังนี้แลว    ก็บากบ่ันดวยกาย. 
           ความลวง   ความเปนผูลวง   กริิยาเปนเครื่องปดบัง   กิรยิาที่ซอน 
ความจริง  กริิยาที่บังความผิด  กิริยาทีป่กปดความผิด  กิริยาที่เลี่ยงความผิด 
กิริยาที่หลบความผิด  กิริยาที่ซอนความชั่ว   กิรยิาที่พรางความช่ัว   กิรยิา 
ที่บังความชั่ว    กิรยิาที่ปกปดความชั่ว   ความทําใหลับ    ความไมเปดเผย  
กิริยาที่คลุมความผิด  กิริยาที่ชั่ว  นี้เรยีกวาความลวง.  
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                        วาดวยการเลน  ๒ อยาง 
           คําวา   ความหัวเราะ    ความวา    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยอม 
หัวเราะเกินประมาณจนฟนปรากฏ    สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ความหัวเราะเกินประมาณจนฟนปรากฏน้ีเปน 
กิริยาของเด็ก  ในอริยวินยั.  ชื่อวาการเลน  ไดแกการเลน ๒ อยาง  คือการ 
เลนทางกาย ๑   การเลนทางวาจา ๑ 
           การเลนทางกายเปนไฉน    ชนท้ังหลายยอมเลนชางบาง    เลนมา 
บาง    เลนรถบาง    เลนธนูบาง     เลนหมากรุกแถวละ ๘  ตาบาง     เลน 
หมากรุกแถวละ  ๑๐  ตาบาง     เลนหมากเก็บบาง    เลนชิงนางบาง    เลน 
หมากไหวบาง  เลนโยนบวงบาง  เลนไมหึ่งบาง  เลนฟาดใหเห็นรูปตาง ๆ 
บาง ๆ   เลนสกาบาง   เลนเปาใบไมบาง   เลนไถนอย ๆ บาง    เลนหก- 
คะเมนบาง  เลนกังหันบาง  เลนตวงทรายบาง  เลนรถนอย ๆ บาง  เลน 
ธนูนอย ๆ บาง   เลนเขียนทายกันบาง   เลนทายใจกันบาง   เลนเลียนคน 
ขอทานบาง   นี้ชื่อวาการเลนหางกาย. 
           การเลนทางวาจาเปนไฉน    เลนตีกลองปาก    เลนพิณพาทยปาก 
เลนรัวกลองดวยปาก   เลนผิวปาก   เลนกระเดาะปาก   เลนเปาปาก   เลน 
ซอมเพลง  เลนโหรอง   เลนรองเพลง  เลนหัวเราะกัน   นี้ชื่อวาการเลน 
ทางวาจา. 
 

                                     วาดวยเมถุน 
           ชื่อวาเมถุนธรรม  ไดแก  ธรรมของอสัตบุรุษ   ธรรมของชาวบาน 
ธรรมของคนเลว  ธรรมชั่วหยาบ    ธรรมมีน้ําชําระเปนสวนสุด    ธรรมท่ี  
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ทําในท่ีลับ     ธรรมเปนความถึงพรอมแหงคนคู ๆ กัน        เพราะเหตุไร  
บัณฑิตจึงกลาววา  เมถุนธรรม  ธรรมของคนคูกันผูกําหนัด    กําหนัดนัก 
ผูชุมดวยราคะ  มีราคะกําเริบข้ึน  มีจิตอันราคะครอบงํา  เปนคนเชนเดียว 
กันทั้งสองคน  เพราะเหตุดังน้ีนั้น  บัณฑิตจึงกลาววา   เมถุนธรรม   คน 
สองคนทําความทะเลาะกัน    เรียกวาคนคูกัน    คนสองคนทําความหมาย- 
มั่นกัน     เรยีกวาคนคูกัน    คนสองคนทําความอ้ือฉาว    เรียกวาคนคูกัน 
คนสองคนทําความวิวาทกัน    เรียกวาคนคูกัน     คนสองคนกออธิกรณกัน 
เรียกวาคนคูกัน  คนสองคนพูดกัน  เรียกวาคนคูกัน    คนสองคนปราศรัย 
กัน   เรียกวาคนคูกัน    ฉันใด    ธรรมของคนคูกันผูกําหนัด    กําหนัดนัก 
ผูชุมดวยราคะ  มีราคะกําเริบข้ึน  มีจิตอันราคะครอบงํา  เปนคนเชนเดียว 
กันทั้งสองคน  เพราะเหตุดังน้ีนั้น   บัณฑิตจึงกลาววา  เมถุนธรรม ฉันนัน้. 
 

                          วาดวยการประดับ  ๒  อยาง 
           ชื่อวาการประดับ  ไดแกการประดับมีอยู  ๒ อยาง   คือการประดับ 
ของคฤหัสถ  ๑  การประดับของบรรพชิต  ๑ 
           การประดับของคฤหัสถเปนไฉน     การแตงผม    การแตงหนวด 
การทัดดอกไม   การประพรมเครื่องหอม    การยอมผิว    การแตงเครื่อง 
ประดับ   การแตงเครื่องแตงตัว   การนุงหมผาสวยงาม   การประดับขอมือ 
การทรงผาโพก   การอบตัว   การนวดตัว  การอาบนํ้า   การตัดตัว    การ 
สองกระจก   การแตมตา  การสวมพวงดอกไม  การทาปาก  การเจิมหนา 
การผูกขอมือ   การเกลาผม   การใชไมเทา    การใชทะนาน   การใชดาบ 
การใชรม   การสวมรองเทาท่ีงาม   การสวมเขียงเทา    การติดกรอบหนา  
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การปกปน  การใชพัด  การนุงหมผาขาว   การนุงหมผาชายยาว   นี้ชื่อวา  
การประดับของคฤหัสถ. 
           การประดับของบรรพชิตเปนไฉน    การตกแตงจีวร    การตกแตง 
บาตร  หรือการตกแตง   การประดับ    การเลนสนุก  ในการประดับ   การ 
เพลินในการประดับ    การปรารถนาในการประดับ     ความชอบใจในการ 
ประดับ  กริิยาท่ีประดับ  ความเปนแหงการประดับ    ซึ่งกายอันเปอยเนาน้ี  
หรือบริขารท้ังหลายอันเปนภายนอก   นี้ชื่อวาการประดับของบรรพชิต. 
           คําวา  พึงละเวนความเกียจคราน  ความลวง  ความหัวเราะ   การ 
เลนเมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดับ ความวา พึงละเวน   บรรเทา 
ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี  ซึ่งความเกียจคราน ความลวง  ความหัวเราะ 
การเลน    เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดับ     คือท้ังบริวาร    ทั้ง 
บริภัณฑ  ทั้งบริขาร  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงละเวนความเกียจคราน 
ความลวง    ความหัวเราะ    การเลน    เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการ 
ประดับ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก        พึงมีความเพียร 
           ซองเสพความเปนผูต่ืน  พึงละเวนความเกียจคราน  ความ 
           ลวง  ความหัวเราะ   การเลน    เมถุนธรรมอันเปนไปกับ 
           ดวยการประดับ. 
    [๗๕๔]  ภิกษุผูนับถือ    ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ    การ 
           ทํานายฝน   การทายลักษณะ  และการดูฤกษ   ไมพึงซอง-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 335 

           เสพการทายเสียงสัตวรอง   การปรุงยาใหต้ังครรภ   และ 
           การรกัษาโรค. 
 

                          วาดวยการทําอาถรรพณ 
           [๗๕๕]   คําวา   ภิกษุผูนับถือ    ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ 
การทํานายฝน  การทายลกัษณะ   และการดูฤกษ  ความวา   พวกคน 
ที่มีมนตทําอาถรรพณ    ยอมประกอบการทําอาถรรพณ  คือเม่ือนครถูกลอม 
หรือเมื่อสงครามต้ังประชิดกัน    ยอมทําใหเสนียดจัญไรเกิดข้ึน   ใหอุปทวะ 
เกิดข้ึน    ใหโรคเกิดข้ึน    ใหโรคจุกเสียดเกิดข้ึน     ใหโรคลงรากเกิดข้ึน 
ใหโรคไขเชื่อมซึมเกิดข้ึน  ใหโรคบดิเกิดข้ึน   ในพวกขาศึกท่ีเปนศัตรูกัน 
พวกชนที่มีมนตทําอาถรรพณ  ยอมประกอบการทําอาถรรพณอยางนี้. 
 

                              วาดวยการทํานายฝน 
           พวกชนที่ทํานายฝน   ยอมทํานายฝนวา   คนฝนเวลาเชา    จะมีผล 
อยางนี้   คนฝนเวลาเท่ียง  จะมีผลอยางนี้.  คนฝนเวลาเย็น  จะมีผลอยางนี้ 
คนฝนยามตน    จะมีผลอยางนี้    คนฝนยามกลาง   จะมีผลอยางนี้    คนฝน 
ยามหลัง   จะมีผลอยางนี้    คนนอนขางขวาฝน   จะมีผลอยางนี้    คนนอน 
ขางซายฝน  จะมีผลอยางน้ี   คนนอนหงายฝน   จะมีผลอยางนี้   คนนอน 
ควํ่าฝน   จะมีผลอยางนี้    คนฝนเห็นพระจันทร   จะมีผลอยางน้ี    คนฝน 
เห็นพระอาทิตย   จะมีผลอยางนี้     ฝนเห็นพาสมุทร   จะมีผลอยางนี้  
ฝนเห็นขุนเขาสิเนรุราช  จะมีผลอยางน้ี   ฝนเห็นชาง  จะมีผลอยางนี้  
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ฝนเห็นรถ  จะมีผลอยางนี้    ฝนเห็นพลเดินเทา   จะมีผลอยางนี้  คน 
ฝนเห็นหมูเสนา จะมีผลอยางนี้  คนฝนเห็นสวนท่ีนารื่นรมย จะมีผลอยางนี้ 
ฝนเห็นปาที่นารื่นรมย  จะมีผลอยางนี้    คนฝนเห็นภูมิภาคที่นารื่นรมย 
จะมีผลอยางน้ี    ฝนเห็นสระท่ีนารื่นรมย   จะมีผลอยางนี้     พวกชนที่ 
ทํานายฝน    ยอมทํานายฝนอยางนี้. 
 

                          วาดวยการทํานายลักษณะ 
           พวกชนที่ทํานายลักษณะ     ยอมทํานายลักษณะ    คือลักษณะแกว 
ลักษณะไมเทา ลักษณะผา ลักษณะดาบ ลักษณะศร  ลักษณะธนู   ลักษณะ 
อาวุธ  ลักษณะสตรี  ลักษณะบุรุษ ลักษณะกุมารี ลักษณะกุมาร   ลกัษณะ 
ทาสี  ลักษณะทาส  ลักษณะชาง  ลักษณะมา   ลักษณะกระบือ   ลักษณะ 
โค  ลักษณะแพะ   ลกัษณะแกะ  ลักษณะไก  ลักษณะนกคุม  ลักษณะเห้ีย 
ลักษณะชอฟา  ลักษณะเตา  ลักษณะมฤค   พวกชนที่ทานายลักษณะ ยอม 
ทํานายลักษณะอยางนี้. 
 

                                     วาดวยการดูฤกษ 
           พวกชนที่ดูฤกษ  ยอมตรวจดูฤกษวา   ฤกษมีอยู  ๒๘ ฤกษ  งาน 
มงคลข้ึนบานใหม   พึงทําโดยฤกษนี้   งานมงคลผูกเครื่องประดับ   พึงทํา 
โดยฤกษนี้    งานมงคลแตงงาน  พึงทําโดยฤกษนี้  งานมงคลปลูกพืช  พึง 
ทําโดยฤกษนี้     งานมงคลอยูเรือน    พึงทําโดยฤกษนี้     พวกชนผูดูฤกษ 
ยอมตรวจดูฤกษอยางนี้.  
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           คําวา   ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ     การทํานายฝน   การทาย 
ลักษณะ   และการดูฤกษ    ความวา  ไมพึงประกอบ  คือไมพึงประพฤติ 
ไมพึงประพฤติโดยเอ้ือเฟอ   ไมพึงยึดถือประพฤติ    ซึ่งการทําอาถรรพณ 
การทํานายฝน  การทายลกัษณะ  และการดูฤกษ  อีกอยางหนึ่ง   ไมควรยึด 
ไมควรถือ  ไมควรทรงจําไว  ไมควรเขาไปทรงจําไว   ไมควรเขาไปกําหนด 
ไมควรประกอบ   ซึ่งการทําอาถรรพณ   การทํานายฝน   การทายลักษณะ 
และการดูฤกษ   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ 
การทํานายฝน  การทายลกัษณะ   และการดูฤกษ. 
 

                 วาดวยการทํานายเสียงนกและเนื้อ 
           [๗๕๖]   เสียงเนื้อและเสียงนก   เรียกวาเสียรอง   ในคําวา    ภกิษ ุ
ผูนับถือไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง       การปรุงยาใหต้ังครรภ 
และการรักษาโรค  ความวา พวกชนที่รูเสียงเน้ือและนก  ยอมทํานายเสียง 
เนื้อและนก   คือยอมรูเสียงรองเสียงเจรจากัน   แหงนกหรือสัตวสี่เทา  พวก 
ชนที่รูเสียงเน้ือและนก  ยอมทํานายเสียงเน้ือและนกอยางนี้. 
 

               วาดวยครรภไมต้ังดวยเหตุ  ๒  ประการ 
           พวกชนปรุงยาใหต้ังครรภ   ยอมยังครรภใหต้ังข้ึน    ครรภยอมไม 
ต้ังข้ึนดวยเหตุ  ๒  ประการ   คือดวยเหลาตัวสัตว  ๑  ดวยลมกาํเริบ ๑  พวก 
ชนที่ปรุงยาใหต้ังครรภ  ยอมใหยาเพื่อบําบัดเหลาตัวสัตว   หรือเพ่ือบําบัด 
ลมกําเริบ  พวกชนท่ีปรุงยาใหต้ังครรภ   ยอมยังครรภใหต้ังข้ึนอยางนี้.  
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                                     วาดวยการรักษาโรค 
         ชื่อวาการรักษาโรค  ไดแกการรกัษาโรค ๕ อยาง  คือรักษาทางตา 
รักษาทางผาตัด    รักษาทางยา   รักษาทางภูตผี   รกัษาทางกุมาร.   คําวา 
ภิกษุผูนับถือ  คือภิกษุผูนับถือพระพุทธเจา  ผูนับถือพระธรรม   ผูนับถือ 
พระสงฆ    ภิกษุผูนับถือน้ัน    ยอมนับถือพระผูมีพระภาคเจา    หรือวา 
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรับบุคคลน้ัน    สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาใดเปนผูหลอกลวง  กระดาง  พูด 
เหลาะแหละ   ชอบตกแตง  มีมานะสูง  เหมือนไมออ  ไมมีสมาธิ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนผูไมนับถือเรา  เปนผูปราศไปจาก 
ธรรมวินัยนี้        และยอมไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี ้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนภิกษุเหลาใด  เปนผูไมหลอกลวง  ไมพูดเหลาะ 
แหละ  มีปญญา   ไมกระดาง   มีสมาธิดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาน้ัน 
ชื่อวาเปนผูนับถือเรา   เปนผูไมปราศไปจากธรรมวินัย    และยอมถึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นตรสัไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
แลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                   พวกภิกษุผูหลอกลวง กระดาง พูดเหลาะแหละ ชอบ 
           เครื่องประดับ    มีมานะสูงดังไมออ     ไมมีสมาธิ    ภกิษ ุ
           เหลาน้ัน        ยอมไมงอกงามในธรรมวินัยท่ีพระสัมมา- 
           สัมพุทธเจาทรงแสดงแลว    สวนพวกภิกษผูุไมหลอกลวง 
           ไมพูดเหลาะแหละ    มีปญญา    ไมกระดาง    มีสมาธิดี   
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           ภิกษุเหลาน้ัน      ยอมงอกงามในธรรมรินัยที่พระสัมมา-  
           สัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
           คําวา  ภิกษุผูนับถือ   ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง  การ 
ปรุงยาใหต้ังครรภ  และการรักษาโรค  ความวา  ภิกษุผูนับถือไมพึงเสพ 
ไมพึงซองเสพ   ไมพึงซองเสพเฉพาะ   ไมพึงประพฤติ   ไมพึงประพฤติ 
โดยเอ้ือเฟอ  ไมพึงยึดถือประพฤติ  ซึง่การทายเสียงสัตวรอง   การปรุงยา 
ใหต้ังครรภ และการรักษาโรค   อีกอยางหน่ึง ไมพึงยึด  ไมพึงถือ  ไมพึง 
ทรงไว  ไมพึงเขาไปทรงไว  ไมพึงเขาไปกําหนด  ไมพึงประกอบ  ซึ่งการ 
ทายเสียงสัตวรอง  การปรุงยาใหต้ังครรภ  และการรักษาโรค  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ภิกษุผูนับถือ  ไมพึงซองเสพการทา เสียงสัตวรอง   การปรุงยา 
ใหตั้งครรภ   และการรักษาโรค    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสตอบวา 
                   ภิกษุผูนับถือ   ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ   การ 
           ทํานายฝน     การทายลักษณะ    และการดูฤกษ   ไมพึง 
           ซองเสพการทายเสียงสัตวรอง       การปรุงยาใหต้ังครรภ 
           และการรักษาโรค. 
    [๗๕๗]  ภิกษุไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา       ถูกเขา 
           สรรเสริญแลวไมพึงฟูขึ้น    พึงบรรเทาความโลภ   พรอม 
           กับความตระหน่ี   ความโกรธ  และการพูดสอเสียด. 
 

                     วาดวยไมหวั่นไหวเพราะนนิทาและสรรเสรญิ 
           [๗๕๘]   คําวา    ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา    ความวา  
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คนบางพวกในโลกน้ี    ยอมนินทา   ติเตียน    คอนขอดภิกษุโดยชาติบาง 
โดยโคตรบาง   โดยความเปนบุตรแหงสกุลบาง   โดยความเปนผูมีรูปงาม  
บาง  โดยทรพัยบาง  โดยความเชื้อเชิญบาง   โดยหนาที่การงานบาง  โดย 
ศิลปศาสตรบาง   โดยวิทยฐานะบาง  โดยการศึกษาบาง   โดยปฏิภาณบาง 
โดยวัตถุอ่ืน  ๆ  บาง     ภิกษุถูกนินทาติเตียนคอนขอดแลว     ไมพึงหว่ัน 
หว่ันไหว  เอนเอียง   สะดุง    ดิ้นรน  กระวนกระวายกลัว   ถึงความหวาด 
เสียว  คือไมพึงเปนผูขลาด  ครั่นคราม   หวาดเสียว   หนีไป   ในเพราะ 
ความนินทา   ติเตียน   คอนขอด   เสื่อมเสียเกียรติ   ถูกกลาวโทษพึงเปน 
ผูละความกลัวความขลาด  ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพองอยู  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ไมพึงหว่ันไหวในเพราะความนินทา. 
           [๗๕๙]  คําวา  ภิกษุถูกเขาสรรเสริญแลวไมพึงฟูขึ้น    ความวา 
คนบางพวกในโลกน้ี    ยอมสรรเสริญ  ชมเชย   ยกยอง  พรรณนาคุณภิกษุ 
โดยชาติบาง  ฯลฯ    โดยวัตถุอ่ืน ๆ บาง  ภิกษุถูกเขาสรรเสริญ   ชมเชย 
ยกยองพรรณนาคุณแลว   ไมควรทําความฟูข้ึน   ไมควรทําความกําเริบข้ึน 
ไมควรทําความถือตัว    ไมควรทําความกระดาง   คือไมควรเปนผูจองหอง 
เปนผูปนปง    เปนผูหัวสูง    เพราะความสรรเสริญ    เพราะความชมเชย 
เพราะความยกยอง  เพราะความพรรณนาคุณ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภิกษุ 
ถูกเขาสรรเสริญแลวไมพึงฟูข้ึน. 
 

                   วาดวยความตระหนี่  ๕  ประการ 
           [๗๖๐]   ชื่อวา  ความโลภ  ในคําวา  พึงบรรเทาความโลภพรอม 
กับความตระหน่ี    ความโกรธ    และการพูดสอเสียด   ไดแกความโลภ  
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กิริยาที่โลภ  ความกําหนัดนัก  กริิยาที่กําหนัดนัก   ความเปนผูกําหนัดนัก   
อภิชฌา โลภะ  อกุศลมลู  ชื่อวาความตระหนี่   คือความตระหน่ี ๕ ประการ 
ไดแกความตระหน่ีอาวาส  ฯลฯ    ความหวงไว   นี้เรียกวาความตระหน่ี. 
ชื่อวาความโกรธ   คือความปองราย  ความมุงราย   ความขัดเคือง   ความ 
ขุนเคือง   ความเคือง   ความเคืองทั่ว   ความเคืองเสมอ   ความชงั   ความ 
ชังท่ัว    ความชังเสมอ    ความพยาบาทแหงจิต    ความประทุษรายในใจ 
ความโกรธ   กิริยาที่โกรธ  ความเปนผูโกรธ  ความชัง  กริิยาที่ชัง   ความ 
เปนผูชัง   ความพยาบาท   กิริยาที่พยาบาท   ความเปนผูพยาบาท   ความ 
พิโรธ  ความพิโรธตอบ  ความเปนผูดุราย   ความโกรธจนรองไห   ความ 
ไมแชมชื่นแหงจิต.   คําวา  ความพูดสอเสียด   ความวา   บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี    เปนผูมีวาจาสอเสียด   คือไดฟงจากขางนี้แลว  ไปบอกขางโนน 
เพ่ือทําลายคนหมูนี้   หรอืไดฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้    เพ่ือทําลาย 
คนหมูโนน  เปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันบาง  สนับสนุนคนท่ีแตกกัน 
บาง    ชอบคนท่ีเปนกกกัน     ยินดีคนที่เปนกกกัน    เพลินกับคนท่ีเปน 
กกกัน      เปนผูกลาววาจาท่ีทําใหเปนกกกนั     นี้เรียกวาความเปนผูมีวาจา 
สอเสียด  อีกอยางหน่ึง  บุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ  ๒ ประการ 
คือดวยความมุงหมายเปนท่ีรัก ๑   มีความประสงคใหเขาแตกกัน  ๑  บุคคล 
นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางไร   บุคคลนําคําสอเสียด 
เขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้วา   เราจักเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ 
เปนผูสนิท  เปนคนภายใน   เปนที่ดีใจของบุคคลนี้   บุคคลเปนผูมีความ 
ประสงคใหเขาแตกกัน  นําคําสอเสียดเขาไปอยางไร  บุคคลมีความประสงค 
ใหเขาแตกกันอยางนี้วา   คนเหลาน้ีพึงเปนตางกัน    แยกกัน     เปนกกกัน  
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เปนสองเหลา   เปนสองพวก    เปนสองฝาย   คนเหลาน้ีพึงแตกกัน    ไม 
ปรองดองกัน     พึงอยูลําบากไมผาสุก  ดวยอุบายอยางไร  ดังนี้  บุคคลผูมี 
ความประสงคใหเขาแตกกัน    นําคําสอเสียดเขาไปอยางน้ี. 
           คําวา  พึงบรรเทาความโลภ  พรอมกับความตระหนี่   ความโกรธ  
และการพูดสอเสียด  ความวา  ภิกษุพึงบรรเทา  พึงสละ  กําจัด   ทําให 
สิ้นไป  ใหถงึความไมมี   ซึ่งความโลภ    ความตระหน้ี    ความโกรธ   และ 
การพูดสอเสียด  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พึงบรรเทาความโลภ   พรอมกับ 
ความตระหน่ี   ความโกรธ  และการพูดสอเสียด  เพราะเหตุนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา  ถูกเขาสรร- 
           เสริญแลวไมพึงฟูขึ้น    พึงบรรเทาความโลภ    พรอมกบั 
           ความตระหนี่    ความโกรธ    และการพูดสอเสียด. 
    [๗๖๑]    ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซือ้การขาย      ไมพึงทํากิเลส 
           เปนเครื่องคอนขอดในที่ไหน ๆ     ไมพึงเกีย่วของในบาน 
           และไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน  เพราะความอยากไดลาภ. 
           [๗๖๒]   คําวา ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซื้อการขาย  ความวา  การ 
ซื้อการขายเหลาใด    อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามไวในวินัย     การซ้ือ 
การขายเหลานั้นมิไดทรงพระประสงคเอาในอรรถน้ี    ภิกษุต้ังอยูในการซ้ือ 
การขายอยางไร   ภิกษุทําความลวง   หรือปรารถนาความเจริญ   ยอมแลก 
เปลี่ยนบาตรก็ดี  จีวรก็ด ี บริขารอ่ืนอะไรๆ ก็ด ี กบัสหธรรมิก ๕ จําพวก 
ภิกษุต้ังอยูในการซื้อการขายอยางนี้.  
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           ภิกษุไมต้ังอยูในการซ้ือการขายอยางไร       ภิกษุไมทําความลวง 
หรือไมปรารถนาความเจริญ   ยอมแลกเปลี่ยนบาตรก็ดี   จีวรกด็ี  บริขาร 
อ่ืนอะไร ๆ ก็ดี   กับสหธรรมิก ๕ จําพวก    ภิกษุไมต้ังอยูในการซ้ือขาย 
อยางนี้.   คําวา  ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซื้อ  การขาย   ความวา  ภิกษุไม 
พึงต้ังอยู   ไมพึงดํารงอยูในการซ้ือ   การขา   พึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้น 
ไป   ใหถึงความไมมี   ซึง่การซ้ือการขาย   พึงเปนผูงด  เวน    เวนเฉพาะ 
ออกไป  สลดั  พนขาด  ไมเกี่ยวของ  กับการซื้อการขาย   พึงเปนผูมีจิต 
ปราศจากแดนกิเลสอยู     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ไมพึงต้ังอยูในการซ้ือ 
การขาย. 
 

                                     วาดวยกิเลส 
           [๗๖๓]   คําวา    ภิกษุไมพึงทํากิเลส    เปนเครื่องคอนขอดในที่ 
ไหน ๆ  ความวา  กิเลสเปนเครื่องทําความคอนขอดเปนไฉน    มีสมณ-  
พราหมณบางพวกผูมีฤทธิ์    มีทิพยจักษุ    รูจักจิตผูอ่ืน    สมณพราหมณ 
พวกน้ัน  คนเห็นไดแตไกลบาง  อยูใกลไมปรากฏบาง  รูจักจิตดวยจิตบาง 
พวกเทวดาผูมีฤทธิ์    มีทพิยจักษุ   รูจักจิตผูอ่ืน   เทวดาพวกน้ัน   คนเห็น 
ไดแกไกลบาง   อยูใกลไมปรากฏบาง  รูจักจิตดวยจิตบาง  สมณพราหมณ 
และเทวดาเหลาน้ัน  ยอมคอนขอดดวยกิเลสหยาบบาง   ดวยกิเลสปานกลาง 
บาง   ดวยกิเลสละเอียดบาง.   กิเลสหยาบเปนไฉน   กายทุจริต    วจีทุจริต 
มโนทุจริต   เหลาน้ีเรียกวา  กิเลสหยาบ.  กิเลสปานกลางเปนไฉน  กามวิตก 
พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก  เหลาน้ันเรียกวา   กิเลสปานกลาง.  กิเลสละเอียด 
เปนไฉน   ความวิตกถึงญาติ   ความวิตกถึงชนบท   ความวิตกถึงอมรเทพ  
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ความวิตกอันปฏิสังยุตดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน      ความวิตกอันปฏิสังยุต  
ดวยลาภสักการะ    และความสรรเสริญ    ความวิตกอันปฏิสังยุตดวยความ 
ไมถูกดูหม่ิน  วิตกเหลาน้ีเรียกวา  กิเลสละเอียด. 
           สมณพราหมณและเทวดาเหลานั้น   พึงคอนขอดดวยกิเลสหยาบบาง 
ดวยกิเลสปานกลางบาง    ดวยกิเลสละเอียดบาง    ภิกษุไมพึงทํากิเลสเปน 
เครื่องคอนขอด  คือไมควรทํากิเลสทั้งหลาย  อันเปนเครื่องทําความคอน- 
ขอด  ไมควรยังกิเลสเหลานั้นใหเกิด  ใหเกิดพรอม  ใหบังเกิด  ใหบังเกิด 
เฉพาะ  พึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี   ซึ่งกิเลสท้ังหลาย  
อันเปนเครื่องทําความคอนขอด   พึงเปนผูงด   เวน  เวนเฉพาะ  ออกไป 
สลัด  พนขาด  ไมเกี่ยวของดวยกิเลสอันเปนเครื่องทําความคอนขอด   พึง 
เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู.    คําวา  ในท่ีไหน ๆ    คือในที่ไหนๆ 
ในที่ทุกๆแหง    ภายในบาง    ภายนอกบาง   ทั้งภายในและภายนอกบาง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุไมพึงทํากิเลสเปนเครื่องคอนขอดในที่ไหน. 
           [๗๖๔]  พึงทราบวินิจฉัยคําวา   ไมพึงเกี่ยวของในบาน  ดังตอ 
ไปน้ี     ภิกษุยอมเกี่ยวของในบานอยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมอยู 
เกี่ยวของ   รวมยินดี   รวมเศราโศก   กับพวกคฤหัสถในบาน   เมื่อพวก 
คฤหัสถมีสุขก็สุขดวย    มทีุกขก็ทุกขดวย    มีธุรกิจท่ีตองทําเกิดข้ึน   กถ็ึง 
ความชวยเหลือดวยตน    ภิกษุยอมเกี่ยวของในบานแมอยางนี้      อีกอยาง 
หน่ึง    เวลาเชา   ภิกษุนุงสบงแลว     ถือบาตรและจีวรเขาไปยังบานหรือ 
นิคมเพื่อบิณฑบาต    ไมรักษากาย     ไมรักษาวาจา    ไมรักษาจิต     ไม 
ต้ังสติมั่น   ไมสํารวมอินทรีย   เธอยอมเกี่ยวของในที่นั้นๆ   ยอมรับในที่  
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นั้น  ๆ  ยอมติดอยูในที่นั้น  ๆ   ถึงความฉิบหายในท่ีนั้นๆ  ภิกษุยอมเกี่ยว- 
ของในบานแมอยางนี้      ภิกษุยอมไมเกี่ยวของในบานอยางไร     ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมไมอยูเกี่ยวของ  ไมรวมยินดี ไมรวมเศราโศก   กับพวก 
คฤหัสถในบาน     เมื่อพวกคฤหัสถมีสขุก็มีสุขดวย    มีทุกขก็ไมทุกขดวย 
เมื่อมีธุรกิจท่ีตองทําเกิดข้ึน    ก็ไมถึงความชวยเหลือดวยตน   ภิกษุยอมไม 
เกี่ยวของในบานแมอยางน้ี   อีกอยางหน่ึง   เวลาเชาภิกษุนุงสบงแลว   ถือ 
บาตรและจีวรเขาไปยังบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต รักษากาย   รักษาวาจา 
รักษาจิต   ต้ังสติมั่น   สํารวมอินทรีย    ยอมไมเกี่ยวของในท่ีนั้นๆ  ยอม 
ไมรับในที่นั้นๆ    ยอมไมติดอยูในที่นั้นๆ   ไมถึงความฉิบหายในท่ีนั้น ๆ  
ภิกษุยอมไมเกี่ยวของในบานแมอยางน้ี. 
           คําวา   ไมเกี่ยวของในบาน  ความวา  ภิกษุไมพึงเกี่ยวของ  ไมรับ 
ไมติด   ไมพัวพันในบาน   ไมพึงเปนผูกําหนัดยินดีหลงใหลติดใจในบาน 
พึงเปนผูหายกําหนัด   ปราศจากกําหนัด  สละกําหนัดเสียแลว  ฯลฯ  พึง 
เปนผูมีตนดุจพรหมอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงเกี่ยวของในบาน. 
 

                           วาดวยการพูดเลียบเคียง 
           [๗๖๕]  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา       ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน 
เพราะความอยากไดลาภ  ดังตอไปนี้ 
           การพูดเลียบเคียงเปนไฉน  การพูดหวานลอม   การพูดเลียบเคียง 
การพูดเลียบเคียงดวยดี   การพูดยกยอง   การพูดยกยองดวยดี   การพูดผูก 
พัน  การพูดผูกพันดวยดี   การพูดอวดอาง   การพูดอวดอางดวยดี   การ 
พูดฝากรัก   ความเปนผูพูดมุงใหเขารักตน   ความเปนผูพูดเหลวไหลดังวา  
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แกงถั่ว     ความเปนผูพูดประจบ   ความเปนผูพูดแคะได  (ดุจกินเนื้อหลัง 
ผูอ่ืน)  ความเปนผูพูดออนหวาน  ความเปนผูพูดไพเราะ  ความเปนผูพูด 
ดวยไมตรี  ความเปนผูพูดไมหยาบคายแกชนเหลาอ่ืน  แหงภิกษุผูมั่นหมาย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ   มีความปรารถนาลามก  อันความปรารถนา 
ครอบงํา     เปนผูเห็นแกอามิส    หนักอยูในโลกธรรม    กิรยิาน้ีเรียกวา 
การพูดเลียบเคียง. 
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุพูดเลียบเคียงกะชนดวยเหตุ  ๒ อยาง  คือต้ังตนตํ่า 
ยกผูอ่ืนสูง   พูดเลียบเคียงกะชน  ๑   ยกตนสูง   ต้ังผูอ่ืนตํ่า  พูดเลียบเคียง 
กะชน ๑. 
           ภิกษต้ัุงตนตํ่า   ยกผูอื่นสูง   พูดเลียบเคียงกะชนอยางไร   ภิกษุ 
ต้ังตนตํ่า   ยกผูอ่ืนสูง    พูดกะชนอยางนี้วา   ทานทั้งหลายมีอุปการะมาก 
แกฉัน     ฉันไดจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
เพราะอาศัยทานท้ังหลาย     แมคนอ่ืน ๆ ยอมสําคัญเพ่ือจะใหหรือเพ่ือจะทํา 
แกฉัน     คนเหลาน้ัน   อาศัยทานทั้งหลาย   เห็นแกทานท้ังหลาย   จึงให 
จึงทําแกฉัน   แมชื่อเกาเปนของมารดาและบิดา   ชือ่แมนั้นของฉันหายลับ 
ไป    ฉันยอมปรากฏเพราะทานทั้งหลายวา    เปนกุลุปกะของอุบาสกโนน 
เปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน    ภิกษุต้ังตนตํ่า    ยกผูอ่ืนสูง   พูดเลียบเคียง 
กะชนอยางนี้. 
           ภิกษยุกตนสูง   ต้ังผูอื่นตํ่า   พูดเลียบเคียงกะชนอยางไร    ภิกษุ 
ยกตนสูง   ต้ังผูอ่ืนตํ่า  พูดเลียบเคียงกะชนแมอยางนี้วา  ฉันมีอุปการะมาก 
แกพวกทาน   พวกทานอาศัยฉันจึงถึงพระพุทธเจา   เปนสรณะ   ถึงพระ- 
ธรรมเปนสรณะ    ถึงพระสงฆเปนสรณะ   เวนขาดจากปาณาติบาต    เวน  
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ขาดจากอทินนาทาน    เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร   เวนขาดจากมุสาวาท 
เวนขาดจากเหตุที่เปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะดื่มน้ําเมา     คือสุรา 
และเมรัย   ฉันยอมบอกใหพระบาลี   ยอมบอกใหคําอธิบายพระบาลี   ยอม 
บอกอุโบสถ    ยอมอํานวยการกอสราง    แกทานท้ังหลาย   ก็แตเมื่อทาน 
ทั้งหลายลืมฉันเสียแลว  ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุเหลาอ่ืน  ภิกษุ 
ยกตนสูง   ต้ังผูอ่ืนตํ่า  พูดเลียบเคียงกะชนแมอยางนี้. 
           คําวา  ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชนเพราะความอยากไดลาภ  ความ 
วา  ภิกษุเมื่อจะใหลาภสําเร็จ  ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน คือพึงละบรรเทา 
ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี   ซึ่งการพูดเลียบเคียงกะชน   เปนผูงด  เวน 
เวนเฉพาะ   ออก  สลัดออก  พนขาด   ไมเกี่ยวของการพูดเลียบเคียงเพราะ 
เหตุแหงลาภ   เพราะการณะแหงลาภ   เพราะความบังเกิดข้ึนแหงลาภ  พึง 
เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงพูดเลียบ- 
เคียงกะชน  เพราะความอยากไดลาภ  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซือ้ขาย     ไมพึงทํากิเลสเปน 
           เครื่องคอนขอดในที่ไหนๆ    ไมพึงเกี่ยวของในบาน   ไม 
           พึงพูดเลียบเคียงกะชนเพราะความอยากไดลาภ. 
    [๗๖๖]   ภิกษุไมพึงเปนผูพูดโออวด     ไมพึงกลาววาจามุงได 
           ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง     และไมพึงกลาวถอยคํา 
           แกงแยง.  
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                                      วาดวยการพูดโออวด 
           [๗๖๗]  พึงทราบอธิบายในคําวา      ภกิษุไมพึงเปนผูพูดโออวด   
ดังตอไปนี้. 
           ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูพูดโออวด  อวดอาง  ภิกษุนั้น 
ยอมพูดโออวด    อวดอางวา    เราเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง    ถึงพรอม 
ดวยวัตรบาง    ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง    ถึงพรอมดวยชาติบาง   ถึง 
พรอมดวยโคตรบาง   ถึงพรอมดวยความเปนบุตรสกุลบาง   ถงึพรอมดวย 
ความเปนผูมีรูปงามบาง   ถึงพรอมดวยทรัพยบาง  ถึงพรอมดวยความเชื้อ 
เชิญบาง    ถงึพรอมดวยหนาท่ีการงานบาง   ถึงพรอมดวยศิลปศาสตรบาง 
ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง    ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง    ถงึพรอมดวย 
ปฏิภาณบาง    ถึงพรอมดวยวัตถุอ่ืนๆบาง     เราออกบวชจากสกุลสูงบาง 
ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง     ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่ง 
ใหญบาง  เปนผูทรงจําพระสูตรบาง  เปนผูทรงจําพระวินัยบาง เปนพระ- 
ธรรมกถึกบาง  เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง ฯลฯ  เปนผูไดเนวสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัติบาง  ภิกษุไมพึงพูดโออวดอยางนี้    คือพึงละ  บรรเทา 
ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมีซึ่งความพูดโออวด  พึงเปนผูงด   เวน   เวน- 
เฉพาะ   ออก  สลัดออก  พนขาด    ไมเกี่ยวของกับการพูดโออวด  พึงเปน 
ผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   ภิกษุไมพึงเปนผูพูด 
โออวด.  
 

                             วาดวยการกลาววาจามุงได 
           [๗๖๘]   พึงทราบอธิบายในคําวา     ไมพึงกลาววาจามุงได    ดัง 
ตอไปนี้   
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           วาจามุงไดเปนไฉน    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    ยอมกลาววาจา 
มุงไดจีวร   กลาววาจามุงไดบิณฑบาต  กลาววาจามุงไดเสนาสนะ   กลาว 
วาจามุงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   วาจานี้เรียกวา   วาจามุงได.   อีกอยาง 
หน่ึง  ภิกษุพูดจริงบาง  พูดเท็จบาง  พูดสอเสียดบาง   พูดไมสอเสียดบาง 
พูดหยาบบาง   พูดไมหยาบบาง   พูดเพอเจอบาง   พูดไมเพอเจอบาง   พูด 
ดวยปญญาบาง   เพราะเหตุแหงจีวร   เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุ 
แหงเสนาสนะ   เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  แมวาจาน้ีก็เรียกวา 
วาจามุงได.   อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุมีจิตเลื่อมใส   แสดงธรรมแกชนท้ังหลาย 
อ่ืนดวยคิดวา  โอหนอ  ขอชนท้ังหลายพึงฟงธรรมของเรา  ครั้นฟงแลว 
พึงเลื่อมใสธรรม       ครัน้เลื่อมใสแลวพึงทําอาการของคนผูเลื่อมใสตอเรา 
วาจานี้ก็เรียกวา   วาจามุงได. 
           คําวา   ไมพึงกลาววาจามุงได    ความวา  ภิกษุไมพึงกลาว   ไมพึง 
บอก   ไมพึงพูด   ไมพึงแสดง  ไมพึงแถลงวาจามุงได   ตลอดถงึวาจาแสดง 
ธรรมเปนที่สุด   คือพึงละ   บรรเทา   ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี  ซึ่ง 
วาจามุงได  พึงเปนผูงดเวน    เวนเฉพาะ   ออก   สลัดออก   พนขาด  ไม 
เกี่ยวของกับวาจามุงได  พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ไมพึงกลาววาจามุงได. 
 

                      วาดวยความคะนอง  ๓  อยาง 
           [๗๖๙]  ชื่อวา  ความคะนอง  ในคําวา   ไมพึงศึกษาความเปนผู 
คะนอง  ไดแกความคะนอง ๓ อยาง   คือความคะนองทางกาย ๑  ความ 
คะนองทางวาจา ๑  ความคะนองทางใจ  ๑  
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           ความคะนองทางกายเปนไฉน  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  อยูใน 
สงฆก็ดี   อยูในคณะก็ดี   อยูในโรงฉันก็ดี  อยูในเรอืนไฟก็ดี   อยูที่ทานํ้า 
ก็ดี    กําลังเขาไปสูละแวกบานก็ดี    เขาไปสูละแวกบานแลวก็ดี   ก็แสดง 
ความคะนองทางกาย. 
           ภิกษอุยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางไร    ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้  อยูในสงฆ   ไมทําความยําเกรง   ยืนเบียดพวกภิกษุที่เปน 
เถระบาง   นัง่เบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง   ยืนบังหนาบาง   นั่งบังหนา 
บาง  นั่งบนอาสนะสูงบาง   นั่งคลุมศีรษะตนบาง  (ยืนตัวแข็ง)  ยืนไมกม 
พูดบาง    แกวงแขนพูดบาง      ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกาย  
อยางนี้. 
           ภิกษอุยูในคณะแสดงความคะนองทางกายอยางไร   ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้  อยูในคณะ   ไมทําความยําเกรง  เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระ 
ไมสวมรองเทาเดินอยู   กส็วมรองเทาเดินไป  เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดิน 
อยูในที่จงกรมตํ่า   ก็เดินในท่ีจงกรมสูง   เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดินอยู 
บนแผนดิน   ก็เดินในที่จงกรม   ยืนเบียดบาง  นั่งเบียดบาง   ยนืบังหนา 
บาง  นั่งบังหนาบาง  นั่งบนอาสนะสูงบาง  นั่งคลุมศีรษะตนบาง  ยืนตัว 
แข็งพูดบาง    แกวงแขนพูดบาง    ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทาง 
กายอยางนี้. 
           ภิกษอุยูในโรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางไร     ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้  อยูในโรงฉัน    ไมทําความยําเกรง   นั่งแทรกแซงพวก 
ภิกษุที่เปนเถระบาง   นั่งกีดกันอาสนะพวกภิกษุที่เปนนวกะบาง  ยืนเบียด 
บาง  นั่งเบียดบาง  ยืนบังหนาบาง  นั่งบังหนาบาง  นั่งบนอาสนะสูงบาง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 351 

นั่งคลุมศีรษะตนบาง   ยนืตัวแข็งพูดบาง   แกวงแขนพูดบาง  ภิกษุอยูใน   
โรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
           ภิกษอุยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางไร   ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้  อยูในเรือนไฟ  ไมทําความยําเกรง  ยืนเบียดพวกภิกษุ 
ที่เปนเถระบาง   นั่งเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง   ยืนบังหนาบาง  นั่งบัง 
หนาบาง  นั่งบนอาสนะสูงบาง  ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง  ไมบอกกอน 
แลวปดประตูบาง.   ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
           ภิกษอุยูที่ทานํ้าแสดงความคะนองทางกายอยางไร    ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้   อยูที่ทานํ้า   ไมทําความยําเกรง   ลงเบียดพวกภิกษุที่เปน 
เถระบาง    ลงขางหนาบาง    อาบเบียดบาง    อาบขางหนาบาง    อาบขาง 
เหมือนํ้าบาง     ข้ึนเบียดบาง    ข้ึนขางหนาบาง  ข้ึนขางเหมือน้ําบาง   ภิกษุ 
อยูที่ทานํ้าแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
           ภิกษกุําลังเขาไปสูละแวกบาน     แสดงความคะนองทางกาย 
อยางไร    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    กําลังเขาไปสูละแวกบาน   ไมทํา 
ความยําเกรง   เดินเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง   เดินขางหนาบาง   เดิน 
ข้ึนหนาพวกภิกษุที่เปนเถระบาง    ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบาน    แสดง 
ความคะนองทางกายอยางนี้. 
           ภิกษุเขาไปในละแวกบานแลว แสดงความคะนองทางกายอยางไร 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้     เขาไปสูละแวกบานแลว    เมื่อเขาไมบอกวา 
เขาไปเถิด  พระคุณเจา   กเ็ขาไป   เมื่อเขาไมบอกวา  ยืนอยูเถิด  พระคุณเจา 
ก็ยืน  เมื่อเขาไมบอกวา  นั่งเถิด  พระคุณเถิด   ก็นัง่  เขาไปสูที่เปนโอกาส  
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ไมควรบาง    ยืนอยูในที่เปนโอกาสไมควรบาง    นั่งอยูในที่เปนโอกาสไม   
ควรบาง    ถลันเขาไปในหองเล็กลับปดบังของสกุล    อันเปนที่นั่งอยูแหง 
พวกหญิงของสกุล  ธิดาของสกุล  สะใภของสกุล   กุมารีของสกุลบาง  ภิกษุ 
เขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางกายอยางน้ี   นีช้ื่อวาความ 
คะนองทางกาย. 
           ความคะนองทางวาจาเปนไฉน   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  อยูใน 
สงฆก็ดี  อยูในคณะก็ดี  เขาไปสูละแวกบานแลวก็ดี    ก็แสดงความคะนอง 
ทางวาจา. 
           ภิกษอุยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร   ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้     อยูในสงฆไมทําความยําเกรง    ไมนอกพวกภิกษุที่เปน 
เถระกอน   หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไมเชื้อเชิญ  ก็แสดงธรรมแกภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีอยูในอาราม   แกปญหาเอง   สวดปาติโมกขเอง  ยืนตัวแข็งพูด 
บาง     แกวงแขนพูดบาง      ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจา 
อยางนี้. 
           ภิกษอุยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร   ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้    อยูในคณะไมแสดงความยําเกรง   ไมบอกพวกภิกษุที่เปน 
เถระกอน   หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไมเชื้อเชิญ     ก็แสดงธรรมแกภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีอยูในอาราม   แกปญหาเอง   ยืนตัวแข็ง  พูดบาง  แกวงแขนพูด 
บาง  แสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายท่ีอยูในอาราม   แสดงธรรมแกอุบาสก 
ทั้งหลายท่ีอยูในอาราม        แสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายท่ีอยูในอาราม 
แกปญหาเอง    ยืนตัวแข็งพูดบาง    แกวงแขนพูดบาง    ภิกษุอยูในคณะ 
แสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้.    
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           ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลว        แสดงความคะนองทางวาจา   
อยางไร    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   เขาไปสูละแวกบานแลว    พูดกะ 
สตรีบาง   กมุารีบาง   และพูดฟุงไปวา   ดูกอนหญิงมีชื่ออยางนี้    มีโคตร 
อยางนี้   สิ่งอะไรมีหรือ   ยาคูมีไหม  ภัตมีไหม   ของควรเค้ียวมีไหม พวก 
เราจักด่ืมอะไร  จักฉันอะไร  จักเค้ียวอะไร  สิ่งอะไรมีหรือ  หรือพวกทาน 
จะใหอะไรแกเรา    ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลว     แสดงความคะนองทาง 
วาจาอยางนี้     นี้ชื่อวาความคะนองทางวาจา. 
           ความคะนองทางใจเปนไฉน  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   ไมใช 
เปนผูออกบวชจากสกุลสูง      ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจาก 
สกุลสูง  ไมใชเปนผูออกบวชจากสกุลใหญ   ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุ 
ที่ออกบวชจากสกุลใหญ      ไมใชเปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก 
ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก      ไมใช 
เปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ    กม็ีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุ 
ที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ    ไมใชเปนผูทรงจําพระสูตร   กม็ี 
จิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ทรงจําพระสูตร  ไมใชเปนผูทรงวินัย...ไมใช 
เปนพระธรรมกถึก ...  ไมใชเปนผูถืออยูปาเปนวัตร . ..  ไมใชเปนผูถือ 
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร.. . ไมใชเปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร. . . ไมใช 
เปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร...   ไมใชเปนผูถือไม 
ฉันภัตหนหลังเปนวัตร. ..ไมใชเปนผูถือเนสัชชิกธุดงคเปนวัตร. . .ไมใช 
เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร... ไมใชเปนผูไดปฐม- 
ฌาน... ไมใชเปนผูไดทุติยฌาน... ไมใชเปนผูไดตติยฌาน...  ไมใชเปน 
ผูไดจตุตถฌาน...ไมใชเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ... ไมใชเปน  
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ผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ...ไมใชเปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... 
ไมใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญาตนสมาบัติ   ก็มจิีตวางตนเหมือนภิกษุ 
ผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   นีช้ื่อวาความคะนองทางใจ. 
           คําวา  ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง   คือภิกษุไมพึงศึกษา  ไมพึง 
ประพฤติเอ้ือเฟอ   ไมพึงประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี   ไมพึงสมาทานประพฤติ 
ซึ่งความเปนผูคะนอง  คือพึงละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นไป   ใหถงึความไมมี 
ซึ่งความเปนผูคะนอง   พึงเปนผูงด   เวน    เวนเฉพาะ.   ออก  สลัดออก 
พนขาด   ไมเกี่ยวของกับความเปนผูคะนอง   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดน 
กิเลสอยู   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง. 
           [๗๗๐]   พึงทราบอธิบายในคําวา    ไมพึงกลาวคําแกงแยง    ดัง 
ตอไปนี้  
           ถอยคําแกงแยงเปนไฉน   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูกลาว 
ถอยคําเห็นปานนี้วา    ทานไมรูธรรมวินัยนี้   ฯลฯ    หรือจงแกไขถาทาน 
สามารถ   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนโมคคัลลานะ   เมื่อ 
ถอยคําท่ีแกงแยงกันมีอยู   ก็ตองพูดมาก  เมื่อพูดมาก   ก็ตองมีความฟุงซาน 
เมื่อฟุงซาน    ความไมสํารวมก็ตองมี    เม่ือไมสํารวม    จิตก็หางไกลจาก 
สมาธิ  ดังนี้. 
           คําวา   ไมพึงกลาวถอยคําแกงแยง    ความวา    ไมพึงกลาว   พูด 
แสดง   แถลง   ถอยคําแกงแยง  พึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป   ใหถึงความ 
ไมมี   ซึ่งถอยคําแกงแยง   พึงเปนผูงด   เวน   เวนเฉพาะ   ออก   สลัดออก 
พนขาด   ไมเกี่ยวของกับถอยคําแกงแยง   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส   
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อยู   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ไมพึงกลาว   ถอยคําแกงแยง   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุไมพึงเปนผูพูดโออวด      ไมพึงกลาววาจามุงได 
           ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง     และไมพึงกลาวถอยคํา 
            แกงแยง. 
    [๗๗๑]   ภิกษุพึงเวนจากความพูดเท็จ   เมื่อรูสึกตัว    ไมพึงทํา 
           ความโออวด  อนึ่ง  ภิกษุไมพึงดูหมิ่นผูอื่น   ดวยความเปน 
           อยูดวยปญญา   ดวยศีลและวัตร. 
 

          วาดวยมุสาวาทมีดวยอาการ  ๓  อยาง ฯลฯ 
           [๗๗๒]   คําวา พึงเวนจากความพูดเท็จ  ความวา มุสาวาทเรียกวา 
ความพูดเท็จ   บุคคลบางคนในโลกน้ี    อยูในสภาก็ดี   อยูในทีป่ระชุมชน 
ก็ดี  ฯลฯ  เปนผูกลาวคําเท็จท้ังท่ีรูสึกตัว  เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย 
บาง   นี้เรียกวาความพูดเท็จ. 
           อีกอยางหนึ่ง    มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยาง    คือในเบ้ืองตน 
บุคคลน้ันก็มีความรูวา   เราจักพูดเท็จ ๑  เมื่อกําลังพูดอยูก็รูวา  เรากําลัง 
พูดเท็จ ๑   เมื่อพูดแลวก็รูวา   เราพูดเท็จแลว ๑   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ 
๓ อยางนี้. 
           อน่ึง  มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔    ดวยอาการ ๕   ดวยอาการ ๖ 
ดวยอาการ ๗    ดวยอาการ ๘    คือในเบ้ืองตน     บุคคลน้ันก็มีความรูวา 
เราจักพูดเท็จ   ๑   เมื่อกําลังพูดอยูก็รูวา   เรากําลังพูดเท็จ ๑   เมื่อพูดแลว  
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ก็รูวา   เราพดูเท็จแลว   ๑  ปกปดทฏิฐิ ๑   ปกปดความควร   ๑   ปกปด 
ความชอบใจ ๑   ปกปดสญัญา ๑   ปกปดความจริง ๑   มุสาวาทยอมมีดวย 
อาการ ๘ อยางนี้. 
           คําวา   พึงเวนจากความพูดเท็จ     ความวา   ภิกษุพึงเวนจากความ 
พูดเท็จ   พึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป    ใหถึงความไมมี   ซึ่งความพูดเท็จ 
เปนผูงด  เวน    เวนเฉพาะ  ออก  สลดัออก  พนขาด  ไมเกี่ยวของความ 
พูดเท็จ  พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึง 
พนจากความพูดเท็จ. 
           [๗๗๓]   คําวา เมื่อรูสึกตัว   ไมพึงทําความโออวด    ความวา  ความ 
เปนผูโออวดเปนไฉน     บุคคลบางคนในโลกนี ้   เปนผูโออวด    เปนผู 
อวดอางความโออวด    กริิยาท่ีโออวด   ความเปนผูโออวด    ความเปนผู 
กระดาง  กิรยิาที่กระดาง   ความเปนผูเหอ  กิริยาที่เหอ   ที่มีในบุคคลน้ัน 
ลักษณะน้ีเรียกวาความเปนผูโออวด. 
           คําวา   เมื่อรูสึกตัว    ไมพึงทําความโออวด  ความวา เมื่อเปนผูรูสึก 
ตัว  ไมพึงทําความเปนผูโออวด   ไมพึงยังความโออวดใหเกิด   ไมใหเกิด 
พรอม  ไมใหบังเกิด  ไมใหบังเกิดเฉพาะ   พึงละ   บรรเทา   ทาํใหสิ้นไป 
ใหถึงความไมมี    ซึ่งความเปนผูโออวด  เปนผูงด  เวน    เวนเฉพาะ   ออก 
สลัดออก  พนขาด  ไมเกี่ยวของความเปนผูโออวด  พึงเปนผูมีจิตปราศจาก 
แดนกิเลสอยู   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา เมื่อรูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด. 
           [๗๗๘]   ศัพทวา  อถ  ในคําวา  อนึ่ง  ภิกษุไมพึงดูหม่ินผูอ่ืนดวย 
ความเปนอยูดวยปญญา  ดวยศีลและวัตร  ดังนี้  เปนบทสนธิ  ฯลฯ ศัพทวา  
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อถ  นี้เปนไปตามลําดับบท.    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   เปนอยูอยาง   
เศราหมอง   ยอมดูหม่ินภิกษุอ่ืนที่เปนอยูอยางประณีตวา   ก็ภิกษุนี้   ทําไม 
จึงมีความเปนอยูอยางฟุมเฟอย  ยอมไดฉันพืชทั้งปวง   คือพืชแตราก  พืช 
แตลําตน    พืชแตผล  พืชแตยอด  พืชแตพืชเปนที่  ๕  ภิกษุนี้ขาม (ทุกข) 
ไมไดแลวเพราะความท่ีตนมีความเพียร  เสมอดวยฟาแลบและพะเนินเหล็ก 
ภิกษุนั้นยอมดูหม่ินภิกษุอ่ืนที่เปนอยูอยางประณีต   ดวยความเปนอยูเศรา- 
หมอง  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เปนอยูอยางประณีต   ยอมดูหม่ินภิกษุ 
อ่ืนที่เปนอยูอยางเศราหมองวา     ภิกษุนี้ทําไมจึงมีบุญนอย     มีศักดิ์นอย 
ไมไดจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ภิกษุนั้น 
ยอมดูหม่ินภิกษุอ่ืนที่เปนอยูอยางเศราหมอง        ดวยความเปนอยูอยาง 
ประณีต. 
           ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูถึงพรอมดวยปญญา    ใครถาม 
ปญหาแลว     ก็แกได    เธอมีความดําริอยางนี้วา    เราเปนผูถึงพรอมดวย 
ปญญา   สวนภิกษุอ่ืนเหลาอ่ืน   ไมถงึพรอมดวยปญญา   เธอก็ดูหม่ินภิกษุ 
อ่ืน   ดวยความถึงพรอมดวยปญญานั้น. 
           ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูถึงพรอมดวยศีล     สํารวมแลว 
ดวยความสํารวมในปาติโมกขอยู   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร   มีปกติ 
เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กนอย     สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย  เธอมีความดําริอยางนี้  เราเปนผูถึงพรอมดวยศีล  สวนภิกษุอ่ืน 
เหลาน้ี   เปนผูทุศีล  มีบาปธรรม   เธอก็ดูหม่ินภิกษุอ่ืนดวยความถึงพรอม 
ดวยศีลน้ัน.  
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           ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูถึงพรอมดวยวัตร   คือเปนผูถือ 
อยูปาเปนวัตร   เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร   เปนผูถือทรงผาบังสกุล 
เปนวัตร    เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร     เปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตตาม 
ลําดับตรอกเปนวัตร      เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร      เปนผูถือ 
เนสัชชิกธุดงคเปนวัตร     หรือเปนผูถืออยูในเสนาสนะที่เขาจัดใหอยางไร 
เปนวัตร   เธอมีความดําริอยางนี้    เราเปนผูถึงพรอมดวยวัตร   สวนภิกษุ 
อ่ืนเหลาน้ี     ไมเปนผูถึงพรอมดวยวัตร   เธอก็ดูหม่ินภิกษุอ่ืนดวยความถึง 
พรอมดวยวัตรนั้น. 
           คําวา อนึ่ง  ไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยความเปนอยู  ดวยปญญา   ดวย 
ศีลและวัตร  ความวา  ไมควรดูหม่ินดูแคลนผูอ่ืนดวยความเปนอยูประณีต 
ดวยความถึงพรอมดวยปญญา    ดวยความถึงพรอมดวยศีล  หรือดวยความ 
ถึงพรอมดวยวัตร   คือไมพึงใหความถือตัวเกิดข้ึนดวยความเปนอยูเปนตน 
นั้น   ไมพึงเปนผูหัวดื้อ   หัวแข็ง  หัวสูง       ดวยความเปนอยูเปนตนนั้น 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  อนึ่ง ไมพึงดูหมิ่นผูอ่ืนดวยความเปนอยูดวยปญญา 
ดวยศีลและวัตร  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุพึงเวนจากความพูดเท็จ   เมื่อรูสึกตัว   ไมพึงทํา 
           ความโออวด     อนึ่ง   ภกิษุไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยความเปน 
           อยูดวยปญญา  ดวยศีลและวัตร. 
    [๗๗๕]  ภิกษุถูกประทุษราย     ไดฟงวาจามากของพวกสมณะ 
           หรือของพวกคนผูมีถอยลํามาก        ไมพึงโตตอบกะคน  
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           เหลาน้ันดวยคําหยาบ    เพราะภิกษุผูสงบ     ยอมไมทํา  
           ผูอื่นใหเปนศัตรู. 
           [๗๗๖]  คําวา ถูกประทุษราย  ในคําวาภิกษุถูกประทุษราย  ได 
ฟงวาจามากของพวกสมณะ   หรือของพวกคนผูมีถอยคํามาก  ความวา 
คนอ่ืนประทุษราย  ดา  เสยีดสี   เหยียดหยาม    ติเตียน    คอนวาเขาแลว. 
คําวา   ของพวกสมณะ     คือพวกชนเหลาใดเหลาหน่ึงผูเขาถึงการบวช 
ยอมตัวบวช  ในภายนอกแตศาสนานี้.  คําวา  ของพวกคนผูมีถอยคํามาก 
คือพวกกษัตริย  พราหมณ   แพศย   ศูทร   คฤหัสถ   บรรพชิต   เทวดา 
มนุษย  ชนเหลาน้ันพึงดา  บริภาษ   ติเตียน  สาปแชง   เบียดเบียน  ย่ําย ี
ใหฆา  เขาไปฆาเอง  ทําความเขาไปฆา  ดวยวาจาเปนอันมาก  อันไมนา 
ปรารถนารักใครชอบใจ    ภิกษุไดฟง    ไดยิน   จําไว    เขาไปทรงจําไว 
กําหนดแลวซ่ึงวาจามาก     ของชนเหลาน้ัน      อันไมนาปรารถนารักใคร 
ชอบใจ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุถูกประทุษราย    ไดฟงวาจาของพวก 
สมณะ  หรือของพวกคนผูมีถอยคํามาก. 
           [๗๗๗]  คําวา  ดวยคําหยาบ      ในคําวา   ไมพึงโตตอบกะคน 
เหลาน้ันดวยคําหยาบ   ความวา  ดวยคําหยาบคาย.   คําวา ไมพึงโตตอบ 
คือไมพึงกลาวตอบ   ไมพึงดาตอบคนท่ีดา   ไมพึงแชงตอบคนท่ีแชง  ไม 
พึงขัดเคืองตอบคนที่ขัดเคือง      ไมพึงทําความทะเลาะ     ไมพึงทําความ 
ขัดเคือง    ไมพึงทําความแกงแยง    ไมพึงทําความวิวาท    ไมพึงทําความ 
ทุมเถียง  พึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี   ซึ่งความทะเลาะ 
ความขัดเคือง   ความแกงแยง    ความวิวาท    ความทุมเถียง   พึงงด   เวน 
เวนเฉพาะ   ออก  สลัดออก  พนขาด  ไมเกี่ยวของกับความทะเลาะ   ความ  
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ขัดเคือง    ความแกงแยง    ความวิวาท     ความทุมเถียง      พึงเปนผูมีจิต   
ปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ไมพึงโตตอบกะคนเหลาน้ัน 
ดวยคําหยาบ. 
           [๗๗๘]  คําวา  ผูสงบ   ในคําวา   เพราะภิกษุผูสงบยอมไมทําผู 
อื่นใหเปนศัตรู  ความวา ภิกษุชื่อวาผูสงบ  เขาไปสงบ  สงัด   ดับ   ระงับ 
เพราะราคะ  โทสะ   โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ ฯลฯ   อกุสลาภิ- 
สังขารทั้งปวง  เปนบาปธรรมสงบ  ถึงความสงบ  สงัด ไหม  ดบั  หายไป 
ระงับแลว   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ผูสงบ.   คําวา ภิกษุผูสงบ  ยอมไมทํา 
ผูอ่ืนใหเปนศัตรู    ความวา ภิกษุผูสงบ    ยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู  ให 
เปนขาศึก  ใหเปนเวร   ใหเปนปฏิปกษ   คือไมใหเกิด   ไมใหเกิดพรอม 
ไมใหบังเกิด  ไมใหบังเกิดเฉพาะ   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา ภิกษุผูสงบ  ยอม 
ไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุถูกประทุษราย    ไดฟงวาจามากของพวกสมณะ 
           หรือของพวกคนผูมีถอยคํามาก     ไมพึงโตตอบกะชน 
           เหลาน้ันดวยคําหยาบ  เพราะภิกษุผูสงบ  ยอมไมทําผูอื่น 
           ใหเปนศัตรู. 
    [๗๗๙]   ก็ภิกษุรูธรรมนั้นแลวคนควาอยู   พึงเปนผูมีสติ   ศึกษา 
           ในกาลทุกเมื่อ  ภิกษุรูความดับวาเปนความสงบแลว    ไม 
           พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม. 
           [๗๘๐]   คําวา  นั้น   ในคําวา   ภิกษุรูธรรมนั้นแลว   คือธรรมที ่
พระผูมีพระภาคเจาตรัส  บอก ทรงแสดง   บัญญติั  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  
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ทําใหต่ืนประกาศแลว.  คําวา    รูธรรมนั้นแลว   ความวา  รู   พิจารณา 
เทียบเคียง    ทําใหแจมแจง    ทําใหแจมแจงแลว     แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี  
จึงชื่อวารูธรรมนั้นแลว.   อีกอยางหนึ่ง  รู  ทราบ  พิจารณา  เทียบเคียง 
ทําใหแจมแจงแลว   ซึ่งธรรมอันเสมอ   ธรรมอันไมเสมอ   ธรรมเปนทาง 
ธรรมไมเปนทาง   ธรรมมีโทษ  ธรรมไมมีโทษ  ธรรมเลว  ธรรมประณีต 
ธรรมดํา   ธรรมขาว   ธรรมที่วิญูชนติเตียน   ธรรมท่ีวิญูชนสรรเสริญ 
แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวารูธรรมน้ันแลว.   อีกอยางหนึ่ง  รู  ทราบ 
พิจารณา   เทียบเคียง  ทําใหแจง   ทําใหเปนแจงแลว   ซึ่งความปฏิบัติชอบ 
ความปฏิบัติสมควร    ความปฏิบัติไมเปนขาศึก     ความปฏิบัติเปนไปตาม 
ประโยชน       ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม      ความเปนผูทําความ 
บริบูรณในศลีทั้งหลาย      ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 
ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ      ความหม่ันประกอบความเพียรเปน 
เครื่องต่ืนอยู   สติสัมปชญัญะ    สติปฏฐาน   สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อรยิมรรคมีองค ๘  นิพพาน  ธรรม 
เปนขอปฏิบัติเครื่องใหถึงนิพพาน    แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี      จึงชื่อวารู 
ธรรมนั้นแลว. 
           [๗๘๑]   คําวา   คนควาอยู   ในคําวา    ภิกษุคนควาอยู   พึงเปน 
ผูมีติ  ศึกษาในกาลทุกเมื่อ   ความวา  คนควาอยู   คือคนหา  พิจารณา 
เทียบเคียง   ทําใหแจมแจง  ทําใหเปนแจงวา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา     สิ่งน้ันทั้งปวงมีความดับไปเปน 
ธรรมดา  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  คนควาอยู. คําวา  ในกาลทุกเมื่อ  คือ 
ในกาลทุกเม่ือ   ในกาลท้ังปวง   ตลอดกาลท้ังปวง ฯลฯ  ในตอนวัยหลัง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 362 

คําวา  มีสติ  คือมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง    คือเมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณา 
กายในกาย   ก็มีสติ  ฯลฯ  ภิกษุนั้นเรียกวาเปนผูมีสติ.  คําวา   พึงศึกษา 
ความวา  สิกขา ๓ คือ  อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา ฯลฯ 
นี้ชื่อวา  อธิปญญาสิกขา  ภิกษุนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้อยู   ก็พึงศึกษา ฯลฯ 
พึงศึกษา    คือพึงประพฤติเอ้ือเฟอ     ประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี    สมาทาน 
ประพฤติไป เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ภิกษุคนควาอยู  พึงเปนผูมีสติ   ศึกษา 
ในกาลทุกเม่ือ. 
           [๗๘๒]   คําวา รูความดับวาเปนความสงบแลว  ความวา  รู  ทราบ 
พิจารณา  เทียบเคียง  ทําใหแจมแจง  ทําใหเปนแจงแลว   ซึ่งความดับราคะ 
โทสะ    โมหะ ฯลฯ   อกุสลาภิสังขารท้ังปวง  วาเปนความสงบ  เพราะ 
ฉะน้ัน     จึงชื่อวา  รูความดับวาเปนความสงบแลว. 
           [๗๘๓]  คําวา   ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม  ความวา 
ในศาสนาของพระโคดม    คือในพุทธศาสนา    ในศาสนาของพระชินเจา 
ในศาสนาของพระตถาคต    ในศาสนาของทานผูเปนเทพ   ในศาสนาของ 
พระอรหันต. คําวา ไมพึงประมาท  ความวา  พึงเปนผูทําโดยเอ้ือเฟอ   ทํา 
ติดตอ ทําไมหยุด  มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ 
ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย    ฝายกศุล     ความพอใจ     ความพยายาม 
ความอุตสาหะ  ความเปนผุขยัน    ความเปนผูมีเรี่ยวแรง  ความไมถอยกลับ 
ความระลึกได      ความรูสึกตัว     ความเพียรเปนเครื่องใหกิเลสรอนท่ัว 
ความเพียรอันพึงต้ังไว  ความต้ังใจ   ความหม่ันประกอบในกุศลธรรมนั้น 
วา     เมื่อไรเราพึงยังศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบรบิูรณ ฯลฯ  เมื่อไรเรา 
พึงยังสมาธิขันธ  ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ   วิมุตติญาณทัสสนขันธ   ที่ยังไม  
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บริบูรณใหบริบูรณ    เมื่อไรเราฟงกําหนดรูทุกขที่ยังไมกําหนดรูก็ดี    พึง 
ละกิเลสทั้งหลายท่ียังละไมไดก็ดี   พึงเจริญมรรคท่ียังไมเจริญก็ดี   พึงทํา 
ใหแจงซ่ึงนิโรธที่ยังไมทําใหแจงแลวก็ดี    ชื่อวาความไมประมาทในธรรม 
ทั้งหลายฝายกุศล   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ไมพึงประมาทในศาสนาของ 
พระโคดม  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   ภิกษุรูธรรมนั้นแลวคนควาอยู   พึงเปนผูมีสติ  ศึกษา 
           ในกาลทุกเมื่อ    ภกิษุรูความดังวาเปนความสงบแลว  ไม 
           พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม. 
    [๗๘๕]    ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา     ไมถูกครองงําไดเห็นแลว 
           ซึ่งสักขิธรรมโดยไมตองเชื่อตอผูอื่น    เพราะฉะน้ันแหละ  
           ภิกษพึุงเปนผูไมประมาทในศาสนาของพระผูมีพระภาค 
           เจาน้ัน  นมัสการอยู   พึงหมัน่ศึกษาในกาลทุกเมื่อ  พระ-  
           ผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ี. 
           [๗๘๕]   คําวา ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา    ไมถูกครอบงํา  ความวา 
ภิกษุชื่อวาเปนผูครอบงํา  เพราะครอบงํารูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ    เปนผูไมถูกกิเลสอะไรครอบงํา     อนึ่ง  ภิกษุเปนผูครอบงํา 
เหลาอกุศลธรรมอันลามก   อันทําใหเศราหมอง   อันใหเกิดในภพใหม  ใหมี 
ความกระวนกระวาย   มีวิบากเปนทุกขอันเปนที่ต้ังแหงชาติ    ชราและมรณะ 
ตอไป  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา  ไมถกูครอบงํา. 
           [๗๘๖]    คําวา  ซึ่งสักขิธรรม  ในคําวา ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรม 
โดยไมตองเช่ือตอผูอื่น  ความวา  ไดเห็น  เห็นทั่ว  พบเห็น  แทงตลอด  
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แลวซ่ึงธรรมท่ีประจักษแกตน   อันตนรูยิ่งเอง   มิใชโดยตองเชื่อตอผูอ่ืนวา 
ธรรมนี้เปนดังน้ี   ธรรมนี้เปนดังน้ี   มิใชโดยไดฟงตอ ๆ กันมา   มิใชโดย 
ถือตามลําดับสืบ ๆ กันมา    มิใชโดยไดอางตํารา    มิใชโดยนึกเดาเอาเอง 
มิใชโดยคาดคะเนเอา   มิใชโดยไดตรกึตามอาการ  มิใชโดยเห็นวาควรแก 
ลัทธิของตน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไมตอง 
เชื่อตอผูอ่ืน. 
           [๗๘๗]  คําวา    เพราะฉะน้ัน   ในคําวา   เพราะฉะน้ันแหละ... 
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ความวา   เพราะฉะนั้น      เพราะ 
การณะน้ัน  เพราะเหตุนั้น      เพราะปจจัยนั้น    เพราะนิทานน้ัน.   คําวา 
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ความวา    ในศาสนาของพระผูมี 
พระภาคเจานั้น   คือในศาสนาของพระโคดม  ในพุทธศาสนา  ในศาสนา 
ของพระชินเจา   ในศาสนาของพระตถาคต    ในศาสนาของทานผูเปนเทพ 
ในศาสนาของพระอรหันต   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   เพราะฉะนั้นแหละ... 
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน. 
           [๗๘๘]   คําวา   พึงเปนผูไมประมาท   ในคําวา    ภิกษุพึงเปนผู 
ไมประมาท  นมัสการอยู  พึงหมั่นศึกษาในกาลทุกเมื่อ  พระผูมพีระ- 
ภาคเจาตรัสดังน้ี   ความวา  ภิกษุพึงเปนผูทําโดยความเคารพ  ฯลฯ  ไม 
ประมาทในธรรมท้ังหลายฝายกุศล. คําวา  ในกาลทุกเมื่อ  คือในกาลทุกเม่ือ 
ในกาลท้ังปวง ฯลฯ ในตอนวัยหลัง. คําวา  นมัสการอยู  ความวา  นมัสการ 
สักการะ  เคารพ  นับถือ   บูชา   ยําเกรง  ดวยกาย   ดวยวาจา    ดวยจิต 
ดวยปฏิบัติเปนไปตามประโยชนหรอืดวยความปฏิบัติธรรม. คําวา พึงหมั่น 
ศึกษา  ความวา สิกขา ๓   คืออธิศีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา   อธิปญญาสิกขา  
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ฯลฯ   นีช้ื่อวาอธิปญญาสิกขา.  ภิกษุนกึถึงสิกขาทั้ง  ๓  นี้อยู  ฯลฯ  ทําให 
แจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงอยู    ก็พึงศึกษา    พึงประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี 
สมาทานประพฤติ.    คําวา    ภควา   เปนคํากลาวดวยความเคารพ  ฯลฯ 
เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ภิกษุพึงเปนผูไมประมาท... 
นมัสการอยู   พึงหมั่นศึกษาในกาลทุกเม่ือ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ี 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา    ไมถูกครอบงํา   ไดเห็นแลว 
           ซึ่งสักขิธรรมโดยไมตองเชื่อตอผูอื่น   เพราะฉะน้ันแหละ 
           ภิกษพึุงเปนผูไมประมาทในศาสนาของพระผูมีพระภาค- 
           เจาน้ัน  นมัสการอยู  พึงหมั่นศึกษาในกาลทุกเมื่อ  พระ- 
           ผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ีแล. 
                          จบตุวฏกสุตตนิทเทสที่  ๑๔ 
 
                       อรรถกถาตุวฏกสุตตนิทเทสท่ี ๑๓ 
           พึงทราบวินิจฉัยในตุวฏกสุตตนิทเทสท่ี  ๑๔  ดังตอไปนี้. 
           แมบทวา  ปุจฺฉาม ิ  ต   นี้   ในมหาสมัยนั่นเอง  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงประกาศความน้ันแกเทวดาท้ังหลายบางพวก     ผูมีจิตเกิดข้ึนวา 
การปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระอรหัตเปนอยางไรหนอ   จึงทรงใหพระพุทธนิมิต 
ตรัสถามพระองค  แลวตรัสโดยนัยกอนนั่นแล. 
           ในบทเหลาน้ัน    พึงทราบความคาถาที่เปนคําถามตนกอน     ทาน 
จําแนกคําถามดวย  อทิฏฐโชตนาปุจฉา  เปนตน   ไวในบทนี้วา  ปุจฺฉามิ  
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ขาพระองคขอทูลถามดังน้ี.    บทวา    อาทิจฺจพนฺธุ     คือผูเปนเผาพันธุ 
พระอาทิตย.   บทวา   วิเวก   สนฺติปทฺจ  ไดแก   ผูสงัด  และผูดําเนิน 
สูความสงบ.   บทวา  กถ  ทิสฺวา  คือภิกษุเห็นอยางไรแลว.  ทานอธิบายวา 
เปนผูเห็นความเปนไปอยางไร. 
           บทวา   ติสฺโส ปุจฺฉา คําถามมี  ๓ คําถาม  เปนการกําหนดจํานวน. 
           คําถามเพ่ือทําส่ิงท่ียังไมเห็น     ยังไมแทงตลอดใหปรากฏ    ชื่อวา 
อทิฏฐโชตนาปุจฉา. 
           คําถามเพ่ือเทียบเคียงสิ่งท่ีเห็นแลวดวยญาณจักษุ   ชื่อวา   ทิฏฐสัง- 
สันทนาปุจฉา. 
           คําถามเพ่ือตัดความสงสัย  ชื่อวา   วิมติจเฉทนาปุจฉา. 
           บทวา ปกติยา  ลกขฺณ  อาต  คือ ลักษณะท่ีแทของธรรมท้ังหลาย  
ที่ยังไมรูโดยปกติ.   บทวา  อทิฏ  คือ  ไมเห็น. 
           บทวา อตุลิต  ไมพิจารณา  คือไมพิจารณาดุจพิจารณาดวยเครื่องชั่ง. 
           บทวา   อติริต    ไมเทียบเคียง   คือไมเทียบเคียงดวยการไตรตรอง. 
           บทวา  อวิภูต   ไมกระจาง  คือไมปรากฏ.   บทวา   อวิภาวิต  ไม 
แจมแจง   คือไมเจริญดวยปญญา.   บทวา   ตสฺส   าณาย   เพ่ือรูธรรม 
นั้น  คือเพ่ือประโยชนแกการรูลักษณะของธรรมน้ัน.  บทวา   ทสฺสนาย 
คือ  เพ่ือประโยชนแกการเห็น. 
           บทวา   ตุลนาย   เพ่ือพิจารณา   คือเพ่ือประโยชนแกการพิจารณา. 
บทวา   ติรณาย   เทียบเคียง  คือเพ่ือประโยชนแกการเทียบเคียง.   บทวา 
วิภาวนาย    เพ่ือกระจาง    คือเพ่ือทําความกระจาง.    บทวา    อฺเหิ  
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ปณฺฑิเตหิ   ดวยบัณฑิตเหลาอ่ืน    คือดวยผูถึงพรอมดวยความรูเหลาอ่ืน. 
บทวา   สสยปกฺขนฺโน๑    บุคคลผูแลนไปสูความสงสัย     คือเขาไปสูความ 
สนเทห. 
           บทวา   มนุสฺสปุจฉฺา    คือ  คําถามของมนุษยทั้งหลาย.    บทวา 
อมนุสฺสปุจฺฉา   คือ  คําถามของอมนุษย   มีนาคและครุฑเปนตน.  บทวา 
คหฏา  คือ  คฤหัสถที่เหลือ. 
           บทวา   ปพฺพชิตา  บรรพชิตท้ังหลายกลาวโดยเพศ.  บทวา  นาคา 
ไดแก  นาค  ชื่อวาสุปสสะเปนตน .  บทวา  สุปณฺณา   ครุฑ  พึงทราบ 
โดยที่รูจักกนัวาเปนครุฑ.   บทวา   ยกฺขา   พึงทราบโดยที่รูจักกันวาเปน 
ยักษ.    บทวา   อสุรา   ไดแก   อสูรท้ังหลาย    มีปหาราทอสูรเปนตน. 
บทวา  คนฺธพฺพา ไดแก  พวกคนธรรพมีบุตรคนธรรพ  ชื่อวา  ปญจสิกขะ 
เปนตน.   บทวา  มหาราชาโน   ไดแก   มหาราชท้ัง ๔. 
           บทวา      อหินินฺทฺริย     มีอินทรียไมเลว     คือมีอินทรียไมวิการ. 
บทวา โส  นมิฺมิโต   คือ พระพุทธเจา  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงเนรมิต. 
บทวา    โวทานตฺถปุจฺฉา   การถามถึงประโยชนแหงธรรมขาว    คือถาม 
ธรรมอันวิเศษ.   บทวา   อตีตปุจฺฉา    การถามถึงสวนอดีต    คือการถาม 
ปรารภธรรมอันเปนอดีต.  แมในธรรมอันเปนอนาคต  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา   กุสลปุจฺฉา    ถามถึงกุศลธรรม    คือถามธรรมที่ไมมีโทษ. 
บทวา  อกุสลปุจฺฉา  ถามธรรมท่ีเปนอกุศล คือถามธรรมท่ีมีโทษ. บทวา 
อพฺยากตปุจฺฉา    ถามถึงอัพยากตธรรม    คือถามถงึธรรมอันตรงกันขาม 
กับธรรมท้ังสองนั้น.   บทวา  อชฺเฌสามิ  ต  คือ  ขาพระองคขอวิงวอน 
พระองค.  บทวา   กถยสฺสุ   เม  คือ  ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกธรรม 
 
๑. ม. สสยปกขฺนฺโท.  
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นั้นแกขาพระองค. บทวา โคตฺตาตโก คือ  ผูเปนญาติโดยโคตร.   บทวา 
โคตฺตพนฺธุ   เปนเผาพันธุโดยโคตร  คือเปนญาติใกลชิดโดยโคตร. 
          บทวา  เอเกนากาเรน  คือ โดยสวนเดียว.  บทวา  สนฺติปท   สันติบท 
คือบทคือนิพพาน  กลาวคือสันติ. บทวา เย   ธมฺมา  สนฺตาธิคมาย   ธรรม 
เหลาใดเปนไปเพ่ือบรรลุความสงบ    คือธรรมมีสติปฏฐานเปนตนเหลาใด 
เปนไปเพ่ือไดนิพพาน.    บทวา    สนติฺผุสนาย    เพ่ือถูกตองความสงบ 
คือเพ่ือถูกตองนิพพานดวยความถูกตองคือญาณ.    บทวา     สจฉฺิกิริยาย 
เพ่ือทําใหแจง     คือเพ่ือทําใหประจักษ.     บทวา    มหนฺต    สีลกฺขนฺธ  
ศีลขันธใหญ  คือกองศีลใหญ.  แมในสมาธิขันธเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
ศีลขันธเปนตนเปนทั้งโลกิยะและโลกุตระ.   วิมุตติญาณทัสสนะเปนโลกิยะ 
อยางเดียว. 
           บทวา   ตโมกายสฺส  ปทาลน  ทําลายกองมืด   คือกําจัดกองอวิชชา. 
บทวา    วิปลลฺาสสฺส    เภทน      ทําลายวิปลลาส     คือทําลายวิปลลาส  
๔   อยาง.  บทวา ตณฺหาสลฺลสฺส   อพฺพุหณ   คือ  ถอนลูกศรคือตัณหา. 
บทวา  อภิสงฺขารสฺส   วูปสม   ระงับอภิสังขาร  คือดับอภิสังขารมีปุญญา- 
ภิสังขารเปนตน .   บทวา  ภารสฺส   นิกเฺขปน   การปลงภาระ   คือวางภาระ 
อันไดแกเบญจขันธ.   บทวา  สสารวฏฏสฺส   อุปจฺเฉท   การตัดสังสารวัฏ 
คือตัดความเปนไปแหงสังสารวัฏ.  บทวา  สนฺตาปสฺส  นิพฺพาปน   ดับความ 
เดือดรอน  คือดับความรอนคือกิเลส.  บทวา  ปริฬาหสฺส   ปฏปิสฺสทฺธึ  
ระงับความเรารอน   คือสงบความเรารอน   คือกิเลส.   บทวา  เทวเทโว  
คือพระพุทธเจาผูเปนเทพยิ่งกวาเทพทั้งหลาย. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    เพราะเม่ือทรงเห็น   จึงทรงกําจัด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 369 

กิเลสทั้งหลายเสียไดดวยประการใด         ครั้นทรงเห็นดวยประการนั้นแลว 
ทรงเห็นความเปนไปอยางนั้น    จึงเสด็จปรินิพพาน  ฉะนั้นเมื่อจะทรงทํา 
ความน้ันใหแจมแจง      จึงทรงชักชวนเทพบริษัทนั้นในการละกิเลสดวย 
ประการทั้งปวง  ทรงเริ่มตรัสคาถา  ๕   คาถา มีอาทิวา   มูล   ปปฺจสงฺขาย 
กิเลสเปนรากเหงาแหงสวนธรรมเครื่องเน่ินชา  ดังนี้. 
           ในคาถาน้ัน    พึงทราบความโดยสังเขปแหงคาถาตนกอน.    บทวา 
ปปฺจ  ในบทวา ปปฺจสงฺขา  สวนธรรมเครื่องเน่ินชา   คือตัณหาที่ทาน 
บอกไว. ปปฺจา คือ ตัณหานั้นแล ชื่อวา ปปฺจสงฺขา  สวนแหงธรรม 
เครื่องเน่ินชา.   กิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน   เปนรากเหงาแหงปปญจ- 
ธรรมนั้น. ภิกษุพึงกําจัดกิเลสทั้งปวงอันเปนไปอยู  คือกิเลสทีเ่ปนรากเหงา 
แหงสวนธรรมเครื่องเน่ินชา      และอัสมิมานะดวยปญญา     ก็ตัณหาที่มี 
ณ  ภายในอยางใดอยางหน่ึงพึงเกิดข้ึน     ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษา   เพ่ือ 
กําจัดเพ่ือละตัณหาเหลานั้นในกาลทุกเม่ือ    คือพึงเปนผูมีสติต้ังมั่นศึกษา. 
           บทวา  อชฺฌตฺตสมฏุานา   วา    มีตัณหาในภายในเปนสมุฏฐาน 
คือตัณหาเกิดข้ึนในจิต.  บทวา  ปุเรภตฺต   ในกาลกอนภัต  คือกอนอาหาร 
กลางวัน. บทวา ปุเรภตฺต   เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ 
แปลวาส้ินกาลกอนภัต.  แตโดยอรรถเปนสัตตมีวิภัตติ    แปลวา   ในกาล 
กอนภัต.  ในภายหลังภัตเปนตนก็มีนัยนี้. บทวา  ปจฺฉาภตฺต  ในภายหลัง 
ภัย  คือหลังอาหารกลางวัน.   บทวา ปุริมยาน  ในยามตน    คือสวนแรก 
ของราตรี.   มชฺฌิมยาม  ในยามกลาง  คือสวนท่ีสองของราตรี.   บทวา 
ปจฺฉินยาม   ในยามหลัง    คือสวนท่ีสามของราตรี. บทวา   กาเฬ  คือ 
ในขางแรม.  บทวา   ชุณฺเห  คือ ในขางข้ึน.  บทวา  วสฺเส  ในฤดูฝน   
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คือในฤดูฝน ๔  เดือน.  บทวา   เหมนฺเต  ในฤดูหนาว   คือในฤดูหนาว  
๔  เดือน.  บทวา   คิมฺเห  ในฤดูรอน  คือในฤดูรอน   ๔   เดือน.  บทวา 
ปุริเม    วโยกฺขนฺเธ     ในขันธวัยตน   คือในสวนของวัยแรก    ไดแกใน 
ปฐมวัย.  ก็ใน ๓ วัยเหลาน้ัน  สําหรับคนมีอายุ  ๑๐๐  ปเปนเกณฑ  ในวัย 
หน่ึง ๆ  ก็มีอายุ ๓๓  ป กบั ๔ เดือน. 
           พึงทราบความในคาถาแรกอยางนี้กอน   พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรง 
แสดงเทศนาประกอบดวยไตรสิกขา     ดวยธรรมเปนยอด   คืออรหัตแลว 
เพ่ือทรงแสดงดวยการละความถือตัวอีก  จึงตรัสคาถา   มีอาทิวา   ยกิฺจิ 
ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยกิฺจิ   ธมมฺมภิชฺา  อชฺฌตฺต  ภิกษุ 
พึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนภายใน       คือพึงรูคุณธรรมของตน 
มีความเปนผูมีตระกูลสูงเปนตน.  บทวา   อถวาป   พหิทฺธา   คือ  หรือพึง 
รูคุณของอาจารยและอุปชฌายในภายนอก.  บทวา น เตน  ถาม  กุพฺเพถ 
ไมพึงทําความถือตัวดวยคุณธรรมนั้น.   บทวา  สตาน  อันผูสงบท้ังหลาย  
คือผูมีคุณธรรมคือความสงบ.  บทวา  สนฺตาน  คือ  เปนผูดับมานะ.   บทวา 
น  วุตฺตา  แปลวา  ไมกลาว.   บทวา  นปฺปวุตฺตา  คือ  ไมแก. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงถึงวิธีไมทําความถือตัว 
นั้น   จึงตรัสคาถาวา   เสยฺโย น เตน  ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขาดวยคุณ 
ธรรมนั้น   ดงัน้ีเปนตน. 
           บทนัน้มีความดังนี้   ภิกษุไมพึงสําคัญวา  เราดีกวาเขา  เราตํ่ากวาเขา 
หรือแมวาเราเสมอเขาดวยมานะน้ัน    ภิกษุผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมเปน  
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อันมาก  มีความเปนผูมีตระกูลสูงเปนตนเหลาน้ัน    ไมพึงกําหนดตนดํารง 
อยูโดยนัยมอีาทิวา   เราบวชแลวจากตระกูลสูง. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง  แมดวยการละมานะอยางนี้  บัดนี้  
เพ่ือจะทรงแสดงดวยการสงบกิเลสทั้งปวง    จึงตรัสคาถาวา   อฌฺตฺตเมว 
กิเลสภายในน้ีแล  ดังนี้เปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อชฺฌตฺตเมว  อุปสเม  ภิกษุพึงสงบกิเลส 
ภายในนี้แล    คือพึงสงบกิเลสทั้งหมดมีราคะเปนตนในตนนั่นแล.   บทวา 
น  อฺโต ภิกขุ  สนฺตฺเมเสยฺย  ภิกษุไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอ่ืน 
คือไมพึงแสวงหาความสงบโดยอุบายอ่ืน        นอกจากสติปฏฐานเปนตน. 
บทวา  กุโต  นิรตฺต  วา  ความวา  ความไมมีดวยตนยอมไมมีแตที่ไหน ๆ. 
บทวา  น   เอเสยฺย   คือ  ไมพึงแสวงหาดวยศีลและพรตเปนตน.    บทวา 
น  คเวเสยฺย  ไมพึงคนหา  คือ   ไมพึงมองดู.  บทวา  น   ปริเยเสยฺย 
ไมพึงเขาหา  คือไมพึงเห็นบอย  ๆ. 
           บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงแสดงความเปนผูคงที่ของ 
พระขีณาสพผูสงบแลวในภายใน   จึงตรัสคาถาวา  มชฺเฌ   ยถา   เหมือน 
คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร  ดงัน้ีเปนตน. 
           บทนัน้มีความดังนี้     คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางประมาณ  ๔,๐๐๐ 
โยชน    คืออยูระหวางกลางสวนบนและสวนลางของมหาสมุทร    หรือใน 
ทามกลางสมุทรท่ีต้ังอยูในระหวางภูเขา    สมุทรน้ันสงบไมหว่ันไหวฉันใด 
ภิกษุผูเปนพระขีณาสพพึงเปนผูหยุดอยู  ไมมีความหว่ันไหวฉันน้ัน   ภิกษุ 
เชนนั้นไมพึงทํากิเลสเครื่องฟูข้ึนมีราคะเปนตนในที่ไหน ๆ. 
           บทวา   อุพฺเพเธน  คือ  โดยสวนเบ้ืองลาง   บทวา  คมฺภีโร  คือ  
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มหาสมุทรลึกประมาณ   ๘๔,๐๐๐  โยชน    ต้ังแตหลังนํ้า. ปาฐะวา อุพฺเพโธ   
บาง.  บทนั้นไมดี.  บทวา  เหฏา  น้ําขางลาง  คือนํ้าภายใน.  บทวา  อุปร ิ
น้ําขางบน  คือนํ้าเบื้องบน.  บทวา  มชฺเฌ  คือ   ระหวางกลาง.    บทวา 
น   กมฺปติ คือ ไมหว่ันไหวจากท่ีต้ัง.  บทวา น  วิกมฺปติ  คือไมวนไปวนมา. 
บทวา  น  จลติ  คือ ไมปนปวน.  บทวา  น  เวธติ   คือ  ไมกระเพ่ือม. 
บทวา นปฺปเวธติ  คือ ไมซัดไปมา. บทวา  น  สมปฺเวธติ  คือไมมวนไปมา. 
บทวา  อเนรโิต  คือ เปนสมุทรไมหว่ันไหว. บทวา  อฆฏฏิโต  คือ ไม 
กําเริบ.  บทวา  อจลิโต  คือ ไมหว่ันไหว. บทวา  อนาลุลิโต  ไมขุนมัว 
คือไมมีเปอกตม.  บทวา  ตตฺร   อมุิ   โน   ชายติ  คลื่นไมเกิดในที่นั้น. 
บทวา สตฺตนฺน  ปพฺพตาน  อนฺตริกาสุ  คือ  สมุทรสีทันดร  มอียูในระหวาง 
ภูเขาทั้ง ๗  มีภูเขายุคันธรเปนตน.  บทวา  สีทนฺตรา  สมุทรสทีันดร  ชื่อวา 
สีทา   เพราะแมที่สุดปุยนุนตกไปในสมุทรเหลาน้ันก็จม.   ชื่อวา   อนฺตรา 
เพราะเกิดในระหวางภูเขา.   ปาฐะวา  สีตนฺตรา๑  ก็มี 
           บัดนี้  พระพุทธนิมิต  เมื่อจะทรงอนุโมทนาพระธรรมเทศนาที่พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยธรรมเปนยอด  คือพระอรหัตใหยิ่งข้ึนไป เมื่อ 
ตรัสถามปฏปิทาเบื้องตน ของพระอรหัตนั้น    จึงตรัสพระคาถาวา  อกิตฺตยิ 
ดังน้ีเปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  อกิตฺตยิ  แปลวา    ไดทรงแสดงแลว .  วิวฏจกฺข ุ
ผูมีพระจักษุแจมแจง    คือประกอบดวยจักษุ  ๕  แจมแจง   คือไมมีเครื่อง 
กั้น.  บทวา   สกฺขิธมมฺ    สักขิธรรม    คือธรรมที่ประจักษแกพระองค 
อันพระองคไดรูยิ่งแลวเพ่ือประกาศ.   บทวา  ปรสิฺสยินย   ธรรมเครื่อง 
กําจัดอันตราย  คือเพ่ือกําจัดอันตราย.   บทวา  ปฏปิท   วเทห ิ  คือ   ขอ 
 
๑. ม.  อนฺตรสีทา.  
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พระองคจงตรัสตอบขอปฏิบัติในบัดนี้เถิด.    บทวา    ภทฺทนฺเต     ขาแต 
พระองคผูเจริญ       คือพระพุทธนิมิตตรัสเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอ 
ความเจริญจงมีแดพระองคเถิด.   อีกอยางหน่ึง   ทานอธิบายวา    ขอพระ- 
องคจงทรงตอบปฏิปทาอันเจริญดีแกขาพระองคเถิด.   บทวา   ปาฏิโมกฺข   
อถวาป   สมาธึ    คือ  ปาติโมกขหรือแมสมาธิ   พระพุทธนิมิตตรัสถามแบง 
ปฏิปทาน้ันนั่นเอง.    ตรสัถามมรรคดวยบทวา    ปฏิปท.     ตรัสถามศีล 
และสมาธิดวยบทนอกน้ี. 
           บทวา  มสจกฺขุนาป  แมดวยมังสจักษุ  คือแมดวยมังสจักษุอันเปน 
ไปกับดวยบารมีธรรมทีส่ะสมมา.  บทวา  ทิพฺพจกฺขุนาป   แมดวยทิพยจักษุ 
จักษุชื่อวา  ทิพฺพ  เพราะเปนเชนกับของทิพย.   จรงิอยู   เทวดาทั้งหลาย 
มีปสาทจักขุเปนทิพย     เกิดข้ึนเพราะกรรมสุจริต      ไมเกลือกกลั้วดวยดี 
เสมหะและเลือดเปนตน     สามารถรบัอารมณแมในที่ไกลไดเพราะพนจาก 
สิ่งเศราหมอง.       แมทิพยจักษุนี้ก็เกิดข้ึนดวยกําลังการบําเพ็ญความเพียร 
ญาณจักษุก็เชนเดียวกัน   เพราะเหตุนั้นชื่อวา  ทิพฺพ    เพราะเปนเชนกับ 
ของทิพย     เพราะไดมาดวยทิพพวิหารธรรม      เพราะอันตนอาศัยอยูใน 
ทิพพวิหารธรรมบาง        เพราะรุงเรืองมากดวยกําหนดอาโลกสัญญาบาง. 
ทั้งหมดพึงทราบโดยทํานองเดียวกันกับศัพทศาสตร. ชื่อวาทิพยจักษุเพราะ 
มีจักษุเปนทิพย.    พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจักกษุ 
นั้น. 
           บัดนี้    พระสังคีติกาจารยเพ่ือจะกลาวจักษุ  ๕  อยางโดยพิสดาร  จึง 
กลาวคํามีอาทิวา  กถ   ภควา   มสจกฺขุนา  วิวฏจกฺขุ  พระผูมีพระภาคเจา 
มีพระจักษุแจมแจงดวยมังสจักขุ   เปนอยางไรดังนี้.  
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           พึงทราบความในบทน้ีวา    มสจกฺขุมหฺิ  ภควโต    ปฺจ  วณฺณา 
สวิชฺชนฺติ   ส ี ๕ สีมีในพระมังสจักษุของพระผูมีพระภาคเจา   คือ สี ๕ ส ี
ยอมไดเฉพาะพระองค       ในพระจักษุอันประกอบดวยพระบารมีธรรมที ่
สะสมมาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา. บทวา  นีโล  จ  วณฺโณ  สีเขียว  คือสี 
ดอกผักตบ. บทวา  ปตโก  จ  วณฺโณ  สีเหลือง  คือสีดอกกรรณิการ. บทวา 
โลหิตโก  จ  วณฺโณ  สีแดง คือสีปกแมลงทับ. บทวา  กณฺโห จ  วณฺโณ  สีดํา 
คือสีดอกอัญชัน. บทวา  โอหาโต  จ  วณฺโณ สีขาว คือสีดาวประกายพรึก. 
บทวา ยตฺถ จ  อกขฺิโลมานิ  ปติฏ ิตาน ิ  คือ ขนพระเนตรท้ังหลายต้ังอยู 
เฉพาะที่ใด.  บทวา  นีล  ในบทน้ีวา  ต  นีล  โหติ   สนุีล   ที่นั้นมสีีเขียว 
เขียวสนิทดังนี้  ทานกลาวโดยรวมไวทั้งหมด.  บทวา  สุนีล  คือ เขียวสนิท 
เวนชองวาง.   บทวา   ปาสาทิก  นาชม   คือใหเกิดความนาชม.   บทวา 
ทสฺสนีย  นาดู.  บทวา  อมฺุมารปุปฺผสมาน  เหมือนดอกผักตบ คือเชน 
กับดอกบัวจงกลนี.  บทวา  ตสฺส   ปรโต   ตอจากน้ัน  คือท่ีขางภายนอก 
โดยรอบขนพระเนตรน้ัน.   บทวา   ปตก  สีเหลอืง   ทานกลาวรวบยอด. 
บทวา  สุปตก  เหลืองนวล  คือเหลืองสนิทเวนชองวาง.   บทวา อุภยโต 
จ อกฺขิกฏูานิ  เบาพระเนตรท้ังสอง  คือทายพระเนตรท้ังสองขาง.  บทวา 
โลหิตกานิ  มีสีแดงกลาวรวบยอด.   บทวา  สุโลหิตกานิ  คือ   แดงสนิท 
ไมปรากฏชอง.  บทวา  มชฺเณ  ภณฺห  ทามกลางพระเนตรมีสีดํา    คือดํา 
คลายดอกอัญชันต้ังอยูกลางพระเนตร.  บทวา สุกณฺห   ดํางาม  คือดําสนิท 
เวนชองวาง.  บทวา  อลขู  ไมหมองมัว   คือมีสิริ. บทวา สินิทฺธ   สนิท 
คือประณีต.    บทวา  อฬาริฏกสมาน ๑  เหมือนสีสมอดํา    คือเชนกับ 
ผลสมอดําท่ีเอาเปลือกออกแลว.   บาลวีา   อทฺทารฏิกสมาน   เหมือนลูก 
 
๑. ม. ภทฺทาริฏฺกสสมาน  คลายเมล็ดในผลมะคําดีควายท่ีปอกเปลือก.  
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ประคําดีควายดังน้ีก็มี.  อธิบายความบาลีนั้นวา  เชนกับกาเปยกชุม. บทวา 
โอทาต  สีขาว  ทานกลาวโดยรวม.  บทวา  สุโวทาต  ขาวงาม  คือขาวสนิท 
เชนเงินกลมเวนชองวาง.  ทานแสดงความเปนสีขาวยิ่งดวยสองบทวา  เสต  
ปณฺฑร  คือ ขาวผอง.  บทวา  ปากติเกน  มสจกฺขุนา  คือ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจามีพระมังสจักขุเปนปกติ.  บทวา  อตฺตภาวปริยาปนฺเนน  คือ  อาศัย 
อยูในพระวรกาย.   บทวา  ปุรินสุจริตกมฺมาภินิพฺพตฺเตน   เกิดข้ึนเพราะ 
สุจริตกรรมในภพกอน     คือเกิดข้ึนเพราะกรรมมีกายสุจริตเปนตน   ใน 
อัตภาพที่เกิดแลวในภพกอน.   บทวา สมนฺตา   โยชน   ปสฺสติ  ทรงเห็น 
โยชนหน่ึงโดยรอบ    คือทรงเห็นที่อยูภายในฝาเปนตน      ในท่ีโยชนหน่ึง 
ประมาณ ๔ คาวุตโดยรอบ  เวนจากเครื่องกีดกั้นดวยมังสจักขุปกติ.  บทวา 
ทิวา  เจว  รตฺตึ  คือ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน.   บทวา  จตุรงฺคสมนฺนาคโต 
คือ  มีมืดเค็มที่เวนแสงสวางประกอบดวยองค   ๔.  บทวา  สุริโย จ  อตฺถงฺ- 
คมิโต   พระอาทิตยอัสดงคต  คือพระอาทิตยเกิดแสงกลาดังข้ึนแลวตกไป. 
บทวา    กาฬปกฺโข  จ  อุโปสโถ    วันอุโบสถขางแรม    คือวันอุโบสถ 
แรม ๑๕ คํ่า  ในกาฬปกษ.  บทวา  ติพฺโพ   จ   วนสณฺโฑ   แนวปาทึบ 
คือแนวไมรกชัฏ.  บทวา  มหา  จ  อกาลเมโฆ   อพฺภุฏ ิโต  อกาลเมฆใหญ 
ต้ังข้ึน   คือพ้ืนหมอกดําใหญต้ังข้ึน.  บทวา  กุฑฺโฑ  วา   ฝาก็ดี  คือฝา 
กอดวยอิฐ.  บทวา กวาฏ  วา  บานประตูก็ดี  คือบานประตูและบานหนาตาง 
ก็ดี.   บทวา   ปากาโร   วา   กําแพงก็ดี   คือกําแพงดินเหนียวเปนตนก็ดี. 
ปพฺพโต   วา  ภูเขาก็ดี     คือภูเขามีภูเขาดินเปนตนก็ดี.  บทวา  คจฺฉ  วา 
กอไมก็ดี    คือกอไมออนก็ดี.   บทวา  ลตา  วา  เถาวัลยก็ดี  คือเถาวัลย 
มีสีดําเปนตนก็ดี. บทวา  อาวรณ  รูปาน  ทสฺสนาย เปนเครื่องบังการเห็น  
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รูปทั้งหลาย คือเปนเครื่องกั้นเพ่ือเห็นรูปารมณทั้งหลาย.  บทวา เอกติลผล  
นิมิตฺต   กตฺวา คือ เอาเมล็ดงาเมล็ดหน่ึงทําเปนเครื่องหมาย. บทวา  ติลวาเห 
ปกฺขิเปยฺย    คือ ใสสงในเกวียนบรรทุกงา.    แตอาจารยบางพวกกลาววา 
กระพองชางและเกวียนสองเลม   ชื่อวาวาหะ.     บทวา   ตฺเว  ติลผล 
อุทฺธเรยฺย  พระผูมีพระภาคเจาทรงหยิบเอาเมล็ดงาน้ันแหละข้ึนมาได  คือ 
ทรงหยิบเมล็ดงาที่ทําเครื่องหมายไวนั้นข้ึนมาได. 
           บทวา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา   นี้    มีความไดกลาวไวแลว .   บทวา วิสุท-ฺ  
เธน   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   คือดวยการเห็นจุติและอุปบัติอันบริสุทธิ์ 
เพราะเหตุมีทิฏฐิบริสุทธิ ์    จริงอยู    ผูใดเห็นเพียงจุติอยางเดียว   ไมเห็น 
อุปบัติ    ผูนั้นชื่อวายอมถือเอาซึ่งอุจเฉททิฏฐิ.   ผูใดเห็นอุปบัติอยางเดียว 
ไมเห็นจุติ  ผูนั้นชื่อวายอมถือเอาซึ่งสัสสตทิฏฐิ  เพราะปรากฏสัตวเกิดใหม. 
สวนผูใดเห็นทั้งสองอยางนั้น   เพราะผูนั้นกาวลวงทิฏฐิแมทั้งสองอยางนั้น 
เสีย    ฉะน้ัน  ความเห็นของเขาจึงเปนเหตุแหงความเห็นบริสุทธิ์.    สวน 
พระพุทธบุตรท้ังหลายยอมเห็นทั้งสองอยางนั้น    ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
ความเห็นชื่อวาบริสุทธิ์   เพราะเปนเหตุแหงความเห็นบริสุทธิ์.   เห็นความ 
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย     เพราะเห็นรูปลวงอุปจารของมนุษย.     อีก 
อยางหน่ึง  พึงทราบวา  ชื่อวาลวงจักษุของมนุษย  เพราะลวงมังสจักษุอัน 
เปนของมนุษย.  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษยนั้น.   บทวา 
สตฺเต   ปสฺสติ   ทรงเห็นหมูสัตว  คือทรงแลดูหมูสัตว   ดุจมนษุยทั้งหลาย 
ดูดวยตาเนื้อฉะนั้น.       ในบทวา  จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   นี้  พึงทราบ 
ความดังน้ี   ในขณะจุติก็ดี   ขณะอุปบัติก็ดี   ไมสามารถจะเห็นไดดวยทิพย- 
จักษุ   ทานประสงคเอาวา   ก็สัตวเหลาใดใกลจะจุติ   จักจุติเดี๋ยวนี้   สัตว  
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เหลาน้ันก็กําลังจุติอยู.     สวนสัตวเหลาใดถือปฏสินธิและเกิดแลวในทันที 
สัตวเหลาน้ันกําลังเกิดอยู.   ทานแสดงไววา   พระผูมีพระภาคเจายอมทรง 
เห็นสัตวเหลาน้ันที่กําลังจุติ  และกําลังอุปบัติ.  บทวา  หีเน  เลว  คือเลว 
เพราะประกอบดวยผลอันเกิดแตโมหะ.       ประณีตตรงกันขามกับเลวน้ัน. 
บทวา สุวณฺเณ  มีผิวพรรณดี   คือมีผิวพรรณนาปรารถนา   นาใครนาเอ็นดู 
เพราะประกอบดวยผลอันเกิดแตอโทสะ.    ผิวพรรณชั่วตรงกันขามกับผิว- 
พรรณดีนั้น   คือมีรูปพิกลตรงขามกับรูปสวย.  บทวา   สุคเต  ไดดี  คือม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก    เพราะประกอบดวยผลอันเกิดแตอโลภะ.     บทวา ทุคฺคเต 
ไดชั่ว   คือยากจน ไมมีขาวและน้ํา  เพราะประกอบดวยผลอันเกิดแตโลภะ. 
บทวา   ยถากมฺมูปเค    หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม   คือเขาถึงกรรมท่ีตน 
สะสมไว. 
           ในบทเหลาน้ัน   ทานกลาวถึงกิจของทิพยจักษุ    ดวยบทมีอาทิวา 
จวมาเน   อันมีในบทกอน.   แตดวยบทน้ีทานกลาวถึงกิจ   คือความรูหมู 
สัตวผูเปนไปตามกรรม.    นี้เปนลําดับของการเกิดข้ึนแหงญาณน้ัน   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   เจริญอาโลกสัญญามุงถึงนรก      เห็นหมูสัตวนรกกําลัง 
เสวยทุกขใหญ.  การเห็นนั้นเปนกิจตองทิพยจักษุเทาน้ัน.  ภิกษุนั้นกระทํา 
ไวในใจอยางนี้วา    สัตวเหลาน้ีทํากรรมอะไรไวหนอจึงเสวยทุกขนี้    ดังน้ี. 
ลําดับนั้น  ภิกษุนั้นก็เกิดญาณอันมีกรรมน้ันเปนอารมณวา  เพราะทํากรรม 
อยางนี้  ๆ  ดงัน้ี.     อน่ึง  ภิกษุเจริญอาโลกสญัญามุงสูเทวโลกในเบื้องบน 
เห็นหมูสัตวในสวนนันทวัน   มิสสกวันและปารุสกวันเปนตน    เสวยมหา- 
สมบัติอยู.    แมความเห็นน้ันก็เปนกิจของทิพยจักษุเหมือนกัน.    ภิกษุนั้น 
กระทําไวในใจอยางนี้วา   สัตวเหลาน้ันทํากรรมอะไรไวหนอ  จึงเสวยสมบัติ  
นี้    ดังน้ี.     ลําดับนั้น   ภิกษุนั้นก็เกิดญาณอันมีกรรมน้ันเปนอารมณวา  
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เพราะทํากรรมอยางนี้ ๆ ดังน้ี.  นีช้ื่อวา ยถากัมมูปคญาณ  (รูวาสัตวเปน  
ไปตามกรรม).    ญาณนี้ไมมีบริกรรมตางหาก.   ญาณน้ีฉันใด   แมอนาคตัง- 
สญาณ   ก็ฉันนั้น.  เพราะวาญาณเหลาน้ันมีทิพยจักษุเปนบาท  จึงยอมสําเร็จ 
พรอมกับทิพยจักษุนั่นเอง. 
           บทวา  อิเม  ในบทมีอาทิวา  อิเม  วต  โภนฺโต   สัตวทั้งหลายเหลาน้ี  
เปนคําแสดงถึงการเห็นดวยทิพยจักษุ    บทวา   วต   เปนนิบาตลงในอรรถ 
แหงความเศรา.     บทวา โภนฺโต    คือ  ผูเจริญ.    ชือ่วา  ทุจริต  เพราะ 
ประพฤติชั่วหรือประพฤติประทุษราย     เพราะมีใจเนาดวยกิเลส.    ชื่อวา 
กายทุจริต  เพราะประพฤติชั่วทางกาย    หรือประพฤติชั่วเกิดแตกาย.   แม 
ในบทนอกน้ีก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา สมนฺนาคตา  คือ  มีความพรอม. 
           บทวา  อริยาน  อุปวาทกา   ติเตียนพระอริยเจา   คือเปนผูประสงค 
ความพินาศตอพระอริยเจาผูเปนพุทธะ    ปจเจกพุทธะ    และสาวกพุทธะ 
โดยที่สุดแมพระโสดาบันผูเปนคฤหัสถ  กลาวติเตียนดวยอันติมวัตถุ (โทษ 
มีในที่สุด)  หรือดวยกําจัดคุณ.  ทานอธิบายวา ไดแกดา   ติเตียน.  กลาววา 
ภิกษุเหลาน้ีไมมีสมณธรรม   ภิกษุเหลาน้ี  ไมใชสมณะ  ดังนี้   ชือ่วาติเตียน 
ดวยอันติมวัตถุ.    กลาววาภิกษุเหลาน้ีไมมีฌาน  วิโมกข   มรรค  หรือผล 
ดังน้ี   พึงทราบวา  ชื่อวาติเตียนดวยกําจัดคุณ  อนึ่ง  ภิกษุนั้นรูอยูก็ดี   ไมรู 
อยูก็ดี     พึงติเตียน      ยอมเปนอันติเตียนพระอริยเจาแมทั้งสองอยางนั้น. 
กรรมหนัก  เชนอนันตริยกรรม  ที่หามสวรรคและหามมรรค   ยังแกไขได. 
เพราะฉะนั้น  ผูใดติเตียนพระอริยเจา  ผูนั้นควรไป  หากตนเปนผูใหญกวา 
ควรน่ังนอมกาย   แลวกลาวขอขมาวา  ผมไดกลาวอยางนี้ ๆ กะทาน   ขอ 
ทานไดยกโทษใหแกผมดวยเถิด   ดังน้ี    หากตนออนกวาพึงไหวนอมกาย   
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ประคองอัญชล ี  แลวขอขมาวา   กระผมไดกลาวอยางนี้  ๆ  ขอพระคุณเจา 
โปรดยกโทษใหแกกระผมดวยเถิด    ดังน้ี .   แมหากวาทานไปท่ีอ่ืน    ควร 
ไปเองหรือสงสัทธิวิหาริกเปนตนไป   ใหทานยกโทษ.   หากไมสามารถจะ 
ไปไดหรือไมสามารถจะสงไปได.  กไ็ปหาภิกษุที่อยูในวิหารน้ัน หากวาภิกษุ 
เหลาน้ันออนกวา   พึงนั่งนอมกาย    หากแกกวาควรปฏิบัติตามนัยที่กลาว 
แลวในภิกษุผูใหญนั้นแล   แลวกลาวขอขมาวา  ทานผูเจริญ   กระผมไดกลาว 
อยางนี้ ๆ กะพระคุณเจาชื่อโนน   ขอพระคุณเจาน้ันจงยกโทษใหแกกระผม 
ดวยเถิด   ดังน้ี.    แมเม่ือไมขอขมาตอหนา    ก็ควรทําเชนเดียวกัน.    หาก 
ภิกษุเที่ยวไปรูปเดียว     ทีอ่ยูที่ไปของภิกษุนั้นไมปรากฏ.    พึงไปหาภิกษุ 
ผูฉลาดรูปหน่ึง  แลวกลาววา  ทานผูเจริญ กระผมไดกลาวอยางนี้ ๆ กะทาน 
ผูมีอายุชื่อโนน     เมื่อกระผมนึกไป ๆ ถึงทานก็มีความเดือนรอน   กระผม 
จะทําอยางไรดี.     ภิกษุผูฉลาดรูปนั้นก็จักกลาววา    คุณอยาคิดมากไปเลย 
พระเถระยกโทษใหแกคุณ   ขอใหคุณสงบใจเสียเถิด.    พึงประคองอัญชล ี
มุงตรงไปยังทิศที่พระอริยเจาน้ันไป  แลวพึงกลาววา  ขอพระคุณเจาโปรด 
ยกโทษเถิด  ดังนี้.   ผิวา  พระอริยเจานั้นนิพพานไปแลว   ควรไปยังที่ต้ัง 
เตียงท่ีทานนิพพาน  แลวไปขอขมาจนถึงอัฐิที่บรรจุไว.  เม่ือทําอยางนี้แลว 
จึงเปนอันไมหามสวรรคไมหามมรรค   ยอมเปนเหมือนเดิมนั่งเอง. 
           บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  คือ  มีความเห็นวิปริต. บทวา มิจฉฺาทิฏฐิกมฺม- 
สมาทาน  ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   คือยึดถือการกระทําตาง ๆ 
หลายอยางดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ    อนึ่ง  ผูใดชักชวนแมผูอ่ืนในกายกรรม 
เปนตน   อันเปนมูลแหงมิจฉาทิฏฐิ   ผูนั้นก็ชื่อวา  เปนผูยึดถือการกระทํา 
ตาง ๆ หลายอยาง.    อน่ึง ในบทนี้     แมเม่ือมิจฉาทิฏฐิสงเคราะหดวยการ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 380 

ถือเอาวจีทุจริต     และดวยการถือเอามโนทุจริตในการติเตียนพระอริยเจา 
คํากลาวของท้ังสองอยางเหลาน้ันพึงทราบวา      เพ่ือแสดงความมีโทษมาก  
เพราะผูติเตียนพระอริยเจาเปนผูมีโทษมาก  เชนเดียวกับอนัตริยกรรม  
           แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา   ดูกอนสารีบุตร   ภิกษุถึง 
พรอมดวยศีล  สมาธิ   ปญญา  พึงใหผูอื่นยินดีในทิฏฐธรรมดวย   แม 
ฉันใด  ดูกอนสารีบุตร  ขอนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น  เรากลาววาผูไมละคําพูด 
นั้น    ไมละจิตนั้น   ไมสละคืนทิฏฐินั้นเก็บสะสมไว   เหมือนยนิดีใน 
นรก. 
           ไมมีอยางอ่ืนที่มีโทษมากกวามิจฉาทิฏฐิเลย.    เหมือนอยางที่พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษทุั้งหลาย     เราไมเห็นธรรมอ่ืนแม 
สักอยางเดียว  ที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลย   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
โทษท้ังหลายมีมิจฉาทิฏฐเิปนอยางย่ิง. 
           บทวา  กายสฺส  เภทา  กายแตก  คือสละขันธที่ยังมีชีวิตอยู.  บทวา 
ปรมฺมรณา  เมื่อตายไป  คือยึดขันธอันจะเกิดในลําดับนั้น .  อีกอยางหน่ึง 
บทวา   กายสฺส  เภทา คือ  ตัดชีวิตินทรีย.  บทวา ปรมฺมรณา  เบื้องหนา 
แตจุติจิต.   บทวา  อปาย  เปนตน   เปนไวพจนของนรกท้ังหมด.  เพราะ 
วานรกชื่อวา  อบาย   เพราะปราศจากความเจริญท่ีสมมติวาบุญ   อันเปน 
เหตุแหงสวรรคและนิพพาน        หรือเพราะไมมีความเจริญแหงความสุข  
ทั้งหลาย.   นรกชื่อวา  ทุคติ  เพราะเปนที่อยูอาศัยของทุกข.  อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา ทุคติ  เพราะเกิด    คือถึงดวยกรรมชั่วอันมากไปดวยโทษ.    นรก 
ชื่อวา   วินิปาตะ    เพราะเปนที่ที่อวัยวะนอยใหญแตกพินาศไป.    ชื่อวา 
นิรยะ  เพราะเปนที่ที่ไมมีความเจริญท่ีรูกันวาเปนความชอบใจ.  
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           ทานแสดง  กําเนิดเดียรัจฉาน ดวย อปาย  ศพัท.  จริงอยู  กําเนิด 
เดียรัจฉาน  ชื่อวา อบาย  เพราะปราศจาก   สุคติ  ไมชื่อ  ทุคติ.  เพราะ 
ยังเปนที่เกิดของนาคราชเปนตน   ผูมศีักด์ิใหญ. 
           ทานแสดง  ปตติวิสัย  (ที่อยูของเปรต) ดวย  ทุคคติ  ศัพท.  จริงอยู 
ปตติวิสัย  ชือ่วา  อบายและทุคติ    เพราะปราศจากสุคติและเพราะไปหา 
ทุกข   สวนนรกชื่อวา  วนิิบาต.  สวนวินิบาตไมชื่อวา  ปตติวิสัย  เพราะ 
ไมตกไปเชนอสูร. 
           ทานแสดง อสุรกาย  ดวย  วินิปาต  ศัพท.  จริงอยู  อสุรกายน้ันชื่อวา 
อบายและทุคติตามความท่ีกลาวไวแลว   และทานเรียกวา  วินิบาต   เพราะ 
ตกไปท้ังรางกาย. 
           ทานแสดง  นรก   มีหลายอยาง    มีอเวจีเปนตน     ดวย  นิรย  ศัพท. 
บทวา อุปฺปนฺนา  เขาไปถึงแลว .  ในบทน้ันทานประสงคเอาวาเกิดแลว. 
           พึงทราบธรรมฝายขาวโดยตรงกันขามกับที่กลาวแลว.  แตความตาง 
กันมีดังตอไปนี้. ในบทนัน้  แมมนุษยคติทานก็สงเคราะหดวย  สุคติ   ศัพท. 
เทวดาก็เหมือนกันทานสงเคราะหดวย สัคค  ศัพท.  ในบทนั้น ชื่อวา สุคติ  
เพราะมีทางไปดี.   ชื่อวา สัคคะ   เพราะเลิศไปดวยอารมณมีรูปเปนตนดี. 
แมทั้งหมดน้ันมีความวา   ชื่อวา  โลก   เพราะแตกสลาย.    บททัง้ปวงวา 
อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา     เปนตนเปนคําสรุป.     ความสังเขปในบทน้ีวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดวยทิพยจักขุดวยประการฉะน้ีแล. 
           ทิพยจักษุญาณ  ยอมเปนไปในอารมณ ๔  ดวยอํานาจแหงปริตต- 
อารมณ  ปจจุบันอารมณ  อัชฌัตตอารมณและพหิทธอารมณ.  ยถากัมมู-  
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ปคญาณ      ยอมเปนไปในอารมณ   ๕      ดวยอํานาจแหงปริตตอารมณ 
มหัคคตอารมณ     อดีตอารมณ    อัชฌัตตอารมณ    และพหิทธอารมณ 
อนาคตังสญาณ   ยอมเปนไปในอารมณ  ๘  ดวยอํานาจแหงปริตตอารมณ 
มหัคคตอารมณ     อัปปมาณอารมณ     มรรคอารมณ     อนาคตอารมณ 
อัชฌัตตอารมณ  พหิทธอารมณ  และนวัตตัพพอารมณ. 
           บทวา อากงฺขมาโน จ  ภควา  คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนา 
อยู.     บทวา  เอกมฺป  โลกธาตุ  ปสฺเสยฺย   พึงทรงเห็นแมโลกธาตุหน่ึง 
คือพึงทรงเห็นจักรวาลหนึ่ง.   ในบทวา  สหสฺสิมปฺ   จูฬนิกา  แมโลกธาตุ 
พันหน่ึงเปนสวนเล็กนี้      พึงทราบดังตอไปนี้    โลกธาตุนี้ชื่อวาพันหน่ึง 
เปนสวนเล็กในอาคตสถานวา 
                   โลกทรงไวซึ่งโลกธาตุพันหนึ่ง  ตลอดเวลาที่พระจันทร 
           และพระอาทิตยยังเดินอยู   ยังสวางไสว    หมุนไปทั่วทิศ 
           อํานาจของทานยอมเปนไปในโลกน้ี. 
           บทวา  จฬูนิก  คือ เล็กนอย.   ในบทวา  ทฺวิสหสฺสิมฺป  มชฺฌิมิก  
โลกธาตุ     แมโลกธาตุสองพันเปนสวนปานกลางน้ี    พึงทราบความดังน้ี  
ปริมาณจักรวาลลานหน่ึงคูณจักรวาลพันหน่ึง  ดวยสวนของพัน    รวมเปน 
หน่ึงลาน      ชื่อวาโลกธาตุสองพันเปนสวนปานกลาง.      ดวยโลกธาตุนี้  
ทานแสดงถึงเขตอันเปนกําเนิดของพระพุทธเจาท้ังหลาย.     จริงอยู     ที ่
ประมาณเทานี้ยอมหว่ันไหว     ในวันเคลื่อนจากเทวโลกในภพสุดทายของ 
พระโพธิสัตวทั้งหลาย   แลวถือปฏิสนธิในครรภของมารดา   ในวันประสูติ 
จากครรภ  ในวันเสด็จออกผนวช และในวันตรัสรู  ในวันแสดงพระธัมม- 
จักกัปปวัตตนสูตร  ในวันปลงอายุสังขาร  และในวันเสด็จปรินิพพาน.      
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           บทวา  ติสหสฺส ึ  มหาสหสฺสิมฺป   โลกธาตุ  โลกธาตุสามพัน  เพราะ   
คูณดวยหลายพัน  แมโลกธาตุหลายพัน  คือชื่อวา มหาสหสฺส ี  หลายพัน 
เพราะคูณโลกธาตุต้ังแตพันหน่ึง   สามพันที่สาม  พันที่หน่ึง  แลวคูณโลก- 
ธาตุพันหน่ึงเปนสวนปานกลาง.   ดวยเหตุเพียงเทานี้    ทานแสดงถึงโลกม ี
ปริมาณแสนโกฏิจักรวาล.  อน่ึง  พระคณกปุตตติสสเถระกลาวไวอยางนี้วา 
นั่น ไมใชปรมิาณของโลกธาตุสามพันและหลายพัน  เพราะปริมาณน้ี   ชื่อวา 
โลกธาตุสามพันหลายพัน        เปนความงมงายในการทองบนของอาจารย 
ทั้งหลาย   เปนที่เส่ือมของวาจา   เปนที่กําหนดจักรวาลลานโกฏิ.    ก็ดวย 
เหตุมีประมาณเพียงเทาน้ี   เปนอันทานแสดงถึงอาณาเขตของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.  อานุภาพของอาฏานาฏิยปรติร   อิสิคิลิปริตร  ธชัคคปริตร  โพช- 
ฌังคปริตร  ขันธปริตร  โมรปริตร  เมตตปริตร  และรัตนปรติร   ยอม 
แผไปในระหวางนี้.    บทวา  ยาตา  วา ปน  อากงฺเขยฺย   คือ พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงปรารถนาเทาใด.        ดวยบทน้ีเปนอันทานแสดงวิสัยเขต  
(เขตของวิสัย ) จริงอยู   พระพุทธเจาทั้งหลายไมมีการกําหนดปริมาณของ 
วิสัยเขต.   พระสังคีติกาจารย    นําขออุปมาในความไมมีวิสัยเขตน้ีมา  ดัง 
ตอไปนี้. 
           หากใคร ๆ เอาเมล็ดผักกาดมาใหเต็มในแสนโกฏิจักรวาล   ตลอดถึง 
พรหมโลก      แลวเอาเมล็ดผักกาดเมล็ดหน่ึงใสลงในจักรวาลหนึ่งทางทิศ 
ตะวันออก  เมล็ดผักกาดเหลาน้ันแมทั้งหมดก็ถึงความส้ินไป  สวนจักรวาล 
ทั้งหลายทางทิศตะวันออกไมสิ้นไป.     แมในทิศใตเปนตนก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน . ชื่อวาความไมมีวิสัยของพระพุทธเจาท้ังหลาย    ในการกําหนดประมาณ  
นั้นยอมไมมี.     บทวา  ตาวตก  ปสฺเสยฺย    คือ พึงทรงเห็นไดเทาน้ัน.  
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ทิพยจักษุกถาก็จบลงดวยบทวา  ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิ์     
อยางนี้. 
           บทวา  กถ  ภควา ปฺาจกฺขุนา  วิวฏจกขฺุ   พระผูมีพระภาคเจา 
มีพระจักษุแจมแจงแมดวยปญญาจักษุอยางไร       คือมีพระจักษุอันปญญา 
จักษุไมปดแลวดวยเหตุไร. 
           บทวา  มหาปฺโ   ปุถุปฺโ   พระผูมีพระภาคเจามีปญญามาก 
มีปญญากวางขวางเปนตน.  บทสุดทายวา  ตตฺถ  อติโรจติ  ยทิท  ปฺาย 
พระผูมีพระภาคเจาทรงไพโรจนยิ่ง   ดวยพระปญญาในที่นั้น  ดังน้ี  มีความ 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
           บทวา พุทฺธจกฺขุนา ดวยพุทธจักษุ  คือดวยอินทรียปโรปริยัตตญาณ 
(ปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย)      เเละ 
ดวยอาสยานุสยญาณ    (ปรีชากําหนดรูอัธยาศัยดีเลว   และอนุสัยกิเลสอัน 
นอนเน่ืองอยูในสันดานของสัตวทั้งหลาย).   มญีาณสองเหลานี้    จึงชื่อวา 
พุทธจักษุ.  สัพพัญุตญาณ  ชื่อวาสมันตจักษุ  (จักษุรอบตอบ). มรรค- 
ญาณ ๓  ชื่อวาธรรมจักษุ.  บทวา  โลก  โวโลเกนฺโต  อทฺทส  สตฺเต  คือ 
ทรงตรวจดูโลก ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลาย. พึงทราบความในบทวา  อปฺปร- 
ชกฺเข   มีกิเลสเปนเพียงดังธุลีนอยเปนตน   ธลุีมีราคะเปนตน  ในปญญาจักษุ 
โดยนัยที่กลาวแลวของสัตวเหลาใดนอย       สัตวเหลาน้ันชื่อวามีกิเลสนอย. 
ธุลีมีราคะเปนตนของสัตวเหลาน้ันมาก    สัตวเหลาน้ันชื่อวามีกิเลสเพียงดัง 
ธุลีมาก.  อินทรียมีศรัทธาเปนตนของสัตวเหลาใดกลา  สัตวเหลาน้ันชื่อวา 
มีอินทรียกลา. อินทรียเหลาน้ันของสัตวเหลาใดออน   สัตวเหลาน้ันชื่อวามี 
อินทรียออน.  อาการศรัทธาเปนตนเหลาน้ันของสัตวเหลาใดดี   สัตวเหลาน้ัน  
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ชื่อวามีอาการดี.     สัตวเหลาใดกําหนดเหตุที่กลาวแลวสามารถรูไดโดยงาย  
สัตวเหลาน้ันชื่อวาแนะนําไดโดยงาย.     สัตวเหลาใดเห็นปรโลกและวัฏฏะ 
โดยความเปนภัย   สัตวเหลาน้ันชื่อวาเห็นภัยในปรโลกและวัฏฏะ.   บทวา 
อุปฺปลินิย   คือ ในกอบัว.  แมในบทนอกน้ีก็มีนัยนี้เหมือนกัน .     บทวา 
อนฺโต   นิมุคฺคโปสินี   คือ จมอยูในน้ําอันน้ําหลอเลี้ยงไว.   บทวา อุทกา 
อจฺจุคฺคมฺม   ติฏนฺติ  โผลข้ึนจากนํ้า  คือต้ังข้ึนพนน้ํา. ในดอกบัวเหลาน้ัน 
ดอกบัวใดโผลข้ึนพนน้ํา   ดอกบัวน้ันรอตองแสงพระอาทิตย  ก็จะบานใน 
วันนี้.  ดอกบัวใดต้ังอยูเสมอนํ้า  ดอกบัวน้ันจะบานในวันรุงข้ึน. ดอกบัว 
ใดยังไมพนจากน้ําจมอยูในนํ้า  น้ําเลี้ยงไว  ดอกบัวน้ันจะบานในวันที่สาม 
นั่นแล.      ดอกบัวใดไมบานเลยก็จักเปนอาหารของปลาและเตาไปเทาน้ัน 
เอง  ดอกบัวน้ันทานแสดงไววามิไดยกข้ึนสูบาลี  แตก็ควรนํามากลาวไว. 
           ทานแสดงถึงบุคคล    จําพวก  คืออุคฆติตัญู   วิปจิตัญู  เนยยะ 
ปทปรมะ   เหมือนดอกบัว  ๔  ชนิดฉะน้ัน.  บุคคลใดรูธรรมในเวลาท่ีทาน 
ยกข้ึนมากลาว  บุคคลน้ีทานเรียกวา อุคฆติตัญู. 
           บุคคลใด      เมื่อทานขยายความโดยพิสดารแหงภาษิตท่ียกข้ึนกลาว 
โดยยอ    จึงรูธรรม  บุคคลน้ีทานเรียกวา   วิปจิตัญู. 
           บุคคลใด    สอบถามใสใจ   เสพคบน่ังใกลกัลยาณมิตร   จึงรูธรรม 
บุคคลน้ีทานเรียกวา  เนยยะ. 
           บุคคลใด  แมบอกมาก  กลาวมาก  ทรงไวมาก  สอนมาก  ก็ไมรู 
ธรรมในชาตินั้น  บุคคลน้ีทานเรียกวา  ปทปรมะ. 
           ในบคุคลเหลาน้ัน        พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูหม่ืนโลกธาตุ 
เชนกับดอกบัวเปนตน      ไดทรงเห็นโดยอาการท้ังปวงอยางนี้วา    วันนี ้  
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อุคฆติตัญูจะบาน  วันนี้วิปจิตัญูจะบาน  ดังนี้.   พระธรรมเทศนาของ  
พระผูมีพระภาคเจา       จะสําเร็จประโยชนแกบคุคล ๓ จําพวกในอัตภาพ 
นี้แล   พระธรรมเทศนาก็จะเปนวาสนาแกบุคคลผูเปนปทปรมะในอนาคต. 
           พึงทราบความในบทวา  ราคจรโิต    เปนราคจริตเปนตนนี้  ดังนี ้
ชื่อวาเปนราคจริต      เพราะมีความประพฤติในอารมณดวยความกําหนัด. 
ชื่อวาเปนโทสจริต     เพราะมีความประพฤติในอารมณดวยความประทุษ- 
ราย.    ชื่อวาเปนโมหจริต     เพราะมีความประพฤติดวยความหลง.   ชื่อวา 
เปนวิตกจริต   เพราะมีความประพฤติในอารมณ  ดวยความวิตกดวยความ 
ตรึก.   ชื่อวาเปนศรัทธาจริต    เพราะมีความประพฤติในอารมณดวยความ 
เชื่องาย.  ชื่อวาเปนญาณจริต   เพราะมีความประพฤติเปนความรู   ประพฤติ 
ดวยความรู    ประพฤติโดยความรู    หรือประพฤติเพ่ือความรู.     บทวา 
ราคจริตสฺส  แกบุคคลผูเปนราคจริต  คือราคะหนา  ราคะจัด.  แมบทอ่ืน 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  อสุภกถ  กเถติ   ตรัสอสุภกถา    คือทรงบอกกถาปฏิสังยุต  
ดวยอสุภะ  ๑๐  อยาง   มอุีทธุมาตกะ  (ข้ึนอืด) เปนตน.   ดังท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา ควรเจริญอสุภะเพ่ือละราคะ  ดังนี้.   บทวา  เมตฺตา- 
ภาวน  อาจิกขฺติ  คือ  ตรสับอกเมตตาภาวนา คือตรัสเมตตาภาวนาอันจับจิต. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     พึงเจริญเมตตา     เพ่ือละพยาบาท 
ดังน้ี. 
           บทวา อุทฺเทเส   ในการเรียน   คือในการทองบน.    บทวา  ปริ- 
ปุจฺฉาย    ในการไตถาม    คือในการกลาวเน้ือความ.     บทวา   กาเลน 
ธมฺมสฺสวเน  ในการฟงธรรมตามกาล  คือในการฟงปริยัติธรรมใหยิ่งใน  
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เวลาเรียน.     บทวา   ธมมฺสากจฺฉา    ในการสนทนาธรรม   คือในการ 
สนทนากับผูอ่ืน.  บทวา   คุรุสวาเส  ในการอยูรวมกับครู  คือในการเขา 
ใกลครู.     บทวา  นิเวเสติ     ใหอยู    คือใหต้ังอยูในสํานักของอาจารย. 
บทวา  อานปานสฺสตึ    กเถติ    บอกอานาปานสติ   คือบอกกรรมฐาน 
สัมปยุตดวยอานาปานสติ  (กําหนดลมหายใจเขาออก)  ดังที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา  พึงเจริญอานาปานสติเพ่ือกําจัดวิตก.  บทวา  ปาสาท- 
นีย  นมิิตฺต   อาจิกฺขติ  ตรสับอกพระสูตรอัน เปนนิมิตดี   คือตรสับอก 
พระสูตรอันใหเกิดความเลื่อมใส       มีจุลลเวทัลลสูตรและมหาเวทัลลสูตร 
เปนตน. 
           บทวา พุทฺธสุโพธึ   ความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา   คือการตรัสรู 
ความเปนพุทธะของพระผูมีพระภาคพุทธเจา.  บทวา  ธมฺมสุธมฺม  ความ 
เปนธรรมดีแหงพระธรรม  คือความท่ีโลกุตรธรรม  ๙ อยาง  อันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวดีแลว.  บทวา  สงฺสุปฏิปตฺตึ    การปฏิบัติของพระสงฆ 
คือการปฏิบัติดี    มีการปฏิบัติชอบของพระอริยสงฆ ๘ จําพวก. 
           บทวา สีลานิ จ อตฺตโน   ศีลของตน คือทรงบอกศีลอันเปนของ 
ตน.  บทวา วิปสฺสนานิมิตฺต   ธรรมอันเปนนิมิตแหงวิปสสนา   คือทรง 
บอกธรรมอันปฏิสังยุตดวยวิปสสนา        มีความเกิดและความดับเปนตน. 
บทวา  อนิจฺจาการ   มีอาการไมเที่ยง   คือมีอาการมีแลวไมมี.       บทวา 
ทุกฺขาการ  มอีาการเปนทุกข  คือมีอาการบีบค้ัน   คือความเกิดและความ 
ดับ.    บทวา  อนตฺตาการ  มีอาการไมเปนไปในอํานาจ. 
           บทวา เสเล  ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต  คือ  บุรุษยืนอยูบนยอดภูเขา 
ศิลาหนาทึบ.  เมื่อยืนบนภูเขานั้นก็ไมมีกิจท่ีจะข้ึนตนไมเพ่ือดูเลย.   บทวา  
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ตถูปม  เปรียบเหมือนภูเขานั้น  คือเปรียบดวยภูเขาศิลาอันปฏิภาคกันนั้น. 
ในบทนี้มีความสังเขปดังตอไปนี้ 
                   บุรุษผูมีจกัษยุืนอยูบนยอดเขาศีลา      พึงเห็นหมูชน 
           โดยรอบฉันใด      ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญาดี 
           คือมปีญญาประเสริฐ    มีพระจักษุโดยรอบ    พระองคม ี
           ความโศกไปปราศแลว     ทรงขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวย 
           ธรรม    สําเร็จดวยปญญา    ขอจงทรงพิจารณาใครครวญ 
           ไตรตรองถึงหมูชนผูอาเกียรณดวยความโศก  และถูกชาติ 
           ชราครอบงําแลวฉนันั้น. 
           ในบทน้ีมีอธิบายดังตอไปนี้ :-  เหมือนอยางวา  ชนทั้งหลายทําพ้ืน 
ที่อันใหญโดยรอบเชิงภูเขา    แลวปลูกกระทอมไวที่แนวพ้ืนที่อันเหมาะแก 
การเพาะปลูก ณ ที่นั้น      นึกกอไฟในเวลากลางคืน     และพึงมีความมืด 
ประกอบดวยองค ๔   ทนีั้นเม่ือบุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขานั้นมองดู 
พ้ืนที่    พ้ืนทีไ่มปรากฏ    แนวเพาะปลูกไมปรากฏ    กระทอมไมปรากฏ 
มนุษยที่นอนในกระทอมไมปรากฏ     ปรากฏแตเพียงเปลวไฟในกระทอม 
ฉันใด    เมื่อพระตถาคตทรงข้ึนสูธรรมปราสาททรงตรวจดูหมูสัตว    สตัว 
เหลาใดไมทําความดีไว    สัตวเหลาน้ันแมนั่ง  ณ  ขางพระชานุเบื้องขวาใน 
วิหารเดียวกัน      ก็ไมมาสูคลองแหงพุทธจักษุ     เหมือนลูกศรท่ีซัดไปใน 
ตอนกลางคืนฉะน้ัน     สวนสัตวเหลาใด   ทําความดีไว   เปนเวไนยบุคคล 
สัตวเหลาน้ันแมอยูไกลพระตถาคตก็ยอมมาสูคลองพุทธจักษุ    สัตวเหลาน้ัน 
ดุจไฟ  และดุจภูเขาหิมวันตะ.  ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  
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                   สัตบุรุษท้ังหลายยอมปรากฏในที่ไกล     เหมือนภูเขา   
           หิมวนัตะ    อสัตบุรุษท้ังหลายไมปรากฏในท่ีนี้    เหมอืน 
           ลูกศรที่ซัดไปในตอนกลางคืนฉะนั้น. 
           พึงทราบความในบทวา  สพฺพฺุตาณ   พระสัพพัญุตญาณน้ี  
ดังตอไปนี้. 
           ชื่อวา  สัพพัู    เพราะรูทั่วถึงส่ิงท้ังปวงอันเปนคลองแหงธรรม 
ที่ควรแนนํา  ๕  ประการ.      ธรรมท้ังปวงมีประเภทเปนสังขตธรรมและ 
อสังขตธรรม    ชื่อวาเปนคลองแหงธรรมท่ีควรแนะนํา  ๕  ประการ    คือ 
สังขาร  ๑  วิการ  ๑   ลักษณะ  ๑   นพิพาน  ๑  บญัญัติ  ๑   ความเปนแหง 
สัพพัญู  ชือ่วาสัพพัญุตา.  สัพพัญุตาน่ันเอง  คือาณ  ควรจะกลาว 
วา สพฺพฺุตาาณ  ทานก็กลาววา สพฺพฺุตาณ.  บทวา สพฺพฺู 
รูสิ่งท้ังปวง   คือพึงถึงเปนผูรูสิ่งทั้งปวง ๕ อยาง  คือกมสัพพัญู   (รูสิ่ง 
ทั้งปวงตามลําดับ) ๑.   สกสึัพพัญู  (รูสิ่งท้ังปวงคราวเดียว)  ๑.  สตต- 
สัพพัญู   (รูสิ่งทั้งปวงเนืองๆ ) ๑.    สัตติสัพพัญู  (รูสิ่งทั้งปวงตาม 
ความสามารถ) ๑.   ญาตสัพพัญู    (รูสิ่งทั้งปวงท่ีรูแลว)   ๑. 
           ในสพัพัญู  ๕ อยางนั้น   เพราะไมมีกาลอันจะรูสิ่งท้ังปวงตามลําดับ 
จึงไมชื่อวา   กมสัพพัญู.   เพราะไมมีการยึดถืออารมณคราวเดียว    จึง 
ไมชื่อวา   สกึสัพพัญู.       เพราะมีจิตมีอารมณแนนอนในจักขุวิญญาณ 
เปนตน     เพราะดับภวังคจิต     และเพราะไมมีการประกอบ    จึงไมชื่อวา 
สตตสัพพัญู.      เพราะสามารถรูสิ่งท้ังปวงโดยไมเหลือ     พึงเปนสัตติ- 
สัพพัญู   หรือเพราะรูแจงธรรมทั้งปวง    พึงเปนญาตสัพพัญู.    การ 
รูสิ่งทั้งปวงไมมีในสัตติสัพพัญู     ดวยประการฉะน้ี.     แมขอนั้นก็ไมถูก  
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เพราะทานกลาวไววา   สิ่งอะไร ๆ ในโลกน้ี   อันพระปญญาจักษุของพระ-  
ตถาคตนั้นไมเห็น  ยอมไมมี ฯลฯ   เพราะเหตุนั้น    พระตถาคตจึงชื่อวา 
ผูมีสมันตจักษุ.    ญาตสัพพัญูนั่นแลถูก.     ก็เม่ือเปนอยางนี้สัพพัญู 
ยอมมี   โดยกิจ  โดยไมหลง  โดยสําเร็จแตการณะ    โดยอาศัยอาวัชชนะ. 
บทวา  เตน  าเณน   ดวยญาณน้ัน  คือดวยญาณอันรูสิ่งทั้งปวงน้ัน.  เพ่ือ 
สําเร็จความเปนสัพพัญูโดยปริยายอ่ืนอีก   ทานจึงกลาวคาถาวา  น   ตสฺส 
ดังน้ีเปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา น  ตสฺส  อทิฏมิธตฺถิ  กิฺจิ  อะไร ๆ ใน 
โลกนี ้ อันพระปญญาจักษุของพระตถาคตไมเห็นยอมไมมี  ความวา อะไร ๆ 
ในไตรโลกนี้      อันพระปญญาจักษุของพระตถาคตน้ัน    ไมเห็นในกาล 
ปจจุบันนี้    แมประมาณนอยยอมไมมี.    บทวา อตฺถิ  นี้   เปนบทอาขยาต  
เปนไปในปจจุบันแล.    ดวยบทน้ี    ทานจึงแสดงความท่ีธรรมทั้งปวงอัน 
เปนไปในปจจุบันกาล     อันพระตถาคตรูแลว.    ก็ในคาถาน้ีประกอบ  ธ 
เขาไป  เพ่ือสะดวกในการแตงคาถา.   อโถ  ศัพท  ในบทวา  อโถ  วิฺาต  
อน่ึง  ธรรมชาติอะไร ๆ ทีค่วรรู   นี้เปนนิบาตลงในความรับรองคําพูด. 
บทวา  อวิฺาต    มีปาฐะที่เหลือวา   ธรรมชาติอะไร ๆ ชื่อวา  อันพระ- 
พุทธญาณไมรูแจง   อันเปนกาลในอดีต   มิไดม.ี   แมเวนปาฐะท่ีเหลือใน 
การถือเอา   อัตถิ  ศัพท  อันเปนอัพยยศัพท  ก็ควรเหมือนกัน.  ดวยบทน้ี  
ทานแสดงถึงความท่ีธรรมทั้งปวง     อันเปนอดีตกาลอัน  พระตถาคตรูแลว. 
บทวา อชานิตพฺพ   ไมควรรู คือธรรมชาติที่ไมควรรู   อันเปนอนาคตกาล 
จักไมมีหรือยอมไมมี.  ดวยบทน้ี   ทานแสดงถึงความท่ีธรรมท้ังปวงอันเปน  
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อนาคตกาล   อันพระตถาคตทรงรูแลว.  อ อักษรในบทวา  อชานิตพฺพ  
นี้   เพียงเปนวิเสสนะของกิริยารูนั่นเอง. 
           ในบทวา  สพฺพ  อภิฺาสิ   ยทตฺถิ   เนยฺย  พระตถาคตทรงทราบ 
แลวซ่ึงธรรมชาติ   ที่ควรแนะนําน้ันทั้งหมด  นี้พึงทราบดังนี้. 
           ธรรมชาติอะไร ๆ  อันใดที่ควรแนะนํา  ควรรู  เปนไปใน ๓ กาล 
หรือพนกาลไปแลวมีอยู   พระตถาคตทรงทราบ   คือทรงรูทรงแทงตลอด 
ธรรมชาตินัน้ทั้งหมด  ดวยพระสัพพัญุตญาณอันยิ่ง.   ในบทน้ีพึงเห็นวา 
อัตถิ  ศัพท  เปนอัพยยศัพทในกาล  โดยถือเอา  ๓ กาลและพนกาลดวย  อัตถิ 
ศัพท.   บทวา  ตถาคโต   เตน  สมนฺตจกฺขุ  ดวยเหตุนั้นพระตถาคตจึง 
ชื่อวาผูมีสมันตจักษุ   คือชื่อวา  สมันตจักษุ   เพราะมีญาณจักษุอันเปนไปแลว 
โดยรอบคือโดยประการท้ังปวง        เพราะแสดงโดยไมเหลือดวยกาลดวย 
โอกาส.    ทานอธิบายไววา  เพราะเหตุตามท่ีกลาวแลวน้ัน   พระตถาคต  
จึงเปนพระสัพพัญูผูมีสมันตจักษุ   พระสัพพัญุตญาณ  สําเร็จลงแลวดวย  
เทศนาอันเปนบุคลาธิษฐานดวยคาถานี้. 
           บทวา  น  อิติหิติห   คือ  มิใชโดยตองเชื่อตอผูอ่ืนวา  ธรรมน้ีเปน 
ดังน้ี   ธรรมนี้เปนดังน้ี.  บทวา  น  อติิกิริยาย  คือ มิใชโดยไดยินตอ ๆ 
กันมาวา ไดยินวานี้เปนอยางนี้.  บทวา  น  ปรมฺปราย คือ มิใชโดยถือตาม 
ลําดับสืบ ๆ กันมา.  บทวา  น  ปฏกสมฺปทาย มิใชโดยอางตํารา คือมิใช 
โดยอางวาน้ีเหมาะสมกับตําราพระไตรปฎกของเรา.    บทวา  น  ตกฺกเหตุ 
มิใชโดยนึกเอา    คือมิใชโดยคาคคะเนเอา  บทวา  น  อาการปริวิตกฺเกน 
มิใชโดยตรกึตามอาการ    คือมิใชตรึกตามเหตุอยางนี้วา     เหตุการณนี้ดี.  
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บทวา  น  ทฏิ ินินชฺฌานกฺขนฺติยา  มิใชโดยชอบวาควรแกทิฏฐิของตน  คือ 
มิใชวาเหมาะสมกับทิฏฐิที่เราชอบแลวถือเอา.  
           พึงทราบความในบทวา อถวาป   สมาธึ   นี้ดงัน้ี   บทวา สมาธึ   คือ 
ชื่อวาสมาธิ    เพราะจิตเปนกุศลมีอารมณเดียว.    ชื่อวาสมาธิดวยอรรถวา 
กระไร.  ดวยอรรถวาต้ังใจมั่น.   ชื่อวาการต้ังใจมั่นน้ีเปนอยางไร.  คือการ 
ต้ังจิตและเจตสิกไวในอารมณเดียวเสมอและโดยชอบ.        ทานอธิบายวา 
การต้ังไว.    เพราะฉะนั้น  จิตและเจตสิกทั้งหลาย   ไมฟุงซาน   ไมวุนวาย 
ต้ังอยูในอารมณเดียว   ดวยอานุภาพแหงธรรมใดเสมอและโดยชอบ  นี้พึง 
ทราบวาการต้ังใจมั่น. 
           ทานกลาวถึงสมาธินั้นเปนคาถาประพันธวา 
                   สมาธินั้น  มคีวามไมฟุงซานเปนลักษณะ   มีความกําจัด 
           ความฟุงซานเปนรส   มีความไมหว่ันไหวเปนเครื่องปรากฏ  
           มีความสุข  ความเจริญเปนปทัฏฐาน. 
           สมาธิ   ชื่อวาต้ังมั่น    เพราะต้ังอยูในอารมณโดยความไมขุนมัวไม 
หว่ันไหว.  สองบทตอไปเพ่ิมอุปสัค.   ชื่อวาต้ังอยูพรอม  เพราะรวบรวม 
แมอารมณในสัมปยุตธรรมต้ังอยู.  ซึง่วาต้ังลง  เพราะไมเขาไปเกาะอารมณ 
ต้ังอยู.  จริงอยู   ในฝายกุศลธรรมมี  ๔  อยาง คือศรัทธา สติ สมาธิและปญญา 
ยอมหยั่งลงในอารมณ.    ดวยเหตุนั้นแล   ศรัทธาทานจึงกลาววาแนวแน. 
สติทานกลาววาไมเลื่อนลอย.    สมาธิทานกลาววาต้ังลงดิ่ง.    ปญญาทาน 
กลาววาหยั่งลง.   สวนในฝายอกุศลธรรมมี ๓ อยาง  คือ  ตัณหา ทิฏฐิและ 
อวิชชายอมหยั่งลงในอารมณ.     ดวยเหตุนั้นธรรมเหลาน้ันทานจึงกลาววา  
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เปน โอฆะ.   อน่ึง ในฝายอกุศลนี้   จิตมีอารมณเปนหน่ึงได   แตไมมีกําลัง.  
เหมือนอยางวา    เม่ือบุคคลเอาน้ํารดในที่เปรอะดวยธุลีแลวถ ู   ธลุีหายไป 
ชั่วขณะเล็กนอย   เมื่อแหงแลวธุลีก็ปรากฏตามเดิมอีกฉันใด   ความท่ีจิตมี 
อารมณเปนหนึ่งในฝายอกุศล   จึงไมมีกําลังฉันน้ันเหมือนกัน.    ชื่อวาไม 
มีความฟุงซาน    เพราะเปนปฏิปกษตอความฟุงซาน   อันเปนไปแลวดวย 
อํานาจความฟุงซานและความสงสัย.     จิตแลนไปดวยอํานาจความฟุงซาน 
และความสงสัยนั่นแล  ชือ่วายอมฟุงซาน.   แตสมาธินี้ไมฟุงซานอยางนั้น 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาไมฟุงซาน.  จิตแลนไป  คือแลนไปขางโนนขางน้ี  
ดวยอํานาจความฟุงซานและความสงสัย.  แตความเปนผูมีใจอันอะไร  ๆ ไม 
ใหฟุงซานไปไดอยางนี้   ชื่อวา  อวิสาหฏมานสตา  ความมใีจไมฟุงซาน. 
บทวา สมโถ ความสงบ  มี ๓ อยางคือจิตตสมถะ (ความสงบจิต) ๑ อธิกรณ- 
สมถะ    (ความสงบอธิกรณ) ๑    สัพพสังขารสมถะ     (ความสงบสังขาร 
ทั้งปวง) ๑.   ในสมถะ ๓ อยางนั้น   ชือ่วาจิตตสมถะ   เพราะจิตมีอารมณ 
เปนหน่ึงในสมาบัติ  ๘.     เพราะจิตหว่ันไหว  จิตดิ้นรน   สงบระงับเพราะ 
อาศัยสมถะนั้น  ฉะนั้น  สมถะนั้นทานจึงเรียกวา  จิตตสมถะ. 
           ชื่อวา   อธิกรณสมถะ    (ความสงบอธิกรณ)    ม ี ๗  อยาง    ม ี
สัมมุขาวินัย   (ในที่พรอมหนาบุคคล  วัตถุ และธรรม)  เปนตน.  อธิกรณ 
ทั้งหลายน้ัน ๆ สงบระงับไปเพราะอาศัยสมถะนั้น  เพราะฉะนั้น   สมถะนัน้ 
ทานจึงเรียกวา  อธิกรณสมถะ   แตเพราะสังขารท้ังหลายท้ังปวงสงบระงับ 
ไป เพราะอาศัยนิพพาน  ฉะนั้น นิพพานนั้นทานจึงเรียกวา สัพพสังขาร- 
สมถะ.     ในความนี้ทานประสงคเอาจิตตสมถะ.    ชื่อวา สมาธินทริยะ 
เพราะทําความเปนใหญในลักษณะของสมาธิ.    ชือ่วา สมาธิพละ เพราะ  
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ไมหว่ันไหวในอุทธัจจะ      บทวา  สมมฺาสมาธิ  ไดแก   สมาธิแนนอน 
สมาธินําสัตวออกไป. 
           ลําดับนั้น  เพราะอินทรียสังวรเปนการรักษาศีล  หรือเพราะเทศนานี้  
ที่พระองคทรงแสดงตามลําดับนี้    เปนที่สบายของเทวดาท้ังหลาย    ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา       เม่ือจะทรงแสดงปฏิปทาเร่ิมต้ังแตอินทรียสังวรไป 
จึงทรงปรารภคํามีอาทิวา  จกขฺูห ิ ดังน้ีเปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา จกฺขูห ิ เนว โลลสฺส  ภิกษุไมพึงเปนผูโลเล 
ดวยจักษุทั้งหลาย  คือไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุทั้งหลาย  ดวยอํานาจมีรูปที่ 
เราไมเคยดู  ควรดูเปนตน.   บทวา  คามกถาย  อาวรเย โสต  พึงปองกันหู 
จากคามกถา  (คําพูดของชาวบาน)   คือพึงปองกันหูจากติรัจฉานกถา.  
           บทวา    จกขฺุโลลิเยน    ความเปนผูโลเลดวยจักษุ    คือความเปนผู 
โลเลดวยจักษุ  ดวยอํานาจความโลภอันเกิดข้ึนแลวในจักษุทวาร.    บทวา 
อทิฏ   ทกขฺติพฺพ  รูปที่เราไมเคยดู  ควรดู   คือรปูารมณที่เราไมเคยดูควร 
เพ่ือจะดู.       บทวา  ทิฏ  สมติกฺกมิตพฺพ   รูปที่เคยเห็นแลวควรผานไป 
คือรูปารมณที่เคยเห็นแลวควรผานไป.   บทวา   อาราเมน  อาราม  สูสวน 
แตสวน   คือสูสวนผลไม   สวนดอกไมเปนตน   แตสวนมีสวนดอกไมเปน 
ตน.   บทวา  ทีฆจาริก  คือ เที่ยวไปนาน.   บทวา อนวฏ ิตจาริก  เที่ยวไป 
ไมแนนอน     คือเที่ยวไปโดยไมตกลงใจ.        บทวา  อนุยุตฺโต   โหติ 
รูปทสฺสนาย     เปนผูขวนขวายเพ่ือจะดูรูป     คือเปนผูขวนขวายบอย  ๆ 
เพ่ือจะดูรูปารมณ.   บทวา   อนฺตรฆร   ปวิฏโ   เขาไปสูละแวกบาน  คือ 
เขาไปถึงภายในธรณีประตู.  บทวา  วถึี   ปฏิปนฺโน  เดินไปตามถนน คือ 
กาวไประหวางถนน.   บทวา  ฆรมขุานิ  โอโลเกนฺโต    แลดูหนามุขเรือน  
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คือมองดูประตูเรือน.   บทวา อุทฺธ  โอโลเกนฺโต แลดูขางบน  คือแหงน  
หนามองดูเบื้องบน.    บทวา  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  เห็นรูปดวยจักษุ  คือ 
เห็นรูปดวยจักขุวิญญาณอันสามารถเห็นรูป    ที่เรยีกวาจักษุดวยอํานาจของ 
เหตุ.    แตพระโบราณาจารยกลาวไววา   จักษุไมเห็นรูป    เพราะไมมีจิต 
จิตไมเห็นรูป  เพราะไมมีจักษุ     ยอมเห็นดวยจิตอันมีปสาทจักษุกระทบ 
อารมณทางทวาร.   ก็กถาเชนนี้ชื่อวาสสัมภารกถา  (กลาวรวมกัน )  ดุจใน 
ประโยคมีอาทิวา   ยิงดวยธนูเพราะฉะน้ัน   ความในขอน้ีจึงมีวา  เห็นรูป 
ดวยจักษุวิญญาณ.  บทวา  นมิิตฺตคฺคาหี  เปนผูถือนิมิต   คือถือนิมิตหญิง 
และชาย  หรอืนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงกิเลส    มีสุภนิมิตเปนตนดวยอํานาจ 
ฉันทราคะ.  เพียงเห็นเทานั้นนิมิตไมปรากฏ.   บทวา  อนุพฺยฺชนคฺคาหี 
ถืออนุพยัญชนะ    คือถืออากาหันตางดวยมือ  เทา  หัวเราะ  ขบขัน  พูด 
ชําเลืองดูและการเหลียวดูเปนตน   เรยีกวาอนุพยัญชนะเพราะทําใหปรากฏ 
โดยเปนเหตุใหกิเลสทั้งหลายปรากฏ.    พึงทราบความในบทวา  ยตฺวาธ-ิ 
กรณเมน   เปนตน   ดังตอไปนี้.      ธรรมท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ี  
พึงครอบงําติดตามบุคคลน้ันผูไมสํารวมจักขุนทรียดวยประตูคือสติ  ผูไมปด 
จักษุทวารอันเปนเหตุแหงการไมสํารวมจักขุนทรีย    บทวา   ตสฺส  สรราย 
น  ปฏิปชฺชติ   ยอมไมปฏบิัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   คือยอมไมปฏิบัติเพ่ือ 
ปดจักขุนทรียนั้นดวยประตูคือสติ.   ทานกลาววา  ภิกษุเปนอยางนี้    ชื่อวา 
ยอมไมรักษาจักขุนทรีย  ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรียบาง.   ในบทนั้น 
การสํารวมหรือไมสํารวม  ยอมไมมีในจักขุนทรียโดยแท.    เพราะสติหรือ 
การหลงลืมยอมไมเกิดข้ึนเพราะอาศัย จักษุประสาท   อีกอยางหน่ึง   เมื่อใด 
รูปารมณมาสูคลองจักษุ      เมื่อน้ันเมื่อภวังคจิตเกิดข้ึนแลวดับไปสองครั้ง  
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กิริยามโนธาตุยังอาวัชชนกิจใหสําเร็จ  เกิดข้ึนแลวดับไป.     แตนั้นจักษุ-  
วิญญาณก็ทําหนาท่ีเห็น.    แตนั้นวิปากมโนธาตุ  ทําหนาท่ีรับ.     แตนั้น 
วิปากอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ   ทําหนาท่ีพิจารณา.    แตนั้นกริิยาอเหตุก- 
มโนวิญญาณธาตุยังโวฏฐัพพกิจใหสําเร็จ เกิดข้ึนแลวดับไป.   ในลําดับนั้น 
ชวนจิตยอมแลนไป.      ความไมสํารวมหรือความสํารวมยอมไมมีในสมัย 
แหงภวังคจิตแมนั้น    ยอมไมมีในสมัยใดสมัยหน่ึง  บรรดาอาวัชชนจิตเปน 
ตน.  กใ็นขณะชวนะจิต   หากวา  ความเปนผูทุศีล  ความหลงลืม ความไมรู 
ความไมอดทน  หรือความเกียจครานเกิดข้ึน  ความไมสํารวมยอมมี.   ภิกษุ 
เมื่อเปนอยูอยางนี้   ทานเรียกวาเปนผูไมสํารวมในจักขุนทรีย.   เพราะเหตุ 
ไร.     เพราะเม่ือไมมีการสํารวมในจักขุนทรียมีอยู    แมทวารก็ไมเปนอัน 
คุมครอง แมภวังคจิต  แมวิถีจิต   มีอาวัชชนะเปนตน   ก็ไมเปนอันคุมครอง 
เหมือนอะไร.     เหมือนเมื่อประตู  ๔  ดานในนครไมปด   แมจะปดประตู 
เรือนซุมและหองเปนตนขางในก็ตาม  ถึงดังน้ันก็ไมเปนอันรักษาคุมครอง 
ทรัพยทั้งหมดภายในนครน่ันเอง    โจรท้ังหลายเขาไปทางประตูนคร   พึง 
ทําตามความตองการฉันใด  เมื่อความเปนผูทุศีลเปนตน   เกิดข้ึนในชวนะจิต  
เมื่อไมมีการสํารวมน้ัน  แมทวารก็ไมเปนอันคุมครอง  แมภวังคจิต  แมวิถี 
จิตมีอาวัชชนะเปนตน   ก็ไมเปนอันคุมครองฉันนั้นนั่นแล. 
           บทวา  สทฺธาเทยฺยานิ  โภชนะอันเขาถวายดวยศรัทธา  คือโภชนะ 
อันเขาเชื่อกรรม  ผลของกรรม  โลกน้ีโลกหนาแลวถวาย.   อธิบายวา  ไม 
ไดถวายดวยอาการอยางน้ีวา  ภิกษุนี้เปนญาติ   เปนมิตรของเรา  จักทําส่ิงน้ี  
หรือเขาเคยทําสิ่งน้ี   ดังน้ี.     การถวายอยางนี้   ไมชื่อวาถวายดวยศรัทธา. 
อน่ึง บทวา โภชนานิ  นี ้ เปนเพียงหัวขอเทศนา.  แตโดยอรรถ   ทานกลาว  
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คําท้ังหมดน้ีวา    ภิกษุบรโิภคโภชนะที่เขาถวายดวยศรัทธา  หมจีวร เสพ   
เสนาสนะ  บริโภคบริขารคือยาอันเปนปจจัยแหงคนไข.   บทวา เสยฺยถีท 
เปนนิบาต   มีความวา   นั้นเปนไฉน.    การฟอนอยางใดอยางหนึ่งชื่อวา 
นัจจะ.   ภิกษุแมเดินไปบานก็ไมควรแหงนดู.   บทวา  คีต  การขับ  ไดแก 
การขับยางใดอยางหน่ึง.     บทวา  วาทิต   ไดแก   การประโคมอยางใด 
อยางหน่ึง.   บทวา เปกฺข  ไดแก มหรสพมีการรําเปนตน.   บทวา  อกฺขาน 
การเลานิยาย     คือเลาเรื่องภารตะและรามายณะเปนตน   (เรื่องรามเกียรต์ิ) 
ภิกษุไมควรไปในที่ที่เขาเลานิยายกัน. บทวา ปาณิสฺสร  คือ  เพลงปรบมือ. 
บทวา  เวตาฬ  คือ  ฆอง.   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  การรายมนตบนราง 
ของผูตาย.   บทวา กุมฺภถูน  ระนาด  คือการตีบนราง ๔  เหลีย่ม.   บทวา 
โสภนครก  คือ  หนัง.   ทานอธิบายวา  นครงาม  คือมีผูทําใหวิจิตรดวย 
ความเฉียบแหลม.    บทวา  จณฺฑาล  เลนตีคลี.   อาจารยบางพวกกลาววา 
กีฬาชักเปลือกไมของคนจัณฑาล.     บทวา  วส  เลนไตราว  คือยกไมไผ 
ข้ึนเลน.  บทวา  โธวน  คือ  การเลนหนาศพ. ไดยินวา ในชนบทบางแหง 
เมื่อญาติตายเขาไมเผา   ขุดหลุมฝง.     ญาติรูเวลาท่ีผูตายน้ันจะเนา   จึงนํา 
ออกแลวลางกระดูกเอาของหอมทาเก็บไว.     ครั้นถึงวันนักขัตฤกษ  พวก 
ญาติต้ังกระดูกไวในที่หน่ึง   ต้ังสุราเปนตนไวในท่ีหน่ึง  แลวพากันรองไห 
คร่ําครวญไป    ดื่มสุราไป.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ในทักขิณาชนบทมีตําบลหน่ึงชื่อโธวนะ   ทําตําบลน้ันมีขาวนํ้า 
ลงเค้ียว    ของบริโภค   ของลิ้มมากมาย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตําบลโธวนะ 
นั้นยังมีอยู   เราไมกลาววาไมมี   ดังน้ี.  แตอาจารยบางพวกกลาว  การลาง  
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กระดูกดวยการเลนกล  ชือ่โธวนะ.  ในการยุทธหัตถีเปนตน  ภิกษุไมควร  
รบดวยชางเปนตน    ไมควรใหเขารบกัน    ไมควรดูเขารบกัน. 
           บทวา นิพฺพุทฺธ  คือ  มวยปล้ํา.  บทวา เสนาพฺยูห   การจัดกระบวน 
ทัพ  คือคายทหารที่พักนักรบ  มีกองทัพเกวียนเปนตน. บทวา  อนีกทสฺสน 
กองทัพ   คือดูกองทัพท่ีทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา   กองทัพชางมีชาง ๓ 
เชือกเปนที่สุด. 
           บทวา  น  นมิิตฺตคฺคาหี   โหติ  ภิกษุไมถือนิมิต    คือไมถือนิมิตดังท่ี 
กลาวแลวดวยอํานาจฉันทราคะ.  แมบทที่เหลือพึงทราบโดยนัยตรงกันขาม 
กับที่กลาวแลว.  อน่ึง  ทานกลาวไวแลวในหนหลงัวา  เมื่อความเปนผูทุศีล 
เกิดข้ึนแลวในชวนะจิต  เมื่อไมมีความสํารวม  แมทวารก็เปนอันคุมครอง 
ไมได  แมภวังคจิต   แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน    ก็คุมครองไมไดฉันใด 
ในที่นี้ก็ฉันนั้น   เมื่อศีลเกิดข้ึนแลวในภิกษุนั้น    แมทวารก็เปนอันคุมครอง 
ได  แมภวังคจิตก็เปนอันคุมครองได   แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนก็คุม- 
ครองได.  เหมือนอะไร.    เหมือนเมื่อปดประตูนครแลว  แมภายในเรือน 
เปนตน    ไมไดปดก็จริง   ถึงดังน้ันทรัพยสินทั้งหมดในภายในนครก็เปน 
อันรักษาดีแลว    คุมครองดีแลวน่ันเอง   เมื่อประตูนครปดแลว    โจรท้ัง 
หลายก็เขาไปไมไดฉันใด   เมื่อศีลเปนตนเกิดแลวในชวนะจิต    แมทวารก็ 
เปนอันคุมครองได  แมภวังคจิตก็คุมครองได  แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน 
ก็คุมครองได.   เพราะฉะน้ัน    ความสํารวมแมเกิดข้ึนในขณะแหงชวนะจิต  
ทานก็กลาววา   เปนความสํารวมในจักขุนทรีย.     ตอจากนี้ทั้งขางหลังขาง 
หนาพึงทราบความโดยปริยายท่ีทานกลาวแลว.    บทวา    วิสูกทสฺสนา   คือ 
การดูสิ่งอันเปนขาศึกแกกุศล.  
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           บทวา   คามกถา  คือ  คําพูดของชาวบาน.  บทวา  พตฺตึส  คือ   ๓๒. 
คําพูดอันเปนเครื่องปดกั้นทางไปสวรรคและทางแหงความหลุดพน    ชื่อวา 
ติรัจฉานกถา  เพราะเปนคําพูดที่ไมนําสัตวออกไป.    ในคามกถาเหลาน้ัน 
คําพูดที่ปรารภพระราชาเปนไปโดยนัยมีอาทิวา  พระมหาสมมตราช  พระ- 
เจามันธาตุราช   พระเจาธรรมาโศกราช   มีอานุภาพอยางนี้  ๆ ชื่อวา ราชกถา 
พูดเรื่องพระราชา.    ใน  โจรกถา  (พูดเรื่องโจร)  เปนตนก็มีนัยนี้.   ใน 
คามกถา  เหลาน้ี  คําพูดอาศัยเคหะโดยนัยมีอาทิวา  พระราชาพระองคโนน 
มีพระโฉมงามนาชม  ดังนี้  เปน  ติรัจฉานกถา.  อน่ึง คําพูดที่เปนไปอยาง 
นี้วา  แมพระราชาพระองคนั้นมีอานุภาพมากถึงอยางนี้ก็ยังสวรรคต  ชื่อวา 
ต้ังอยูในความเปนกรรมฐาน.  แมในพวกโจรคําพูดอาศัยเคหะวา   อัศจรรย 
โจรผูกลาหาญทั้งหลายอาศัยการกระทําของพวกโจร  วามูลเทพ  มีอานุภาพ 
มากอยางนี้   เมฆมาล  มีอานุภาพมากอยางนี้  ดังนี้   ชื่อวา   ติรัจฉานกถา. 
แมในการรบคําพูดดวยความชอบใจในเรื่องภารตยุทธเปนตนวา   ทหารชื่อ 
โนนถูกทหารชื่อโนนฆาอยางนี้    ถกูแทงอยางนี้   ก็ชื่อวา  ติรจัฉานกถา. 
สวนคําพูดที่เปนไปอยางน้ีวา  แมคนนั้นก็ยังตาย  ดังนี้   ยอมเปนกรรมฐาน 
ในที่ทั้งหมด. 
           อีกอยางหนึ่งในอาหารมีขาวเปนตน      ไมควรพูดดวยความชอบใจ 
ในกามวา   เราเค้ียว  กิน  ดื่มบริโภค  อาหารมีสี  มีกลิ่น  มีรส   ถึงพรอม 
ดวยผัสสะ  อยางนี้   ดังน้ี.   อน่ึง  ควรทําใหประกอบดวยประโยชนแลวพูด 
วา   เมื่อกอน   เราไดถวายขาว  น้ํา  ผา    ที่นอน   ดอกไมกลิ่นหอมอัน 
สมบูรณดวยสีเปนตนอยางนี้      แกทานผูมีศีลท้ังหลาย    เราไดกระทําการ 
บูชาพระเจดีย   ดังน้ี.     แมใน   ญาติกถา (พูดเรื่องญาติ)  เปนตน    ก็ไม 
ควรพูดดวยความชอบใจวา   ญาติของเราเปนผูสามารถ    หรือเมื่อกอนเรา  
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ไดเที่ยวไปดวยยานอันวิจิตรอยางนี้   ดังน้ี.    อน่ึง   ควรพูดวาญาติทั้งหลาย  
ไดทําแตสิ่งที่มีประโยชนไว   แมญาติทั้งหลายของเราก็ตายเสียแลว    หรอื 
เมื่อกอนเราไดถวายรองเทาอยางนี้แกสงฆ.    แมในคามกถา  (คําพูดของ 
ชาวบาน) เปนตน   ก็ไมควรพูดดวยความชอบใจอยางนี้วา    พวกท่ีอยู 
บานโนนเปนคนกลา      มีความสามารถดวยการมีหลักฐานดี      ยากจน 
หากินงาย   หากินลําบาก  ดังนี้.     ควรพูดวา  คนนั้นทําส่ิงมีประโยชนม ี
ศรัทธา  เลื่อมใส   หรือคนน้ันไดตายเสียแลว    แมในนิคมกถา  (พูดเรื่อง 
นิคม)  นครกถา (พูดเรื่องนคร)  ชนนพกถา (พูดเรื่องชนบท)  ก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน.    แมอิตถีกถา (พูดเรื่องสตรี)  ก็ไมควรพูดดวยความชอบใจ 
เกี่ยวกับผิวและรูปรางเปนตน.       ควรพูดอยางนี้อยางเดียววา    หญิงผูมี 
ศรัทธาเลื่อมใสไดตายเสียแลว .   แม   สูรกถา  (พูดเรื่องคนกลา)  ก็ไมควร 
พูดดวยความชอบใจวา   นักรบชื่อวานันทิมิตรเปนคนกลา.  ควรพูดอยาง 
นี้อยางเดียววา  นักรบผูมีศรัทธาเลื่อมใสไดตายเสียแลว  ดังน้ี.   แมวิสิขา- 
กถา  (พูดเรื่องตรอก)   ก็ไมควรพูดดวยความพอใจวา   ตรอกโนนเรียบ 
ไมเรียบ.    แมสุรกถา  (พูดเรื่องคนกลา)   ก็ไมควรพูดดวยความพอใจวา 
คนโนนเปนผูกลาเปนผูสามารถ  ดังนี้.  ควรพูดไดอยางเดียววา  คนกลาท่ีมี 
ศรัทธาเลื่อมใสไดตายไปเสียแลว  ดังนี้.      บทวา  กุมฺภฏานกถา   (พูด 
เรื่องทานํ้า)     ทานกลาววา  อุทกติฏกถา   บาง  ไดแก  กมฺุภทาสีกถา 
(พูดเรื่องนางกุมภทาสี).    ไมควรพูดดวยความพอใจวา    แมนางกุมภาสี 
นั้น   นาเลื่อมใสเปนหญิงฉลาดเพ่ือฟอนรํา เพ่ือขับรอง.  ควรพูดโดยนัยมี 
อาทิวา  นางกุมภทาสีนั้นเปนหญิงมีศรัทธาเลื่อมใส.  บทวา ปุพฺพเปตกถา 
(พูดเรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว)  คือพูดถึงญาติที่ตายไปแลว .   ในบทน้ันพึง 
ทราบวินิจฉัยเชนเดียวกับพูดถึงญาติที่กําลังเปนอยู.   บทวา   นานตฺตกถา  
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(พูดเรื่องเบ็ดเตล็ด)   คือพูดไรประโยชนพนจากกถากอนและกถาหลัง  ที่   
เหลือมีสภาพตาง ๆ กัน.  บทวา โลกกฺขายิกา  (พูดเรื่องโลก)  คือพูดให 
ชาวโลกหลงเชื่อมีอาทิอยางนี้วา  โลกนี้ใครสราง  คนโนนสราง  กามีสีขาว 
เพราะกระดูกขาว นกยางโทนมีสีแดง  เพราะเลือดแดง.   สมุททฺกฺขายิกา 
(พูดเรื่องทะเล)   เพราะเหตุไรจึงชื่อวา  สมุทฺทกฺขายกิา.    การพูดเรื่อง 
สมุทรมีอาทิอยางนี้วา   ชือ่วาสาครเพราะเทพเจาประจําสาครขุด  ชื่อสมุทร 
เพราะประกาศใหรูดวยการชี้นิ้ววา  สาครเราขุด.  บทวา   ภโว  คือ ความเจริญ. 
บทวา อภโว   คือ ความเสื่อม.  การพูดถึงเหตุอันไรประโยชนธรรมดา ๆ วา 
ความเจริญเปนอยางนี้   ความเสื่อมเปนอยางนี้   ดังน้ี   ชื่อวา  อิติภวาภวกถา 
(พูดเรื่องความเจริญ และความเส่ือม).   บทวา  อาวเรยฺย  พึงปองกัน   คือ  
พึงทําการปองกัน.     บทวา  นิวาเรยฺย  พึงหาม  คือพึงกั้นจากอารมณ. 
บทวา   สนฺนวิาเรยฺย   พึงสกัดกั้น     คือพึงกั้นทําใหไมมีเหลือโดยชอบ. 
บทวา  รกฺเขขฺย  พึงรักษา  คือพึงทําการรักษา.   บทวา  โคเปยฺย   พึง 
คุมครอง  คือพึงคุมครองเสมอ.  บทวา  ปทเหยฺย  พึงปด  คือพึงทําการ 
ปด.  บทวา ปจฺฉินฺเทยฺย  พึงตัดขาด  คือพึงตัดกระแสคือตัณหา.  บทวา 
เตน  เตน  น  ตุสฺสิ    ไมพอใจดวยรสน้ัน ๆ     คือไมพอใจดวยรสมีรส 
เปรี้ยวเปนตนนั้น  ๆ.   บทวา  อปราปร  ปริเยสนฺติ  ยอมเที่ยวแสวงหารส 
อ่ืน ๆ  คือยอมแสวงหารสสูง ๆ ข้ึนไป. 
           บทวา ผสฺเสน ไดแก ผัสสะคือโรค.  บทวา ภวฺจ  นาภิชปฺเปยฺย  
ไมพึงปรารถนาภพ  คือไมพึงปรารถนาภพมีกามภพเปนตน   เพื่อบรรเทา 
ผัสสะน้ัน.      บทวา  เภรเวสุ  จ น  สมปฺเวเธยฺย  ไมพึงหว่ันในเพราะ 
ความขลาดกลัว  คือไมพึงหว่ันไหวในเพราะความขลาดกลัว   มีราชสีหและ  
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เสือโครงเปนตน     อันเปนปจจัยแหงผัสสะน้ัน.     หรือไมพึงหว่ันไหวใน  
อารมณ   อันเปนวิสัยแหงฆานินทรียและมนินทรียที่เหลือ.    ดวยประการ 
ฉะน้ี   เปนอันทานกลาวถึงความสํารวมอินทรียบริบูรณ. พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงแสดงความสํารวมอินทรียดวยบทกอนแลว  ดวยบทนี้จึงทรงแสดง 
วา  อันภิกษุผูอยูในปา   ไดเห็นหรือไดยินสิ่งที่นากลัว  ไมพึงหว่ันไหวดังนี้. 
           บทวา   เอเกนากาเรน  คือ  ดวยเหตุอยางเดียวกัน    บทวา  ภยมฺป 
เภรวมฺป   ตฺเว  ภัยกด็ี  ความขลาดกลัวก็ดีนั้นแล  คือภัยกด็ีความขลาด- 
กลัวก็ดี   ทั้งเล็กทั้งใหญ  ก็เปนนิมิตแหงความหวาดสะดุงเหมือนกัน.  เพ่ือ 
แสดงความน้ัน  ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  วุตฺตฺเหต  สมจริงดังท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไว.  บทวา ภย  คือ  ภัยเกิดข้ึนเพราะความขลาดกลัวเปน- 
เหตุ.   บทวา ภยานก  แสดงถึงอาการ คือกิริยาที่กลัว.   บทวา ฉมฺภิตตฺต 
ความหวาดหว่ัน  คือมีกายหว่ันไหวดวยอํานาจความกลัว.  บทวา โลมหโส 
ความเปนผูมีขนลุก  คือขนลุกชัน.    พระผูมีพระภาคเจาครั้นแสดงภัยโดย  
กิจดวยบทท้ังสองนี้แลว  ทรงแสดงโดยสภาวะอีกวา ความหวาดเสียว ความ 
สะดุงแหงจิต.   บทวา อพฺุเพโค  ความหวาดเสียว  คือความขลาด.   บทวา 
อุตฺราโส   ความสะดุง   คือความกําเริบแหงจิต.   บทวา   ชาติภย   ภัยแต 
ชาติ  คือภัยเกิดข้ึนเพราะอาศัยชาติ.    แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้หมือนกัน. 
ภัยเกิดแดพระราชา  ชื่อ   ราชภัย.    แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
บทวา  อตฺตานุวาทภย  ภัยแตการติเตียนตน  คือภัยเกิดแตการติเตียนตน 
ผูทํากรรมชั่ว.  บทวา  ปรานุวาทภย  คือ  ภัยเกิดแตการติเตียนของผูอ่ืน. 
           บทวา  ทณฺฑภย  ภัยแตอาชญา   คือภัยเกิดข้ึนเพราะอาศัยพระราช- 
อาชญาหรือโทษทางวินัยของนักบวช.  บทวา ทคฺุคติภย  ภัยแตทุคติ คือภัย   
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เกิดข้ึนเพราะอาศัยอบาย ๔.    บทวา  อูมิภย  ภัยแตคลื่น   คือภัยเกิดแก   
ผูลงน้ําในมหาสมุทร.     นัยวา  ในมหาสมุทรมีคลื่นชื่อมหินทะผุดพลุงข้ึน 
ประมาณ  ๕๐  โยชน    คลื่นซึ่งวาโรหิณี  ผุดพลุงข้ึนประมาณ  ๔๐  โยชน 
ภัยเกิดเพราะอาศัยคลื่นชื่อวา อูมิภัย.  ภัยเกิดจากจระเข  ชื่อวา  กุมภีลภัย 
ภัยแตจระเข.   ภัยแตวังวน   ชื่อวา   อาวัฏฏภัย.     ปลาดุเรียกวา   สุสุกา 
ภัยแตปลาดุนั้น ชื่อวา สงุสุกาภัย.  บทวา  อาชีวกภย  ภัยแตการเลี้ยงชีพ 
ชื่อวา  อาชีวกภัย.    บทวา  อสิโลกภย   คือ  ภัยแตความติเตียน. 
           บทวา  ลทฺธา  น  สนฺธึ   กยิรา  ไดแลวไมควรทําการสะสม  คือได 
อยางใดอยางหนึ่งบรรดาขาวเปนตนเหลาน้ันแลว   ไมควรคิดวา  อันภิกษุ 
ผูอยูในปาหาไดยากแลวทําการสะสม.   บทวา  โอทโน  ไดแก   ขาวสุกเกิด 
จากขาวสารของขาวเปลือก   และอนุโลมดวยขาวเปลือก ๗ อยาง   คือขาว 
สาลี ๑  ขาวเปลือก ๑  ขาวเหนียว ๑  ขาวละมาน ๑  ขาวฟาง ๑  ลูกเดือย ๑ 
หญากับแก  ๑.    บทวา  กุมฺมาโส  ขนมกุมมาส   คือเกิดจากขาวเหนียว. 
บทวา  สตฺตุ  ขาวสัตตู  คือขาวสัตตุทําดวยขาวสาลีเปนตน .   สตัวเกิดใน 
น้ํา    ชื่อวาปลา.  เนื้อความชัดอยูแลว.   บทวา  อมพฺปาน  น้ําผลมะมวง 
ไดแกน้ําท่ีทําดวยผลมะมวงดิบหรือสุก.     เมื่อจะทําดวยผลดิบ  ควรผาผล 
มะมวงออนแลวแชน้ําผ่ึงแดด      กรองผสมกับน้ําผ้ึง      น้ําตาลกรวดและ 
การบูรเปนตนทําปานะ.   บทวา ชมฺพุปาน  คือ  น้ําทําดวยผลหวา.   บทวา 
โจจปาน  คือ  น้ําทําดวยผลกลวยมีเมลด็.  บทวา โมจปาน  คือ  น้ําทําดวย 
ผลกลวยไมมีเมล็ด.   บทวา  มธุกปาน  น้ําผลมะซาง   คือน้ําทําดวยรสชาติ 
แหงผลมะซาง.   อนึ่ง  น้าํผลมะซางน้ันควรผสมน้ํา  ลวน ๆ ไมควร. 
บทวา  มุทฺทกิปาน   น้ําผลจันทน   คือนํ้าท่ีขยําผลจันทนลงในน้ํา   แลว  
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ทําเหมือนนํ้าผลมะมวง.    บทวา  สาลภุปาน  น้ํารากบัว  คือนํ้าท่ีทําขยํา 
รากบัวของบัวแดงและบัวเขียวเปนตน.   บทวา  ผารสุกปาน   น้ําผลลิ้นจ่ี 
คือนํ้าท่ีทําดวยผลลิ้นจ่ีดุจน้ําผลมะมวง.   บทวา  โกสมฺพปาน  คือ น้ําทํา 
ดวยผลสะครอ.    บทวา  โกลปาน  คือ น้ําทําดวยผลกระเบา.     บทวา 
พทรปาน   น้ําผลพุทรา    คือนําทําดวยผลพุทราลกูใหญ    เหมือนนํ้าผล 
มะมวง.   ปานะ ๑๑ อยางเหลาน้ี    เย็นบาง   สุกดวยแสงอาทิตยบางก็ควร. 
บทวา  ฆฏปาน  ปานะท่ีทําดวยเปรียง ไดแก น้ําเนยใส.  บทวา  เตลปาน 
น้ํามัน   ไดแก  น้ํามันงาเปนตน.        บทวา  ปโยปาน  ไดแก   น้ํานม. 
บทวา  ยาคุปาน   น้ําขาวยาคู  คือนําขาวยาตูมีรสเปรี้ยวเปนตน.    บทวา 
รสปาน  คือ  ปานะท่ีทําดวยรสมีรสผักเปนตน.   บทวา  ปฏขชฺชก  ของ 
ควรเค้ียวทําดวยแปง   คือของควรเค้ียวทําดวยแปงมีอาทิอยางนี้    คือแปง 
ขนุน  แปงขนุนสํามะลอ  แปงมะกอก  แปงเมล็ดผักกาดและแปงเถานํ้านม. 
ปูวขัชชกะ    แมของควรเค้ียวท่ีทําเปนขนม    ก็ทําดวยแปงเหลาน้ีเหมือน 
หัน.   บทวา  มูลขชฺชก  ของควรเค้ียวทําดวยเหงาไม   มีอาทิอยางนี้คือ 
เหงาเผือก   เหงาไมชางนาว    เหงามัน.   บทวา   ตจขชฺชก   ของควรเค้ียว 
ทําดวยเปลือกไม  มีเปลือกออยเปนตน.     บทวา  ปตฺตขชฺชก  ของควร 
เค้ียวทําดวยใบไม   มใีบสะเดา  ใบมวกเหล็ก  ใบกระดอม  และใบอัญชัน 
เขียวเปนตน.  บทวา  ปุปฺผขชฺชก   ของเค้ียวทําดวยดอกไม   มีดอกเผือก 
ดอกไมชางนาว   กุมขาว  มะรุม  อุบลและปทุมเปนตน.     บทวา  ผลขชฺชก  
ของเค้ียวทําดวยผลไมมีขนุน   ขนุนสํามะลอ   มะพราว  มะกอก  มะขาม 
มะง่ัว   มะขวิด   น้ําเตา   ฟกผลขาว   มะพลับ    แตงกวา   มะเขือ   กลวยมี 
เมล็ด   กลวยไมมีเมล็ด  เปนตน.  
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           บทวา  น  กหุนาย    มิใชไดดวยความโกหก    คือมิใชไดดวยความ 
พิศวง.    บทวา  น  ลปนาย     ไมใชไดดวยความพูดเลียบเคียงเพ่ือปจจัย  
คือมิใชเห็นพวกมนุษยมาวิหารแลวพูดเลียบเคียงอยางนี้วา      พวกทานมา 
เพ่ืออะไร     มาเพ่ือนิมนตภิกษุหรือ    ผิวาอยางนั้นพวกทานกลับไปกอน 
อาตมาจะตามไปทีหลัง.  อีกอยางหนึ่งมิใชจะแนะนําตน   แลวพูดเลียบเคียง 
อยางนี้วา  อาตมาชื่อติสสะ  พระราชาทรงเลื่อมใสในอาตมา  มหาอํามาตย 
ของพระราชาชื่อโนน  ๆ ก็เลื่อมใสในอาตมา   ดังน้ี.     บทวา  น  เนมิตฺติ- 
กตาย   คือมิใชไดดวยทํานิมิตทางกายและวาจาอยางใดอยางหน่ึงแกคนอ่ืน 
ใหเกิดความรูสึกจะถวายปจจัย.  บทวา  น นิปฺเปสิกตาย  มิใชไดดวยกําจัด 
คุณเขา   คือแสดงกิริยามีการดาผูอ่ืนเปนตน    ชื่อวากําจัดครอบงําคุณของ 
ผูอ่ืนอยางไมมีดี ดุจไมไผชิ้นเล็กๆ. อีกอยางหน่ึง  เพราะการบดขยี้คุณของ 
ผูอ่ืนใหแหลกรานแลวแสวงหาลาภ  ดุจบดคันธชาตแลวหากลิ่นหอมฉะน้ัน 
ดังน้ันทานจึงเรียกวา  นิปฺเปสิกตา  กําจัดคุณเขา.  มิใชไดดวยกาํจัดคุณเขา 
เห็นปานฉะน้ี. บทวา นิชคึิสนตา ในบทวา  น  ลาเภน ลาภ  นิชคุิสนตาย 
มิใชไดดวยแสวงหาลาภดวยลาภนี้    คือการแสวงหา.   การแสวงหาลาภดวย 
ดวยการนําลาภที่ไดแลวจากที่อ่ืนไปแลกเปลี่ยนในที่อ่ืน.    มใิชไดดวยการ 
แสวงหาลาภดวยลาภเห็นปานฉะน้ี.  บทวา น  ทารทุาเนน  มิใชไดดวยการ 
ใหไมจริง   คือมิใชไดดวยการใหไมจริงอันเปนเหตุเปนปจจัย.  จริงอยู  ไม 
ควรใหไมจริงท่ีข้ึนในวิหาร      หรือท่ีนํามาจากท่ีอ่ืนแลวรักษาคุมครองไว 
แกอุปฏฐากท้ังหลายดวยคิดวา         อุปฏฐากเหลานั้นจักใหปจจัยแกเราดวย  
อาการอยางนี้. เพราะเม่ือภิกษุสําเร็จชีวิตอยูอยางนี้   ชื่อวาเปนอยูโดยมิจฉา- 
ชีพ  การแสวงหาที่ไมสมควร.   ภิกษุนั้นยอมไดรับความติเตียนในปจจุบัน  
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และจะตองจมอยูในอบายในภพหนา.    ภิกษุใหไมจริงอันเปนสวนของตน  
เพ่ือสงเคราะหตระกูล   ยอมตองอาบัติทุกกฏ   ชื่อวา  กุลทูสกะ   ใหของ 
คนอ่ืนดวยไถยจิตถูกปรบัเปนภัณฑไทย. แมในของสงฆก็มีนัยนี้เหมือนกัน   
แตถาใหของน้ันเพราะคนเปนผูมีอํานาจ     ยอมตองอาบัติขอสละครุภัณฑ. 
ก็ไมจริงอยางไหนเปนครุภัณฑ   อยางไหนไมเปนครุภัณฑ.     ไมที่ไมได 
ปลูกไวกอน   เกิดเองในท่ีที่สงฆกําหนดเขตไวนั้นแลเปนครุภัณฑ.   นอก 
จากน้ันไมเปนครุภัณฑ.    ไมในที่ที่ปลูกไวก็เปนครุภัณฑทั้งหมด.    ไมมี 
ประมาณเทาเลนเข็มโดยประมาณก็เปนครุภัณฑ. 
           แมในบทท้ังหลายมีอาทิวา   น  เวฬุทาเนน     มิใชไดดวยใหไมไผ 
พึงทราบบททั้งปวงมีอาทิวา       ไมใชไดดวยการใหไมไผอันเปนเหตุเปน 
ปจจัยโดยนัยที่กลาวแลว  ในบทนี้วา  น ทารุทาเนน  ดังนี้.  อนึง่  ไมไผ 
มีประมาณเทาหลอดนํ้ามันโดยประมาณเปนครุภัณฑ     ตํ่ากวานั้นไมเปน 
มนุษยทั้งหลายไปวิหารขอไมไผ.  ภิกษุใหไมไดเพราะเปนของสงฆ. มนุษย 
ทั้งหลายออนวอนหรือแคนไคบอยๆ  ภิกษุทั้งหลายควรพูดวา   พวกทาน 
ทําทัณฑกรรมแลวถือเอาเถิด.     ไมมีการใหไมไผ.    หากมนุษยทั้งหลาย 
เหลานั้นถวายมีดและขวานเปนตน   หรือของเค้ียวของฉันก็ไมควรรับ .  แต 
ทานกลาวไวในอรรถกถาวินัยวา   มนษุยถูกไฟเผาเรือน  ถือเอาไปไมควร 
หาม   หากจอมปลวกเกิดที่กอไผของสงฆ   เม่ือไมทําลายจอมปลวกน้ัน  ไม 
ไผจะเสียหาย  ควรทําอยางไร. ควรบอกพวกมนุษยในเวลาออกบิณฑบาต. 
หากพวกมนุษยไมปรารถนาจะทําลาย   ควรกลาววา    พวกทานจักทําให 
พ้ืนเสมอกันไดไหม.    พวกมนุษยก็ไมปรารถนาอยูนั่นเอง     ควรบอกวา 
พวกทานจักไดสองสวน.        แมอยางนี้พวกมนุษยก็ยังไมปรารถนาอยูอีก  
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ควรกลาววา  ไมมีประโยชนที่ทําใหเสียหาย   เมื่อพวกทานมีเวลาพวกทาน  
จักทําฑัณฑกรรม   ทําลายแลวเอาไปเถิด.  ไมมีการใหไมไผ.  แมเม่ือกอไผ 
ถูกไฟไหม  แมไมไผที่ลอยน้ํามาก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยนี้ในการใหใบไม  เพราะเปนครุภัณฑตอไป. 
           ก็ในท่ีใดเขาขายใบไมกัน    ผูตองการกลิ่นเอาไปเพ่ืออบกลิ่นเปนตน 
ในที่ที่หายากเชนนั้น    ใบไมกเ็ปนครุภัณฑ.   พึงทราบวินิจฉัยในใบทอง- 
กวาวและใบตาลใชเปนเครื่องประดับหูเปนตนกอน.        แมใบตาลก็ควร 
กลาวไวในท่ีนี้เหมือนกัน.    เพราะใบตาลในปาตาลที่เกิดข้ึนเอง     ก็เปน 
ครุภัณฑในที่ที่สงฆกําหนดเขตไวเหมือนกัน.   ออกจากน้ันไมเปน.    ใบ 
ตาลท่ีปลูกแมทั้งหมดก็เปนครุภัณฑ.     ใบลานเปลาแมประมาณ  ๘ องคุลี 
ในที่สุดเบ้ืองตํ่า     ก็เปนประมาณของครุภัณฑนั้น.     แมหญาก็ควรนํามา 
กลาวไวในท่ีนี้เหมือนกัน      ก็ในท่ีใดไมมีหญา    มนุษยทั้งหลายก็เอาฟาง 
ใบมะพราวปกคลุมในทีน่ั้น.  เพราะฉะนั้น  แมฟางและใบมะพราวเหลาน้ัน 
ก็สงเคราะหเขาดวยหญาไดเหมือนกัน.     ดวยเหตุนี้   บรรดาหญาปลอง 
ฟางเปนตน     หญาอยางใดอยางหน่ึงประมาณกํามือหนึ่ง    และบรรดาใบ 
มะพราวเปนตน   แมใบเดียวท่ีเขาถวายแกสงฆก็ดี     เกิดเองในที่นั้นก็ดี 
หญาท่ีเกิดในพ้ืนที่ของสงฆนอกวัด     หญาท่ีสงฆรักษาคุมครองไวแลวก็ดี 
ยอมเปนครุภัณฑ.   อน่ึง  เมื่อสงฆจะทําสังฆกรรมและเจติยกรรม  ควรให 
ครุภัณฑนั้นในบุคลิกกรรม (สวนบุคคล)  ดีกวา.    แมในไมจรงิและไมไผ 
ที่ทานกลาวไวแลวในหนหลังก็มีนัยเหมือนกัน.  
           พึงทราบวินิจฉัยในการใหดอกไมดังตอไปนี้.  
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           ดอกไมที่กําหนดไวอยางนี้วา    ภิกษุทั้งหลาย      จงสละดอกไมใน  
ตนไมประมาณเทาน้ี   แลวนําเขาไปเพ่ือขาวยาคูและภัตร   ในตนไมประ- 
มาณเทาน้ีจงนําเขาไปในการปฏิสังขรณเสนาสนะดังน้ี     ยอมเปนครุภัณฑ. 
ผิวา  สามเณรทั้งหลายเก็บดอกไมแลวทําใหเปนกองไว   ภิกษุผูแบงดอกไม 
ประกอบดวยองค ๕    นบัสงฆแลวทําใหเปนสวน ๆ      ภิกษุนัน้ยอมได 
เพ่ือท่ีจะไมตองบอกสงฆในที่ประชุมแลวให.         สวนภิกษุที่ยังไมไดรับ 
สมมติ    ควรบอกกอนแลวจึงให.    ก็ภิกษุยอมไดเพ่ือจะใหดอกไมแกใคร 
ไมไดเพ่ือจะใหแกใคร.      ภิกษุแมไปเรือนมารดาบิดา     เรียกมารดาบิดา 
ออกจากเรือนแลวกลาววา  โยมจงเอาไปบูชาพระ  ดังนี้   ยอมไดเพ่ือจะให 
ยอมไมได   เพ่ือเอาไปประดับศิวลึงค   อนึ่ง  ไมควรนําไปใหญญาติที่เหลือ 
ควรเรียกมาแลวจึงใหเพ่ือเอาไปบูชาพระ.  เมื่อชนท่ีเหลือไปพรอมกันยังที่ 
บูชา  คนที่ไมหวังจะไดก็ควรให.   ไมมีการใหดอกไม.   ดอกไมในวิหาร 
บานมาก.   ภิกษุผูไปเที่ยวบิณฑบาตเห็นมนุษยทั้งหลายพึงกลาววา   พวก 
ทานจงบูชาดอกไมเปนอันมากในวิหารเถิด.    เพียงพูดไมมีโทษ.    แตไม 
ควรพูดดวยคิดวา  พวกมนุษยจักถือเอาของเค้ียวของบริโภคมาถวาย.   หาก 
ภิกษุพูด ไมควรฉันของเค้ียวของฉัน.   พวกมนุษยถามวา ดอกไมในวิหาร 
ยังมีตามธรรมดาหรือ     แลวกลาววา  ในวันโนนพวกขาพเจาจักมาวิหาร 
พระคุณเจาท้ังหลายอยาใหสามเณรเก็บดอกไมเลย.   ภิกษุลืมบอกสามเณร. 
สามเณรพากันเก็บดอกไม.  พวกมนุษยเขาไปหาภิกษุกลาววา  ในวันโนน 
พวกขาพเจาไดเรียนพระคุณเจาท้ังหลายวา        อยาใหสามเณรเก็บดอกไม 
ทําไมพระคุณเจาไมหามเหลา.   ควรกลาววา   อาตมาลืมไป    ดอกไมเพียง  
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เก็บเทาน้ัน   ยังไมไดทําการบูชาเลย.    ไมควรกลาววา    พวกทานเอาไป 
บูชากันเถิด   หากภิกษุพูด   ไมควรฉันอาหาร.  ภิกษุอีกรูปหน่ึงบอกแก 
สามเณรท้ังหลายวา    ชาวบานโนนพูดวา    อยาเก็บดอกไม    แมมนุษย 
ทั้งหลายก็นําอาหารมาถวายทานแลวกลาววา    พวกมนุษยของพวกกระผม 
ไมมาก       ขอพระคุณเจาโปรดสั่งใหสามเณรท้ังหลายเก็บดอกไมกับพวก 
กระผมเถิด,  ควรกลาววา  อุบาสก   พวกสามเณรไดภิกษาแลว    พวกท่ี 
ไมไปบิณฑบาตอุบาสกจักรูดวยตนเอง   ดังน้ี.   ไดนัยเพียงเทานี้    แลวทํา 
สามเณรผูเปนบุตรหรือเปนพ่ีนองชายใหเก็บดอกไม   ไมมโีทษ.  ไมมีการ 
ใหดอกไม. 
           พึงทราบวินิจฉัยการใหผลไมดังน้ี.   แมผลไมที่กําหนดไวเหมือน 
ดอกไม   ก็เปนครุภัณฑ.  เมื่อมีผลาผลมากในวิหาร  พวกมนุษยไมมีความ 
สบายพากันมาขอ   ภิกษุใหไมไดเพราะเปนของสงฆ   พวกมนุษยเดือดรอน 
พากันแชงดา   ควรทําอยางไรในเรื่องนั้น.    ควรกําหนดผลไมหรือตนไม 
แลวทํากติกาวา  ในตนไมตนโนน  ๆ  ถือเอาผลไมไดประมาณเทาน้ี  หรือ 
ในตนไมประมาณเทาน้ีถือเอาผลไมไดไมควรหาม.  พวกโจรหรืออิสรชน 
ถือเอาดวยพลการไมควรหาม.  เพราะพวกนั้นโกรธ     แมวิหารท้ังส้ินก็จะ 
เสียหาย.   แตควรกลาวถึงความผิด. 
           พึงทราบวินิจฉัยในการใหเครื่องอาบนํ้าดังตอไปนี้.  จุณท่ีใชอาบนํ้า 
บดแลวไมเปนครุภัณฑ.     เปลือกไมทีอ่ยูในตนไมเปนครุภัณฑ.    แตจุณ 
สําหรับใชยอมควรแกภิกษุไมเปนไข.      จุณอยางใดอยางหน่ึงยอมควรแก 
ภิกษุไขทั้งน้ัน.  มิใชไดดวยการใหจุณไมซึกเปนตน   มีนัยดังกลาวแลวใน 
บทวา น จุณฺณทาเนน  มใิชไดดวยการใหจุณ.  
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           พึงทราบวินิจฉัยการใหดินเหนียวดังนี้.     กใ็นที่ใดหาดินเหนียว 
ไดยาก  ดินเหนียวในที่นั้นแลเปนครุภัณฑ.  แมดนิเหนียวน้ันอยางตํ่าท่ีสุด 
มีประมาณเทาลูกตาลและงบนํ้าออย  ตํ่ากวาน้ันไมเปนครุภัณฑ  
           พึงทราบวินิจฉัยในการใหไมสีฟนดังนี้.    ไมสีฟนที่ยังไมไดตัดเปน 
ครุภัณฑ. สามเณรเหลาใดถึงวาระที่จะไดไมสีฟนจากสงฆ  สามเณรเหลานั้น 
จะใหแกอาจารยและอุปชฌายของตนเฉพาะตัวไมได.    อน่ึง  สามเณรเหลา 
ใดกําหนดไววา   พึงนําไมสีฟนมาประมาณเทาน้ีดังน้ี    แลวถือเอาตามวาระ 
สามเณรเหลาน้ันจะใหไมสีฟนยิ่งกวาน้ันแกอาจารยและอุปชฌายได.    ภิกษุ 
รูปเดียวไมควรถือเอาไมสีฟนมาจากตนไมที่ใชเปนไมสีฟน   ควรถือเอาอัน 
เดียวเทาน้ันทุก ๆ  วัน.    แมภิกษุอยูรูปเดียวนับภิกษุสงฆแลวควรถือเอาไม 
สีฟนเทาท่ีถึงแกตนเทาน้ัน.      เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังมาในระหวางหรือมา 
แลว     ควรหลีกไปสูทิศ    นําไมสีฟนมาเก็บไวในท่ีที่ตนเอาไป.    บทวา 
น  มุโขทกทาเนน   คือ   มิใชไดดวยการใหน้ําลางหนา.  
           ทานกลาว  จาฏกมยฺตา  ในบทวา  น   จาฏกมฺยตาย    มใิชไดดวย 
คําพูดมุงใหเขารักตนเปนตน    คือวางคนไวในท่ีตํ่าดุจเปนทาส     แลวอาง 
คําพูดที่ไดพูดพลาดพลั้งแกคนอ่ืน    กลาวยกยองมุงใหเขารักคน     บทวา 
มุคฺคสูปตาย  คือ ดวยถอยคําท่ีเหลาะแหละ.  บทวา มุคฺคสูปตา  นี้  เปนชื่อ 
ของการสําเร็จชีวิตอยูไดดวยคําพูดเหลาะแหละ.    ในบุคคลผูสําเร็จชีวิตอยู 
ไดดวยคําพูดเหลาะแหละ.      มีคําพูดเหลาะแหละมาก     มีคําพูดจริงนอย 
เหมือนเชนการตมแกงถั่ว    ถั่วเขียวสวนมากสุก     สวนนอยไมสุกฉะนั้น. 
หรือคนผูมีปกติพูดถอยคําเหลาะแหละ  ยอมไมมั่นคง  เหมือนที่น้ําไมเขาสู   
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ภายในของแกงถั่วฉะนั้น.    คนพูดถอยคําเหลาะแหละ   ยอมต้ังอยูในสาย  
ทางที่ตนปรารถนาแลว  เหมือนทางสี่แพรงฉะน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  ความที่ 
บุคคลน้ันพูดเท็จ  ทานจึงเรียกวา  มุคฺคสูปตา  ความเปนผูมีถอยคําเหลาะ- 
แหละ  เหมือนแกงถั่ว.  บทวา  น  ปารภิฏยตาย  มิใชไดดวยกิริยาประจบเขา 
คือมิใชไดดวยความเปนบาว.  การงานของบาว ชื่อวา  ปาริภัฏยะ  ความ 
เปนผูทําการงานเปนบาว ชื่อวา ปาริภัฏยตา.  บทนีเ้ปนชื่อของการทําของ 
เลนใหเด็ก  ดวยการทําเครื่องประดับเปนตน .    บทวา น  ปมทฺทิกตาย 
มิใชไดดวยความเปนผูนั่งบนต่ัง  (ความตีสนิทเขา)   คือไมใชไดดวยความ 
เปนผูรีบรอนเขาไปเรือนแลวน่ังบนต่ัง. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  น  วตฺถุวิชฺชาย     มใิชไดดวยวิชา 
ดูพ้ืนที่ดังนี้    ตํารารูถึงหลักฐานมั่นคงไมมั่นคง    ของชาวบาน   ชาวนิคม 
และชาวเมืองเปนตน  ชื่อวา วัตถุวิชชา. วิชาที่เหลอืมีศาสตรวาดวยลักษณะ 
และตําราทํานายฝนเปนตน      อันปดกั้นทางสวรรคและทางไปสูความหลุด 
พน   เพราะไมนําสัตวออกไปจากทุกขได ชื่อวา  ติรัจฉานวิชชา.   การรู 
ลักษณะความมีบุญไมมีบุญของหญิงและชาย ชื่อวา อังควิชชา.    ตํารารู 
การประกอบของนักษัตรทั้งหลาย ชือ่วา  นักขัตตวิชชา  วิชาดูฤกษ.  
           บทวา  น  ทูตคมเนน  คือ มิใชไดดวยการเดินเปนทูต.     บทวา 
น  ปหิณคมเนน  มิใชไดดวยความเปนคนรับใช  คือมิใชดวยการรับสาสน 
ของคฤหัสถแลวออกจากเรือนไปสงถึงเรือน.     บทวา น  ชงฺฆเปสนีเยน 
มิใชไดดวยความเปนผูเดินสาสน       คือมิใชไดดวยการนําสาสนและตอบ 
สาสนของคฤหัสถเหลาน้ัน ๆ ในละแวกบานหรือในละแวกทองถิ่นเปนตน.  
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ชื่อวา   ความเปนผูเดินสาสนนี้    สมควรดวยการรบัสาสนของผูที่บํารุงมารดา  
บิดาของภิกษุนั้น    แลวไปสงใหแกมารดาบิดาของตน.   การนําสาสนของ 
ชางไมผูกระทําการงานแกเจดียก็ดี   แกสงฆก็ดี   แกตนก็ดี   ควร.   มนุษย 
ทั้งหลายกลาววา  ขาพเจาจักใหทาน   ขาพเจาจักทําการบูชา   ขอพระคุณ  
เจาจงแจงแกภิกษุสงฆ  ดังน้ี.      ถวายบิณฑบาต   ยา   หรือจีวรโดยกลาววา 
พระคุณเจาจงถวายแกภิกษุรูปโนน     มอบดอกไมของหอม    เครื่องลูบไล 
เปนตน  หรอืธงชัยธงแผนผาเปนตนให  โดยกลาววา   พระคุณเจาจงทํา 
การบูชา  ดังน้ี.    นําไปท้ังหมดควร.    ไมมีการเดินสาสน.    เมือ่ภิกษุถือ 
สาสนนอกเหนือไปจากน้ี    เปนอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ กาว. 
           บทวา น  เวชฺชกมฺเมน  มิใชไดดวยเวชกรรม  คือมิใชไดดวยเปน 
แพทยปรุงยามียารักษารางกายเปนตน.   แตควรปรงุยาแกสหธรรมิกทั้ง ๕ 
คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณร  สามเณรี.   เพราะจะไมปรุงยา 
แกสหธรรมิกเหลาน้ัน  ผูมีศีลศรัทธาและปญญาเสมอกัน   ผูประกอบแลว 
ในไตรสิกขาไมได.      จะปรุงยาแมแกคนทั้ง  ๕ เหลาน้ี      คือมารดาบิดา 
ผูบํารุงมารดาบิดา   ตนเอง    ไวยาจักร    ผูเปนโรคผอมเหลือง   ก็ควร. 
อันภิกษุผูจะปรุงยาใหแกคน   ๑๐  จําพวก   แมเหลาน้ี   คือ  พ่ีชาย นองชาย  
พ่ีสาว   นองสาว   นาสาว   ปา   อา   ลงุ   อานองสาวของพอ   นา   ควร 
ถือเอาเภสัชอันเปนของชนเหลาน้ันปรุงใหอยางเดียว.  หากไมพอ  ควรให 
ตาวกาลิก  (ของบริโภคชั่วคราวต้ังแตเชาถึงเท่ียง)   อันเปนของตน.   เม่ือ  
ภิกษุใหนําปจจัย  ๔  มา ใหแกชนเหลาน้ัน   สืบมาตั้งแตบุตรจนถึง  ๗ ชั่ว 
ตระกูล    ชื่อวา  ไมทําวิญญัติ  (พูดแกมขอ)      เมื่อภิกษุปรุงยาใหแกคน  
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เหลาน้ันก็ไมเปนเวชกรรม        หรือไมเปนอาบัติเพราะทําลายตระกูล  
(กูลทุสกะ).   บทวา  น ปณฑปฏิปณฺฑเกน   มิใชไดดวยการใหกอนขาว 
ตอบแทน. กอนขาวในบทนี้   ควรใหแกใคร   ไมควรใหแกใคร.  ควรใหแก 
มารดาบิดา   ผูบํารุงมารดาบิดา    ไวยาวัจกร    คนเปนโรคผอมเหลือง 
โจรทามริกะมาประจันหนา  (โจรขบถ) แมแกอิสรชน. แมใหแกชนเหลาน้ี  
แลวกลับไดในภายหลัง  ก็ไมเปน  ปณฺฑปฏิปณฺฑ   ใหกอนขาวตอบแทน. 
บทวา  น  ทานานุปฺปทาเนน มิใชไดดวยการใหและการเพ่ิมให   คือมิใชได 
ดวยการใหตอบแกคนที่ใหแกตน.  บทวา  ธมฺเมน  คือ  เกิดข้ึนโดยธรรม. 
บทวา  สเมน   โดยเสมอ   คือโดยกายสุจริตเปนตน.   บทวา  ลทฺธา  ได 
แลว    คือไดแลวทางกาย.      บทวา  ลภิตฺวา   รับแลว  คือถึงแลวทางใจ. 
บทวา อธิคนฺตฺวา    ไดมาแลว    คือถึงพรอมแลว.       บทวา  วินทฺิตฺวา 
ประสบแลว    คือประสบแลวดวยญาณ.  บทวา  ปฏิลภิตฺวา ไดเฉพาะแลว 
คือไดบอย ๆ. 
           ในบทวา อนฺนสนฺนิธึ   การสะสมขาวนี้ พึงทราบกถาสองอยาง คือ 
โดยทางวินัย   และโดยทางขัดเกลากิเลส.   พึงทราบโดยทางวินัยกอน  ขาว 
อยางใดอยางหนึ่งท่ีไดรับในวันนี้    ทาํการสะสมไวในวันอ่ืนอีก   ตองอาบัติ 
ปาจิตตียในเพราะฉันขาวน้ัน.  แตใหขาวท่ีตนไดแกสามเณรท้ังหลาย   แลว 
เก็บขาวท่ีสามเณรเหลาน้ันไดไวฉันในวันที่สอง  ควร,    แตไมเปนการขัด 
เกลากิเลส.  แมในการสะสมน้ําด่ืมก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ชื่อวา ปานะ   ใน 
บทนี้   ปานะ  ๘   อยางมีปานะทําดวยผลมะมวงเปนตน    อนุโลมเขากันได 
กัปปานะเหลาน้ี.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  วตฺถสนฺนิธึ  สะสมผา  ดังน้ี.   ผา   
ที่มิไดอธิษฐานและมิไดวิกัป  จัดเปนสันนิธิ   คือการสะสม   และยังสัลเลข- 
ปฏิบัติใหกําเริบ.   นี้พูดโดยนิปริยายไมออมคอม.   แตโดยปริยายคือออม- 
คอม   ภิกษุควรเปนผูสันโดษในไตรจีวร.  ไดผืนที่สี่มา   ควรใหแกภิกษุรูป 
อ่ืน.  หากไมสามารถจะใหแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึงได ประสงคจะใหแกรูปใด 
รูปนั้นไปเพ่ือเรียนหรือเพ่ือสอบถาม  ควรใหในทางที่ทานกลับมา.  ไมให 
ไมควร.  อน่ึง  เมื่อจีวรไมพอ เมื่อมีความหวัง  ควรกําหนดเวลาท่ีอนุญาต 
ไว.  เพราะไมไดภิกษุผูทําจีวรโดยเย็บดวยดวยและเข็ม  แมตอจากนั้นก็ควร 
ทําวินัยกรรมเก็บไว.  เม่ือจีวรเกาจะเก็บไวดวยคิดวา    เราจักไดจีวรเชนนี้  
แตไหนอีกเลา  ไมควร.  เปนทั้งสันนิธิ  ทั้งยังสัลเลขปฏิบัติใหกําเริบ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในการสะสมยานดังน้ี.     ชื่อวา  ยาน   ไดแก   ลอ 
เลื่อน  รถ   เกวียน   ระแทะ   วอ   เกาอ้ี.    นั่นมใิชยานของบรรพชิต. 
แตรองเทาเปนยาน.   รองเทาสองคูอยางดีควรแกภิกษุรูปหน่ึง    คือคูหน่ึง 
สําหรับไปปา    คูหน่ึงสําหรับลางเทา,    ไดคูที่สามควรใหแกภิกษุรูปอ่ืน. 
เมื่อรองเทาเกาจะเก็บไวดวยคิดวา     เราจักไดรองเทาอ่ืนแตไหนอีก     ไม 
ควร.   เปนทั้งสันนิธิและทั้งยังสัลเลขปฏิบัติใหกําเริบ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในการสะสมท่ีนอนดังนี้.     บทวา  สยน  ที่นอน 
คือเตียง.  เตียงสองเตียงอยางดี   ยอมควรแกภิกษุรูปหน่ึง  คือในหองหน่ึง 
เตียง    ในท่ีพักกลางวันหน่ึงเตียง.    ไดเกินกวาน้ันควรใหแกภิกษุรูปอ่ืน 
หรือแกคณะ.  ไมให   ไมควร.  เปนทัง้สันนิธิ   ทั้งยังสัลเลขปฏิบัติใหกําเริบ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในการสะสมเครื่องหอมดังน้ี.      เมื่อมีอาพาธดวย 
โรคฝ   หิด   อันเปนโทษแกผิวหนังเปนตน   เครื่องหอมยอมควรแกภิกษุ  
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เมื่อโรคสงบดวยเครื่องหอมนั้น  ควรใหแกภิกษุอาพาธรูปอ่ืน ๆ   หรือนํา  
ไปเจิมเรือนที่ประตู.   จะเก็บไวดวยคิดวาเผ่ือจะมีโรคอีก    ดังน้ีไมควร. 
เปนทั้งคันธสันนิธิเปนทั้งยังสัลเลขปฏิบัติใหกําเริบ. 
           พึงทราบบทวา อามิส  เปนตน    นอกเหนือจากที่กลาวแลว.  เชน 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ใหนํา  งา   ขาวสาร  ถั่วเขียว  ถั่วทอง มะพราว 
เกลือ   ปลา  เน้ือแหง   เนยใส  น้ํามัน  ภาชนะดิน   เปนตน   มาเก็บไว 
ดวยคิดวา  ของเหลาน้ันจักมีประโยชนในกาลน้ัน ๆ.   ภิกษุนั้นในฤดูฝนให 
สามเณรตมขาวยาคูแตเชามืดแลวฉัน   สงสามเณรไปส่ังวา  สามเณร   การ 
เขาไปบานในขณะน้ําเฉอะแฉะลําบาก       เธอจงไปยังตระกูลโนนบอกวา 
เรามานั่งอยูในวิหารแลว   เธอจงนํานมสมเปนตนมาแตตระกูลโนน   ดังน้ี. 
เมื่อภิกษุทั้งหลายถามวา     ทําไมทานไมเขาไปสูบานเลาขอรับ    ภิกษุนั้น 
ตอบวา  เดี๋ยวน้ีบานนั้นเขาไปลําบากซิคุณ.  ภิกษุเหลาน้ัน กลาววา ไมเปน 
ไรดอกขอรับ   ทานอยูเถิด    พวกผมจะหาภิกษามาเอง   แลวพากันไป. 
ลําดับนั้นสามเณรนํานมสมเปนตนมา  นําเขาไปถวายพรอมท้ังภัตรและผัก. 
เมื่อภิกษุฉันอาหารนั้นอยูนั่นเอง  พวกอุปฏฐากก็สงภัตรไปถวาย.   แตนั้น  
ภิกษุนั้นก็ฉันอยางเอร็ดอรอย.    ตอมาภิกษุทั้งหลายรับบิณฑบาตแลวกลับ 
มา.     ภิกษุนั้นก็ยังฉันอยางเอร็ดอรอยจนลนคอหอยนั่นเอง.    แมสี่เดือน 
ลวงไป.  ภิกษุนี้ทานเรียกวามีชีวิตอยูอยางกุฎมพีโลน   มิใชอยูอยางสมณะ. 
ภิกษุเห็นปานนี้ชื่อวา  เปนผูสะสมอามิส.    แตในที่อยูของภิกษุ   การเก็บ 
อามสิมีประมาณเทาน้ี   คือขาวสารทะนานหน่ึง   น้ําออยงบหน่ึงกอน  เนยใส 
ประมาณ  ๔  สวน  ควร     เพ่ือประโยชนแกโจรท่ีมาถึงในเวลาอันไมควร. 
เพราะโจรเหลาน้ันเมื่อไมไดปฏิสันถารดวยอามิส  มันก็จะฆาเสีย.   เพราะ-  
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ฉะน้ัน    หากไมมีอามิสเทาน้ีก็ควรหามาเก็บไว.     อน่ึง   ในเวลาไมสบาย 
จะฉันอามิสท่ีเปนกัปปยะ.   แมดวยตนเองก็ควร.    อนึ่ง  แมเกบ็อามิสมาก 
ไวในกัปปยกุฏิก็ไมเปนสันนิธิ. 
           บทวา  ฌายี   น   ปาทโลลสฺส  ความวา ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน   และ 
ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา.    บทวา  วริเม  กุกฺกุจฺจ  นปฺปมชฺเชยฺย    พึง 
เวนขาดจากความคะนองไมพึงประมาท    คือพึงบรรเทาความคะนอง    ม ี
คะนองมือเปนตน  และไมพึงประมาทในที่นี้     เพราะภิกษุเปนผูที่เขาทํา 
ความเคารพอยูแลว. 
           บทวา เอกตฺตมนุยุตฺโต  คือ ขวนขวายในความเปนผูมีจิตมีอารมณ 
เปนหน่ึง.  บทวา สทตฺถครุโถ  เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน   คือ 
หนักในประโยชนอันสูงสุด.  ปาฐะวา  สกตฺถครุโก   ก็มี  แปลวา หนักอยู 
ในประโยชนของตน.    บทวา ปฏิสลฺลานาราโม  พึงเปนผูชอบในความ 
หลีกเรน    คือสถานท่ีชอบใจ  ชื่อวา  อาราม.    ภิกษุรวบรวมจากอารมณ 
นั้น ๆ    แลวชอบใจในความหลีกเรน        มีอารมณเปนหน่ึง      ชื่อวา 
ปฏิสลฺลานาราโม.       บทวา  อสฺส    คือ  พึงเปน.    ภิกษุยินดีแลวใน 
ความหลีกเรนนั้น   ชื่อวา   ปฏิสลฺลานรโต.      ทานแสดงถึงความเปนผู 
บริบูรณในศลีทั้งหลายดวยบทเหลาน้ี.    ขอน้ันเพราะเหตุไร.    เพราะแม 
ภิกษุผูมีศีลวิบัติ      มีอารมณเปนหน่ึงก็ยังไมสําเร็จ.      บทวา  อชฺฌตฺต 
เจโตสมถมนุยุตฺโต  ขวนขวายในความสงบจิต  ณ  ภายใน คือขวนขวายใน 
ความสงบจิตของตน.  บทวา อชฺฌตฺต ในภายในกด็ี  อตฺตโน ของตนก็ดี 
มีความอยางเดียวกัน      พยัญชนะเทาน้ันตางกัน .     บทวา เจโตสมถ  นี ้
เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ    แปลวา    ในความสงบจิต.  
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สําเร็จรูปดวยการประกอบดวยอุปสัคน้ีวา   อนุ.   บทวา  อนิรากตชฺฌาโน 
ไมเหินหางจากฌาน    คือไมนําฌานออกไปภายนอก    หรือไมยังฌานให 
เสื่อม.  อน่ึง  พึงเห็นประโยคในบทมีอาทิวา  นี้ชื่อวา   มิใชไมกระทําเพ่ือ 
ความนําออกและเพ่ือความเสื่อม     เปนความพระพฤติสุภาพ     เพราะไม 
หัวด้ือ.    บทวา วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต   ประกอบดวยวิปสสนา   คือ 
ประกอบดวยอนุปสสนา  ๗  อยาง. 
           อนุปสสนา ๗    คืออนิจจานุปสสนา    พิจารณาเนือง ๆ  ในความ 
ไมเที่ยง ๑      ทุกขานุปสสนา   พิจารณาเนือง ๆ     ในความเปนทุกข ๑ 
อนัตตานุปสสนา   พิจารณาเนือง ๆ  ในความเปนอนัตตา ๑    นพิพิทานุ- 
ปสสนา       พิจารณาเนือง ๆ ในความเบื่อหนาย  ๑       วิราคานุปสสนา 
พิจารณาเนือง ๆ ในความคลายกําหนัด  ๑    นิโรธานุปสสนา     พิจารณา 
เนือง ๆ ในความดับตัณหา๑  ปฏินิสสคัคานุปสสนา พิจารณาเนืองๆ ใน 
ความสละคืน ๑,   วิปสสนาเหลาน้ันพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค. 
           บทวา  พฺรูเหตา  สฺุาคาราน  คือ  เพ่ิมพูนสุญญาคาร.   ก็ในบทนี้  
พึงทราบวา  ภิกษุเรียนกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
แลว     เขาไปนั่งยังสุญญาคารตลอดคืนและวัน   ชือ่วา เพ่ิมพูนสุญญาคาร. 
แมบําเพ็ญอยูในปราสาท   อันมีพ้ืนชัน้เดียวเปนตน       ก็พึงเห็นวาเพิ่มพูน 
สุญญาคาร. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา สกฺกจฺจการี  พึงเปนผูทําโดยความเคารพ 
ดังตอไปนี้.    พึงเปนผูทําความเคารพ    ดวยทําความเคารพตอบุคคลหรือ 
ตอไทยธรรม เพ่ือบําเพ็ญกุศลธรรมมีทานเปนตน.  บทวา อสฺส คือ พึง 
เปน.  ความเปนผูทําเนือง ๆ  ชื่อวา สาตจฺจ  ความทําติดตอชื่อวา  สาตจฺจ-  
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การี  เปนผูทาํเนือง ๆ. เพราะทําติดตอไมมีระหวาง  ชื่อวา อฏิ ิตการี   เปน 
ผูทําไมหยุด.  บุคคลใดใหทาน  ทําการบูชา  ฟงธรรม  หรือบําเพ็ญสมณ- 
ธรรมวันหน่ึง อีกนานจึงทําอีก ไมเปนไปติดตอกัน  บุคคลน้ันทานเรียกวา 
 ิตการี   ทําแลวหยุด    เหมือนปูเดินไปไดหนอยหนึ่ง    หยุดหนอยหน่ึง 
ไมเดินตอไปฉะน้ัน. สวนบุคคลใดไมทําอยางนั้น บุคคลน้ันชื่อวา  อฏ ิต- 
การี  ทําไมหยุด.    บทวา อโนลีนวุตฺติโก   มีความประพฤติไมยอหยอน 
คือมีความประพฤติยอหยอนหามิได    เพราะมีความแผขยายออกไป    อัน 
ไดแก  ทําติดตอกันไป.  บทวา อนิกฺขิตฺตฉนฺโท   ไมปลงฉันทะ  คือชื่อวา 
ไมปลงฉันทะ    เพราะความเปนผูไมปลงฉันทะในการทําความเพียร   เพ่ือ 
กุศลกิริยา.    บทวา อนิกฺขตฺิตธุโร  ไมทอดธุระ  คือไมวางธุระในการทํา 
ความเพียร  อธิบายวา  ไมมีใจทอถอย.  บทวา อปฺปฏิวาณี  คือ ความไม 
ถอยกลับ.    บทวา  อธิฏาน   ความต้ังใจ   คือมีความต้ังม่ันในการทํากุศล. 
บทวา  อนุโยโค   คือความประกอบเนือง  ๆ.     บทวา อปฺปมาโท    คือ 
ความไมอยูปราศจากสติ. 
           บทวา ตนฺทึ  มาย  หสึ   ขฑิฺฑ  คือ ความเกียจคราน  ความหลอก- 
ลวง   ความหัวเราะ   และการเลนทางกาย    และวาจา.   บทวา  สวิภูส  คือ 
กับดวยเครื่องประดับ. 
           บทวา  รตฺตินฺทิว  ฉโกฏาส  กริตฺวา   ภิกษุพึงแบงกลางคืนและ 
กลางวันใหเปน ๖ สวน    คือพึงแบงออกเปน ๖ สวน  กลางคืน ๓ สวน 
คือยามตน     ยามกลาง   ยามสุดทาย   กลางวันก็เหมือนกัน.   บทวา ปฺจ- 
โกฏาส   ชาคเรยฺย   พึงต่ืน  ๕  สวน  คือพึงสละยามกลางในกลางคืนแลว 
ไมหลับ ใน ๕ สวนท่ีเหลือ. บทวา เอก  โกฏาน   นิปชฺเชยฺย นอนหลับ  ๑  
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สวน คือมีสติสัมปชัญญะ   นอนหลบัตอนยามกลาง ๑  สวน. บทวา  อิธ   ภิกฺข ุ
ทิวส  คือ  แบงกลางวันออกเปน ๓ สวน  คือเชา   กลางวัน   เยน็.  บทวา 
จงฺกเมน   นสิชฺชาย     ดวยการเดินจงกรมและการนั่ง     คือบริหารดวย 
อิริยาบถทั้งสองนี้ตลอดวัน    พึงชําระจิตจากธรรมเปนเครื่องกั้นจิต   หรือ 
จากอกุศลธรรมท้ังปวงอันไดแกนิวรณ   ๕.   บทวา  จิตฺต   ปริโสเธยฺย  พึง 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากธรรมเหลาน้ัน.    ในที่นี้มิไดกําหนดการยืนไวก็จริง 
ถึงดังน้ันก็ควรกําหนดเอาการยืน    อาศัยการเดินจงกรมและการนั่งนั่นแล. 
บทวา ปม  ยาม  คือ ตลอดยามตน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา   เสยฺย  การนอน  ดังนี้.   การนอนมี ๔ 
อยาง   คือ  กามโภคีเสยฺยา  ๑   เปตเสยฺยา  ๑   สีหเสยฺยา  ๑   ตถาคต 
เสยฺยา  ๑. 
           ในการนอน ๔   อยางนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    คนบริโภคกามโดยมากนอนโดยขางซาย   นีช้ื่อวา   กามโภคี-   
ไสยา.  จริงอยู  คนบรโิภคกามเหลาน้ันยอมไมนอนโดยขางขวา.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เปรตโดยมากนอนหงาย    นีช้ื่อวา เปตไสยา.    จริงอยู 
เพราะเปรตมีเนื้อและเลือดนอย   เปรตหอหุมดวยโครงกระดูก    จึงไมอาจ 
จะนอนโดยขางหน่ึงได   จึงตองนอนหงาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สีหมฤค- 
ราชสําเร็จการนอนโดยขางขวา ฯลฯ     จึงพอใจ    นี้ชื่อวา  สีหไสยา.  
จริงอยู   สีหมฤคราชเพราะมีอํานาจสูง   วางเทาท้ังสองไวที่เทาหลังขางหน่ึง 
ในที่เดียวกัน     สอดหางไวหวางขา    กําหนดโอกาสท่ีเทาหนาเทาหลังและ 
หางต้ังอยู  แลววางศีรษะลงบนที่สุดเทาหนาท้ังสองนอนแมนอนหลับตลอด 
วัน    เมื่อต่ืนก็ต่ืนอยางไมหวาดสะดุง     เงยศีรษะสังเกตโอกาสท่ีเทาหนา  
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เปนตนต้ังอยู.  หากท่ีไร ๆ ละไปต้ังอยูไมเรียบรอย   สีหมฤคราชก็เสียใจวา  
นี้ไมสมควรแกเจาผูมีความกลาหาญโดยกําเนิด        จึงนอนตอไปในที่นั้น 
ไมไปแสวงหาอาหาร    แตครั้นเมื่อไมละ    ต้ังอยูเรียบรอย    สีหะก็ดีใจวา 
นี้สมควรแกเจาผูมีความกลาหาญโดยกําเนิด   จึงลุกบิดกายอยางสีหะ  สลัด 
ขนที่คอ    บนัลือสีหนาท ๓ ครั้ง    แลวจึงไปหาอาหาร.    สวนการนอน 
ดวยจตุตถฌานเรียกวา   ตถาคตไสยา   (พระตถาคตนอน).    ในไสยา  ๔ 
อยางเหลาน้ัน   ในที่นี้หมายเอาสีหไสยา.    เพราะไสยาน้ี    ชือ่วาเปนไสยา 
อยางสูงท่ีสุด  เพราะเปนอิริยาบถที่มีอํานาจสูง. 
           บทวา ปาเท  ปาท    ซอนเทาเหล่ือมเทา    คือเทาซายทับเทาขวา. 
บทวา  อจฺจาธาย  คือ  ต้ังเทาเหลื่อมเทาเลยไปนิดหนอย.  เพราะเม่ือขอเทา 
เสียดสีกับขอเทา เขาเสียดสีกับเขา นอนไมสบาย. เมื่อต้ังเทาเลยไปโดยท่ีไม 
เสียดสีกันเวทนายอมไมเกิดจิตก็มีอารมณเปนหน่ึง นอนสบาย. ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ซอนเทาเหลื่อมเทา.  บทวา  สโต  สมฺปชา- 
โน  คือ เปนผูประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ.    ดวยบทน้ี    กลาวถึงสติ 
สัมปชัญญะท่ีกําหนดไวดีแลว.    บทวา  อุฏานสฺญ   มนสิการิตฺวา  ทํา 
สัญญาในการต่ืนข้ึนไวในใจ   คือต้ังอุฏฐานสัญญากําหนดเวลาต่ืนข้ึนไวใน 
ใจอยางนี้วา    เราจักต่ืนข้ึนในเวลาโนนดังน้ี.    เพราะทําอยางนี้แลวนอน 
จะต่ืนข้ึนในเวลาที่กําหนดไวเปนแน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงวิริยินทรีย    ดังตอไปนี้.      บทวา 
เจตสิโก  นี้    ทานกลาวเพ่ือแสดงวาความเพียรเปนไปทางจิตโดยแนนอน. 
เพราะความเพียรนี้ทานกลาววา  เจตสิก  ก็เพ่ือแสดงวา  ความเพียรเปนไป 
ทางกายไมมี  มีแตเปนไปทางจิตเทาน้ัน    ดุจกายวิญญาณ  แมกลาววาเปน  
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ไปทางกาย  เพราะเกิดข้ึนแกผูกระทําจงกรมเปนตน    ในพระสูตรทั้งหลาย   
มีอาทิอยางนี้วา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความเพียรเปนไปทางกายแมใด 
ความเพียรนั้นก็คือวิริยสัมโพชฌงค.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเพียรเปน 
ไปทางจิตแมใด      ความเพียรนั้นก็คือวิริยสัมโพชฌงค     เพราะเหตุนั้น 
ความเพียรนี้ยอมมาสูอุเทศดวยประการฉะนี้. 
           บทวา วิริยารมฺโภ  ความวา อารัมภะคือวิริยะ. 
           จริงอยู  อารมัภศัพทนี้มาแลวในเน้ือความไมนอย  คือในกรรม  ใน 
อาบัติ   ในกริิยา  ในวิริยะ   ในความเบียดเบียน  ในการทําราย. 
           อารัมภะ   มาในความวา   กรรม ในคาถาน้ีวา 
                   ทุกขทั้งปวงอยางใดอยางหน่ึงยอมเกิด        เพราะม ี 
           อารัมภะ (กรรม) เปนปจจัย  ความเกิดทุกขไมมี   เพราะ 
           ดับอารัมภะเสียได. 
           อารัมภะ  มาในความวา  อาบัติ ในบทนี้วา  ยอมปรารภ  และยอม 
เปนความเดือดรอน. 
           อารัมภะ   มาในความวา กิริยา มีอุปกรณในการบูชายัญเปนตน   ใน 
บทนี้วาบรรดาทั้งหลายมีความเพียรมากมหายัญเหลาน้ันไมมีผลมากเลย  
           อารัมภะ มาในความวา วิริยะ ในบทนี้วา ทานทั้งหลา จงพยายาม 
จงออกไป  จงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด. 
           อารัมภะ  มาในความวา  ความเบียดเบียน  ในประโยคน้ีวา  ชน 
ทั้งหลายยอมเบียดเบียนสัตว  เจาะจงพระสมณโคดม. 
         อารัมภะ มาในความวาการประทุษราย มีการตัดและทําลายเปนตน 
ในบทนี้วา   เปนผูเวนจากการทําลายพืชคาม  (เมล็ดพันธุไม)    ภูตคาม  
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ไมที่งอกแลว).   ในที่นี้ทานประสงคเอาวิริยะเทานั้น.    ที่ทานกลาววา  
บทวา  กิริยารมฺโภ  ไดแก อารัมภะ  คือความเพียร. 
           จริงอยู   ความเพียร  ทานเรียกวา  อารัมภะ   ดวยสามารถแหงความ 
พยายาม.   บทวา   วิริยารมฺโภ  นี ้   เปนบทแสดงถึงสภาวะของความเพียร 
นั้น.   การกาวออกดวยการออกไปจากความเกียจคราน.   การกาวหนาดวย 
การกาวไปสูฐานะอ่ืนๆ.  ความขวนขวายดวยการยางข้ึนไป.  ความพยายาม 
ดวยการไปไมหยุด.  ความอุตสาหะดวยความขะมักเขมน.   ความขยันดวย 
ความขะมักเขมนอยางสูง.  ความม่ันคงดวยต้ังอยูในความหนักแนน.  ความ 
ทรงไว    เพราะทรงไวดวยสามารถการทรงจิตและเจตสิกไวได    หรือทรง 
ความสืบตอแหงกุศลไวดวยสามารถความเปนไปโดยไมขาดตอน. 
           อีกนัยหนึ่ง     ความกาวออกน้ีเพ่ือบรรเทากามท้ังหลาย.       ความ 
กาวหนาน้ีเพ่ือตัดความผูกพัน.    ความขวนขวายน้ีเพ่ือถอนโอฆะ.   ความ 
พยายามนี้เพ่ือไปถึงฝง.     ความอุตสาหะนี้เพ่ือไปขางหนา.    ความขยันนี้ 
เพ่ือความย่ิงข้ึนไป.  ความมั่นคงนี้เพ่ือถอนกิเลสเพียงดังกลอนเหล็ก.   ความ 
ทรงไวนี้เพ่ือไมหยุดยั้ง.    ความกาวหนามิไดยอหยอน     ดวยสามารถการ 
กาวไปไมหยุดในกาลอันเปนไปอยางนี้วา   หนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู 
ก็ตาม.   อธิบายวา   กาวไปขางหนาอยางมั่นคง.   อนึ่ง  เพราะความเพียรนี้ 
ไมปลงฉันทะ   ไมทอดธุระ  ไมขามไป  ไมสละ    นํามาซึ่งความเปนผูไม 
ทอถอย  ในที่ที่ทํากุศลกรรม ฉะน้ัน ทานจึงกลาววา  ความไมปลงฉันทะ 
ความไมทอดธุระ  ดังนี้.    เหมือนอยางวาชนทั้งหลายกลาววา   พวกทาน 
จงคอ จับโคนําสินคาไปในที่ที่เจ่ิงไปดวยนํ้าใกลฝงคงคา   โคนั้นแมคุกเขา 
ลงที่พ้ืนก็ยังนําสินคาไปได    ไมใหสนิคาตกลงท่ีพ้ืนฉันใด    ภิกษุไมทอด   
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ธุระ      ประคองความเพียรไวในท่ีที่ทํากุศลกรรม      ก็ฉันนัน้เหมือนกัน  
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  ประคองธุระไว   ชื่อวา วิริยินทรยี  เพราะ 
ทําความเปนใหญในลักษณะประคองไว.  ชื่อวา  วิริยพละ  เพราะไมหว่ัน- 
ไหวไปในความเกียจคราน.  ชื่อวา  สมัมาวายามะ   เพราะพยายามในกุศล 
อันนําสัตวออกไปจากทุกขไดแนนอน. 
           บทวา  ตนฺทิ  ความเกียจคราน.   บทวา ตนฺทิยา  คือ อาการเกียจ- 
คราน.   บทวา  ตนฺทิมนกตา   ความเปนผูเกียจคราน  คือความเปนผูมีจิต 
ถูกความเกียจครานครอบงํา.   ความเปนแหงความข้ีเกียจ   ชื่อวา  อาลสิย 
ความข้ีเกียจ.   อาการแหงความข้ีเกียจ   ชื่อวา อาลสายนา  กิริยาที่ข้ีเกียจ. 
ความเปนแหงคนข้ีเกียจ   ชื่อวา   อาลสายิตตฺต     ความเปนคนข้ีเกียจ. 
ดวยบทเหลานี้แมทั้งหมด        ทานกลาวถึงความเปนผูข้ีเกียจทางกายดวย 
อํานาจกิเลส.  บทวา  วฺจนิกา  จริยา  คือ กิริยาหลอกลวง.   บทวา มา  ม 
ชฺาติ  วาจ  ภาสติ   กลาววาจาคิดวาใคร  ๆ  อยารูจักเรา   คือภิกษุทั้ง ๆ 
รูอยู    ลวงขอบัญญัติทํากรรมหนัก   แตกลาวทําเปนเหมือนผูสงบวา   เรา 
ไมมีการละเมิดเลย.    บทวา  กาเยน  ปรกฺกมติ   บากบ่ันดวยกาย  คือทํา 
ความปกปดทางกายวา    ใคร ๆ อยารูบาปกรรมท่ีเราทําน้ีเลย.    ความลวง 
คือทําเปนลวงใหหลงทางตา   โดยปกปดโทษที่มีอยู.   ความเปนแหงความ 
เปนผูหลอกลวง    ชื่อวา  มายาวิตา   ความเปนผูลวง.    ชื่อวา  อจฺจสรา 
เพราะทําความชั่วแลวปดบัง.    ชื่อวา  วฺจนา   เพราะซอนความจริงโดย 
ใหเห็นเปนอยางอ่ืน    ดวยวาจาและกิริยา.  ชื่อวา  นิกติ  เพราะบังความผิด. 
อธิบายวา  ทําผิด.   ชื่อวา  นิกิรณา  เพราะปดความผิดดวยคิดวา  เราจะ 
ไมทําอยางนี้อีก.   ชื่อวา  ปริหรณา   เพราะเลี่ยงความผิดดวยคิดวา   เราจะ  
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ไมทําอยางนี้อีก.    ชื่อวา  คูหณา    ซอนความผิดโดยสํารวมกายเปนตน. 
ชื่อวา ปริคูหณา  คือ  ซอนผิดทุกสวนโดยประการทั้งปวง.  ชื่อวา  ฉาทนา 
เพราะปดบังความชั่วดวยกายกรรมและวจีกรรม    ดุจปดบังคูถดวยใบหญา 
ฉะน้ัน. ชื่อวา  ปริจฺฉาทนา  เพราะปดบังทุกสวนโดยประการท้ังปวง.   ชื่อวา 
อนุติตานีกมฺม  เพราะไมแสดงเปดเผย.  ชื่อวา อนาวิกมฺม   เพราะไมแสดง 
ใหปรากฏ. ชือ่วา  โวจฺฉาทนา  เพราะคลุมความผิดไวอยางดี. ชื่อวาปาป- 
กิริยา    เพราะทําชั่วใหมอีก    โดยปกปดความชั่วที่ทํามาแลว.     บทวา 
อย   วุจฺจติ  คือ นี้เรียกวาความลวง  มีลักษณะปกปดความชั่วที่ทํามาแลว. 
บุคคลมีมายาดุจถานปกปดดวยข้ีเถา   ดุจตอปกปดดวยนํ้า   และดุจศัสตรา 
ปกปดดวยเอาผาเกาพัน. 
           บทวา อติเวล  ทนฺตวิทสก หสติ   บุคคลยอมหัวเราะเกินประมาณ 
จนฟนปรากฏ   คือเปดฟนแสดงแกคนอ่ืน    ยังความชื่นชมโสมนัสใหเกิด 
แลวหัวเราะเกินประมาณ.    บทวา  กายิกา  จ  ขฑิฑฺา    การเลนทางกาย 
คือการเลนอันเปนไปทางกาย.   แมในทางวาจาก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   บทวา 
หตฺถีหิป กีฬนฺติ  เลนชาง   คือเลนดวยการเลนมีนั่งเปนตนบนหลัง   ให 
ว่ิงใหกระโดดไปขางหนาโดยใหชางเลน.  แมในมาและรถก็มนีัยนี้.  บทวา 
อฏปเทป  กีฬนฺติ    เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตาบาง    คือชื่อวา อฏปท 
เพราะแถวหน่ึงๆมี ๘ ตา.   ในแถวละ ๘ ตาน้ัน.   แมในแถวละ ๑๐ ตา 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา อากาเส คือ เลนหมากเก็บเหมือนเลนหมากรุก 
แถวละ ๘ ตาน่ันแล.     บทวา ปริหารปเถหิป    เลนชิงนางบาง   คือขีด 
เสนลงบนดินทําใหเปนวงกลม  แลวเลนไลจับกันในท่ีนั้น.   บทวา สนฺติ- 
กายป    กีฬนฺติ    คือ เลนหมากไหวบาง.    เอาตาสกาหรือกอนกรวดต้ังไว  
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รวมกันไมใหไหว  เอาเล็บเข่ียออกและเข่ียเขา. หากกอนกรวดอะไรๆในท่ี 
นั้นไหวเปนแพ. บทวา ขลิกาย คือ เลนโยนบวงบนกระดานพนัน.  บทวา 
ฆฏิกาย    เลนไมหึ่ง   คือเลนโดยเอาทอนไมยาวตีกับทอนไมสั้น     เรียกวา 
ฆฏิกา.   บทวา  สลากหตฺเถน  เลนฟาดใหเห็นรูปรางๆ  คือเอาเสนหญา 
ชุบดวย   ครัง่  ฝาง  หรือแปงเปยก     แลวฟาดเสนหญานั้นลงบนพ้ืนดิน 
หรือท่ีฝา   ดวูาจะเปนรูปอะไร   แลวเลน   แสดงใหเห็นเปนรูปชางและมา 
เปนตน.   บทวา อกฺเขน  คือ เลนสกา.    บทวา ปงฺกจีเรน  เลนเปาใบ 
ไม  ใบไมเรยีกวา  ปงฺกจีร  เลนเปาใบไมนั้น.   บทวา วงฺกเกน  เลนไถ 
นอย  ๆ   คือไถเล็กๆสําหรับเด็กชาวบานเลน.    บทวา โมกฺขจกิาย  คือ 
เลนหกคะเมน.   ทานอธิบายวา   กระโดดรับทอนไมบนอากาศ  หรือวาง 
หัวลงกับพ้ืนดินแลวเลนหกคะเมน.   บทวา จิงฺคุลเกน เลนกังหัน คือเลน 
เครื่องหมุนตีลมทําดวยใบตาลเปนตนเรียกวา จิงฺคุลก.    บทวา ปตฺตาฬฺ- 
หเกน เลนตวงทราย   คือ เลนตวงทรายเปนตนดวยทะนานใบไม  เรียกวา 
ปตฺตาฬฺหก.  บทวา  รถเกน  คือ รถนอยๆ.  บทวา  ธนุเกน  คือ ธนู 
นอย ๆ.     บทวา อกฺขริกาย    เลนเขียนทายกัน    คือเลนเขียนอักษรบน 
อากาศ   หรอืบนหลังทายกัน   เรียกวา  อกฺขริกา.     บทวา  มเนสิกาย 
เลนทายใจกัน    คือเลนใหรูความคิดทางใจ    เรียกวา มเนสิกา.    บทวา 
ยถาวชฺเชน  เลนเลียนคนขอทาน  คือเลนเลียนคําพูดของตนตาบอด  คน 
งอย  คนกระจอก  เปนตน    เรียกวา ยถาวชฺช. 
           บทวา มขุเภริย เลนตีกลองปาก  คือ เปาเสียงออกทางปากเหมือน 
กลอง  บทวา มขุาฬมฺพท๑ คือ เลนพิณพาทยทางปาก.  บทวา มขุเฑณ-ฺ 
ฑิมก คือ เลนรัวกลองทางปาก.   บทวา มุขวลมิก เลนผิวปาก คือทําลิ้น 
 
๑.  สี.  ม. มุขาลมฺพร 
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ที่เนื้อริมฝปากใหมีเสียง.    ปาฐะวา   มขุวาลิก  บาง.    คือผิวรอบ ๆ ปาก.   
บทวา   มขุเภรุฬก  เลนกระเดาะปาก    คือเปาเปนกลองทางปาก    บทวา 
นาฏก  เลนซอมเพลง  คือแสดงใหเรียนทาใหมๆ  ปาฐะวา  นฏฏก  บาง  
บทวา  ลาส  เลนโหรอง   คือทําเสียงตะโกน.  บทวา  คีต  เลนรองเพลง 
คือขับรอง.   บทวา  ทวกมฺม  คือ เลนหัวเราะกัน.    บทวา  อย  วาจสิกา 
ขิฑฺฑา   คือ  นี้ชื่อวาการเลนเกิดทางวาจา   คือเกิดแลวในวจีทวาร.  
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  เกสา  จ  มสฺส ุ จ  เปนอาทิ  ดงัตอไปนี้. 
เอากรรไกรตัดผมไมใหแหวง,    แตงหนวดใหเปนเข้ียว,   กําดอกไมมีกาน 
เปนกําเดียวกันเปนตน    ของหอมมีกลิ่นที่รากเปนตน  เครื่องลูบไลทําการ 
ยอมผิว  เครื่องประดับตกแตงท่ีคอเปนตน   เครื่องประดับตกแตงสวมศีรษะ 
ผานุงอยางวิจิตร   สรอยสังวาล  เครื่องรัดและเครื่องประดับผาโพกศีรษะ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในการอบตัวเปนตน    ดังน้ี.     กลิ่นกายของทารก 
ที่เกิดจากครรภมารดา   จะหมดไปในเม่ืออายุไดประมาณ ๑๒ ป.    เพ่ือนํา 
กลิ่นกายของทารกกลับมา   มารดาบิดาจึงอบดวยจุณขมิ้นเปนตน    การอบ 
อยางนี้ไมควร.   แตบิดามารดาใหทารกมีบุญนอนบนขาออนท้ังสอง   แลว 
ทาดวยนํ้ามันนวด  เพ่ือใหสวนตาง ๆ   มีมือ  เทา  ขาออน  และตองเปนตน 
สมบูรณ.  การนวดอยางนี้ก็ไมควร.   บทวา   นหาปน  คือ  การอาบนํ้า  คือ  
อาบทารกเหลานั้นดวยของหอมเปนตน.  บทวา  สมฺพาหน  คือ  การดัดตัว 
คือเอาไมคอนเปนตนทุบเบา ๆ ที่มือและเทา   ดุจของนักมวยปลํ้า   แลวดัด 
แขน.  บทวา  อาทาส  คือ  การสองกระจก การสองกระจกอยางใดอยางหน่ึง 
ไมควร.  บทวา  อฺชน  คือ แตมตา.   บทวา  มาลา  คือ  สวมพวงดอกไม 
หรือไมสวม.   บทวา  วิเลปน  คือ  ทําการยอมผิวอยางใดอยางหนึ่ง    บทวา  
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มุขจุณฺณก  มุขาเลป  การเจิมหนาการทาปาก  ชนทั้งหลายเพ่ือจะเอาไฝดํา 
ที่ใบหนาออก   จึงใชยางเหนียวของดินแตม   เมื่อเลือดออกดวยยางเหนียว 
ของดินนั้น    ใชยางเหนียวของเมล็ดผักกาดแตม    เมื่อเมล็ดผักกาดน้ันกัด 
ฝดําท่ีเปนโทษแลว     ใหยางเหนียวของงา     เมื่อเลือดสงบดวยยางเหนียว 
ของงา    จึงใหยางเหนียวของขม้ิน    เม่ือผิวพรรณผองดวยยางเหนียวของ 
ขมิ้นนั้น  จึงเจิมหนาดวยเครื่องเจิมหนา. 
           พึงทราบวินิจฉัยในการผูกขอมือเปนตน   ดังตอไปนี้. 
           ชนทัง้หลายผูกสังขและกระเบื้องอันวิจิตรที่ขอมือเท่ียวไป.    เครื่อง 
ประดับขอมือท้ังหมดน้ันหรืออยางอ่ืนไมควร.  ชนอีกพวกหนึ่ง   ผูกแหยม 
เที่ยวไป   และลอมแหยมน้ันดวยปานทองวลัยมุกดา.   ทั้งหมดน้ันไมควร. 
ชนอีกพวกหนึ่ง   ถือไมเทา ๔ ศอก   หรือไมเทาประดับอยางอ่ืนเที่ยวไป. 
อน่ึง   ชนทั้งหลาย      คลองขวดยาวิจิตรไปดวยรูปหญิงและชายเปนตน 
ลอมรอบเปนอยางดีที่บาขางซาย.   ชนอีกพวกหนึ่ง  คลองดาบอันคมกริบ 
มีฝกวิจิตรตระการตา   กางรมวิจิตรดวยเขี้ยวมังกรเย็บดวยดาย  ๕  สี   สวม 
รองเทาลอมดวยแววหางนกยูงเปนตน     วิจิตรดวยทองและเงิน.    บางคน 
ไวผมยาวประมาณศอกหน่ึงกวาง  ๔  องคุลี    สวมกรอบหนาท่ีหนาผากดุจ 
สายฟาท่ีปากเมฆ  แลวปกปน  ใชพัดจามรีและพัดวาลวิชนี.  ทั้งหมดน้ัน 
ไมควร. 
           บทวา  อมิสฺส  วา ปูติกายสฺส  กายอันเปอยเนาน้ี    คือรางของศพ 
อันสําเร็จดวยมหาภูตรูป  ๔  นี้.  บทวา  เกฬนา  คือ การเลนสนุก.  บทวา 
ปริเกฬนา  การเลนเพลิน  คือเลนไดทุกสวนโดยประการท้ังปวง.  บทวา 
เคธิตตา  คือ  การปรารถนา.    บทวา  เคธิตตฺต    คือ ความชอบ  ความ   
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ปรารถนา.   บทวา  จปลนา  กิรยิาที่ประดับ   คือทําการประดับ.   บทวา  
จาปลฺย  คือ  ความเปนแหงการประดับ.          
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  สวิภูส   เปนตน    ดังตอไปนี้.   เปนไป 
กับดวยความประดับ  ชื่อวา  สวิภูส.  เปนไปกับดวยบริวาร  คือการทําการ 
ยอมผิว    ชื่อวา  สปริวาร.    เปนไปกับดวยของใช    ชื่อวา   สปรภิณฺฑ. 
เปนไปกับดวยบริขาร  ชือ่วา  สปริกฺขาร. 
           บทวา อาถพฺพณ  อาถรรพณ  คือประกอบมนตทําอาถรรพณ. บทวา 
สุปน  คือ  ตําราทํานายฝน.    บทวา  ลกฺขณ   การทายลักษณะ   คือมีการ 
ทายลักษณะตัว  แกวมณีเปนตน .   บทวา โน   วิเทเห  คือ ไมพึงประกอบ. 
บทวา  วิรุทฺจ  การทายเสียงสัตวรอง  คือเสียงรองของสัตวมีเนื้อเปนตน. 
           บทวา  อาถพฺพณิกา  พวกคนท่ีมีมนตทําอาถรรพณ  คือรูมนตเพ่ือ 
ฆาผูอ่ืน.   ชือ่วา  อาถพฺพณิกา   เพราะประกอบอาถรรพณ   ไดยินมาวา 
พวกประกอบอาถรรพณ   บรโิภคของไมเค็มตลอด  ๗  วัน   ปหูญาคานอน 
บนพ้ืนดินประพฤติตบะ   ในวันที ่๗ เตรียมพ้ืนสุสาน  ยืนอยูบนทางที่  ๗ 
ชูมือรายวิชา.      ที่นั้นการงานของพวกเขาก็สําเร็จ.      พระสังคติกาจารย 
กลาววา    ประกอบอาถรรพณ     หมายถึงพวกรูมนตทําอาถรรพณพวกน้ี  
แหละ.  ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ปโยเชนฺติ    คือ เปนผูขวนขวายในการ 
ประกอบอาถรรพณ.   บทวา  นคเร   วา  รุทฺเธ   เมือ่นครถูกลอม  คือเม่ือ 
นครถูกปดกัน้ไวโดยรอบ.   บทวา สงฺคาเม  วา ปจฺจุปฏ ิเต  คือ หรือเม่ือ 
สงครามต้ังประชิดกัน.    บทวา  ปจฺจติถิเกสุ  ปจฺจามิตฺเตสุ  คือ  ในพวก 
ขาศึกที่เปนศัตรูกัน.    บทวา  อีตึ   อุปฺปาเทนฺติ   ยังจัญไรใหเกิดข้ึน   คือ 
ทําความหว่ันไหวปนปวนใหเกิดข้ึนแกขาศึก.   บทวา อุปทฺทว    อันตราย   
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คือทําการบีบค้ันทางกาย.  บทวา โรค  คือ พยาธิ.   บทวา ปชฺชรก  คือ 
โรคไขเชื่อมซึม.  บทวา  สุล  คือ โรคจุกเสียด.  บทวา  วิสูจิก  คือ  โรค 
ลงราก.   บทวา ปกฺขนฺทิก  คือ  โรคบิด.  บทวา กโรนฺติ  คือ ใหเกิดข้ึน. 
           บทวา สุปนปากา  คือ พวกทํานายฝน.   บทวา อาทิสนฺติ   คือ 
พยากรณ.  ในบทมีอาทิวา  โย  ปุพฺพณฺหสมย   สปุน   ปสฺสติ   ผูใดเห็น 
ฝนในเวลาเชา      เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ      แปลวา 
ในเวลาเชา.    บทวา  เอว  วิปาโก  โหติ  จะมีผลอยางนี้    คือจะมีผลเห็น 
ปานน้ี   โดยเปนผลท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนา.  บทวา  อวกุชฺชนิ- 
ปนฺโน     คนนอนควํ่า     คือนอนควํ่าฝน    พวกทํานายฝนจะทานายฝน 
อยางนี้. 
           อน่ึง  ผูฝนยอมฝนดวยเหตุ  ๔ ประการ  คือธาตุโขภะ  ธาตุกําเริบ  ๑ 
อนุภูตปุพพะ  เคยเสพมากอน  ๑  เทวโตปสังหาระ  เทวดาดลใจ  ๑  ปุพพ- 
นิมิต  ลางบอกเหตุ ๑. 
           ในความฝน   ประการน้ัน   ผูมีธาตุกําเริบ  เพราะดีเปนตนกําเริบ 
ชื่อวาฝนโดยธาตุกําเริบ.    ผูฝนโดยเคยเสพมากอนแลว   ยอมเห็นอารมณ 
ที่เคยเสพมาแลวในกาลกอน.      ฝนโดยเทวดาดลใจ      ยอมเห็นอารมณ 
ทั้งหลายดวยอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย.   ฝนโดยบอกเหตุลวงหนา    ยอม 
ฝนเห็นลางบอกเหตุลวงหนาแหงส่ิงท่ีเปนประโยชน        หรือสิ่งท่ีไมเปน 
ประโยชน    อันประสงคจะใหเกิดดวยอํานาจบุญและบาป.     ในความฝน 
เหลาน้ัน     ฝนโดยธาตุกําเริบและโดยท่ีเคยเสพมากอนแลว     ไมเปนจริง. 
ฝนโดยเทวดาดลใจ  จริงบางไมจริงบาง.   เพราะเทวดาโกรธ   ประสงคจะ 
ใหถึงความพินาศโดยอุบาย      ก็แสดงทําใหวิปริต.     ฝนโดยบอกเหตุลวง 
หนา   จริงโดยสิ้นเดียว.  
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           ประเภทแหงความฝน  ยอมมีโดยประเภทแหงความเกี่ยวของกันของ 
มูลเหตุ ๔ อยางเหลาน้ี     ปุถชุนผูเปนเสกขะยอมฝน  ๔ อยางนี้   เพราะยัง 
ละความวิปลาสไมได.  พระอเสกขะไมฝน  เพราะละวิปลาสไดแลว  เมื่อฝน 
หลับฝนหรือต่ืนฝน   หรือไมหลับไมต่ืน.   ในขอน้ี ผิวาหลับฝน   ผิดทาง 
อภิธรรมโดยแท  เพราะวาฝนดวยจิตเขาสูภวังค  (ไมรูสึกตัว)  ความฝน 
นั้นไมมีอารมณมีรูปนิมิตเปนตน     หรือไมสัมปยุตตดวยกิเลสมีราคะเปนตน. 
อน่ึง  เมื่อฝนจิตเชนนี้ยอมเกิดข้ึน   เมื่อเปนเชนนั้น   ต่ืนฝนจึงผิดทางวินัย 
เพราะวาต่ืนฝน   ยอมฝนดวยจิตเปนอัพโพหาริก  (มีเหมือนไมมี)  ชื่อวา 
ไมเปนอาบัติในเพราะทําการละเมิดดวยจิตเปนอัพโพหาริกไมมี    เมื่อผูฝน 
ทําการละเมิด   ไมเปนอาบัติโดยสวนเดียวเทาน้ัน  ดังนั้นไมหลับไมต่ืนฝน 
ใคร ๆ ก็ไมฝน  เมื่อเปนอยางนี้   ความฝนก็ไมมี  ไมฝนก็ไมมี. เพราะเหตุไร. 
เพราะฝนเชนเดียวกับลิงหลับ.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   มหา-  
บพิตร   ฝนยอมเห็นเชนกับลิงหลับแล. บทวา  กปมทฺิธปเรโต  คือ ประกอบ 
แลวดวยการนอนหลับของลิง.  การหลับใดเปลี่ยนไปเร็ว   เพราะเจือดวยจิต 
เปนกุศลเปนตนบอย  ๆ  การออกจากภวังคจิตบอย ๆ ยอมมีในความเปนไป 
ของการหลับใด  ยอมฝนประกอบดวยการหลับนั้น  เหมือนการหลับของลิง 
เปลี่ยนแปลงไปไดเร็วฉะน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  ความฝนนี้     จึงเปนกุศลบาง 
อกุศลบาง    อัพยากฤตบาง.    ในความฝนนั้นพึงทราบวา    ความฝนของ 
บุคคลผูกระทําการไหวพระเจดีย    การฟงธรรม   และแสดงธรรมเปนตน 
เปนกุศล   ความฝนของบุคคลผูกระทําปาณาติบาตเปนตนเปนอกุศล  ความ 
ฝนนอกเหนือจากสองอยางนั้นเปนอัพยากฤต     ในขณะที่อารมณนั้นเปน   
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อาวัชชนะ.   ความฝนนั้นไมสามารถฉุดรั้งปฏิสนธิได    เพราะมีกําลังนอย  
แตกุศลอกุศลอ่ืนคํ้าจุน  ยอมใหวิบากไดในเพราะยังเปนไปอยู.  
           พึงทราบวินิจฉัยในลักษณะแกวมณี     ดังตอไปนี้.   พวกทํานาย 
ลักษณะ   ยอมทํานายลักษณะของแกวมณีเปนตน   ดวยสีและสัณฐานเปนตน 
อยางนี้วา    แกวมณีอยางนี้ประเสริฐ    อยางนี้ไมประเสริฐ    ยอมเปนเหตุ 
แหงความไมมีโรคและความเปนใหญแกเจาของ.         ในลักษณะเหลาน้ัน 
บทวา อาวุธลกฺขณ     ลักษณะอาวุธ     คืออาวุธที่เหลือเวนดาบเปนตน. 
แมลักษณะหญิงเปนตน      ก็พึงทราบดวยอํานาจความเจริญและความเสื่อม 
ของตระกูลที่หญิงและชายเปนตนอยู.   สวนในลกัษณะแพะเปนตน    ควร 
ทราบความตางกัน   คือเนื้อของแพะเปนตนอยางนี้ควรกิน  อยางนี้ไมควร 
กิน. ในลักษณะเห้ีย  พึงทราบความวิเศษดังน้ี   บรรดาจิตรกรรมและเครื่อง 
ประดับเปนตน    เมื่อเห้ียเห็นปานน้ีมีอยู.   สิ่งน้ียอมมี.   ลกัษณะชอฟาพึง 
ทราบดวยอํานาจแหงชอฟา    เครื่องประดับบาง    ชอฟาเรือนบาง     แม 
ลักษณะเตาก็เชนเดียวกับลักษณะเหี้ยนั่นแล.     ลกัษณะเนื้อ     ทานกลาว 
สงเคราะหเนื้อทุกชนิด     ดวยอํานาจแหงลักษณะของสัตว ๔ เทาท้ังหมด.  
บทวา เอว  ลกฺขณปากา  ลกฺขณ อาทิสนฺติ  คือ  ผูบอกตําราทายลักษณะ 
ยอมทายคือยอมบอกลักษณะอยางนี้. 
           บทวา  น   นกฺขตฺตานิ   คือ  ฤกษ  ๒๘ อยางมีกัตติกาฤกษเปนตน .  บทวา 
อิมินา  นกฺขตฺเตน   ฆรปฺปเวโส   กตฺตพฺโพ   คือ  งานมงคลข้ึนบานใหม 
ควรทําดวยฤกษนี้.    บทวา   มกุฏ  พนฺธิตพฺพ   คือ งานมงคลผูกเครื่อง 
ประดับ.   บทวา  วาเรยฺย  งานมงคลแตงงาน  คือ พวกดูฤกษถงึการทํา 
อาวาหมงคลวา    ทานทั้งหลายจงนําหญิงจากตระกูลโนนมาใหแกชายดวย  
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ฤกษโนน   และบอกการทําวิวาหมงคลวา  พวกทานจงใหหญิงนี้แกชายชื่อ 
โนนดวยฤกษโนน    ความเจริญจักมีแกเขาทั้งสองดวยประการฉะน้ี   แลว 
ทายวา    พึงทําอาวาหมงคลและวิวาหมงคล     คือการแตงงาน.     บทวา 
พีชนีหาโร   งานมงคลปลูกพืช  คือการนําพืชออกไปภายนอกเพื่อจะหวาน. 
บาลีวา   นิหาโร   ก็มี. 
           บทวา  มิคจกฺก   เสียงเนื้อและเสียงนกน้ี  เปนชื่อรวมสตัวทุกชนิด 
ทานกลาวดวยสามารถการรูเสียงรองของนกและสัตวสี่เทาทุกชนิด.   บทวา 
มิคจกฺกปากา    ผูรูเสียงเน้ือและเสียงนก    คือผูทายเสียงของนกและสัตว 
สี่เทา.  บทวา  มิคจกฺก   อาทิสนฺติ   ยอมทายเสียงเนื้อและนก   คือฟงเสียง 
สัตวเหลาน้ันแลวทาย.   บทวา  รุท  คือ เสียง.  บาลีวา  รุต  ก็ม.ี  บทวา 
วสฺสิต   คือ   คําพูด.  บทวา   คพฺภกรณยีา   พวกชนปรุงยาใหต้ังครรภ 
คือปรุงยาใหต้ังครรภดวยการใหยาเพื่อมิใหแพ.    จริงอยู    ครรภยอมแพ 
ดวยเหตุ ๓  ประการ   คือดวยลม ๑   ดวยสัตวทั้งหลาย ๑    ดวยกรรม ๑. 
ในเหตุ  ๓  ประการนั้นเม่ือแพดวยลม   ก็ใหยาเย็นเพ่ือแกลม.   เมื่อแพดวย 
สัตวก็ทําการตอตานสัตวทั้งหลาย.   แตเมื่อแพดวยกรรม   แมพระพุทธเจา 
ทั้งหลายก็ไมสามารถปองกันได  เพราะฉะนั้น  ในท่ีนี้   จึงไมถึงอาการแพ 
ดวยกรรมนัน้.  บทวา สาลากิย  คือ  รกัษาทางตา.  บทวา สลฺลกฺกิตฺติย 
คือ รักษาทางผาตัด.   บทวา   กายติกิจฺฉา  รกัษาทางกา   คือประกอบยา 
ดวยรากไมเปนตนแลวรักษากาย.      บทวา  ภูติย   คือ  รักษาทางภูตผี. 
บทวา  โกมารกเวชฺช   รกัษาโรคเด็ก. 
           บทวา   กุหา  คือ เปนผูหลอกลวง.  บทวา  ถทฺธา กระดาง   คือมีราง 
กายกระดางเหมือนทอนไม.   บทวา ลปา พูดเหลาะแหละ  คือพูดเกี่ยวกับ   
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ปจจัย.  บทวา  สิงฺคี   คือ ชอบเครื่องประดับเปนปกติ.  บทวา  อุนฺนฬา  
คือ  มีมานะยกข้ึนสูงดังไมออ.  บทวา  อสมาหิตา  ไมมีสมาธิ  คือเวน จาก 
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา น  คณฺเหยฺย เปนตน  ดังตอไปนี้   ไมพึง 
ถือเอาดวยการยกข้ึนแสดง.    ไมพึงยึดถือดวยการทอง.   ไมพึงทรงไวดวย  
การต้ังไวในจิต.     ไมพึงเขาไปทรงไวดวยการต้ังไวใกล.     ไมพึงเขาไป 
กําหนดดวยการสอบสวน. ไมพึงประกอบดวยการบอกแกคนเหลาอ่ืน. 
           บทวา  เปสุเณยฺย  คือ  การพูดสอเสียด.  การชี้แจงท่ีเหลือมีความ 
ไดกลาวไวแลว. 
           บทวา  กยวิกฺกเย  ในการซ้ือและการขาย  คือไมควรต้ังอยูดวยการ 
หลอกลวงกับ  ดวยสหธรรมิกทั้ง  ๕  หรือดวยปรารถนาความเจริญ.  บทวา 
อุปวาท  ภิกขฺุ  น  กเรยฺย  ภิกษุไมควรทําความคอนขอด  คือไมใหเกิด 
กิเลสทําความคอนขอด     ไมพึงยังความคอนขอดดวยสมณะและพราหมณ 
อ่ืนเกิดข้ึนในตน.    บทวา  คาเม  จ  นาภิสชฺเชยฺย   ไมพึงเกี่ยวของใน 
บาน   คือไมพึงเกี่ยวของดวยความคลุกคลีกับคฤหัสถเปนตนในบาน.  บทวา 
ลาภมฺยตา  ชน   น   ลเปยยฺ  คือ ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน  เพราะความ 
อยากไดลาภ. 
           บทวา   เย   กยวิกกฺยา   วินเย   ปฏิกิขิตฺตา    การซ้ือและการขาย  
เหลาใด  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามไวในวินัย   คือการซ้ือและการขาย  
เหลาใด  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามไวใน   กยวิกฺกยสิกขาบท   ดวย 
การใหและการรับ    วาไมควร. 
           พระผูมีพระภาคเจา      เพ่ือทรงแสดงการซ้ือและการขายท่ีประสงค  
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ในที่นี้   จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ปฺจนฺน  สทฺธึ  ปตฺตึ  วา  จีวร  วา  ดังน้ี.  
ในบทเหลาน้ัน  บทวา ปฺจนิน  สทฺธึ  คือ  กับดวยสหธรรมิก  ๕ จําพวก. 
สหธรรมิก  ๕  จําพวกไดแก   ภิกษุ   ภิกษุณี  สิกขมานา   สามเณร  และ  
สามเณรี.   บทวา  จฺจนิย  วา  ความหลอกลวง  คือแสดงความหลอกลวง 
วาสมควร.    บทวา  อุทย  วา  ปฏยนโฺต   คือ  ปรารถนาความเจริญ. 
บทวา   ปริวตฺเตติ   คือ   ทําการแลกเปลี่ยน. 
           บทวา  อิทฺธมินฺโต   มฤีทธิ์   คือมีอํานาจใหเกิดความสําเร็จ. บทวา 
ทิพฺพจกฺขุกา  คือ  มญีาณจักขุเชนกับทิพย.  อีกอยางหน่ึง  ไดญาณจักษุดวย 
ธรรมเปนเครื่องอยูอาศัยพรอมดวยทิพพวิหารธรรม.  บทวา ปรจิตฺตวิทุโน 
รูจิตผูอ่ืน   คือรูจิตของผูอ่ืนดวยจิตของตน.   บทวา  เต  ทรูโตป   ปสฺสนฺติ 
สมณพราหมณพวกน้ัน     คนเห็นไดแตไกลบาง   คือเห็นแตจักรวาลโยชน 
หน่ึงบาง   ๑๐๐  โยชนบาง    ๑,๐๐๐  โยชนบาง   ๑๐๐,๐๐๐  โยชนบาง 
จักรวาลหนึ่งบาง  ๒-๓-๔-๕-๑๐- ๒๐- ๔๐-๑,๐๐๐   จักรวาลบาง     ยิ่ง 
กวาน้ันบาง.     บทวา  อาสนฺนาป   น  ทิสฺสนฺติ   อยูใกลไมปรากฏบาง 
คือยืนอยูใกลบาง  นั่งอยูใกลบาง  ยอมไมปรากฏ.   บทวา  เจตสาป  จิตฺต 
ปชานนฺติ   คือ  รูจิตผูอ่ืนแมดวยจิตของตน.  บทวา   เทวตาป    โข   สนฺติ 
อิทฺธิมนฺตินิโย   พวกเทวดาผูมีฤทธิ์    คือเทวดาผูมีอํานาจใหความสําเร็จมี 
อยูอยางนี้.  บทวา  ปรจิตตวิทุนิโย   คือ  รูจิตของผูอ่ืน  
           บทวา  โอฬาริเกหิ  วา   กิเลเสห ิ  ดวยกิเลสหยาบ   คือดวยความ 
เดือดรอนมีกายทุจริตเปนตน.   บทวา  มชฺฌิมเกห ิ วา  กิเลสปานกลาง 
มีกามวิตกเปนตน. บทวา  สุขมุเกหิ  วา  กิเลสละเอียดมีวิตกถึงญาติเปนตน.    
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พึงทราบกายทุจริตเปนตน   ดวยกรรมบถ.  พึงทราบกามวิตกเปนตน   ดวย 
กิเลสอันมีวัฏฏะเปนมูล. 
           พึงทราบวินิจฉัยในวิตกถึงญาติเปนตน    ดงัตอไปนี้ :-     วิตกเกิดข้ึน 
เพราะปรารภญาติทั้งหลายดวยความรัก   อาศัยกามคุณ   ๕  อยางนี้วา   ญาติ 
ทั้งหลายของเรามีความเปนอยูสบายมีสมบัติดังน้ี   ชื่อวาวิตกถึงญาติ.  แต 
วิตกเปนไปอยางน้ีวา    ญาติทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสไดถึงความส้ินไป 
เสื่อมไปเสียแลวดังน้ี      ไมชื่อวาวิตกถึงญาติ.     วิตกเกิดข้ึนดวยความรัก 
อาศัยเรือนของผูมีใจยินดีวา    ชนบทของเรามีภิกษาหาไดงาย    มีขาวกลา 
สมบูรณดังน้ี   ชื่อวาวิตกถึงชนบท.  วิตกเปนไปอยางนี้วา  มนุษยทั้งหลาย  
ในชนบทของเรา     ที่มีศรัทธาเลื่อมใสไดถึงความส้ินไป     ความเสื่อมไป 
เสียแลวดังน้ี    ไมชื่อวาวิตกถึงชนบท.   วิตกถึงความไมตาย  หรือวาความ 
วิตกถึงอมรเทพ    ชื่อวาวิตกถึงอมรเทพ.    วิตกประกอบแลวดวยการทํา 
ทุกรกิริยานัน้  ของทําทุกขกิริยาดวยคิดวา    ตนจะมีความสุขไมตายในภพ 
หนา   ถึงจะแกแลว   ดวยทุกขทั้งหลายมีการทําความเพียรดวยการน่ังกระหยง 
เปนตน      ชือ่วาวิตกถึงความไมตาย.    สวนเจาทิฏฐิถูกเขาถามคํามีอาทิวา 
ทานจงบอกถึงสัสสตทิฏฐิดังน้ี       ยอมถึงความลําบากใจวา      เราไมรูวา 
อยางนี้ก็ใช    เราไมรูวา   อยางนั้นก็ใช   อยางอ่ืนก็ใช   เราก็ไมรูวา   ไมม ี
ก็ใช  เราไมรูวา  ไมมีหามิไดก็ใช   ดังน้ี   วิตกของเจาทิฏฐินั้น  เปนวิตก 
ประกอบดวยทิฏฐิ.  เทพชื่ออมรเพราะไมตาย  โดยไมมีสัณฐานแมในสวน 
เดียว   เหมือนปลาชื่อวาอมร   ใคร ๆ ไมอาจจบในน้ําเอามาฆาได   วายไป 
ขางโนน ชางน้ีจนจับไมไดฉะน้ัน แมทั้งสองน้ัน ทานกลาวรวมเปนอันเดียว 
กันวา  อมรวติกฺโก  วิตกถงึเทพอมร.   บทวา  ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต  
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วิตกประกอบดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน      คือประกอบดวยความรักอาศัย   
เรือนเหมือนกันกับความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน  คือเมื่ออุปฏฐากยินดีและเศราโศก 
ภิกษุยอมยินดีและเศราโศกสองเทากับดวยอุปฏฐากเหลาน้ัน   เมื่ออุปฏฐาก 
เหลาน้ันมีความสุข    ภิกษุก็มีความสุขสองเทา    เมื่ออุปฏฐากมีความทุกข 
ภิกษุก็มีความทุกขสองเทา  เมื่อกิจท่ีจะตองทําเกิดข้ึน   ภิกษุขวนขวายยอม 
ทํากิจน้ันใหสําเร็จ  ยอมลวงบัญญัติ    ยังสัลเลขปฏิบัติใหกําเริบ.    วิตกใด 
อาศัยเรือนในเพราะอยูเกี่ยวของกัน     หรือในเพราะขวนขวายชวยเหลือกัน 
นั้น   นี้ชื่อวาวิตกประกอบดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน.    บทวา   ลาภสก-ฺ 
การสิโลกปฏิสยุตฺโต    วิตกประกอบดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ 
คือวิตกประกอบดวยทําความยินดีกับดวยลาภมีจีวรเปนตน      ดวยสักการะ 
และดวยชื่อเสียง.   บทวา  อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต  วิตกประกอบดวยความ 
ไมถูกดูหม่ิน      คือวิตกเกิดกับความปรารถนาความไมถูกดูหม่ินอยางนี้วา 
ไฉนหนอ   คนอ่ืนจะไมพึงดูหม่ินเรา   ไมพึงพูดทักทวงขมเหงเรา.   วิตก 
เกิดข้ึนอาศัยเรือนคือกามคุณ   ๕   ในเม่ือจิตเกิดข้ึนวาคนอ่ืนอยาไดดูหม่ิน 
เราเลยดังน้ี   ชื่อวาวิตกประกอบดวยความไมถูกดูหม่ิน. 
           บทวา ตตฺถ  ตตฺถ   สชฺชติ   คือ  ภิกษุยอมเกี่ยวของในท่ีนั้น  ๆ คือ 
ติดอยูในอารมณนั้น ๆ.    บทวา ตตฺถ  ตตฺถ  คณฺหาติ  ยอมรับในท่ีนั้นๆ 
คือเขาไปสูอารมณดังกลาวแลว.    บทวา  พชฺฌติ   ผูกพัน  คือยอมผูกพัน 
ยอมเปนอันเดียวกันกับดวยอารมณนั้น ๆ.    บทวา  อนยพฺพยสน    ความ 
ฉิบหาย   คือความไมเจริญและความพินาศในท่ีนั้น   ๆ.    บทวา  อาปชฺชติ 
แปลวา   ยอมถึง. 
           บทวา    อามิสฺสจกขฺุกสฺส    ภิกษุผูเห็นแกอามิส    คือผูโลเลดวย  
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อามิสมีจีวรเปนตน.  บทวา  โลกธมฺมครุกสฺส   หนักอยูในโลกธรรม  คือ 
ละโลกุตรธรรม     พูดหนักอยูแตโลกธรรมมีรูปเปนตนเทาน้ัน.     บทวา 
อาลปนา   การพูดหวานลอม    คือเห็นมนุษยทั้งหลายมาวิหาร    แลวพูด 
เลียบเคียงต้ังแตตนอยางน้ีวา      ผูเจรญิท้ังหลาย     พวกทานมาเพื่ออะไร 
หรือจะมานิมนตภิกษุ  หากวาเปนอยางนั้น   เชิญพวกทานไปเถิด   อาตมา 
จะมารับภายหลัง. 
           อีกอยางหนึ่ง  พูดแนะนําคนแลวพูดเลียบเคียง  แนะนําตนอยางน้ีวา 
อาตมาชื่อติสสะ    พระราชาทรงเลื่อมใสในอาตมา   มหาอํามาตยของพระ- 
ราชาชื่อโนน ๆ ก็เลื่อมใสในอาตมา  ดังนี้    ชื่อวาพูดหวานลอม.   บทวา 
ลปนา     พูดเลียบเคียง     คือเมื่อถามแลวก็พูดเลียบเคียงดังท่ีไดกลาวแลว 
นั้นแล.  บทวา  สลฺลปนา  พูดเลียบเคียงดวยดี.    คือหาโอกาสใหของท่ีดี 
เลิศแกคหบดีทั้งหลายแลวพูดเลียบเคียงดวยดี.   บทวา   อุลฺลปนา   การพูด 
ยกยอง    คือพูดยกใหสูงอยางนี้วา    เปนมหากุฎมพี     เปนผูใหทานมาก 
เปนมหาทานบดีดังน้ี.   บทวา   สมุลลฺปนา   พูดยกยองดวยดี   คือพูดยก 
ใหสูงในทุกสวนดวยประการทั้งปวง.    บทวา  อนฺุนหนา  การพูดผูกพัน 
คือภิกษุพูดวา    อุบาสกท้ังหลาย   เมื่อในกาลเชนนีพ้วกทานใหทานใหม 
เพราะเหตุไรเดี๋ยวน้ีไมใหเลา  พวกอุบาสกกลาวคําเปนตนวา   พระคุณเจา 
กระผมจักถวายตลอดเวลา      แตพวกกระผมยังไมไดโอกาส.      ชื่อวาพูด 
ผูกพันใหสูงไวกอน. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเห็นเขาถือออย   ถามวา   อุบาสกเอาออยมาจาก 
ไหน.  เขาตอบวา  เอามาจากไรออย  ขอรับ.   ถามวา  ออยที่ไรนั้นมีรส 
อรอยดีดอกหรือ.   เขาตอบวา    พระคุณเจาฉันแลวจะรูเอง.    ควรพูดวา  
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อุบาสก   พวกทานอยาถวายออยแกภิกษุเลย.    การพูดผูกพันแมของภิกษุ 
ผูไขความอยางนี้    กช็ื่อวาพูดผูกพัน.   การพูดผูกพันบอย ๆ ทกุสวนโดย 
ประการทั้งปวง  ชื่อวาการพูดผูกพนดวยดี.   บทวา  อุกฺกาจนา  การพูด 
อวดอาง   คือพูดอวดอยางนี้วา    ตระกูลนั้นรูจักเราดี   หากไทยธรรมเกิด 
ข้ึนในที่นี้    ก็จะใหเราแนนอน.   อธิบายวา   การอวดอาง.    การพูดอวด 
บอย  ๆ ทุก ๆ สวนโดยประการท้ังปวง   ชื่อวาการพูดอวดอางดวยดี. 
           บทวา    อนุปฺปยภาณิณา    การพูดฝากรัก    คือพูดดวยคํานารัก 
บอย  ๆ ดวยอํานาจปจจัย.   บทวา  สณฺหวาจตา  การพูดออนหวาน  คือ 
พูดออนโยน.  บทวา  สขลิราจตา  พูดไพเราะ  คือพูดพอดี ๆ  หรือพูด 
แตนอย.   บทวา  ลิตฺตวาจตา  คือ  พูดหนักแนน.   บทวา  อผรสุวาจตา 
พูดไมหยาบ  คือพูดไพเราะ.    บทวา   โปราณ  มาตาเปตฺติก   คือ  ชื่อ 
ครั้งท่ีเกิดเปนของมารดาบิดาต้ังให.     บทวา  อาหติ  คือ  ชื่อน้ันปกปด 
เปนเรื่องภายใน.   บทวา ายามิ  คือ ฉัน ยอมปรากฏ.  บทวา อสุกสฺส 
กุลุปโก  เปนกุลูปกะ  (ผูเขาสูตระกูล)  ของอุบาสกโนน     คือเปนผูเขาถึง 
ตระกูลของอํามาตยโนน.    บทวา  อสกุาย  คือ  อุบาสิกาโนน.    บทวา 
ม  อุสฺสชิชิตฺวา  คือ  ลืมฉันเสียแลว. 
           บทวา ปยุตฺต  คือ  มุงแตจะไดดวยจีวรเปนตน.  หรือมุงประโยชน 
นั้น.  การขยายความคาถานี้ทั้งหมดมีนัยดังกลาวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
           บทวา    โมสฺชเชน  นิยฺเยถ   คือ  ภิกษุพึงเวนจากการพูดเท็จ  
บทวา  ชีวิเตน คือ ดวยความเปนอยู.  บทวา  สโ  เปนผูโออวด   คือไมพูด 
ชอบ  เพราะแสดงคุณท่ีไมมี.  เปนผูโออวดทุก ๆ สวนโดยประการท้ังปวง 
ชื่อวาเปนผูอวดอาง.   บทวา ย  ตตฺถ  คือ  ที่มีในบุคคลน้ัน.   บทวา   ส   
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ความโออวด    คือหลอกลวงแสดงคุณท่ีไมมี.    บทวา   สตา   กิริยาที ่
โออวด  คืออาการโออวด.     ทวา  สาเยฺย  คือ  ความเปนผูโออวด. 
บทวา  กกฺกรตา   ความเปนผูพูดกระดาง   คือความเปนผูหยาบคาย   ไม 
กลาจับตองดุจความระคายของกานบัวฉะนั้น.   แมบทวา  กกฺกรยิ   ก็เปน 
ไวพจนของบทวา    กกฺกรตา     นั้นนัน่เอง.    ทานกลาวความหลอกลวง 
อยางหนักแนนดุจฝงไวดวยสองบทวา   ปริกขฺตฺตตา  ปริกฺขตฺติย   ความ 
เปนผูเหอเหิม    กริิยาท่ีเหอเหิม.    แตอาจารยบางพวกพรรณนาความน้ีวา 
บทวา  กกฺกรตา  คือ  พูดยกยอง.   บทวา   กกฺกริย   กิริยาที่พูดยกยอง. 
บทวา  ปริกขฺตฺตตา  คือ อาการตกแตง.  บทวา ปรกิฺขติติย  คือ  กิริยาที ่
ตกแตง.   บทวา  อิท  วุจจฺติ  คือ นี้ทานเรียกวาเปนผูโออวด  มีลักษณะ 
ประกาศคุณที่ไมมีอยูแกตน.   ตองหรือหลังของบุคคลผูประกอบดวยความ 
โออวดน้ัน    ใคร ๆ  ก็ไมสามารถจะรูได.    เชนเดยีวกับยักขสุกรกลาวไว 
อยางนี้วา 
                   สุกร     เปนอยูโดยเบื้องซาย     แพะและเนื้อเปนอยู 
           โดยเบื้องขวา      แกะเปนอยูดวยเสียง       โคแกเปนอยู 
           ดวยเขา. 
           บทวา  อติมฺติ   ยอมดูหม่ิน  คือลวงเกิน.    บทวา  ก ึ ปนาย 
พหุลาชีโว  คือ  ภิกษุนี้ทําไมจึงมีความเปนอยูอยางฟุมเฟอย.   บทวา  สพฺพ 
สมฺภกฺเขติ  ยอมฉันพืชทั้งปวง  คือฉันพืชที่ไดแลว ๆ.  บทวา อปฺปปฺุโ 
คือ  มีบุญนอย.   บทวา อปฺเปสกฺโข  มศีักดิ์นอย คือไมมีบริวาร.   บทวา 
ปฺาสมฺปนฺโน    ถึงพรอมดวยปญญา    คือมีปญญาสมบูรณบริบูรณ 
บทวา  ปฺห  วิสชฺเชติ   คือ  กลาวแกปญหาได.  
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           บทวา  สุตฺวา  ทฺสิโต  พหุ  วาจ  สมณาน  วา  ปุถุชนาน    ภิกษุ 
ถูกประทุษรายไดฟงวาจามากของพวกสมณะ     หรือของคนผูมีถอยคํามาก 
คือถูกประทุษราย  เสียดสี  ไดฟงวาจาที่ไมนาปรารถนาแมมากของสมณะ 
เหลาน้ัน   หรือของปุถุชนเหลาอ่ืนมีกษัตริยเปนตน .  บทวา  น  ปฏิวชฺช คือ 
ไมพึงโตตอบ.  เพราะอะไร.  เพราะภิกษุผูสงบยอมไมทําผูอ่ืนใหเปนศัตรู. 
           บทวา  กกขฺเลน คือ ดวยคําหยาบ.   บทวา สนฺโต  ผูสงบ   คือดับ 
กิเลสไดแลว.   บทวา ปฏเิสนึ  คือ  ศัตรู.   บทวา  ปฏิมลฺล  คือ  ขาศึก. 
บทวา ปฏิกณฺฏ  คือ  เปนเวร.    บทวา  ปฏิปกฺข  เปนปฏิปกษ  คือเปน 
ปฏิปกษดวยกิเลส.  อธิบายวา  ไมทําความเกี่ยวของดวยอํานาจกิเลส. 
           บทวา  เอตฺจ   ธมฺมมฺาย   รูธรรมน้ันแลว   คือรูธรรมตาม 
ที่กลาวแลวน้ันทั้งหมด.  บทวา   วิจิน   คือ   คนควาอยู.  บทวา   สนฺตึติ 
นิพฺพุตึ    ตฺวา  คือ  รูความดับราคะเปนตนวา  เปนความสงบ. 
           บทวา สมฺจ  ธรรมอันเสมอ คือกายสุจริตเปนตน . บทวา วิสมฺจ 
ธรรมอันไมเสมอมีกายทุจริตเปนตน.   บทวา ปถฺจ  ธรรมเปนทาง  คือ 
กุศลกรรมบถ  ๑๐.  บทวา    วิปถฺจ    ธรรมไมเปนทาง    คืออกุศล- 
กรรมบถ ๑๐.    บทวา  สาวชฺชฺจ  ธรรมมีโทษ  คืออกุศล.     บทวา 
อนวชฺชฺจ  ธรรมไมมีโทษ  คือกุศล.   แมบทวา หีนปฺปณีตกณฺหสุกฺก- 
วิฺูครหิตปฺปสตฺถ   ธรรมเลว    ธรรมประณีต  ธรรมดํา   ธรรมขาว 
ธรรมที่วิญูชนติเตียน    ธรรมที่วิญูชนสรรเสรญิแมนี้     ก็เปนกุศลและ 
อกุศลนั่นเอง.  ในธรรมเปนกุศลและอกุศลเหลาน้ัน    กายสุจรติเปนตนเปน 
ธรรมอันเสมอ  เพราะทําใหเสมอ.  กายทุจริตเปนตนเปนธรรมอันไมเสมอ 
เพราะทําใหไมเสมอ.     กุศลกรรมบถเปนทาง     เพราะเปนทางไปสุคติ.  
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อกุศลกรรมบถไมเปนทาง  เพราะเปนปฏิปกษตอการไปสุคติ   เพราะเปน  
ทางไปอบาย.  อกุศลชื่อวา  เปนธรรมมีโทษ    เพราะเปนไปกับดวยโทษ. 
กุศลชื่อวา  เปนธรรมไมมีโทษ เพราะมีโทษออกไปแลว. อนึง่ พึงทราบวา 
ชื่อวา  เปนธรรมเลว   เพราะประกอบดวยโมหะบาง  โมหะและโทสะบาง 
โมหะและโลภะบาง.  ชือ่วา  เปนธรรมประณีต  เพราะประกอบดวยอโลภะ 
อโทสะ   และอโมหะ.   ชือ่วา   เปนธรรมดํา   เพราะมีวิบากดํา.    ชื่อวา 
เปนธรรมขาว   เพราะมีวิบากขาว.   ชือ่วา   เปนธรรมอันวิญูชนติเตียน 
เพราะวิญูชนมีพระพุทธเจาเปนตนทรงติเตียน.    ชื่อวา    เปนธรรมอัน 
วิญูชนสรรเสริญ   เพราะอันวิญูชนเหลาน้ันนั่นแล  สรรเสริญ. 
           หากถามวา  เพราะเหตุไร   ภิกษุไมพึงประมาท.   พึงทราบคาถาวา 
อภิภู  หิ  โส  เพราะภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา  ดังนี้เปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อภิภู  คือ เปนผูครอบงํารูปเปนตน.  บทวา 
อนภิภูโต  ไมถูกครองงํา  คือไมถูกรปูเปนตน เหลาน้ันครอบงํา.    บทวา 
สกฺขิธมมฺ   อนีติหมทสฺสี  ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไมตองเชื่อตอผูอ่ืน 
คือไดเห็นธรรมแจมแจงแลวโดยไมตองเชื่อตอผูอ่ืน.  บทวา สทา  นมสฺส- 
มนุสิกฺเข    นมัสการอยู     พึงหมั่นศึกษาในกาลทุกเม่ือ    คือนมัสการอยู 
พึงศึกษาสิกขา  ๓. 
           บทวา เกหิจิ  กิเลเสหิ  คือ  ดวยกิเลสอันทําใหเรารอนมีราคะเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง.   บทวา  อธิโภสิ  เน   คือ ครอบงํากิเลสเหลาน้ันไดแลว. 
บทที่เหลือในที่ทั้งปวงชัดดีแลว. 
           แตในที่นี้พึงทราบการสํารวมอินทรีย    ดวยบทมีอาทิวา   ไมเปนผู 
โลเลดวยจักษุอยางเดียวเทาน้ัน.    พึงทราบปจจยปฏิเสวนศีล  (ศีลคือการ  
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เสพปจจัย)  มีการหามการสะสมเปนหลัก  ดวยบทมีอาทิวา  แหงขาวหรือ 
แหงน้ําท้ังหลาย.  พึงทราบปาติโมกขสังวรศีล  (ศลีคือการสํารวมในปาติ- 
โมกข) ดวยบทมีอาทิวา     เวนการพูดเท็จ.    พึงทราบอาชีวปาริสุทธศีล 
(ศีลคืออาชีวะบริสุทธิ์) ดวยบทมีอาทิวา  ทําอาถรรพณ  ทํานายฝน   ทํานาย  
ลักษณะ   พึงทราบสมาธิดวยบทน้ีวา   พึงเปนผูเพง.   พึงทราบไตรสิกขา 
โดยสังเขปดวยบทมีอาทิวา     พึงเปนผูมีสติศึกษาทุกเม่ือ     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสการสงเคราะหและการบรรเทา   อันเปนอุปจาระแหงศีล  สมาธิ 
ปญญา   ดวยบทมีอาทิวา  ภิกษุพึงอยูในที่นั่งท่ีนอนอันมีเสียงนอย   ไมพึง 
เห็นแกนอนมากนัก.  พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสปฏิปทาบริบูรณแกพระ- 
พุทธนิมิตอยางนี้แลว   ทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอด    คือพระอรหัต. 
           เมื่อจบเทศนา    ไดมีผูบรรลุธรรมเชนเดียวกันกับที่กลาวไวแลวใน 
ปุราเภทสูตรนั้นแล. 
                      จบอรรถกถาตุวฏกสุตตนิทเทสท่ี  ๑๔  
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                         อัตตทัณฑสุตตนิทเทสที่  ๑๕ 
    [๗๘๙]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา)  ภัยเกิดแตอาชญาของ 
           ตน     ทานท้ังหลายจงดูคนท่ีทุมเถียงกัน   เราจักแสดง 
           ความสังเวชตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว. 
 

          วาดวยภัย  ๒  เกิดจากอาชญา  ๓  อยาง 
           [๗๙๐]   ชื่อวา  อาชญา  ในคําวา ภัยเกิดแตอาชญาของตน   ไดแก 
อาชญา ๓ อยาง  คือ อาชญาทางกาย ๑ อาชญาทางวาจา  ๑  อาชญาทางใจ  ๑ 
กายทุจริต ๓   ชื่อวาอาชญาทางกาย   วจีทุจริต ๔  ชื่อวาอาชญาทางวาจา 
มโนทุจริต    ๓   ชื่อวาอาชญาทางใจ.   ชื่อวาภัย  คือ  ภัย ๒ อยาง  ไดแก 
ภัยมีในชาตินี้   ๑  ภัยมีในชาติหนา  ๑. 
           ภัยมีในชาตินี้เปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ประพฤติทุจริต 
ดวยกาย    ประพฤติทุจริตดวยวาจา   ประพฤติทุจริตดวยใจ   ฆาสัตวบาง 
ลักทรัพยบาง   ตัดที่ตอบาง   ปลนทุกหลังคาเรือนบาง   ปลนเฉพาะเรือน 
หลังเดียวบาง      ดักแยงชิงอยูที่หนทางเปลี่ยวบาง      คบชูภรรยาแหงชาย 
อ่ืนบาง  พูดเท็จบาง  พวกราชบุรุษจับคนผูนั้นไดแลว   ทูลแดพระราชาวา 
ขอเดชะ    บรุุษผูนี้เปนโจร    ประพฤติชั่ว    พระองคจงลงอาชญาที่ทรง 
พระประสงคแกบุรุษน้ีเถิด   พระราชากทรงตวาดบริภาษคนผูนั้น  คนนั้น 
ของเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุที่ถูกบริภาษ      ทุกขโทมนสันั้นเปนภัย 
ของคนน้ันเกิดแตอะไร    ภัยนั้นเกิด   เกิดพรอม   บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ 
ปรากฏแตอาชญาของตน.   พระราชายังไมพอพระทัย    แมดวยการบริภาษ 
เทาน้ี  ยอมรับสั่งใหจองจําคนน้ันดวยเครื่องจองจําคือข่ือคาบาง ดวยเครื่อง  
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จองจําคือเชือกบาง    ดวยเครื่องจองจําคือโซตรวนบาง   ดวยเครื่องจองจํา  
คือหวายบาง    ดวยเครื่องจองจําคือเถาวัลยบาง     ดวยเครื่องจองจําคือการ 
ควบคุมบาง     ดวยเครื่องจองจําคือเครื่องลอมบาง     ดวยเครื่องจองจําคือ 
บานบาง  ดวยเครื่องจองจําคือนครบาง  ดวยเครื่องจองจําคือแวนแควนบาง 
ดวยเครื่องจองจําคือชนบทบาง     โดยท่ีสุดทรงบังคับวา     มันจะหนีจาก 
ถามที่จองจํานี้ไปไมได     คนนั้นตองเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุการ 
จองจําน้ัน  ภัยทุกขโทมนัสของคนน้ันเกิดแตอะไร   ภัยนั้นเกิด  เกิดพรอม 
บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ  ปรากฏแตอาชญาของตน.  
           พระราชายังไมพอพระทัยแมดวยการจองจําน้ัน      ยอมรับสั่งให 
ริบทรัพยของคนน้ันรอยหนึ่งบาง   พันหน่ึงบาง   แสนหน่ึงบาง   คนนั้น 
ตองเสวยทุกขและโทมนัสแมเพราะเหตุแหงความเส่ือมทรัพย  ทุกขโทมนัส 
นั้นเปนภัยของคนน้ันเกิดแตอะไร     ภัยนั้นเกิด    เกิดพรอม     บังเกิด 
บังเกิดเฉพาะ  ปรากฏแตอาชญาของตน.  พระราชายังไมพอพระทัยแมดวย  
การริบทรัพยเทาน้ัน    ยอมรับสั่งใหทํากรรมกรณตาง ๆ กะคนน้ัน    คือ 
ใหเฆ่ียนดวยแสบาง    ใหเฆ่ียนดวยหวายบาง   ใหดีดวยไมพลองบาง  ให 
ตัดมือบาง  ใหตัดเทาบาง  ใหตัดทั้งมือท้ังเทาบาง  ใหตัดใบหูบาง   ใหตัด 
จมูกบาง     ใหตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบาง      วางกอนเหล็กแดงบนศีรษะบาง 
ถลกหนังศีรษะออกแลวขัดใหขาวเหมือนสังขบาง      ใสไฟลกุโพลงเขาไป 
ในปากจนโลหิตไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบาง       พันตัวดวยผา 
ชุบน้ํามันแลวเผาท้ังเปนบาง       พันมือดวยผาชุบน้ํามันแลวจุดไฟใหลุก 
เหมือนประทีปบาง      ถลกหนังต้ังแตคอลงมาถึงขอเทาลากใหเดินเหยียบ 
หนังนั้นจนลมลงบาง  ถลกหนึ่งต้ังแตคอลงมาถึงบ้ันเอวทําใหเปนดังนุงผา  
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คากรองบาง  สวมปลอกเหล็กที่ขอศอกและเขาท้ังหมดแลวเสียบหลาวเหล็ก 
๔   ทิศต้ังไวเผาไฟบาง   เอาเบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบาง   เอามีดเฉือน 
เนื้อออกเปนแวน ๆ ดังเหรียญกษาปณบาง    เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือ 
แตกระดูกบาง      แทงหลาวเหล็กที่ชองหูจนทะลุถึงกันเสียบติดดินแลวจับ 
หมุนไปโดยรอบบาง   ทบุใหกระดูกละเอียดแลวถลกหนังออกเหลือแตกอง 
เนื้อดังต่ังใบไมบาง  เอานํ้ามันเดอืดพลานรดตัวบาง  ใหสุนัขกัดกินทั้งเปน 
จนเหลือแตกระดูกบาง    เสียบหลาวยกข้ึนนอนหงายท้ังเปนบาง   เอาดาบ 
ตัดศีรษะบาง     คนนั้นตองเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุแหงกรรมกรณ 
ภัยทุกขโทมนัสนั้นของคนน้ันเกิดแตอะไร  ภัยนัน้เกิด  เกิดพรอม  บังเกิด 
บังเกิดเฉพาะ   ปรากฏแตอาชญาของตน. 
           พระราชาเปนใหญในอาชญา ๔ อยางเหลาน้ี    คนนั้นเมื่อตายไปแลว 
ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก   เพราะกรรมของตน   พวกนาย 
นิรยบาลยอมใหทํากรรมกรณอันมีเครื่องจองจํา  ๕ กะสัตวนั้น  คือ (ใหสตัว 
นั้นนอนหงายแลว)     เอาหลาวเหล็กแดงตรึงไวที่มือขวา ๑   ที่มอืซาย ๑ 
ที่เทาขวา ๑   ที่เทาซาย ๑  ที่ทามกลางอก  ๑   สัตวนั้นไดเสวยทุกขเวทนา 
แสบรอนรายแรงในนรกนั้น     แตยังไมตาย     ตลอดเวลาท่ีบาปกรรมน้ันยัง 
ไมสิ้น  ภัยทกุขและโทมนัสนั้นของสัตวนั้นเกิดแตอะไร   ภัยนั้นเกิด  เกิด 
พรอม  บังเกิด   เกิดเฉพาะ   ปรากฏแตอาชญาของตน. 
           พวกนายนิรยบาลใหสัตวนั้นนอนลงแลวเอาผ่ึงถาก        สัตวนั้นได 
เสวยทุกขเวทนาแสบรอนรายแรงในนรกน้ัน    แตยังไมตาย   ตลอดเวลาท่ี 
บาปกรรมน้ันยังไมสิ้น  พวกนายนิรยบาลจับสัตวนั้นเอาเทาชี้ข้ึนขางบนเอา 
หัวหอยลงขางลางแลวเอามีดถาก   เทยีมสัตวนั้นเขาท่ีรถแลว   ใหว่ิงไปขาง  
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หนาบาง    ใหว่ิงกลับมาขางหลังบาง    บนแผนดินที่ไฟติดทั่ว    มีไฟลุก 
โพลง ฯลฯ      พวกนายนิรยบาลไลตอนใหสัตวนั้นข้ึนบนภูเขาถานเพลิง 
ใหญที่ไฟติดทั่ว   มีไฟลกุโพลงบาง   ไลตอนใหลงจากภูเขานั้นบาง ฯลฯ 
พวกนายนิรยบาลจับสัตวนั้นเอาเทาชี้ข้ึนขางบน       เอาหัวหอยลงขางลาง 
แลวเหว่ียงลงไปในหมอเหล็กอันรอน  ที่ไฟติดทั่ว  มีไฟลุกโพลง   สัตวนั้น 
เดือดพลานอยูในหมอเหล็กเหมือนฟองน้ําท่ีเดือด     เมื่อเดือดพลานอยูใน 
หมอเหล็กเหมือนฟองน้ําที่เดือด  บางครั้งก็เดือดพลานไปขางบน  บางครั้ง 
ก็เดือดพลาไปขางลาง    บางครั้งก็เดือดพลานไปทางขวาง    สัตวนั้นได 
เสวยทุกขเวทนา      แสบรอนรายแรงอยูในหมอเหล็กนั้น      แตยังไมตาย 
ตลอดเวลาท่ีบาปกรรมน้ันยังไมสิ้น   ภัย   ทกุขและโทมนัสของสัตวนั้นเกิด 
แตอะไร   ภัยนั้นเกิด    เกิดพรอม    บังเกิด    บังเกิดเฉพาะ    ปรากฏแต 
อาชญาของตน.  พวกนายนิรยบาลโยนสัตวนั้นลงไปในมหานรก 
 

                                         วาดวยมหานรก 
                   ก็แหละมหานรกน้ัน   มมีุมส่ีเหลี่ยมจตุรัส    มีประตู 
           สี่ชอง  ซึ่งจําแนกนับออกโดยสวน   มีกําแพงเหล็กลอม- 
           รอบ  มีแผนเหล็กครอบไว   มหานรกน้ันมภีาคพ้ืนสําเร็จ 
           ดวยเหล็ก  มีเปลวไฟรุงโรจน   ประกอบดวยไฟรอน แผไป 
           รอยโยชนโดยรอบต้ังอยูตลอดกาลท้ังปวง     มหานรกอัน 
           เปนที่นาสยดสยองเผาผลาญสัตวใหมีทุกขรายแรง      ม ี
           เปลวไฟ   แสนยากท่ีจะเขาใกล   นาขนลุกขนพอง   นา 
           กลัว   ใหเกิดภัย   ใหเกิดทุกข   กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝา  
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           ดานตะวันออกแลว  แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม  ผาน   
           ไปกระทบฝาดานตะวันตก    กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดาน 
           ตะวันตกแลว  แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม    ผานไป 
           กระทบฝาดานตะวันออก      กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดาน 
           เหนือแลว   แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม  ผานไปกระทบ 
           ฝาดานใต    กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานใตแลวแผดเผา 
           เหลาสัตวที่มีบาปกรรม   ผานไปกระทบฝาดานเหนือ    กอง 
           เปลวไฟท่ีนากลัวต้ังขึ้นแตภาคพ้ืนขางลางแลว     แผดเผา 
           เหลาสัตวที่มีบาปกรรม        ผานไปกระทบฝาปดขางบน 
           ของเปลวไฟที่นากลัวต้ังขึ้นแตฝาปดขางบนแลว   แผดเผา 
           เหลาสัตวที่มีบาปกรรม      ผานไปกระทบภาคพ้ืนขางลาง 
           แผนเหล็กท่ีไฟติดท่ัวรอนอยูเสมอ   มีไฟลุกรุงโรจน   ฉนัใด 
           อเวจีนรกขางลาง   ขาง    และโดยรอบ  ก็ฉนันั้น. 
                   สัตวทั้งหลายในนรกนั้น   มกีรรมหยาบมาก  ทํากรรม 
           รายแรงมาก   มีบาปกรรมโดยสวนเดียว    ยอมหมกไหม 
           อยู     แตไมตาย    รางกายของเหลาสัตวที่อยูในนรกนั้น 
           เหมือนไฟท่ีลุกอยู   เชิญดูความมั่นคงของกรรม   เถาและ  
           เขมามิไดมีเลย    เหลาสัตววิ่งไปขางตะวันออกแลว   กว็ิ่ง 
           ยอนกลับมาขางตะวันตก    วิ่งไปขางเหนือแลว     ก็วิ่งยอน 
           กลับมาขางใต   วิง่ไปทิศใด ๆ ประตูทิศน้ัน ๆ  ก็ปดเอง 
           สัตวเหลาน้ันมีความหวังเพ่ือจะออก        เปนผูแสวงหา  
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           ประตูที่จะออก   สตัวเหลาน้ันไมไดเพ่ือจะออกไปจากนรก 
           นั้น   เพราะบาปกรรมเปนปจจัย    เพราะบาปกรรมที่สัตว 
           เหลาน้ันทําไวมาก   ยังมิไดใหผลหมดสิ้น   ดังน้ี. 
           ทุกขและโทมนัสนั้นเปนภัยของสัตวนั้นเกิดแตอะไร       ภัยนั้นเกิด 
เกิดพรอม  บงัเกิด   บังเกิดเฉพาะ    ปรากฏแตอาชญาของตน    ทุกขที่มี 
ในนรกก็ด ี  ทุกขที่มีในกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี    ทุกขที่มีในเปรตวิสัยก็ดี 
ทุกขที่มีในมนุษยก็ดี  ทุกขเหลาน้ันเกิด  เกิดพรอม  บังเกิด  บังเกิดเฉพาะ 
ปรากฏแตอะไร   ทกุขเหลาน้ันเกิด    เกิดพรอม   บังเกิด   บังเกิดเฉพาะ 
ปรากฏแตอาชญาของตน       เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา   ภัยเกิดแตอาชญา 
ของตน.  
           [๗๙๑]  คําวา  คน  ในคําวา    ทานท้ังหลายจงดูคนท่ีทุมเถียงกัน 
คือพวกกษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศทูร   คฤหัสถ  บรรพชิต    เทวดา 
มนุษย   คําวา  ที่ทุมเถียงกัน  ความวา  ทานทั้งหลายจงดู   แลดู  เหลียวดู 
เพงดู  พิจารณาดู  ซึ่งคนท่ีทุมเถียงกัน    คือคนท่ีทะเลาะกัน   คนที่ทําราย 
กัน   คนที่ทํารายตอบกัน  คนที่เคืองกัน  คนที่เคืองตอบกัน  คนที่ปองราย  
กัน   คนที่ปองรายตอบกัน   เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา   จงดูคนที่ทุมเถียงกัน. 
           [๗๙๒]    คําวา   เราจักแสดงความสังเวช   ความวา   เราจักแสดง 
ชี้แจง   บอก   เลา  บัญญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหต้ืน  ประกาศ 
ซึ่งความสังเวช  คือความสะดุง  ความหวาดเสียว   ความกลัว  ความบีบค้ัน 
ความกระทบ    ความเบียดเบียน    ความขัดของ    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
เราจักแสดงความสังเวช.  
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           [๗๙๓]   คําวา   ตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว   ความวา      ตามท่ีเรา  
ไดสังเวชมาแลว        คือสะดุง      ถึงความหวาดเสียวมาแลวดวยตนทีเดียว 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว    เพราะเหตุนั้น    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภัยเกิดแตอาชญาของตน       ทานท้ังหลายจงดูคนท่ี  
           ทุมเถียงกัน  เราจกัแสดงความสังเวชตามท่ีเราไดสังเวช 
           มาแลว. 
    [๗๙๔]    ภัยเขามาถึงแลว   เพราะเห็นหมูสัตวด้ินรนอยู   เหมือน 
           ปลาท้ังหลายด้ินรนอยูในท่ีมีน้าํนอย   และเพราะเห็นสัตว 
           ทั้งหลายทํารายกันและกัน. 
 

                               วาดวยทุกขตาง ๆ 
           [๗๙๕]  คําวา   ปชา     ในคําวา   เพราะเหน็หมูสัตวด้ินรนอยู 
เปนชื่อของสัตว  ซึ่งหมูสัตวดิ้นรน  กระเสือกกระสน  ทุรนทรุาย   หว่ัน- 
ไหว  เอนเอียง  กระสับกระสายไปมา  ดวยความด้ินรนเพราะตัณหา  ดวย 
ความด้ินรนเพราะทิฏฐิ  ดวยความดิ้นรนเพราะกิเลสดวยความด้ินรนเพราะ 
ทุจริต   ดวยความดิ้นรนเพราะประโยค   ดวยความดิ้นในเพราะผลกรรม 
ดวยราคะของผูกําหนัด      ดวยโทสะของผูขัดเคือง     ดวยโมหะของผูหลง 
ดวยมานะเปนเครื่องผูกพัน   ดวยทิฏฐิเปนเครื่องถือม่ัน  ดวยความฟุงซาน 
ที่ฟุงเฟอแลว   ดวยความสงสัยที่ไมแนใจ  ดวยอนุสัยที่ถึงกําลัง   ดวยลาภ   
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ความเสื่อมลาภ  ยศ  ความเสื่อมยศ  สรรเสริญ     นินทา  สุข  ทุกข ชาติ  
ชรา  พยาธิ  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขโทมนัสและอุปายาส   ทุกข 
อันมีในนรก    ทุกขอันมีในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน     ทุกขอันมีในเปรตวิสัย 
ทุกขอันมีในมนุษย    ทุกขมีความเกิดในครรภเปนมูล    ทุกขมีความอยูใน 
ครรภเปนมูล   ทุกขมีความคลอดจากครรภเปนมูล   ทุกขอันติดตามสัตวผู  
เกิดแลว     ทกุขอันเนื่องแตผูอ่ืนของสัตวผูเกิดแลว    ทุกขอันเกิดแตความ 
ขวนขวายของตน   ทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของผูอ่ืน   ทุกขอันเนื่อง 
แตทุกขเวทนา     ทุกขอันเกิดแตสังขาร     ทกุขอันเกิดแตความแปรปรวน 
ทุกขเพราะโรคตา  โรคหู  โรคจมูก   โรคลิ้น  โรคกาย   โรคศีรษะ   โรค 
ที่ใบหู  โรคปาก  โรคฟน   โรคไอ   โรคหืด  โรคไขหวัด    โรคไขพิษ 
โรคไขเชื่อมซึม  โรคในทอง  โรคลมสลบ  โรคบดิ  โรคจุกเสียด   โรค 
ลงราก  โรคเรื้อน  โรคฝ   โรคกลาก   โรคมองครอ  โรคลมบาหมู  โรค 
หิตเปอย   โรคหิตดาน  โรคหูด  โรคละลอก   โรคคุดทะราด  โรคอาเจียน 
โลหิต  โรคดีเดือด  โรคเบาหวาน   โรคเริม   โรคพุพอง   โรคริดสีดวง 
อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน    อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน    อาพาธมีลมเปน 
สมุฏฐาน  อาพาธสันนิบาต   อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรปรวน   อาพาธเกิด  
เพราะการบริหารไมสม่ําเสมอ      อาพาธเกิดเพราะทําความเพียรเกินกําลัง 
อาพาธเกิดเพราะผลกรรม   ดวยความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความ 
ระหาย   ปวดอุจจาระ  ปวดปสสาวะ  ทุกขเกิดแกสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  
แดด    และสตัวเสือกคลาน   ทุกขเพราะมารดาตาย    ทุกขเพราะบิดาตาย 
ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย  ทุกขเพราะพ่ีหญิงนองหญิงตาย  ทุกขเพราะ  
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บุตรตาย    ทกุขเพราะธิดาตาย    ทุกขเพราะญาติตาย     ทุกขเพราะความ  
ฉิบหายแหงโภคทรัพย  ทุกขเพราะความฉิบหายอันเกิดแตโรค   ทุกขเพราะ 
ความฉิบหายแหงศีล     ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ.  คําวา  เพราะ 
เห็น   คือเพราะประสบ   พิจารณา   เทียบเคียง    ใหแจมแจง    ทําใหเเจม 
แจง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เพราะเห็นหมูสัตวด้ินรนอยู. 
           [๗๙๖]   คําวา เหมือนปลาท้ังหลายด้ินรนอยูในท่ีมีน้ํานอย  ความ 
วา  ปลาทั้งหลายอันกา  นกตะกรุม  นกยาง  จิกเฉ่ียวฉุดข้ึนกินอยู   ยอม 
ดิ้นรนกระเสือกกระสน  ทุรนทุราย  หว่ันไหว  เอนเอียง  กระสับกระสาย  
อยูในที่มีน้ํานอย  คือในที่มีน้ําเล็กนอย  ในท่ีมีน้าํจะแหงไป  ฉันใด   หมู 
สัตวยอมด้ินรนกระเสือกกระสน  ทรุนทุราย  หว่ันไหว   เอนเอียง  กระสับ 
กระสายไปมาดวยความด้ินรนเพราะตัณหา  ฯลฯ      ดวยทุกขเพราะความ 
ฉิบหายแหงทิฏฐิ   ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เหมือนปลา 
ทั้งหลายด้ินรนอยูในท่ีมนี้ํานอย. 
           [๗๙๗]  คําวา  สตัวทั้งหลายทํารายกันและกัน   ความวา   สัตว 
ทั้งหลายทํารายกัน  ทํารายตอบกัน  เคืองกัน    เคืองตอบกัน   ปองรายกัน 
ปองรายตอบกัน    คือแมพวกพระราชาก็วิวาทกับพวกพระราชา   แมพวก 
กษัตริยก็วิวาทกับพวกกษัตริย   แมพวกพราหมณก็วิวาทกับพวกพราหมณ 
แมพวกคฤหบดีก็วิวาทกับพวกคฤหบดี   แมมารดาก็วิวาทกับบุตร  แมบุตร 
ก็วิวาทกับมารดา    แมบิดาก็วิวาทกับบุตร    แมบตุรก็วิวาทกับบิดา    แม 
พ่ีนองชายก็วิวาทกับพ่ีนองชาย   แมพ่ีนองหญิงก็วิวาทกับพ่ีนองหญิง   แม 
พ่ีนองชายก็วิวาทกับพ่ีนองหญิง  แมพ่ีนองหญิงก็วิวาทกับพ่ีนองชาย   แม 
สหายก็วิวาทกับสหาย    สัตวเหลาน้ันถึงความทะเลาะ    ความแกงแยงและ  
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ความวิวาทกัน    ในเพราะการทํารายกันและกันนั้น    ยอมประทุษรายกัน  
และกันดวยมือบาง   ดวยกอนดินบาง    ดวยทอนไมบาง  ดวยศาสตราบาง 
สัตวเหลาน้ันยอมถึงความตายบาง     ยอมถึงทุกขปางตายบาง    ในเพราะ 
ความประทุษรายกันนั้น    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  สัตวทั้งหลายทําราย  
กันและกัน. 
           [๗๙๘]   คําวา  เพราะเห็น  ในคําวา  ภัยเขามาถึงเราแลว  เพราะ 
เห็น  ความวา  ภัย   คือความเบียดเบียน   ความกระทบกระท่ัง   อุบาทว 
อุปสรรคเขามาถึงเราเพราะเห็น  ประสบ   พิจารณา   เทียบเคียง   ทําให 
แจมแจง    ทาํใหเปนแจง     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   ภัยเขามาถึงเราแลว 
เพราะเห็น  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภัยเขามาถึงเราแลว        เพราะเห็นหมูสัตวด้ินรนอยู 
           เหมือนปลาท้ังหลายด้ินรนอยูในท่ีมีน้ํานอย   และเพราะ 
           เห็นสตัวทั้งหลายทํารายกันและกัน. 
    [๗๙๙]   โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร  สังขารท้ังหลายหวั่นไหว 
           แลวตลอดทิศท้ังปวง   เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน 
           ไมไดเห็นซึ่งฐานะอะไร ๆ  อันไมลูกครองงํา. 
 

                                         วาดวยโลก 
           [๘๐๐]   คําวา  โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร  ความวา   โลกนรก 
โลกดริัจฉานกําเนิด  โลกเปรตวิสัย    โลกมนุษย   โลกเทวดา   โลกขันธ  
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โลกธาตุ  โลกอายตนะ  โลกนี้   โลกอ่ืน   ทั้งโลกพรหม   ทั้งโลกเทวดา 
นี้ชื่อวาโลก   โลกนรกไมเปนแกนสาร  ไมมีแกนสาร   ปราศจากแกนสาร 
โดยแกนสารท่ีเปนของเที่ยง    โดยแกนสารท่ีเปนสุข    โดยแกนสารท่ีเปน 
ตัวตน   โดยความเปนสภาพเที่ยง   โดยความเปนสภาพยั่งยืน   โดยความ 
เปนสภาพมั่นคง     หรือโดยความเปนธรรมไมมคีวามแปรปรวน    โลก- 
ดิรัจฉานกําเนิด  โลกเปรตวิสัย    โลกมนุษย  โลกเทวดา   โลกขันธ   โลก- 
ธาตุ   โลกอายตนะ   โลกนี้   โลกอ่ืน   ทั้งพรหมโลก   ทั้งเทวโลกไมเปน 
แกนสาร   ไมมีแกนสาร   ปราศจากแกนสาร   โดยแกนสารท่ีเปนของเท่ียง 
โดยแกนสารท่ีเปนสุข  โดยแกนสารท่ีเปนตัวตน  โดยความเปนสภาพเท่ียง 
โดยความเปนสภาพยั่งยืน  โดยความเปนสภาพม่ันคง   หรือโดยความเปน 
ธรรมไมมีความแปรปรวน        ตนออไมเปนแกนสาร       ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร  ฉันใด      ตนละหุงไมเปนแกนสาร      ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร  ฉันใด     ตนมะเดื่อไมเปนแกนสาร     ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร  ฉันใด    ตนทองหลางไมเปนแกนสาร    ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร  ฉันใด     ตอมฟองน้ําไมเปนแกนสาร    ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร   ฉันใด     พยับแดดไมเปนแกนสาร     ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร   ฉันใด     ตนกลวยไมเปนแกนสาร     ไมมีแกนสาร 
ปราศจากแกนสาร  ฉันใด  มายาไมเปนแกนสาร  ไมมีแกนสาร  ปราศจาก 
แกนสาร  ฉันใด    โลกนรกไมเปนแกนสาร    ไมมีแกนสาร    ปราศจาก 
แกนสาร  ฯลฯ      ทั้งพรหมโลก    ทัง้เทวโลก   ไมเปนแกนสาร    ไมม ี
แกนสาร   ปราศจากแกนสาร   โดยแกนสารท่ีเปนของเท่ียง...  หรือโดย   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 454 

ความเปนธรรมไมมีความแปรปรวน     ฉันนั้นเหมือนกัน    เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา  โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร. 
 

                               วาดวยสังขารไมเที่ยง 
           [๘๐๑]   คําวา       สังขารท้ังหลายหว่ันไหวแลวตลอดทิศท้ังปวง 
ความวา    สงัขารทั้งหลายในทิศตะวันออก    แมสังขารเหลานั้นก็หว่ันไหว 
สะเท้ือน    สะทาน    เอนเอียง    เพราะเปนสภาพไมเที่ยงจึงเปนสภาพอัน 
ชาติติดตาม   ชราหอมลอม   พยาธิครอบงํา    ถกูมรณะกําจัด  ต้ังอยูใน 
กองทุกข  ไมมีที่ตานทาน  ไมมีที่หลกีเรน   ไมมทีี่พ่ึง  เปนสภาพไมมีที่พ่ึง 
สังขารทั้งหลายในทิศตะวันตก    ในทศิเหนือ    ในทิศใต   ในทศิอาคเนย 
ในทิศพายัพ  ในทิศอีสาน   ในทิศหรดี    ในทิศเบ้ืองตํ่า   ในทิศเบ้ืองบน 
ในสิบทิศ  แมสังขารเหลาน้ัน   หว่ันไหว   สะเท้ือน   สะทาน   เอนเอียง 
เพราะเปนของไมเที่ยง  จึงเปนสภาพอันชาติติดตาม  ชราหอมลอม  พยาธิ  
ครอบงํา   ถกูมรณะกําจัด  ต้ังอยูในกองทุกข  ไมมีที่ปองกัน    ไมมีที่หลีก 
เรน    ไมมีทีพ่ึ่ง  เปนสภาพไมมีที่พ่ึง   สมจริงตามภาษิตน้ีวา 
                   ก็วิมานนี้    สวางรุงเรืองอยูในทิศอุดรแมโดยแท  แต 
           บัณฑติเห็นความช่ัว  (โทษ)  ในรูปแลว   หว่ันไหวทุกเมื่อ 
           เพราะเหตุนั้น   ทานผูมีปญญาดียอมไมยินดีในรูป   โลก 
           อันมจัจุกําจัด   อนัชราหอมลอม   ถูกลูกศร   คือตัณหา 
           แทงติดอยู  ลุกเปนควันเพราะความปรารถนาทุกเมื่อ  โลก 
           ทั้งปวงอันไฟติดท่ัว   โลกท้ังปวงอันไฟใหลุกสวาง   โลก 
           ทั้งปวงอันไฟใหลุกรุงโรจน   โลกท้ังปวงหว่ันไหว.  
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เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  สังขารทั้งหลายหว่ันไหวแลวตลอดทิศทั้งปวง.   
           [๘๐๒]  คําวา    เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน     ความวา 
เมื่อเราปรารถนา  ยินด ี  ประสงค   รกัใคร  ชอบใจ   ซึ่งความเจริญ    คือ 
ที่ปองกัน   ทีห่ลีกเรน   ทีพ่ึ่ง  ที่ดําเนิน  ที่กาวหนา   เพ่ือตน  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน. 
           [๘๐๓]  คําวา   ไมไดเห็นซึ่งฐานะอะไร ๆ   อันไมถูกครอบงํา 
ความวา  เราไมไดเห็นซึ่งฐานะอะไร  อันไมถูกครองงํา  คือไดเห็นฐานะ 
ทั้งปวงถูกครอบงําท้ังน้ัน  ความเปนหนุมสาวท้ังปวงถูกชราครอบงํา  ความ 
เปนผูไมมีโรคทั้งปวงถูกพยาธิครอบงํา        ชีวิตท้ังปวงถูกมรณะครอบงํา 
ลาภทั้งปวงถูกความเสื่อมลาภครอบงํา  ยศทั้งปวงถูกความเสื่อมยศครอบงํา 
ความสรรเสริญท้ังปวงถูกความนินทาครอบงํา  สุขทั้งปวงถูกทุกขครอบงํา. 
           สมจริงดังภาษิตวา 
                   ธรรมในหมูมนุษยเหลาน้ี    คือลาภ   ความเสื่อมลาภ 
           ยศ  ความเส่ือมยศ  นินทา  สรรเสริญ  สุข  ทุกข  เปน 
           ของไมเท่ียง  ไมมัน่คง  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา. 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา     ไมไดเห็นซึ่งฐานะอะไร ๆ  อันไมถูกครอบงํา 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   โลกทั้งหมดไมเปนแกนสาร   สังขารท้ังหลายหวั่นไหว 
           แลวตลอดทิศท้ังปวง   เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน 
           ไมไดเห็นซึ่งฐานะอะไร ๆ อันไมถูกครอบงํา.  
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    [๘๐๔]  เพราะไดเห็นที่สิ้นสุด  ที่สกัดก้ัน  เราจงึไดมีความไม 
           ยินดี   อนึ่ง  เราไดเห็นลูกศรอันเห็นไดยาก    อาศัยหทัย 
           ในสัตวทั้งหลายนั้น. 
           [๘๐๕]   คําวา  ที่สิ้นสุด  ในคําวา  ที่สิ้นสุด  ที่สกัดกั้น  ความวา 
ชรายังความเปนหนุมสาวท้ังปวงใหสิ้นสุดไป   พยาธิยังความเปนผูไมมีโรค 
ทั้งปวงใหสิ้นสุดไป   มรณะยังชีวิตท้ังปวงใหสิ้นสุดไป   ความเสื่อมลาภยัง 
ลาภทั้งปวงใหสิ้นสุดไป   ความนินทายังความสรรเสริญท้ังปวงใหสิ้นสุดไป 
ทุกขยังสุขทั้งปวงใหสิ้นสุดไป  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ที่สิ้นสุด.  คําวา  ที่ 
สกัดกั้น     ความวา   สัตวทั้งหลายผูปรารถนาความเปนหนุมสาว   ถกูชรา 
สกัดกั้นไว   สัตวทั้งหลายผูปรารถนาความไมมีโรค    ถูกพยาธิสกัดกั้นไว 
สัตวทั้งหลายผูปรารถนาชีวิต ถูกมรณะสกัดกั้นไว  สัตวทั้งหลายผูปรารถนา 
ลาภ  ถกูความเส่ือมลาภสกัดกั้นไว  สตัวทั้งหลายผูปรารถนายศ   ถูกความ 
เสื่อมยศสกัดกั้นไว    สัตวทั้งหลายผูปรารถนาความสรรเสริญ       ถูกความ 
นินทาสกัดกั้นไว  สัตวทั้งหลายผูปรารถนาความสุข  ถูกความทุกขสกัดกั้น 
ไว  คือปดไว   มากระทบ   มากระทบเฉพาะ    ทําลาย   ทําลายเฉพาะ 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ท่ีสิ้นสุดที่สกัดกั้น. 
           [๘๐๖]   คําวา   เพราะไดเห็น    ในคําวา   เพราะไดเห็น ... เราจึง 
ไดมีความไมยินดี   ความวา  เพราะเห็น  ประสบ  พิจารณา  เทียบเคียง 
ทําใหแจมแจง    ทําใหเปนแจง    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา   เพราะไดเห็น. 
คําวา  เราจึงไดมีความไมยินดี    ความวา   ความไมยินดี   ความไมยินดี 
ยิ่ง   กริิยาท่ีไมยินดียิ่ง   ความระอา   ความเบื่อ   ไดมีแลว    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  เพราะไดเห็น... เราจึงไดมีความไมยินดี.  
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           [๘๐๗]   ศัพทวา   อถ    ในคําวา     อนึ่ง  เราไดเห็นลูกศร... ใน  
สัตวทั้งหลาย   นั้น   เปนบทสนธิ  ฯลฯ   ศัพทวา อถ  นี้   เปนไปตาม 
ลําดับบท.  คําวา  ใน  นั้น  เพงความวา  ในสัตวทั้งหลาย.  ชื่อวา ลูกศร 
ไดแก ลูกศร ๗ ประการ   คือลูกศรคือราคะ   ลูกศรคือโทสะ    ลูกศรคือ 
โมหะ.   ลกูศรคือมานะ    ลูกศรคือทิฏฐิ   ลูกศรคือความโศก    ลูกศรคือ 
ความสงสัย.  คําวา  เราไดเห็นแลว  ความวา  ไดประสบ  ไดพบ   ไดเห็น 
แทงตลอดแลว   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  อนึ่ง  เราไดเห็นลูกศร... ในสัตว 
ทั้งหลายน้ัน. 
           [๘๐๘]   คําวา  อันเห็นไดยาก  ในคําวา  อนัเห็นไดยาก  อาศัย 
หทัย   ความวา  เห็นไดยาก  ดูไดยาก   พบไดยาก  รูไดยาก  ตามรูไดยาก 
แทงตลอดไดยาก   จิตไดแกจิต   ใจ    มานัส    หทัย    ปณฑระ    มโน 
มนายตนะ  มนินเทรีย  วิญญาณ  วิญญาณขันธ   มโนวิญญาณธาตุอันสม 
กัน .    เรียกวาหทัย  ในคําวา   อันอาศัยหทัย.    คําวา   อันอาศัยหทัย 
คืออันอาศัยหทัย    อาศัยจิต   รวมอาศัยจิต  ไปรวม   เกิดรวม  เกี่ยวของ 
สัมปยุตดวยจิต   เกิดข้ึนพรอมกัน   ดบัพรอมกัน   มีวัตถุเดียวกัน  มีอารมณ 
เดียวกันกับจิต      เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    อันเห็นไดยาก    อาศัยหทัย  
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   เพราะไดเห็นที่สิ้นสุด    ทีส่กัดกั้น    เราจึงไดมีความ 
           ไมยินดี  อนึ่ง  เราไดเห็นลูกศรอันเห็นไดยาก  อาศัยหทัย 
           ในสัตวทั้งหลายนั้น.  
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    [๘๐๙]  สตัวอันลูกศรใดปกติดแลว   ยอมแลนพลานไปสูทิศ  
           ทั้งปวง    เพราะถอนลูกศรน้ันเสียแล     ยอมไมแลนไป 
           ยอมไมลมจม. 
 

                            วาดวยลูกศร  ๗ ประการ 
           [๘๑๐]  ชื่อวา ลูกศร  ในคําวา   สัตวอันลูกศรใดปกติดแลวยอม 
แลนพลานไปสูทิศท้ังปวง    ไดแก  ลกูศร  ๗  ประการ     คือลกูศรราคะ 
ลูกศรโทสะ    ลูกศรโมหะ    ลูกศรมานะ    ลูกศรทิฏฐิ    ลูกศรความโศก 
ลูกศรความสงสัย. 
           ลูกศรราคะเปนไฉน  ความกําหนัด  ความกําหนัดนัก  ความยินดี 
ความชอบใจ  ความเพลิน  ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน    ความท่ี 
จิตกําหนัดนัก  ฯลฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมูล  นีช้ื่อวา   ลูกศรราคะ. 
           ลูกศรโทสะเปนไฉน  ความอาฆาตยอมเกิดวา  คนโนนไดประพฤติ 
ความพินาศแกเราแลว     ความอาฆาตยอมเกิดวา    คนโนนยอมประพฤติ 
ความพินาศแกเรา    ความอาฆาตยอมเกิดวา    คนโนนจักประพฤติความ 
พินาศแกเรา ฯลฯ    ความเปนคนดุราย    ความเพาะวาจาชั่ว    ความไม 
แชมชื่นแหงจิต  นี้ชื่อวา ลูกศรโทสะ. 
           ลูกศรโมหะเปนไฉน     ความไมรูในทุกข ฯลฯ     ความไมรูใน 
ปฏิปทาอันใหถึงความดับทุกข    ความไมรูสวนเบื้องตน     ความไมรูสวน 
เบื้องปลาย     ความไมรูสวนเบื้องตนและสวนเบื้องปลาย    ความไมรูใน 
ธรรมทั้งหลายท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   คือความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชานี้เปน 
ปจจัย   ความไมเห็น  ความไมตรัสรู  ความไมตามตรัสรู   ความไมตรัสรู  
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ชอบ     ความไมแทงตลอด    ความไมถือเหตุดวยดี    ความไมหยั่งรูเหตุ  
ความไมเพงพินิจ   ความไมพิจารณา   ความไมทําใหประจักษ   ความไม 
ผองแผว    ความเปนคนโง   ความหลง   ความหลงทั่ว   ความหลงพรอม 
อวิชชา    อวิชชาโอฆะ    อวิชชาโยคะ    อวิชชานุสัย    อวิชชาปริยุฏฐาน 
อวิชชาลังคี  (ลิ่มคืออวิชชา)  โมหะ  อกุศลมูล   นี้ชือ่วา ลูกศรโมหะ. 
           ลูกศรมานะเปนไฉน  ความถือตัววา  เราดีกวาเขา  ความถือตัววา 
เราเสมอเขา   ความถือตัววา   เราเลวกวาเขา    ความถือตัว   กิรยิาที่ถือตัว 
ความเปนผูถือตัว   ความใฝสูง   ความฟูข้ึน   ความทะนงตัว    ความยกตัว 
ความท่ีจิตใฝสูง  ดุจธง  นีช้ื่อวา   ลูกศรมานะ. 
           ลูกศรทิฏฐิเปนไฉน  สักกายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐  มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐ 
อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐    ทฏิฐิ    ความไปคือทิฏฐิ     รกเรี้ยวคือทิฏฐิ 
กันดารคือทิฏฐิ   เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ  ความดิ้นรนคือทิฏฐิ  เครื่องประกอบ 
คือทิฏฐิ   ความถือ  ความถือม่ัน    ความยึดมั่น  ความยึดถือทางผิด  คลอง- 
ผิด  ความเปนผิด  ลัทธิเดยีรถีย  ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต 
ความถือวิปลาส     ความถือผิด     ความถือแนนอนวาจริงในส่ิงท่ีไมจริง 
อันใดเห็นปานนี้    และทฏิฐิ  ๖๒   มปีระมาณเทาใด  นีช้ื่อวา  ลูกศรทิฏฐิ. 
           ลูกศรความโศกเปนไฉน  ความโศก  กิริยาที่โศก  ความเปนผูโศก 
ความโศกในภายใน  ความตรอมเตรียมในภายใน  ความเรารอนในภายใน 
ความแหงผากในภายใน     ความตรอมเตรียมแหงจิต     ความโทมนัสแหง 
บุคคลท่ีถูกความเส่ือมแหงญาติกระทบเขาบาง     ที่ถูกความเส่ือมแหงโภค- 
สมบัติกระทบเขาบาง     ที่ถูกความเส่ือมเพราะโรคกระทบเขาบาง    ทีถู่ก 
ความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง   ที่ถูกความเส่ือมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง  
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ที่ประจวบกับความเส่ือมอยางใดอยางหนึ่งบาง   ทีถู่กเหตุแหงทุกขอยางใด 
อยางหน่ึงกระทบเขาบาง  นี้ชื่อวา ลูกศรความโศก. 
           ลูกศรความสงสัยเปนไฉน    ความสงสัยในทุกข    ความสงสัยใน 
ทุกขสมุทัย      ความสงสัยในทุกขนิโรธ    ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  ความสงสัยในสวนเบื้องตน   ความสงสัยในสวนเบื้องปลาย  ความ 
สงสัยในสวนเบื้องตน และสวนเบื้องปลาย    ความสงสัยในธรรมท้ังหลายท่ี 
อาศัยกันเกิดข้ึน    คือความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชานี้เปนปจจัย     ความ 
สงสัย    กิริยาท่ีสงสัย   ความเปนผูสงสัย    ความเคลือบแคลง    ความลังเล 
ความเปนสองทาง   ความไมแนใจ   ความไมแนนอน   ความไมตกลงใจ 
ความไมอาจตัดสิน     ความไมกําหนดถือเอาได    ความท่ีจิตหว่ันไหวอยู 
ความติดขัดในใจ  นี้ชื่อวา  ลูกศรความสงสัย. 
 

                    วาดวยภาวะของสัตวที่ถูกลูกศร 
           [๘๑๑]  คําวา  สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว     ยอมแลนพลานไป 
สูทิศท้ังปวง   ความวา    สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว     คือแทงเขาไป 
ถูกตอง   ติดเสียบแนน   คาอยูแลว    ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย    ยอม 
ประพฤติทุจริตดวยวาจา     ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ     ยอมฆาสัตวบาง 
ลักทรัพยบาง   ตัดที่ตอบาง   ปลนโดยไมเหลือบาง   ปลนเฉพาะเรือนหลัง 
เดียวบาง    ดกัแยงชิงท่ีทางเปลี่ยวบาง   คบชูภรรยาบุรุษอ่ืนบาง   พูดเท็จ 
บาง  สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว  คือแทงเขาไปถูกตอง  ติด  เสียบแนน 
คาอยูแลว   ยอมแลน   แลนพลาน   วนเวียน   ทองเที่ยวไปแมอยางนี้.  
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           อน่ึง  สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว    คือแทงเขาไป   ถูกตอง   ติด  
เสียบแนน   คาอยูแลว    เมื่อแสวงหาโภคทรัพย   ยอมแลนไปสูมหาสมุทร 
ดวยเรือ   ฝาหนาว   ฝารอน   ถูกสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดดและสัตว 
เสือกคลานเบียดเบียน  ถกูความหิวระหายเบียดเบียน  ไปคุมพรัฐ   ไปตัก- 
โกลรัฐ   ไปตักกสิลรัฐ   ไปกาลมุขรัฐ  ไปมรณปารรัฐ   ไปเวสุงครัฐ  ไปเวรา- 
ปถรัฐ ไปชวรัฐ  ไปตัมพลิงครัฐ ไปวังกรัฐ  ไปเอฬวันธนรัฐ    ไปสุวรรณ- 
กูฏรัฐ  ไปสุวรรณภูมิรัฐ  ไปตัมพปณณิรัฐ   ไปสุปปารรัฐ   ไปภรุกรัฐ   ไป 
สุรัทธรัฐ   ไปอังคเณกรัฐ  ไปคังคณรัฐ    ไปปรมคังคณรัฐ  ไปโยนรัฐ  ไป 
ปนกรัฐ  ไปอัลลสัณฑรัฐ  ไปมรุกันตารรัฐ  เดินทางท่ีตองไปดวยเขา  เดิน 
ทางที่ตองไปดวยแกะ    เดินทางที่ตองไปดวยแพะ   เดินทางที่ตองโหนไป 
ดวยเชือกและหลัก   เดินทางที่ตองโดดลงดวยรมหนังแลวจึงเดินไปได  เดิน 
ทางที่ตองไปดวยพะองไมไผ    เดินทางตามทางนก    เดินทางตามทางหนู 
เดินทางตามซอกภูเขา  เดินทางตามลําธารท่ีตองไดไปตามเสนหวาย    เมื่อ 
แสวงหาไมได  ก็เสวยทุกขโทมนัสแมมีความไมไดเปนมูล   เมื่อแสวงหาได 
ครั้นไดแลวก็เสวยทุกขโทมนัสแมมีความรักษาเปนมูล   ดวยวิตกอยูวา  ดวย 
อุบายอะไรหนอ    พระราชาจึงจะไมริบทรัพยของเราไป    พวกโจรจะไม 
ลักไป  ไฟจะไมไหม   น้าํจะไมพัดไป   พวกทายาทที่ไมเปนท่ีรักไมเอาไป 
เมื่อเขารักษาคุมครองอยูอยางนี้   ทรัพยเหลาน้ันยอมวิบัติไป เขาก็เสวยทุกข 
โทมนัสแมมีการพลัดพรากทรัพยเปนมูล      สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว 
คือ  แทงเขาไป   ถูกตอง   ติด   เสียบแนน   คาอยูแลว   ยอมแลน   แลน 
พลาน  วนเวียน  ทองเที่ยวไปแมอยางน้ี  สัตวอันลกูศรโทสะ  ลูกศรโมหะ 
ลูกศรมานะ   ปกติดแลว   คือ แทงเขาไป  ถกูตอง  ติด  เสียบแนน   คา  
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อยูแลว  ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย  ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา   ยอม   
ประพฤติทุจริตดวยใจ     ยอมฆาสัตวบาง    ลักทรพัยบาง   ตัดที่ตอบาง 
ปลนโดยไมเหลือบาง     ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง    ดักแยงชิงท่ีทาง 
เปลี่ยวบาง  คบชูภรรยาบุรุษอ่ืนบาง  พูดเท็จบาง   สัตวอันลูกศรมานะปก 
ติดแลว   คือแทงเขาไป   ถูกตอง   ติด   เสียบแนน   คาอยูแลว    ยอมแลน 
แลนพลาน   วนเวียน   ทองเท่ียวไปแมอยางนี้. 
           สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว   คือ  แทงเขาไป   ถูกตอง  ติด  เสียบ 
แนน   คาอยูแลว   ยอมเปนคนเปลือยกาย   ไรมารยาท    เลียมอื   เขาเชิญ 
ใหมาริบภิกษาก็ไมมา    เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด   ไมรับภิกษาที่เขาแบงไว 
กอน   ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ  ไมรับภิกษาที่เขาเชื้อเชิญ     ไมรับภิกษา 
ปากหมอ    ไมรับภิกษาจากหมอขาว    ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณี 
ประตูนํามา     ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา    ไมรับภิกษาที่ 
บุคคลยืนครอมสากนํามา       ไมรับภิกษาของตน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู  
ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ       ไมรบัภิกษาของหญิงท่ีกําลังใหลูกดูดนม 
ไมรับภิกษาของหญิงท่ีคลอเคลียบุรุษ  ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว  ไม 
รับภิกษาในท่ีซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู   ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปน 
กลุม  ไมกินปลา  ไมกินเน้ือ  ไมดื่มสรุา  ไมดื่มเมรัย    ไมดื่มยาดอง  เขา 
รับภิกษาที่เรือนหลังเดียว   เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง   รับภิกษา 
ที่เรือน  ๒  หลัง    เยียวยาอัตภาพดวยขาว  ๒  คําบาง  ฯลฯ    รบัภิกษาที่ 
เรือน ๗ หลัง      เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง     เยียวยาอัตภาพดวย 
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง  ๒ ใบบาง  ฯลฯ  ๗  ใบบาง   กินอาหาร 
ที่เก็บคางไววันหน่ึงบาง  ๒  วันบาง  ฯลฯ    ๗ วันบาง   เปนผูประกอบ  
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ความขวนขวายในการบริโภคอาหารที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนน้ีบาง    สัตว   
อันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว   คือ   แทงเขาไป     ถกูตอง   ติด   เสยีบแนน 
คาอยูแลว   ยอมแลน   แลนพลาน   วนเวียน    ทองเท่ียวไปอยางนี้     อน่ึง 
สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว   คือ   แทงเขาไป   ถกูตอง   ติด   เสียบแนน 
คาอยูแลว    เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง   มีขาวฟางเปนภักษาบาง   มีลูก 
เดือยเปนภักษาบาง     มกีากขาวเปนภักษาบาง     มีสาหรายเปนภิกษาบาง 
มีขาวตังเปนภักษาบาง  มีกํายานเปนภักษาบาง   มหีญาเปนภักษาบาง   ม ี
โคมัยเปนภักษาบาง  มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร  บรโิภคผลไมหลน 
เยียวยาอัตภาพ   เขานุงหมผาปานบาง   ผาแกมกันบาง   ผาหอศพบาง   ผา 
เปลือกไมบาง     หนังเสือบาง    ผาบังสุกุลบาง   หนังเสือท้ังเล็บบาง    ผา 
คากรองบาง   ผาเปลือกปอกรองบาง   ผาผลไมกรองบาง  ผากัมพลทําดวย 
ผมคนบาง    ผากัมพลทําดวยชนปกนกเคาบาง    เปนผูถอนผมและหนวด 
คือ  เปนผูประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง     เปนผู 
ยืน  คือ  หามอาสนะ  (การน่ัง)  บาง   เปนผูกระหยง  คือ  ประกอบความ 
เพียรในการกระหยงบาง    เปนผูนอนบนหนาม  คือ  สําเร็จการนอนบน 
หนามบาง   สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง   สําเร็จการนอนบนเนิน 
ดินบาง  เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง  เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง  เปน 
ผูอยูกลางแจงบาง   เปนผูนั่งบนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง   เปนผูบริโภคคูถ 
คือ  ประกอบการขวนขวายในการบริโภคคูถบาง   เปนผูหามนํ้าเย็น   คือ 
ขวนขวายในการหามนํ้าเย็นบาง  เปนผูอาบนํ้าวันละ ๓ ครั้ง  คือ  ประกอบ 
ความขวนขวายในการลงนํ้าบาง    เปนผูประกอบความขวนขวายในการให 
กายเดือดรอน    เรารอนหลายอยางเชนนี้     สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว  
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คือ  แทงเขาไป   ถูกตอง   ติด   เสียบแนน    คาอยูแลว   ยอมแลน    แลน 
พลาน  วนเวียน  ทองเที่ยวไปแมอยางน้ี. 
           สัตวอันลูกศรความโศกปกติดแลว   คือแทงเขาไป   ถูกตอง     ติด 
เสียบแนน   คาอยูแลว   ยอมเศราโศก  ลําบากใจ  ราํพัน   ทุบอกคร่ําครวญ 
ถึงความหลงใหล  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ 
เรื่องเคยมีมาแลวในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ    หญิงคนหนึ่งมารดาตายไป 
หญิงน้ันเปนบา    มีจิตฟุงซานเพราะมารดาตาย   จากถนนน้ีเขาไปยังถนน 
โนน    จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน    พูดอยางนี้วา   ทานท้ังหลายเห็น 
มารดาฉันบางไหม  ทานท้ังหลายเห็นมารดาฉันบางไหม   ดูกอนพราหมณ 
เรื่องเคยมีมาแลวในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ    หญิงคนหนึ่งบิดาตายไป 
พ่ีชายนองชายตายไป...    พ่ีหญิงนองหญิงตายไป...  บุตรตายไป...   ธิดา 
ตายไป...   สามีตายไป  หญิงน้ันเปนบา  มีจิตฟุงซานเพราะสามีตาย  จาก 
ถนนนี้เขาไปยังถนนโนน    จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน   พูดอยางนี้วา 
ทานท้ังหลายเห็นสามีฉันบางไหม    ทานท้ังหลายเห็นสามีฉันบางไหม   ดู 
กอนพราหมณ     เรื่องเคยมีมาแลวในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ     บรุุษ 
คนหน่ึงมารดาตายไป     บุรุษน้ันเปนบา     มีจิตฟุงซานเพราะมารดาตาย 
จากถนนน้ีเขาไปยังถนนโนน     จากตรอกน้ี    เขาไปยังตรอกโนน     พูด 
อยางนี้วา ทานทั้งหลายเห็นมารดาฉันบางไหม   ทานทั้งหลายเห็นมารดาฉัน 
บางไหม  ดูกอนพราหมณ   เรื่องเคยมีมาแลวในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ 
บุรุษคนหนึ่งบิดาตายไป...  พ่ีชายนองชายตายไป...   พ่ีหญิงนองหญิงตาย 
ไป...     บุตรตายไป...    ธดิาตายไป...  ภรรยาตายไป   บุรุษน้ันเปนบา 
จิตฟุงซานเพราะภรรยาตาย    จากถนนนี้เขาไปยังถนนโนน     จากตรอกนี้   
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เขาไปยังตรอกโนน   พูดอยางนี้วา    ทานท้ังหลายเห็นภรรยาฉันบางไหม  
ทานท้ังหลายเห็นภรรยาฉันบางไหม    ดูกอนพราหมณ   เรื่องเคยมีมาแลว 
ในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ   หญิงคนหนึ่งไปสูสกุลแหงญาติ     พวกญาติ 
ของหญิงน้ัน      ปรารถนาจะพรากสามีเสีย    แลวยกหญิงน้ันใหแกบุรุษอ่ืน 
หญิงน้ันไมพอใจบุรุษอ่ืนนั้น     ครั้งน้ันแหละ    หญิงน้ันไดบอกกะสามีวา 
ขาแตทานลูกเจา      ญาติเหลาน้ีประสงคจะพรากทานแลวยกฉันใหบุรุษอ่ืน 
เราทั้งสองจักพากันตาย   ในทันใดนัน้    บุรุษก็ฟนหญิงน้ันขาด ๒ ทอน 
แลวก็ฆาตนเองพรอมดวยหวังวา    เราทั้งสองจักมี  (พบกัน ) ในโลกหนา 
สัตวอันลูกศรความโศกปกติดแลวคือแทงเขาไป   ถูกตอง    ติด  เสียบแนน 
คาอยูแลว    ยอมแลน   แลนพลาน   วนเวียน   ทองเท่ียวไปอยางนี้. 
           สัตวอันลูกศรความสงสัยปกติดแลว     คือแทงเขาไป  ถูกตอง   ติด 
เสียบแนน   คาอยูแลว  เปนผูแลนไปสูความสงสัยเคลือบแคลงเปนสองทาง 
วา   ในอดีตกาล   เราไดเปนแลวหรือหนอ๑    หรือเราไมไดเปนแลว    เรา 
ไดเปนอะไรแลวหรือหนอ   เราไดเปนแลวอยางไรหนอ   เราไดเปนอะไร 
มาแลวจึงเปนอะไรตอมาหนอ  ในอนาคตกาล  เราจักเปนหรือหนอ หรือ 
เราจักไมเปน   เราจักเปนอะไรหนอ   เราจักเปนอยางไรหนอ   เราจักเปน 
อะไรแลว   จึงจักเปนอะไรตอไปอีกหนอ  ในปจจุบันกาลบัดนี้    ก็มีความ 
สงสัยอยู  ณ  ภายในวา    เรายอมเปนหรือหนอ    หรือเรายอมไมเปน   เรา 
ยอมเปนอะไรหรือหนอ  เรายอมเปนอยางไรหนอ   เราเปนสัตวมาแตไหน 
หนอ   เราจักเปนสัตวไปเกิดที่ไหนหนอ    สัตวอันลูกศรความสงสัยปกติด 
 
๑.  ความสงสัย ๑๖  อยาง  คือ  อดีตกาล  ๕  อนาคตกาล  ๕  ปจจุบันกาล  ๖  เรียกวาโสฬสกังขา.  
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แลว   คือแทงเขาไป    ถูกตอง   ติด   เสียบแนน    คาอยูแลว     ยอมแลน 
แลนพลาน  วนเวียน  ทองเท่ียวไปอยางนี้   สัตวนั้นยอมปรุงแตงใหลูกศร 
เหลาน้ันเกิด  ก็แลนไปสูทิศตะวันออก   แลนไปสูทิศตะวันตก   แลนไปสู 
ทิศเหนือ แลนไปสูทิศใต  ดวยสามารถแหงการปรุงแตงใหลูกศรเกิด  สัตว 
เปนผูละอภิสังขารคือลูกศรเหลาน้ันไมไดแลว      เพราะเปนผูละอภิสังขาร 
คือลูกศรไมได   จึงแลนไปในคติ   แลนไปในนรก  แลนไปในดิรัจฉาน- 
กําเนิด  แลนไปในเปรตวิสัย   แลนไปในมนุษยโลก   แลนไปในเทวโลก 
ยอมแลน  แลนพลาน   วนเวียน   ทองเท่ียวไปจากคตินี้สูคติโนน     จาก 
อุปบัตินี้สูอุปบัติโนน    จากปฏิสนธินี้สูปฏิสนธิโนน     จากภพนี้สูภพโนน 
จากสงสารน้ีสูสงสารโนน   จากวัฏฏะนี้สูวัฏฏะโนน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว   ยอมแลนพลานไป  สูทิศทั้งปวง. 
           [๘๑๒]  คําวา    เพราะถอนลูกศรน้ันเสียแลว    ยอมไมแลนไป 
ยอมไมลมจม   ความวา  สัตวถอน   ถอด  ชกั   ดึง  ฉุด   กระชากออก 
ละเวน    บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถงึความไมมี   ซึ่งลูกศรราคะ    ลูกศร 
โทสะ   ลูกศรโมหะ   ลกูศรมานะ   ลกูศรทิฏฐิ   ลกูศรความโศก   ลูกศร 
ความสงสัยนั้นไดแลว     ยอมไมแลนไปสูทิศตะวันออก    ไมแลนไปสูทิศ 
ตะวันตก     ไมแลนไปสูทิศเหนือ     ไมแลนไปสูทิศใต     สัตวเปนผูละ 
อภิสังขารคือถูกศรเหลาน้ันไดแลวเพราะเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรไดแลว 
จึงไมแลนไปในคติ     ไมแลนไปในนรก     ไมแลนไปในดิรจัฉานกําเนิด 
ไมแลนไปในเปรตวิสัย     ไมแลนไปในมนุษยโลก   ไมแลนไปในเทวโลก 
ไมแลนไป  แลนพลาน  วนเวียน  ทองเที่ยวไป  จากคตินี้สูคติโนน    จาก 
อุปบัตินี้สูอุปบัติโนน    จากปฏิสนธินี้สูปฏิสนธิโนน    จากภพนี้สูภพโนน  
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จากสงสารน้ีสูสงสารโนน    จากวัฏฏะนี้สูวัฏฏะโนน   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   
เพราะถอนลูกศรน้ันเสียแลว     ยอมไมแลนไป.    คําวา    ยอมไมลมจม 
ความวา    ไมลมจม    ไมจมพรอม    ไมลมลง   ไมจมสง    ไมตกลงไป 
ในกามโอฆะ  ในภวโอฆะ  ในทิฏฐิโอฆะ  ในอวิชชาโอฆะ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา    เพราะถอนลูกศรน้ันเสียแลว    ยอมไมแลนไป    ยอมไมลมจม 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว    ยอมแลนพลานไปสูทิศ 
           ทั้งปวง    เพราะถอนลูกศรน้ันเสียแลว   ยอมไมแลนไป 
           ยอมไมลมจม. 
    [๘๑๓]    ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงการศึกษา   ในเพราะกามคุณ 
           เปนที่พัวพันในโลก    บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการ 
           ศึกษาหรือในกามคุณเหลาน้ัน       รูชัดกามท้ังหลายโดย 
           ประการทั้งปวงแลว    พึงศึกษาความดับของตน. 
 

                             วาดวยศึกษาเพื่อไดกามคุณ 
           [๘๑๔]   ชื่อวา   การศึกษา  ในคําวา    ชนทั้งหลายกลาวถึงการ 
ศึกษา    ในเพราะกามคุณเปนที่พัวพันในโลก  ไดแก  การศึกษาเรื่องชาง 
การศึกษาเรื่องมา  การศึกษาเรื่องรถ   การศึกษาเรื่องธนู   ความเปนหมอ 
เสกเปา ความเปนหมอทางผาตัด   ความเปนหมอทางยา  ความเปนหมอทาง 
ภูตผี  ความเปนหมอทางกุมาร.  คําวา  ยอมกลาวถึง  ความวา  กลาวถึง 
พูดถึง   เลาถงึ   แสดงถึง   แถลงถึง   อีกอยางหนึ่ง   ยอมกลาวถงึ  คือยอม  
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เรียน  เลาเรียน   ทรงจํา  เขาไปทรงจํา  เขาไปกําหนด   เพ่ือไดเฉพาะซึ่ง 
กามคุณเปนท่ีพัวพัน.    เบญจกามคุณ  คือ๑รูปที่รูแจงดวยจักษุ  ที่นาปรารถนา 
พอใจ  ชอบใจ  รักใคร อันประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
เรียกวากามคุณเปนที่พัวพัน.   เหตุไร   เบญจกามคุณ   จึงเรียกวากามคุณ  
เปนที่พัวพัน.  เทวดาและมนุษย  ยอมปรารถนา  ยนิดี  รกัใคร  ชอบใจ 
กามคุณโดยมาก   เหตุนั้น  เบญจกามคุณ  จึงเรียกวากามคุณเปนที่พัวพัน. 
คําวา   ในโลก   คือในมนุษยโลก    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ชนท้ังหลาย 
ยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณเปนที่พัวพันในโลก. 
           [๘๑๕]    บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษา  หรือในกาม- 
คุณเหลาน้ัน  ความวา  บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษา  หรือใน 
เบญจกามคุณเหลาน้ัน    คือพึงเปนผูไมนอม  ไมโนม    ไมโอนเอน   ไม 
นอมใจไปในการศึกษาหรือในเบญจกามคุณเหลาน้ัน     ไมพึงเปนผูมีการ 
ศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลาน้ันเปนใหญ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  บุคคล 
พึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือในเบญจกามคุณเหลาน้ัน. 
           [๘๑๖]  คําวา   รูชดั   ในคําวา  รูชัดกามท้ังหลายโดยประการ 
ทั้งปวง  ความวา    แทงตลอดแลววา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง    สังขาร 
ทั้งปวงเปนทุกข ฯลฯ   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา      สิ่งน้ัน 
ทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา  โดยประการท้ังปวง  คือท้ังปวง 
โดยกําหนดท้ังปวง ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง  ไมเหลือ  ไมมสีวนเหลือ. 
คําวา  โดยประการท้ังปวง  เปนเครื่องกลาวรวมหมดโดย   อุทานวา  กาม 
กามมี  ๒  อยาง      คือวัตถุกาม   ๑    กิเลสกาม   ๑   ฯลฯ     นีเ้รียกวา 
 
๑. บาลีคงตกหายไป จึงมีแตรูป นาจะมีเสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะดวย. 
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วัตถุกาม ฯลฯ    นี้เรียกวากิเลสกาม   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   รูชัดกาม  
ทั้งหลายโดยประการทั้งปวง. 
           [๘๑๗]  ชื่อวา ศึกษา ในคําวา  พึงศึกษาความดับของตน ไดแก 
สิกขา ๓ อยาง    คืออธิศีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา    อธิปญญาสิกขา ฯลฯ 
นี้ชื่อวา    อธิปญญาสิกขา.   คําวา  ความดับของตน  ความวา   พึงศึกษา 
แมอธิศีล  ศกึษาแมอธิจิต   ศึกษาแมอธิปญญา  เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 
เพ่ือความเขาไปสงบ   เพ่ือความเขาไปสงบวิเศษ  เพ่ือความดับ  เพ่ือความ 
สละคืน  เพ่ือความระงับ  ซึ่งราคะ  โทสะ  โมหะ ฯลฯ  อกุสลาภิสังขาร 
ทั้งปวงของตน  เมื่อนึกถึงสิกขา  ๓  เหลาน้ีก็พึงศึกษา เมื่อรูก็พึงศึกษา ฯลฯ 
เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรม   ที่ควรทําใหแจงก็พึงศึกษา   ประพฤติโดยเอ้ือเฟอ 
ประพฤติโดยเอ้ือเฟอดวยดี    สมาทานประพฤติ    เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา 
พึงศึกษาความดับของตน   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ชนท้ังหลายกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณ  เปน 
           ที่พัวพันในโลก  บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษา 
           หรือในกามคุณเหลาน้ัน    รูชัดกามท้ังหลายโดยประการ 
           ทั้งปวงแลว  พึงศึกษาความดับของตน. 
    [๘๑๘]   บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ  ไมคะนอง  ไมมมีายา  ปราศ- 
           จากตําสอเสียด  มนุีไมพึงมีความโกรธ    พึงขามพนความ 
           โลภอันลามก  และความหวงแหน. 
           [๘๑๙]   คําวา พึงเปนผูมีสัจจะ  ในคําวา  บคุคลพึงเปนผูมีสัจจะ 
ไมคะนอง    ความวา    พึงเปนผูประกอบดวยสัจวาจา      ประกอบดวย  
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สัมมาทิฏฐิประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พึงเปน 
ผูมีสัจจะ.   คําวา  ไมคะนอง  ความวา  ความคะนองมี ๓ อยาง  คือความ 
คะนองทางกาย   ๑   ความคะนองทางวาจา ๑  ความคะนองทางจิต ๑ ฯลฯ 
นี้ชื่อวาความคะนองทางจิต    ความคะนอง ๓ อยางนี้       อันบุคคลใดละ 
ตัดขาด   สงบ  ระงับแลว  ทําไมใหควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
บุคคลน้ัน     เรียกวาผูไมคะนอง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  บุคคลพึงเปนผูมี  
สัจจะ   ไมคะนอง. 
                     

                          วาดวยความเปนผูมีมายา 
           [๘๒๐]   ความประพฤติลวงเรียกวา   มายา  ในคําวา   ไมมมีายา 
ปราศจากคําสอเสียด  ความวา  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ประพฤติทุจริตดวย  
กาย  ประพฤติทุจริตดวยวาจา  ประพฤติทุจริตดวยใจ  ยอมต้ังความปรารถนา 
ลามกเพราะเหตุจะปกปดทุจริตน้ัน   ยอมปรารถนาวา   ใคร ๆ อยารูจักเรา 
(วาเราประพฤติชั่ว)  ยอมดําริวา  ใคร ๆ อยารูจักเรา  คิดวา  ใคร ๆ อยา 
รูจักเรา    ดังน้ี     แลวก็กลาววาจา  (วาตนไมมีความประพฤติชัว่)  คิดวา 
ใครๆ  อยารูจักเรา   ดังน้ีแลวก็บากบ่ันดวยกาย  (เพ่ือจะปกปดความประ- 
พฤติชั่วของตน).  
           ความลวง  ความเปนผูลวง   กริิยาเปนเครื่องปกปด   กริยิาที่ซอน 
ความจริง   กริิยาบังความผิด   กริิยาท่ีซอนความผิด   กิริยาที่พรางความชั่ว 
กิริยาที่ซอนความชั่ว   ความทําใหลับ  ความไมเปดเผย   กริิยาท่ีคลุมความผิด 
กิริยาที่ชั่ว    นี้เรียกวามายา.    มายาน้ี     อันบุคคลใดละ   ตัดขาด   สงบ 
ระงับแลว    ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   บุคคลน้ัน  
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เรียกวา  ผูไมมีมายา.  ชื่อวา  คําสอเสียด  ในคําวา ปราศจากคําสอเสียด   
ความวา     บคุคลบางคนในโลกน้ี     เปนผูมีวาจาสอเสียด ฯลฯ  บุคคล 
มุงใหเขาแตกกันยอมนําคําสอเสียดเขาไปอยางนี้     คําสอเสียดนี้    อันบุคคล 
ใดละ   ตัดขาด   สงบ    ระงับแลว     ทําไมใหควรเกิดข้ึน     เผาเสียแลว 
ดวยไฟคือญาณ    บุคคลน้ัน      เรียกวาผูปราศจากคําสอเสียด      คือมีคํา 
สอเสียดปราศจากไป    เพราะฉะน้ัน     จึงชื่อวา    ไมมีมายา     ปราศจาก 
คําสอเสียด. 
           [๘๒๑]  ขอวา    มุนีไมพึงมีความโกรธ     พึงขามพนความโลภ 
อันลามกและความหวงแหน  ความวา  ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ผูไม 
มีความโกรธ   ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอน   ความโกรธยอมเกิดดวย 
เหตุ  ๑๐  อยาง  ฯลฯ   ความโกรธนั้น       อันมุนีใดละ   ตัดขาด    สงบ 
ระงับแลว     ทําไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    มุนีนั้น 
เรียกวาผูไมมีความโกรธ   เพราะมุนีนั้นละความโกรธ   กําหนดรูวัตถุแหง 
ความโกรธ    ตัดเสียซึ่งเหตุแหงความโกรธแลว   จึงชื่อวาผูไมมีความโกรธ 
ชื่อวาความโลภ    คือความโลภ    กิริยาท่ีโลภ     ความเปนผูโลภ  ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู   ความตระหน่ี  ๕ อยาง  เรียกวาความหวงแหน 
ไดแกความตระหน่ีอาวาส  ฯลฯ  ความถือเอาไว    เรียกวาความตระหน่ี. 
คําวา  มุนี  ความวา ญาณเรียกวา โมนะ  ไดแกปญญา  ความรูทั่ว ฯลฯ 
กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังวาขาย  บุคคลน้ันชื่อวามุนี. 
คําวา   มุนีไมพึงมีความโกรธ   พึงขามพนความโลภอันลามกและความ 
หวงแหน  ความวา  มุนีไดขาม  ขามข้ึน    ขามพน    กาวลวง    ลวงเลย  
เปนไปลวงแลว     ซึ่งความโลภอันลามกและความหวงแหน   เพราะฉะนั้น  
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จึงชื่อวา มุนีมุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกหวงแหน 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ      ไมคะนอง      ไมมมีายา 
           ปราศจากคําสอเสียด  มุนีไมพึงมีความโกรธ   พึงขามพน 
           ความโลภอันลามก  และความหวงแหน. 
    [๘๒๒]  นรชนพึงปราบความหลบั    ความเกียจคราน   ความ 
           ยอทอ  ไมพึงอยูดวยความประมาท  ไมพึงต้ังอยูในความ 
           ดูหมิน่  พึงเปนผูมีใจนอม   ปรนนิพพาน. 
 

                            วาดวยความเกียจคราน 
           [๘๒๓]  ชื่อวา  ความหลับ  ในคําวา   พึงปราบความหลับ   ความ 
เกียจคราน ความยอทอ คือความท่ีกายเปนไข   ความที่กายไมควรแกการ 
งาน  อาการที่หยุด  อาการท่ีพัก    อาการท่ีพักผอน ณ ภายใน  ความงวง 
ความหลับ  กิริยาที่โงกงวง  กิริยาที่หลับ   ความเปนผูหลับ.  ชื่อวาความ 
เกียจคราน  คือความคราน  กริิยาที่คราน  ความเปนผูมีใจคราน    ความ 
เกียจคราน  กิริยาที่เกียจคราน  ความเปนผูเกียจคราน.   ชื่อวาความยอทอ 
คือความท่ีจิตเปนไข   ความท่ีจิตไมควรแกการงาน  กิริยาที่หดหู   กิริยา 
ยนยอ ความยอทอ  กิริยาที่ยอทอ   ความที่จิตยอทอ  ความหดหู    กริิยา 
ที่หดหู  ความที่จิตหดหู.  คําวา นรชนพึงปราบความหลับ   ความเกียจ- 
คราน  ความยอทอ   ความวา    นรชนพึงปราบปราม   ครอบงํา   กดข่ี  
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กําจัด  ซึ่งความหลับ   ความเกียจคราน  ความยอทอ    เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  นรชนพึงปราบความหลับ  ความเกียจคราน  ความยอทอ. 
           [๘๒๔]  ความประมาท   ในคําวา   ไมพึงอยูดวยความประมาท 
ความกลาวถึง     ความปลอย    หรือความเพ่ิมเติมซ่ึงความปลอยซ่ึงจิตใน 
เบญจกามคุณ   เพราะกายทุจริต    วจีทุจริต  มโนทุจริต      หรอืการไมทํา 
ความเอ้ือเฟอ    การไมทาํความติดตอ   การทําความหยุดเนือง ๆ    ความ 
ประพฤติยอหยอน  ความปลงฉันทะ    ความทอดธุระ   ความไมซองเสพ 
ความไมเจริญ  ความไมทําใหมาก  ความไมต้ังใจ  ความไมหม่ันประกอบ 
ในการเจริญธรรมทั้งหลายฝายกุศล   ชื่อวาความประมาท.   ความประมาท 
กิริยาที่ประมาท  ความเปนผูประมาท  เห็นปานน้ี   เรียกวาความประมาท. 
คําวา   ไมพึงอยูดวยความประมาท  ความวา  ไมพึงรวม  ไมพึงอยูอาศัย  
ไมพึงอยูรวมดวยความประมาท   คือ  พึงละ   บรรเทา   ทําใหสิน้ไป  ให 
ถึงความไมมีซึ่งความประมาท  พึงเปนผูงด  งดเวน    เวนขาด  ออก  สลัด 
ออก   พนขาด   ไมเกี่ยวของความประมาท   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดง 
กิเลสอยู    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ไมพึงอยูดวยความประมาท. 
           [๘๒๕]  ชื่อ ความดูหมิ่น  ในคําวา   ไมพึงต้ังอยูในความดูหมิ่น 
มีอธิบายวา   บุคคลบางคนในโลกนี ้  ยอมดูหม่ินผูอ่ืนโดยชาติบาง   โดย 
โคตรบาง  ฯลฯ   โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง   ความถือตัว    กริิยาท่ี 
ถือตัว  ความเปนผูถือตัว  ความกําเริบข้ึน  ความฟูข้ึน  ความถือตัวดังวา 
ธงชัย ความประคองจิตไว     ความท่ีจิตใครเปนดังวาธงยอดเห็นปานน้ี 
เรียกวา ความดูหม่ิน.  คําวา  ไมพึงต้ังอยูในความดูหมิ่น  ความวา ไมพึง 
ต้ังอยู   ดํารงอยูในความดูหม่ิน   คือ  พึงละ  บรรเทา ทําใหสิ้นไป  ใหถึง  
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ความไมมีซึ่งความดูหม่ิน  พึงเปนผูงด  งดเวน   เวนขาด  ออก  สลัดออก 
พนขาด    ไมเกี่ยวของความดูหม่ิน    พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงต้ังอยูในความดูหม่ิน. 
 

                            วาดวยทําบุญตองมุงนิพพาน 
           [๘๒๖]   คําวา  นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน   ความวา 
นรชนบางคนในโลกนี ้  ใหทาน  สมาทานศีล  รักษาอุโบสถกรรม  เขาไป 
ต้ังไวซึ่งนํ้าด่ืมน้ําใช  กวาดบริเวณ  ไหวพระเจดีย บูชาดวยเครื่องหอมและ 
ดอกไมที่พระเจดีย ทําประทักษิณพระเจดีย บําเพ็ญกุศลที่ควรบําเพ็ญอยาง 
ใดอยางหน่ึงอันเปนไตรธาตุ    ก็ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงคติ    ไมบําเพ็ญ 
เพราะเหตุแหงอุปบัติ      ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงปฏิสนธิ       ไมบําเพ็ญ 
เพราะเหตุแหงภพ   ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงสงสาร    ไมบําเพ็ญเพราะเหตุ 
แหงวัฏฏะ  เปนผูมีความประสงคในอันพรากออกจากทุกข  มีใจนอมโนม 
โอนไปในนิพพาน     ยอมบําเพ็ญกุศลทั้งปวงน้ัน     แมเพราะเหตุอยางนี้  
ดังน้ี   จึงชื่อวา  นรชนพงึเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. 
           อน่ึง   นรชนบังคับจิตใหกลับจากสังขารธาตุอันเปนไปในไตรภูมิทั้ง- 
ปวง    นอมจิตเขาไปในอมตธาตุวา   ธรรมชาติใด   คือ  ความสงบแหง 
สังขารทั้งปวง    สละคืนแหงอุปธิทั้งปวง   ความส้ินตัณหา    ความสํารอก 
ตัณหา  ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด  ธรรมชาติ  
นี้สงบ  ประณีต  แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้    จึงชื่อวา   นรชนพึงเปนผูมีใจ 
นอมไปในนิพพาน.   
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           สมจริงดังพระพุทธภาษิตวา 
                   บัณฑิตทั้งหลาย     ยอมไมใหทานเพราะเหตุแหงสุข   
           อันกอใหเกิดอุปธ ิ     แตบัณฑติเหลาน้ันยอมใหทานเพ่ือ 
           ความหมดสิ้นอุปธ ิ  เพ่ือนิพพานอันไมมีภพตอไป   โดย 
           สวนเดียว    บัณฑติท้ังหลาย    ยอมไมเจริญฌานเพราะ 
           เหตุแหงสุขอันกอใหเกิดอุปธิ   เพ่ือภพตอไป   แตบัณฑติ 
           เหลาน้ัน    ยอมเจริญฌานเพ่ือความหมดสิน้อุปธิ     เพ่ือ 
           นิพพานอันไมมีภพตอไปโดยสิ้นเดียว   บณัฑิตเหลาน้ัน 
           มุงนิพพาน  มีจิตเอนไปในนิพพาน  นอมจติไปในนิพพาน 
           ยอมใหพาน   บัณฑิตเหลาน้ัน   ยอมเปนผูมีนิพพานเปน 
           เบื้องหนา   เหมอืนแมน้ําท้ังหลายไหลไปสูทะเลฉะนั้น. 
           เพราะฉะนี้   จึงชื่อวา  นรชนพึงเปนเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   นรชนพึงปราบความหลบั   ความเกียจคราน    ความ 
           ยอทอ   ไมพึงอยูดวยความประมาท   ไมพึงต้ังอยูในความ 
           ดูหมิน่  พึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. 
    [๘๒๗]  นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ  ไมพึงทําความเสนหา 
           ในรูป  พึงกําหนดรูมานะ  และพึงประพฤติเวนจากความ 
          ผลุนผลัน.  
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                     วาดวยมุสาวาทมีดวยอาดาร  ๓  ฯลฯ 
           [๘๒๘]  มุสาวาท  เรียกวา   ความพูดเท็จ  ในคําวา   นรชนพึง 
ออกจากความพูดเท็จ    บุคคลบางคนในโลกนี ้   อยูในที่ประชุม   อยูใน 
ประชุมชน   อยูในทามกลางญาติ  อยูในทามกลางขาราชการ  หรืออยูใน 
ราชสกุล  เขาถูกนําไปถามเปนพยานวา  บุรุษผูเจริญ    มาเถิด  ทานรูสิ่งใด 
ก็จงบอกส่ิงน้ัน   บุคคลน้ันเมื่อไมรูก็บอกวารูบาง  เมื่อรูก็บอกวาไมรูบาง 
เมื่อไมเห็นก็บอกวาเห็นบาง     เมื่อเห็นก็บอกวาไมเห็นบาง    เปนผูกลาว 
คําเท็จท้ังท่ีรู  เพราะเหตุตนบาง  เพราะเหตุผูอ่ืนบาง   เพราะเห็นแกอามิส 
เล็กนอยบาง   ดวยประการดังนี้   นี้เรยีกวา  ความพูดเท็จ. 
           อีกอยางหนึ่ง   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓   อาการ     อาการ ๕ 
อาการ ๖   อาการ  ๗   อาการ ๘  ฯลฯ   มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ นี้. 
คําวา   นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ   ความวา  ไมพึงดําเนิน   ไมพึง 
ประกอบ  ไมพึงนําเขาไปดวยความพูดเท็จ   พึงละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป 
ใหถึงความไมมี   ซึ่งความพูดเท็จ   พึงเปนผูงด   เวน  เวน เฉพาะ   ออก 
สลัดออก    พนขาด    ไมเกี่ยวของความพูดเท็จ    พึงเปนผูมีจิตปราศจาก 
แดนกิเลสอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ. 
           [๘๒๙]  ชื่อวารูป    ในคําวา   ไมพึงทําความเสนหาในรปู    คือ 
มหาภูตรูป และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป  ๔.  คําวา ไมพึงทําความเสนหา 
ในรูป  ความวา ไมควรทําความเสนหา  ไมควรทําความพอใจ  ไมควรทํา 
ความรัก  ไมควรทําความกําหนัดในรูป  คือ ไมใหเกิด   ไมใหเกิดพรอม 
ไมใหบังเกิด   ไมใหบังเกิดเฉพาะ    เพราะฉะน้ัน     ชื่อวา  ไมพึงทําความ 
เสนหาในรูป.  
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                           วาดวยมานะลักษณะตาง ๆ   

           [๘๓๐]  ชื่อวามานะ   ในคําวา  พึงกําหนดรูมานะ    คือ  มานะ 
อยางหนึ่ง  ไดแกความฟูข้ึนแหงจิต.  มานะ  ๒  อยาง ไดแกมานะในความ 
ยกตน ๑  มานะในความขมผูอ่ืน  ๑.  มานะ ๓ อยาง  ไดแกมานะวา  เราดี 
กวาเขา ๑   มานะวา   เราเสมอเขา ๑   มานะวา   เราเลวกวาเขา ๑.   มานะ 
๔ อยาง   ไดแกบุคคลใหมานะเกิดเพราะลาภ  ๑  ใหมานะเกิดเพราะยศ ๑ 
ใหมานะเกิดเพราะสรรเสริญ   ๑   ใหมานะเกิดเพราะสุข  ๑.   มานะ  ๕  อยาง 
ไดแกบุคคลใหมานะเกิดวา    เราไดรปูที่ชอบใจ .  ใหมานะเกิดวา  เรา 
ไดเสียงที่ชอบใจ  ๑   ใหมานะเกิดวา  เราไดกลิ่นทีช่อบใจ  ๑  ใหมานะเกิด 
วา  เราไดรสท่ีชอบใจ  ๑   ใหมานะเกิดวา  เราไดโผฏฐัพพะท่ีชอบใจ  ๑. 
มานะ  ๖  อยาง    ไดแกบคุคลใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงจักษุ ๑ 
ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงหู  ๑       ใหมานะเกิดเพราะความถึง 
พรอมแหงจมูก  ๑   ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงลิ้น ๑  ใหมานะ 
เกิดเพราะความถึงพรอมแหงกาย ๑  ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหง 
ใจ   ๑.  มานะ ๗  อยาง  ไดแกความถือตัว ๑  ความดูหม่ิน  ๑  ความถือตัว 
และความดูหม่ิน ๑  ความถือตัวตํ่า  ๑   ความถือตัวสูง ๑    ความถือตัววา 
เรามั่งมี  ๑  ความถือตัวผิด  ๑.  มานะ  ๘ อยาง    ไดแกบุคคลใหความถือ 
ตัวเกิดเพราะลาภ ๑    ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะความเส่ือมลาภ ๑    ให 
ความถือตัวเกิดเพราะยศ   ๑     ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะความเส่ือมยศ ๑ 
ใหความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ  ๑      ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะ 
ความนินทา ๑  ใหความถือตัวเกิดเพราะสุข  ๑  ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะ 
ทุกข ๑.   มานะ  ๙  อยาง   ไดแกมานะวา  เราดีกวาคนที่ดี  ๑   มานะวา  
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เราเสมอกับคนที่ดี  ๑   มานะวา   เราเลวกวาคนท่ีดี  ๑  มานะวา   เราดีกวา  
ผูเสมอกัน   ๑    มานะวา   เราเสมอกับผูเสมอกัน  ๑   มานะวา   เราเสมอ 
กับผูเลว ๑    มานะวา   เราดีกวาผูเลว ๑    มานะวา   เราเสมอกับผูเลว  ๑ 
มานะวา   เราเลวกวาผูเลว  ๑.   มานะ ๑๐  อยาง   ไดแกบุคคลบางคนใน 
โลกนี ้   ยังมานะ  ใหเกิดเพราะชาติบาง   เพราะโคตรบาง  ฯลฯ   เพราะ 
วัตถุอ่ืน ๆ บาง  ความถือตัว  กิริยาที่ถอืตัว    ความเปนผูถือตัว    ความ 
กําเริบข้ึน  ความฟูข้ึน  มานะดังวา  ธงชัย  มานะอันประคองจิตไว  ความ 
ที่จิตใครดังวาธงยอดเห็นปานนี้   นี้เรยีกวา  มานะ. 
           คําวา    พึงกําหนดรูมานะ      ความวา     พึงกําหนดรูมานะดวย 
ปริญญา  ๓  คือ  ญาตปริญญา   ตีรณปริญญา  ปหานปริญญา. 
           ญาตปริญญาเปนไฉน  นรชนยอมรูจักมานะ  คือ  ยอมรูยอมเห็นวา 
นี้เปนมานะอยางหน่ึง    ไดแกความฟูข้ึนแหงจิต     นี้เปนมานะ ๒ อยาง 
ไดแกมานะในการยกตน     มานะในการขมผูอ่ืน  ฯ ลฯ.     นี้เปนมานะ 
๑๐  อยาง     ไดแกบุคคลบางคนในโลกน้ี      ยังมานะใหเกิดเพราะชาติบาง 
เพราะโคตรบาง  ฯลฯ  เพราะวัตถุอ่ืน ๆ บาง  นีช้ื่อวา   ญาตปริญญา. 
           ตีรณปริญญา   เปนไฉน     นรชนรูอยางนี้แลวยอมพิจารณามานะ 
โดยความเปนของไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  ฯลฯ  โดยอุบายเปนเครื่อง 
สลัดทุกข  นีช้ื่อวา   ตีรณปริญญา. 
           ปหานปริญญาเปนไฉน      นรชนพิจารณาอยางนี้แลว     ยอมละ 
บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมีซึ่งมานะ  นี้ชื่อวา  ปหานปริญญา. 
           คําวา  ฟงกําหนดรูมานะ  คือ  พึงกําหนดรูมานะดวยปริญญา ๓ นี้  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงกําหนดรูมานะ.                             
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           [๘๓๑]  ความประพฤติผลุนผลัน   ในคําวา  พึงประพฤติเวนจาก 
ความผลุนผลัน     เปนไฉน     ความประพฤติดวยราคะแหงคนผูกําหนัด. 
ความประพฤติดวยโทสะแหงคนผูขัดเคือง    ความประพฤติดวยโมหะแหง 
คนผูหลง  ความประพฤติดวยมานะแหงคนท่ีมานะผูกพัน    ความประพฤติ 
ดวยทิฏฐิแหงคนผูถือม่ัน     ความประพฤติดวยอุทธัจจะแหงคนผูถึงความ 
ฟุงซาน    ความประพฤติดวยวิจิกิจฉาแหงคนผูถึงความไมตกลง    ความ 
ประพฤติดวยอนุสัยแหงคนผูถึงโดยเร่ียวแรง     ชือ่วาความประพฤติผลุน- 
ผลัน  (แตละอยาง)  นี้ชื่อวา  ความประพฤติผลุนผลัน.                      
           คําวา พึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน  ความวา   นรชนพึงเปน 
ผูงด  เวน   เวนเฉพาะ   ออก  สลัดออก  พนขาด  ไมเกี่ยวของดวยความ 
ประพฤติผลุนผลัน    พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู    พึงประพฤติ 
เที่ยวไป  ผลดัเปลี่ยนอิริยาบถเปนไปรักษา  บํารุง เยียวยา  เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา   พึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน     เพราะเหตุนั้น    พระผูม ี
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ    ไมพึงทําความเสนหา 
           ในรูป   พึงกําหนดรูมานะ   และพึงประพฤติเวนจากความ 
           ผลุนผลัน. 
    [๘๓๒]   ไมพึงยินดีสังขารเกา   ไมพึงทําความชอบใจในสงัขาร 
           ใหม  เมื่อสังขารเสือ่มไป    ก็ไมพึงเศราโศก    ไมพึงเปน 
           ผูอาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวของ.  
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           [๘๓๓]  คําวา    ไมพึงยินดีสังขารเกา    ความวา   รูป   เวทนา   
สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ทีล่วงแลว  เรียกวา  สงัขารเกา   บคุคลไมควร 
ยินดี  ไมควรบนถึง  ไมควรติดใจ  ซึ่งสังขารทั้งหลายที่ลวงแลวดวยสามารถ 
แหงตัณหา   ดวยสามารถแหงทิฏฐิ   พึงละ   บรรเทา   ทําใหสิ้นไป   ให 
ถึงความไมมี    ซึ่งความชอบใจ    ความบนถึง    ความติดใจ    ความถือ 
ความยึดถือ  ความถือม่ัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงยินดีสังขารเกา. 
           [๘๓๔]  คําวา  ไมพึงทําความชอบใจสังขารใหม   ความวา  รูป 
เวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณ    เปนปจจุบัน    เรียกวา    สงัขารใหม 
ไมควรทําความชอบใจ  ความพอใจ  ความรัก  ความกําหนัด   ในสังขาร 
ทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน   ดวยสามารถแหงตัณหา  ดวยสามารถแหงทิฏฐิ  คือ 
ไมใหเกิดพรอม  ไมใหบงัเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม. 
           [๘๓๕]   คําวา  เมื่อสังขารเสือ่มไป   ไมพึงเศราโศก     ความวา 
เมื่อสังขารเสื่อมไป    เสียไป    ละไป   แปรไป    หายไป   อันตรธานไป 
ไมพึงเศราโศก   ไมพึงลําบากใจ  ไมพึงถือม่ัน   ไมพึงร่ําไร   ไมพึงทุบอก 
คร่ําครวญ  ไมพึงถึงความหลงใหล  คือ  เมื่อจักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา 
กาย   รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   สกลุ  คณะ   อาวาส  ลาภ ยศ 
สรรเสริญ  สขุ   จีวร   บณิฑบาต   เสนาสนะ   คิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
เสื่อมไป  เสียไป  ละไป  แปรไป  หายไป  อันตรธานไป  ไมพึงเศราโศก 
ไมพึงลําบากใจ  ไมพึงถือม่ัน    ไมพึงร่ําไร  ไมพึงทุบอกคร่ําครวญ    ไมพึง 
ถึงความหลงใหล    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   เมื่อสังขารเส่ือมไป   ไมพึง 
เศราโศก.  
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                                   วาดวยกิเลสเครื่องเก่ียวของ  

           [๘๓๖]   ตัณหา   เรียกวา  กิเลสเครื่องเกี่ยวของ  ในคําวา ไมพึง 
เปนผูอาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวของ  ไดแกราคะ  สาราคะ  ฯลฯ  อภิชฌา 
โลภะ  อกุศลมูล  เหตุไรตัณหาจึงเรียกวากิเลสเครื่องเกี่ยวของ    บุคคลยอม 
เกี่ยวของ  เกาะเกี่ยว  ถือ  ยึดมั่น  ถือม่ัน  ซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  คติ  อุปบัติ   ปฏสินธิ  ภพ  สงสาร  วัฏฏะ  ดวยตัณหาใด  เหตุนั้น 
ตัณหานั้นจึงเรียกวา  กิเลสเครื่องเกี่ยวของ.  คําวา  ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลส 
เครื่องเกี่ยวของ  ความวา  บุคคลไมพึงเปนผูอาศัยตัณหา  พึงละ บรรเทา 
ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมีซึ่งตัณหา  เปนผูงด   เวน   เวนเฉพาะ  ออก 
สลัดออก  พนขาด  ไมเกี่ยวของตัณหา  พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส 
อยู  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวของ  เพราะ- 
เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ไมพึงยินดีสังขารเกา   ไมพึงทําความชอบใจในสงัขาร 
           ใหม   เมื่อสังขารเสื่อมไป    ไมพึงเศราโศก    ไมพึงเปนผู 
           อาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวของ. 
    [๘๓๗]   เรายอมกลาวความกําหนัดวา  เปนหวงน้ําใหญ  กลาว  
           ความวองไว  (อาชวะ) วา    เปนความปรารถนา     กลาว  
           อารมณวา  เปนความหวั่นไหว   เปอกตมคือกามเปนสภาพ 
           ลวงไดโดยยาก.  
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                 วาดวยเรียกตัณหาวาเปนหวงน้ําใหญ   
           [๘๓๘]    ตัณหา  เรียกวา  ความกําหนัด   ในคําวา  เรายอมกลาว  
ความกําหนัดวา  เปนหวงน้ําใหญ  ไดแกราคะ  สารคะ  ฯลฯ   อภิชฌา 
โลภะ  อกุศลมูล   ตัณหา  เรียกวาหวงน้ําใหญ   ไดแกราคะ  สาราคะ   ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู.   คําวา  เรายอมกลาวความกําหนัดวา    เปน 
หวงนํ้าใหญ   ความวา   เรายอมกลาว   บอก   แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง 
เปดเผย  จําแนก   ทําใหต้ืน   ประกาศความกําหนัดวา   เปนหวงนํ้าใหญ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เรายอมกลาวความกําหนัดวา  เปนหวงน้ําใหญ. 
           [๘๓๙]   ตัณหา   เรียกวา   ความวองไว    ในคําวา   กลาวความ 
วองไววา   เปนความปรารถนา  ไดแกราคะ  สาราคะ  ฯลฯ อภิชฌา โลภะ 
อกุศลมูล    ตัณหา  เรียกวาความปรารถนา  ไดแกราคะ   สาราคะ  ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู.  คําวา  กลาวความวองไววา เปนความปรารถนา 
ความวา   เรายอมกลาว   บอก  แสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง  เปดเผย   จําแนก  
ทําใหต้ืน ประกาศความวองไววา  เปนความปรารถนา เพราะฉะนั้น  จึงชื่อ 
วา  กลาวความวองไววา  เปนความปรารถนา. 
           [๘๔๐]   ตัณหา  เรียกวา อารมณ  ในคําวา  กลาวอารมณวา  เปน 
ความกําหนด  ไดแกราคะ   สาราคะ  ฯลฯ   อภิชฌา   โลภะ  อกศุลมูล 
ตัณหา เรียกวาความกําหนด  ไดแกราคะ  สาราคะ   ฯลฯ  อภิชฌา  โลภะ 
อกุศลมูล  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  กลาวอารมณวา  เปนความกําหนด. 
  

                    วาดวยเปรียบกามเหมือนเปอกตม 
           [๘๔๑]   คําวา  เปอกตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก   ความ  
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วา  เปอกตมคือกาม   หลมคือกาม   กิเลสคือกาม   โคลนคือกาม   ความ  
กังวลคือกาม  เปนสภาพลวงไดโดยยาก   กาวลวงไดโดยยาก   ขามไดยาก 
ขามพนไดยาก  กาวพนยาก  ลวงเลยไดยาก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา เปอก 
ตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา 
                   เรายอมกลาวความกําหนัดวา  เปนหวงน้ําใหญ   กลาว 
           ความวองไววา      เปนความปรารถนา     กลาวอารมณวา 
           เปนความกําหนด    เปอกตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดย 
           ยาก. 
    [๘๔๒]    ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ    เปนพราหมณต้ังอยู 
           บนบก   ผูนั้นสลดัส่ิงท้ังปวง   ผูนั้นแลเรากลาววา   เปนผู 
           สงบ. 
           [๘๘๓]   คําวา  ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ  ความวา  ไมกาว 
ลวงจากสัจวาจา    ไมกาวลวงจากสัมมาทิฏฐิ     ไมกาวลวงจากอริยมรรคม ี
องค ๘.  คําวา  มุน ี  ความวา  ญาณเรียกวาโมนะ๑   ไดแกปญญา  ความรู 
ทั่ว ๆ  ฯลฯ   กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย  บุคคลน้ัน 
ชื่อวามุนี  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ. 
 

                            วาดวยอมตนิพพานเรยีกวาบก 
           [๘๔๔]    อมตนพิพาน  เรียกวา  บก ในคําวา   เปนพราหมณต้ัง 
อยูบนบก  ไดแก  ความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
 
๑. ดูขอ  ๖๙๘.  
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ความส้ินตัณหา  ความสํารอกตัณหา  ความดับตัณหา  ความออกจากตัณหา 
เปนเครื่องรอยรัด.  คําวา พราหมณ๑  ความวา  บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ 
เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ  ๆ ฯ ล ฯ   ผูอันตัณหาและทิฏฐิ 
ไมอาศัยแลว   เปนผูคงที่   ชื่อวาเปนพราหมณ.   คําวา   เปนพราหมณต้ัง 
อยูบนบก  ความวา  เปนพราหมณต้ังอยูบนบก   คือต้ังอยูในธรรมเปนที่ 
พ่ึง   ต้ังอยูในธรรมเปนที่ปองกัน   ต้ังอยูในธรรมเปนที่พักพิง    ต้ังอยูใน 
ธรรมเปนสรณะ    ต้ังอยูในธรรมไมมภัีย      ต้ังอยูในธรรมไมมีความเคลื่อน 
ต้ังอยูในอมตะ    ต้ังอยูในนิพพาน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนพราหมณ 
ต้ังอยูบนบก. 
           [๘๔๕]   คําวา  ผูนั้นสลัดสิ่งท้ังปวงแลว  ความวา  อายตนะ   ๑๒ 
คือจักษุ  รูป  ฯลฯ    ใจ  ธรรมารมณ    เรียกวาส่ิงท้ังปวง    ฉันทราคะ 
ในอายตนะภายในและภายนอก     เปนกิเลสอันผูนั้นละแลว    ตัดรากขาด 
แลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ถึงความไมมีในภายหลัง   มีความ 
ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาดวยเหตุใด   แมดวยเหตุเทาน้ี   สิ่งท้ังปวงชื่อ 
วาอันผูนั้นสละ   สํารอก   ปลอย  ละ  สละคืนแลว   ตัณหาก็ดี   ทิฏฐิก็ดี 
มานะก็ดี   เปนกิเลสอันผูนั้นละแลว    ตัดรากขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดัง 
ตาลยอดดวน      ถึงความไมมีในภายหลัง      มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปน 
ธรรมดา    ดวยเหตุใด    แมดวยเหตุเทาน้ี      สิ่งท้ังปวงชื่อวาอันผูนั้นสละ 
สํารอก   ปลอย  ละ  สละคืนแลว  ปุญญาภิสังขารก็ดี  อปุญญาภิสังขารก็ดี 
อเนญชาภิสังขารก็ดี   เปนสภาพอันผูนั้นละแลว    ตัดรากขาดแลว   ทําไม 
ใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึงความไมมีในภายหลัง    มีความไมเกิดข้ึน 
 
๑. ดูขอ  ๖๘๒.  
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ตอไปเปนธรรมดาดวยเหตุใด   แมดวยเหตุเทาน้ี    สิ่งท้ังปวงชื่อวาอันผูนั้น  
สละ   สํารอก   ปลอย  ละ  ละคืนแลว   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา    ผูนั้น 
สลัดสิ่งท้ังปวงเสียแลว. 
           [๘๔๖]   คําวา  ผูนั้นแลเรากลาววา  เปนผูสงบ   ความวา  ผูนั้น 
เรายอมกลาว  บอก  พูด  แสดง  แถลงวา   เปนผูสงบ  เขาไปสงบ   เขาไป 
สงบวิเศษ   ดับ   ระงับแลว   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ผูนั้นแลเรากลาววา 
เปนผูสงบ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ     เปนพราหมณต้ังอยู 
           บนบก     ผูนั้นสลดัส่ิงท้ังปวงแลว     ผูนั้นแลเรากลาววา 
           เปนผูสงบ. 
    [๘๔๗]   ผูนั้นแลมีความรู    เปนเวทคู     รูธรรมแลวไมอาศัย 
           ผูนั้นอยูในโลกโดยชอบ   ยอมไมใฝฝนตอใครในโลกนี้. 
           [๘๔๘]   คําวา   มีความรู   ในคําวา   ผูนัน้แลมีความรู  เปนเวทคู 
ความวา  มีความรู  ถึงวิชชา  มีญาณ  มีปญญาเครื่องตรัสรู  มปีญญาแจมแจง 
มีปญญาทําลายกิเลส.  คําวา เปนเวทคู ความวา    ญาณในมรรค ๔ เรียกวา 
เวท  ฯลฯ     เปนผูปราศจากความกําหนัดในเวทนาท้ังปวง    ลวงเวทนา 
ทั้งปวงแลว    ชื่อวาเปนเวทคู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูนั้นแลมีความรู 
เปนเวทคู. 
           [๘๔๙]   คําวา   รูธรรมแลวไมอาศัย   ความวา  รูแลว  คือ  ทราบ 
พิจารณา   เทียบเคียง   ทําใหแจมแจงแลว    ทําใหเปนแจงแลววา    สังขาร  
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ทั้งปวงไมเที่ยง  สังขารทั้งปวงเปนทุกข  ฯลฯ    สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด 
เปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา.   คําวา  ไมอาศัย 
ความวา   ความอาศัย   ๒ ประการ  คือ  ความอาศัยดวยตัณหา  ๑   ความ 
อาศัยดวยทิฏฐิ  ๑ ฯลฯ      นี้ชื่อวาความอาศัยดวยตัณหา ฯลฯ    นี้ชื่อวา 
ความอาศัยดวยทิฏฐิ   ผูนั้นละความอาศัยดวยตัณหา สละคืนความอาศัยดวย 
ทิฏฐิ  เปนผูไมอาศัย  ไมพัวพัน   ไมเขาถึง  ไมเยื่อใย  ไมนอมใจไป  ออก 
สละ พนขาด  ไมเกี่ยวของ ซึ่งตา  หู  จมูก ลิ้น กาย  ใจ  ฯลฯ  รูปที่เห็น 
เสียงที่ไดยิน  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะที่ทราบ  และธรรมารมณที่รูแจง   เปน 
ผูมีจิตอันทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  รูธรรมแลว 
ไมอาศัย. 
           [๘๕๐]   คําวา  ผูนั้นอยูในโลกโดยชอบ  ความวา  ฉันทราคะใน 
อายตนะภายในและภายนอก    เปนกิเลสอันผูนั้นละแลว    ตัดรากขาดแลว 
ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน  ถึงความไมมีในภายหลัง  มีความไมเกิดข้ึน 
ตอไปเปนธรรมดาดวยเหตุใด   แมดวยเหตุเทาน้ี    ผูนั้นชื่อวายอมเที่ยวไป 
อยู   ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ  ประพฤติ  รักษา  บํารุง  เยียวยาอยูในโลกโดยชอบ  
ปุญญาภิสังขารก็ดี  อปุญญาภิสังขารก็ดี   อาเนญชาภิสังขารก็ดี   เปนสภาพ 
อันผูนั้นละแลว     ตัดรากขาดแลว     ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ถึง 
ความไมมีในภายหลัง  มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดาดวยเหตุใด  แม 
ดวยเหตุเทานี้   ผูนั้นชื่อวายอมเที่ยวไป  อยู ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ  ประพฤติ 
รักษา  บํารุง  เยียวยาอยูในโลกโดยชอบ  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้นอยู 
ในโลกโดยชอบ.  
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                              วาดวยตัณหาเรียกวาความใฝฝน  

           [๘๕๑]   คําวา  ยอมไมใฝฝนตอใคร  ๆ  ในโลกน้ี  ความวา  ตัณหา 
เรียกวาความใฝฝน  ไดแกราคะ  สาราคะ  ฯลฯ  อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู 
ตัณหาอันเปนความใฝฝนนั้น   อันผูใดละ    ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทํา 
ไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    ผูนั้นยอมไมใฝฝนตอใคร ๆ 
เปนกษัตริยก็ตาม  เปนพราหมณก็ตาม   เปนแพศยกต็าม   เปนศูทรก็ตาม 
เปนคฤหัสถก็ดี   เปนบรรพชิตก็ตาม   เปนเทวดาก็ตาม   เปนมนุษยก็ตาม 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ยอมไมใฝฝนตอใคร ๆ ในโลกน้ี   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ผูนั้นแลมีความรู    เปนเวทคู    รูธรรมแลวไมอาศัย 
           ผูนั้นอยูในโลกโดยชอบ   ยอมไมใฝฝนตอใคร ๆ ในโลก 
           นี้. 
    [๘๕๒]   ผูใดขามพนกามท้ังหลาย  และเครื่องของ   ที่ลวงได 
           โดยยากในโลก    ผูนั้นยอมไมเศราโคก  ยอมไมเพงเล็ง 
           เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว    มิไดมีเครื่องผูก. 
 

                                  วาดวยกาม  ๒  อยาง 
           [๘๕๓]  คําวา  ผูใด  ในคําวา  ผูใดขามพนกามท้ังหลาย   และ 
เครื่องของท่ีลวงไดโดยยากในโลก   ความวา  ผูใด คือ เชนใด  ประกอบ 
อยางไร  ชนดิอยางไร  มีประการอยางไร   ถึงฐานะใด  ประกอบดวยธรรม 
ใด  เปนกษัตริยก็ตาม  เปนพราหมณก็ตาม  เปนแพศยก็ตาม  เปนศูทรก็ตาม 
เปนคฤหัสถก็ตาม   เปนบรรพชิตก็ตาม   เปนเทวดาก็ตาม   เปนมนุษยก็  
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ตาม.   โดยอุทานวา  กาม  ไดแก  กาม  ๒ อยาง  คือ  วัตถุกาม ๑    กิเลส-  
กาม ๑  ฯลฯ   เหลาน้ีเรียกวา  วัตถุกาม ฯลฯ   เหลาน้ีเรียกวา   กิเลสกาม 
ชื่อวาเครื่องของ   ไดแกเครื่องของ  ๗  ประการ     คือ  เครื่องของคือราคะ 
โทสะ  โมหะ  มานะ  ทฏิฐิ  กิเลส  ทจุริต.    คําวา  ในโลก  คือ  ในอบายโลก 
มนุษยโลก  เทวโลก    ขันธโลก   ธาตุโลก   อายตนโลก.   คําวา  ที่ลวงได 
โดยยาก  ความวา  ผูใดไดขาม   ขามข้ึน   ขามพน   กาวลวง   เปนไป 
ลวงแลว   ซึง่กามและเคร่ืองของท่ีลวงไดโดยยาก   ลวงไปไดยาก   ขามข้ึน 
ไดยาก  ขามพนไดยาก  กาวลวงไดยาก  เปนไปลวงไดยาก  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา    ผูใดขามพนกามทั้งหลาย      และเครื่องของท่ีลวงไดโดยยากใน 
โลก. 
           [๘๕๔]  คําวา  ผูนั่นยอมไมเศราโศก  ยอมไมเพงเล็ง  ความวา 
ยอมไมเศราโศกถึงวัตถทุี่แปรปรวนไป      หรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลว 
ก็ไมเศราโศกถึง คือ ยอมไมเศราโศก  ไมลําบากใจ  ไมรําพัน    ไมทุบอก 
คร่ําครวญ     ไมถึงความหลงใหลวา   จักษุ  โสตะ   ฆานะ  ชิวหา  กาย รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  สกุล  คณะ  อาวาส  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร มารดา บิดา พ่ีนองชาย 
พ่ีนองหญิง  บุตร ธิดา มิตร พวกพอง    ญาติสาโลหิต   ของเรา แปรปรวน 
ไปแลว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ยอมไมเศราโศก.   คําวา   ยอมไมเพงเล็ง 
ความวา   ยอมไมเพงเล็ง   ไมเพงถึง   ไมมุงถึง   ไมมุงหมายถึง   อีกอยาง 
หน่ึง  ผูนั้นยอมไมเกิด  ไมแก  ไมตาย   ไมเคลื่อน   ไมอุบัติ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ผูนั้นยอมไมเศราโศก  ยอมไมเพงเล็ง.  
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                                    วาดวยตัณหาเรียกวากระแส 
           [๘๕๕]   คําวา    เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว      ไมมเีครื่องผูก   
ความวา    ตัณหาเรียกวากระแส    ไดแกราคะ    สาราคะ ฯลฯ    อภิชฌา 
โลภะ    อกุศลมูล   ตัณหากระแสน้ัน   เปนกิเลสชาติอันผูใดละ   ตัดขาด 
สงบ   ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   ผูนัน้ 
เรียกวาเปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว.      คําวา    ไมมีเครื่องผูก   ความวา 
เครื่องผูก  ๗  ประการ  คือ  เครื่องผูกคือราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ 
กิเลส  ทุจริต  เครื่องผูกเหลาน้ีอันผูใดละ   ตัดขาด   สงบ   ระงับแลว   ทํา 
ไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  ผูนั้น    เรียกวาไมมีเครื่องผูก 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว      ไมมีเครื่องผูก 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ผูใดขามพนกามท้ังหลาย     และเครื่องของท่ีลวงได 
           โดยยากในโลก    ผูนั้นยอมไมเศราโศก   ยอมไมเพงเล็ง 
           เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว   ไมมีเครื่องผูก. 
    [๘๕๖]   กิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้น       เพราะปรารภถึงสังขารใน 
           กาลกอน  ทานจงใหเหือดหายไปเสีย    กิเลสชาตเครื่อง 
           กังวลที่พึงเกิดขึ้น        เพราะปรารภถึงสังขารในภายหลงั 
           อยาไดมีแกทาน   ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง 
           ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป. 
           [๘๕๗]  คําวา  กิเลสชาตที่พึงเกิดขึ้น    เพราะปรารภถึงสังขาร 
ในกาลกอน  ทานจงใหเหอืดหายไปเสีย   ความวา กิเลสเหลาใดพึงเกิด  
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ข้ึน เพราะปรารภถึงสังขารท้ังหลายเปนสวนอดีต  ทานจงยังกิเลสเหลาน้ัน  
ใหเหือดไป  เหือดหายไป  เหือดแหงไป คือ จงละ   บรรเทา   ทาํใหสิ้น 
ไป  ใหถึงความไมมีในภายหลัง  ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้  จึงชื่อวา  กิเลส- 
ชาตที่พึงเกิดข้ึน  เพราะปรารภสังขารในกาลกอน  ทานจงใหเหือดหายไป 
เสีย  อีกอยางหนึ่ง  อภิสังขาร   คือกรรมเปนสวนอดีตเหลาใด   ที่ยังมิได 
ใหผล     ทานจงยังอภิสังขารคือกรรมเหลาน้ันใหเหือดไป     เหือดหายไป 
เหือดแหงไป คือ จงทําใหสิ้นพืช  ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความ 
ไมมีในภายหลัง  แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวา   กิเลสชาตที่พึงเกิดข้ึน 
เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน  ทานจงใหเหือดหายไป. 
 

                            วาดวยอนาคตเรียกวาภายหลัง 
           [๘๕๘]  คําวา   กเิลสชาตเครื่องกังวลท่ีพึงเกิดขึ้น  เพราะปรารภ 
ถึงสังขารในภายหลัง    อยาไดมีแกทาน     ความวา  อนาคต   เรยีกวา 
ภายหลัง  กิเลสชาตเครื่องกังวลเหลาใด คือ กิเลสชาตเครื่องกังวลคือราคะ 
โทสะ  โมหะ  มานะ  ทฏิฐิ  กิเลส  ทจุริต  พึงเกิดข้ึนเพราะปรารภสังขาร 
ทั้งหลายในอนาคต    กิเลสชาตเครื่องกังวลเหลานี้    อยาไดมีแกทาน  คือ 
ทานอยาทําใหปรากฏ  อยาใหเกิด   อยาใหเกิดพรอม  อยาใหบังเกิด  อยา 
ใหบังเกิดเฉพาะ  จงละ  บรรเทา ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมีในภายหลัง 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   กเิลสชาตเครื่องกังวลท่ีพึงเกิดข้ึน  เพราะปรารภ 
ถึงสังขารในภายหลัง   อยาไดมีแกทาน.  
           [๘๕๙]  คําวา  ถาทานจักรไมถือเอาสังขารในทามกลาง  ความวา 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณ  เปนปจจุบัน  เรียกวา  ทามกลาง  
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ทานจักไมถือเอา  ไมยึด  ไมถือ  ไมยึดถือ   ไมยินด ี ไมพูดถึง  ไมติดใจ  
คือ  จักละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมีในภายหลัง  ซึ่งความ 
ยินดี   ความพูดถึง   ความติดใจ   ความถือ   ความยึดถือ   ความถือม่ัน  
ซึ่งสังขารท้ังหลายในปจจุบันนี้   ดวยสามารถแหงตัณหา  ดวยสามารถแหง 
ทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง. 
           [๘๖๐]  คําวา    ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป    ความวา 
ทานจักเปนผูสงบ  เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ  ดับ  ระงับแลว เพราะราคะ 
โทสะ  ฯลฯ   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง   เปนสภาพสงบ  สงบเงียบ  เขาไป 
สงบวิเศษ  ถูกเผา  ดับ ปราศไป  ระงับ  ประพฤติ  ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
เปนไป   รกัษา   บํารุง   เยียวยา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทานจักเปนผู  
เขาไปสงบประพฤติไป   เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   กิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้น     เพราะปรารภถึงสังขารใน 
           กาลกอน   ทานจงใหเหือดหายไปเสีย   กิเลสชาตเครื่อง 
           กังวลที่พึงเกิดขึ้น        เพราะปรารภถึงสังขารในภายหลงั 
           อยาไดมีแกทาน   ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง 
           ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป. 
    [๘๖๑]   ความถือวาของเราในนามรปู  ยอมไมมแีกผูใด   โดย  
           ประการทั้งปวง   และผูใดยอมไมเศราโศก    เพราะส่ิงท่ี 
            ถือวาของเราไมมอียู  ผูนั้นยอมไมเส่ือมในโลก.  
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                                               วาดวยนามและรูป   

           [๘๖๒]   คําวา  โดยประการท้ังปวง   ในคําวาความถือวา  ของเรา 
ในนามรูป  ยอมไมมแีกผูใดโดยประการท้ังปวง ความวา   ทั้งปวงโดย 
กําหนดท้ังปวง  ทั้งปวงโดยประการท้ังปวง  ไมเหลือ  ไมมีสวนเหลือ  คําวา 
ทั้งปวงน้ัน  เปนเครื่องกลาวรวบหมด.   อรูปขันธ  ๔   ชื่อวานาม   มหาภูต- 
รูป  ๔   และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป  ๔  ชื่อวารูป.   คําวา แกผูใด  คือ 
แกพระอรหันตขีณาสพ    ชื่อวาความถือวาของเรา    ไดแกความถือวาของ 
เรา ๒ อยาง   คือความถือวาของเราดวยตัณหา ๑   ความถือวาของเราดวย 
ทิฏฐิ   ฯลฯ  นี้ ชื่อวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯ ลฯ   นีช้ื่อวาความ 
ถือวาของเราดวยทิฏฐิ.   คําวา   ความถือวาของเราในนามรูป   ยอมไม   
แกผูใดโดยประการท้ังปวง  ความวา ความถือวาของเราในนามรูป  ยอม 
ไมมี  ไมปรากฏ   ไมเขาไปไดแกผูใดโดยประการท้ังปวง คือ อันผูใดละ 
ตัดขาด   สงบ   ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือ 
ญาณ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ความถือวาของเราในนามรูป  ยอมไมมีแก 
ผูใดโดยประการท้ังปวง. 
 

                                       วาดวยผูไมเศราโศก 
           [๘๖๓]  คําวา และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะสิ่งท่ีถือวาของเรา 
ไมมีอยู    ความวา    ยอมไมเศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวน    หรือเมื่อวัตถุ 
แปรปรวนไปแลวก็ยอมไมเศราโศกถึง คือ ยอมไมเศราโศก   ไมลําบากใจ 
ไมรําพัน   ไมทุบอกคร่ําครวญ  ไมถงึความหลงใหลวา จักษุ  โสตะ   มานะ 
ชิวหา   กาย   รูป   เสียง   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   สกุล  คณะ  อาวาส  
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ลาภ  ฯลฯ     ญาติสาโลหิต     ของเราแปรปรวนไปแลว    แมดวยเหตุอยางนี้    
ดังน้ี   จึงชื่อวา  ยอมไมเศราโศกเพราะสิ่งท่ีถือวาของเราไมมีอยู. 
           อีกอยางหนึ่งผูใดเปนผูอันทุกขเวทนาซ่ึงไมสําราญกระทบ  ครอบงํา 
ย่ํายี  มาถึงเขาแลว   ยอมไมเศราโศก  ไมลําบากใจ   ไมรําพัน    ไมทุบอก 
คร่ําครวญ      ไมถึงความหลงใหล     แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี      จึงชื่อวา 
ยอมไมเศราโศกเพราะสิ่งท่ีถือวาของเราไมมีอยู.        อีกอยางหน่ึง   ผูใด 
เปนผูอันโรคตากระทบ  ครอบงํา ฯลฯ  เปนผูอันสัมผัสแหงเหลือบ      ยุง 
ลม แดด และสัตวเสือกคลานกระทบ  ครอบงํา ย่ํายี มาถึงเขาแลว  ยอมไม 
เศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล 
แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา   ยอมไมเศราโศกเพราะสิ่งท่ีถือวาของเรา 
ไมมีอยู   อีกอยางหน่ึง  เมื่อนามรูปนั้นไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได ผูใด 
ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ  ไมรําพัน  ไมทุบอกคร่ําครวญ     ไมถึงความ 
หลงใหลวา    นามรูปของเราไดมีแลวหนอ    นามรูปยอมไมมีแกเราหนอ 
นามรูปของเราพึงมีหนอ  เรายอมไมไดนามรูปนั้นหนอ   แมดวยเหตุอยาง 
นี้ดังน้ี   จึงชือ่วา  และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงท่ีถือวาของเราไมมีอยู. 
 

                             วาดวยความเสือ่มมีแกผูยึดถือ 
           [๘๖๘]   คําวา   ผูนั้นยอมไมเส่ือมในโลก   ความวา   ความถือ 
ความยึดถือ    ความถือม่ัน    ความชอบใจ    ความนอมใจถึงรูป    เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณอะไร ๆ วา  สิ่งน้ีของเรา  หรือวา  สิ่งนี้ของตน 
เหลาอ่ืน  ยอมมีแกผูใด  ความเสื่อมยอมมีแกผูนั้น   สมจริงตามภาษิตวา  
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                   ทานเส่ือมแลวจากรถ  มา  แกวมณ ี และกุณฑล  เส่ือม 
           แลวจากบุตรและภรรยา     ทั้งจากโภคสมบัติทั้งปวง  ที่ไม 
           ไดเสพ    เหตุไร    ทานจึงไมเดือดรอนในเวลาเศราโศก  
           โภคสมบัติทั้งหลาย   ยอมละสตัวไปกอนบาง  สัตวยอมละ 
           โภคสมบัติเหลาน้ันไปกอนบาง    ผูใครกามมีโภคสมบติั 
           ทั้งหลายเหลาเปนผูไมมีอะไรเปนของของตน   เหตุนั้น   เรา 
           จึงไมเศราโศกในเวลาเศราโศก  ดวงจันทรยอมขึ้น ยอม 
           เต็มดวง  ยอมเสื่อมไป  ดวงอาทิตยอัสดงคตแลวก็ลับไป 
           โลกธรรมทั้ง  ๘  เรารูแลว   เหตุนั้น  เราจึงไมเศราโศกใน 
           เวลาเศราโศก. 
           ความถือ  ความยึดถือ   ความถือม่ัน     ความชอบใจ  ความนอมใจ 
ถึงรูป  เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณอะไร ๆ วา  สิ่งนี้ของเรา  หรือวา 
สิ่งน้ีของตนเหลาอ่ืน  ยอมไมมีแกผูใด  ความเส่ือมก็ไมมีแกผูนั้น  สมจริง 
ตามภาษิตวา  ดูกอนสมณะ   ทานยอมยินดีหรือ.  ดกูอนทานผูมีอายุ  เรา 
ไดอะไรเลาจึงจะยินดี.  ดูกอนสมณะ  ถาอยางนั้น    ทานยอมเศราโศกหรือ. 
ดูกอนทานผูมีอายุ  สิ่งอะไร ๆ เลาเสื่อมไปแลว  เราจึงจะเศราโศก.  ดูกอน 
สมณะ   ถาอยางนั้น   ทานยอมไมยินดี   ยอมไมเศราโศกหรือ.  เปนอยาง 
นั้น  ทานผูมีอายุ. 
           และสมจริงตามภาษิตวา 
                   เปนเวลานานหนอ   เราจึงไดเห็นภิกษุผูเปนพราหมณ 
           ตัดรอบแลว   ไมมยีินดี    ไมมทีุกข   ขามตัณหาเครื่อง 
           เกาะเกี่ยวในโลก.  
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           เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   ผูนั้นยอมไมเสื่อมในโลก    เพราะเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ความถือวาของเราในนามรูป    ยอมไมมีแกผูใดโดย 
           ประการทั้งปวง   และผูใดยอมไมเศราโศก    เพราะส่ิงท่ี 
           ถือวาของเราไมมอียู   ผูนั้นยอมไมเส่ือมในโลก. 
    [๘๖๖]   ความกังวลอะไร ๆ วา  สิ่งน้ีของเรา   หรือวา  สิ่งน้ีของ 
           คนเหลาอื่น  ยอมไมมีแกผูใด  ผูนั้นเมื่อไมไดความถือวา 
           ของเรา   ก็ไมเศราโศกวาส่ิงน้ียอมไมมแีกเรา. 
           [๘๖๖]  คําวา   แกผูใด   ในคําวา   ความกังวลอะไร ๆ วาส่ิงน้ี 
ของเรา  หรอืวา  สิ่งน้ีของคนเหลาอื่น  ยอมไมมแีกผูใด  ความวา แก 
พระอรหันตขีณาสพ   ความถือ  ความยึดถือ  ความถือม่ัน    ความชอบใจ 
ความนอมใจถึงสังขารอะไร ๆ คือ รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
วา สิ่งน้ีของเรา หรือวา  สิง่น้ีของคนเหลาอ่ืน  ยอมไมมี  ไมปรากฏ  ไม 
เขาไปไดแกผูใด  คือ อันผูใดละ  ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว  ทําไมใหควร 
เกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ     แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวา 
ความกังวลอะไร ๆ วา  สิง่น้ีของเรา  หรือวา สิ่งน้ีของคนเหลาอ่ืน  ยอม 
ไมมีแกผูใด. 
 

                                 วาดวยอิทัปปจจยตา 
           สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายน้ี 
ไมใชของทานทั้งหลาย    ทั้งไมใชของคนเหลาอ่ืน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
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กายน้ี    อันกรรมเกาควบคุมแลว    อันจิตประมวลเขาแลว    ทานท้ังหลาย  
พึงเห็นวาเปนที่ต้ังแหงเวทนา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับ  แลว 
ยอมมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทน่ันแหละ      โดยแยบคายเปนอยางดีในกาย 
นั้นวา   เพราะเหตุนี้  ๆ เมื่อส่ิงน้ีมี   สิ่งน้ีก็มี   เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน   สิ่งน้ีก็ 
เกิดข้ึน   เมื่อส่ิงน้ีไมมี   สิง่นี้ก็ไมมี   เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้ก็ดับ  กลาวคือ 
เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร       เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ 
ฯลฯ  ความเกิดแหงกองทุกขทั้งส้ินนั้น  ยอมมีดวยอาการอยางน้ี     เพราะ 
อวิชชานั้นแลดับดวยสามารถความสํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ ฯลฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งส้ินนั้น    ยอมมีดวยอาการอยางนี้    แมดวยเหตุ 
อยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  ความกังวลอะไร ๆ วา   สิ่งน้ีของเรา หรือวา  สิ่ง 
นี้ของคนเหลาอ่ืน  ยอมไมมีแกผูใด. 
           และสมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   ดูกอนโมฆราช     ทานจงมีสติพิจารณาเห็นโลกโดย 
           ความเปนของสูญ    ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว  พึงเปนผู 
           ขามพนมัจจุไดดวยอาการอยางน้ี      มัจจรุาชยอมไมเห็น 
           บุคคลผูพิจารณาเห็นโลกอยางน้ี 
แมดวยเหตุอยางนี้    จึงชือ่วา   ความกังวลอะไร ๆ . . .   ยอมไมมีแกผูใด. 
           และสมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งใดไมใชของทานท้ังหลาย     ทานท้ังหลายจงละสิ่งน้ันเสียเถิด    สิ่งน้ันที่ 
ทานท้ังหลายละเสียแลว   จักมีเพ่ือประโยชน  เพ่ือสุข  ตลอดกาลนาน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ก็สิ่งอะไรไมใชของทานท้ังหลาย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
รูปไมใชของทานท้ังหลาย   ทานท้ังหลายจงละรูปเสียเถิด    รูปนั้นที่ทาน  
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ทั้งหลายละเสียแลว  จักมเีพ่ือประโยชน   เพ่ือสุข  ตลอดกาลนาน  เวทนา 
สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ไมใชของทานท้ังหลาย    ทานท้ังหลายจงละ 
วิญญาณนั้นเสียเถิด      วิญญาณนั้นที่ทานทั้งหลายละเสียแลว      จักมีเพ่ือ 
ประโยชน  เพ่ือสุข   ตลอดกาลนาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทานทั้งหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน หญา  ไมกิ่งไมและใบไมในวิหารเชตวันนี้  
คนพึงนําไป  เผาเสีย  หรือวาทําตามปจจัย      ทานทั้งหลายพึงมีความดําริ 
อยางนี้   หรอืวาคนยอมนําไป  เผาเสีย   ซึ่งเราทั้งหลาย  หรือทําตามปจจัย 
ความดํารินั้นไมมีเลย  พระพุทธเจาขา  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร  เพราะเหตุ 
วา  สิ่งนั้นไมใชตนหรือของเน่ืองดวยตนแหงขาพระองคทั้งหลาย    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สิ่งใดไมใชของทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลายจงละสิ่งน้ันเสีย  
เถิด  สิ่งนั้นที่ทานท้ังหลายละเสียแลว   จักมีเพ่ือประโยชน   เพ่ือสุข   ตลอด 
กาลนาน   ฉันนั้นแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สิ่งอะไรไมใชของทานท้ังหลาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รูปไมใชของทานทั้งหลาย . . . วิญญาณไมใชของทาน 
ทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจงละวิญญาณนั้นเสียเถิด   วิญญาณนั้นที่ทานทั้งหลาย 
ละเสียแลว   จักมีเพ่ือประโยชนเพ่ือสุข    ตลอดกาลนาน   แมดวยเหตุอยาง 
นี้    จึงชื่อวา  ความกังวลอะไร ๆ. . .  ยอมไมมีแกผูใด. 
           และสมจริงตามภาษิตวา 
                   ดูกอนคามณี   เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นพรอมแหง 
           ธรรมลวน  และความสืบตอแหงสังขารลวน   ตามเปนจริง 
           ภัยก็ไมม ี เมื่อใด   บุคคลเห็นขนัธโลกเสมอดวยหญาและ 
           ไม  ดวยปญญา เมื่อนั้น บุคคลนั้นก็ไมปรารถนาอะไร  ๆ 
           อื่น  นอกจากนิพพานอันไมมีปฏิสนธิ.  
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           นางวชิราภิกษุณีไดกลาวคาถาน้ีกะมารผูลามก๑วา  
                   ดูกอนมาร   ทิฏฐิของทานยอมเชื่อสิ่งอะไรหนอวาสัตว 
           รางกายนี้เปนกองแหงสังขารลวน   บัณฑิตยอมไมไดที่จะ 
           เรียกวาเปนสัตวในกองสังขารลวนน้ี      เสียงวารถยอมม ี
           เพราะคุมกันเขาแหงสวนประกอบ    ฉันใด        เมื่อขันธ 
           ทั้งหลายมีอยู   ความสมมติวาสัตวก็มี   ฉนันั้น   ก็ทุกข 
           อยางเดียวยอมเกิด    ทุกขยอมต้ังอยู    และยอมแปรไป 
           นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด   นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ. 
แมดวยเหตุอยางนี้   จึงชื่อวา   ความกังวลอะไร ๆ...ยอมไมมีแกผูใด. 
           และสมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุยอมคนหารูปอยางนั้นแหละ     ตลอดถึงคติของรูปที่มีอยู  ภิกษุยอมคน 
หาเวทนา...สญัญา... สังขาร... วิญญาณ  ตลอดถึงคติของวิญญาณที่มีอยู 
เมื่อภิกษุนั้นคนหารูปตลอดถึงคติของรูปที่มีอยู      เมื่อคนหาเวทนา . . . 
สัญญา...  สังขาร...  วิญญาณ   ตลอดถงึคติของวิญญาณท่ีมีอยู    แมความ 
ถือวาเราก็ดี  วาของเราก็ดี   วาเรายอมมีก็ดี   ความถือแมนั้นก็มิไดมีแกภิกษุ 
นั้นๆ แมดวยเหตุอยางนี้  จึงชื่อวา ความกังวลอะไรๆ... ยอมไมมีแกผูใด. 
 

                                      วาดวยโลกสูญ 
           ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    พระองคตรัสวา  โลกสูญ  โลกสูญ ดังน้ี   ดวยเหตุเทาไรหนอแล 
พระองคจึงตรัสวา  โลกสูญ  โลกสูญ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
 
๑. ส. ส. ๑๕/ขอ  ๕๕๕.  
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ดูกอนอานนท  เพราะสูญจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน   ฉะน้ัน  เราจึง 
กลาววาโลกสูญ     ดูกอนอานนท    ก็สิ่งอะไรท่ีสูญจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่อง 
ดวยตน   ดูกอนอานนท   จักษุสูญจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน   รูป 
ก็สูญ...  จักษุวิญญาณ...  จักษุสัมผัส...  สุขเวทนาก็ดี    ทุกขเวทนาก็ดี 
อทุกขมสุขเวทนาก็ดี   ทีเ่กิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย    แมเวทนาน้ัน 
ก็สูญ   ห ู... เสียง ... จมูก ... กลิ่น... ลิน้... รส... กาย ...โผฏฐัพพะ... 
ใจ...   ธรรมารมณ...    มโนวิญญาณ...   มโนสัมผัส ...   สุขเวทนาก็ดี 
ทุกขเวทนาก็ดี  อทุกขมสุขเวทนาก็ดี   ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  
แมเวทนาน้ันก็สูญจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน  ดูกอนอานนท เพราะ 
โลกสญูจากตนหรือจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน  ฉะนั้น   เราจึงกลาววา  โลกสญู 
แมดวยเหตุอยางนี้   จึงชื่อวา   ความกังวลอะไร ๆ วา   สิ่งน้ีของเรา  หรือวา 
สิ่งน้ีของคนเหลาอ่ืน  ยอมไมมีแกบุคคลใด. 
           [๘๖๗]  ชื่อวา  ความถือวาของเรา  ในคําวา  ผูนั้น   เมือ่ไมได 
ความถือวาของเรา   ไดแก ความถือวาของเรา ๒ อยาง   คือ  ความถือวา 
ของเราดวยตัณหา ๑     ความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑  ฯลฯ     นี้ชื่อวา 
ความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ    นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ. 
ผูนั้นละความถือวาของเราดวยตัณหา    สละคืนความถือวาของเราดวยทิฏฐิ 
แลว  เมื่อไมได  ไมพบ  ไมประสบ  ไมไดเฉพาะ  ซึ่งความถือวาของเรา 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ผูนั้น    เมื่อไมไดความถือวาของเรา. 
           [๘๖๘]   คําวา  ก็ไมเศราโศกวา   สิ่งน้ียอมไมมีแกเรา   ความวา 
ผูนั้น     ยอมไมเศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวนไป  หรือเม่ือวัตถุนั้นแปรปรวน 
ไปแลว   ก็ไมเศราโศกถงึ   และไมเศราโศก   ไมลาํบากใจ   ไมรําพัน   ไม  
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ทุบอกคร่ําครวญ     ไมถงึความหลงใหลวา   จักษุของเราแปรปรวนไปแลว  
หูของเราแปรปรวนไปแลว   ฯลฯ       สาโลหิตของเราแปรปรวนไปแลว 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ก็ไมเศราโศกวา สิ่งน้ียอมไมมีแกเรา  เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ความกังวลอะไร ๆ วา  สิ่งน้ีของเรา หรอืวา สิ่งน้ีของ 
           คนเหลาอื่น  ยอมไมมีแกผูใด    ผูนั้น   เมื่อไมไดความถือ 
           วาของเรา   ก็ไมเศราโศกวา   สิง่น้ียอมไมมแีกเรา. 
    [๘๖๙]   บคุคลเปนผูไมริษยา     ไมตามติดใจ    ไมหว่ันไหว 
           เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง   เราถูกถามถึงบุคคลผูไมม ี
           ความหว่ันไหว    ก็บอกอานิสงสนั้น. 
 

                                           วาดวยผูไมริษยา 
           [๘๗๐]  ความริษยา   ในคําวา   เปนผูไมริษยา  ไมตามติดใจ 
เปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูริษยา   คือ   ยอมริษยา   ชิงชัง 
ผูกความริษยา  ในลาภ  สกัการะ  การเคารพ  การนับถือ   การไหวและ 
การบูชาของบุคคลอ่ืน  ความเปนผูริษยา  การทําความเปนผูริษยา  ความ 
ริษยา  กิริยาที่ริษยา  ความเปนผูริษยา  ความชิงชัง   กริิยาท่ีชิงชงั  ความ 
เปนผูชิงชัง   นี้เรียกวาความริษยา   ความริษยานั้น   อันผูใดละ     ตัดขาด 
สงบ  ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    ผูนั้น  
เรียกวา  เปนผูไมริษยา   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เปนผูไมริษยา.   คําวา 
ไมตามติดใจ    ความวา   ตัณหา  เรียกวาความตามติดใจ    ไดแก ราคะ  
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สาราคะ  ฯลฯ  อภิชฌา  โลภะ   อกุศลมูล  ความติดใจนั้น   อันผูใดละ 
ตัดขาด   สงบ  ระงับแลว  ทําใหไมควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
ผูนั้น       เรียกวาเปนผูไมตามติดใจ   ผูนั้นไมติดใจ    คือไมถึงความติดใจ 
ไมหลง  ไมหมกมุนในรปู ฯลฯ  ในรปูที่เห็น   เสยีงที่ไดยิน   อารมณที่ 
ทราบและธรรมารมณที่รูแจง    คือเปนผูปราศจากความติดใจ     หายจาก 
ความติดใจ  สละความติดใจ  สํารอกความติดใจ   ปลอยความติดใจ    ละ 
ความติดใจ   สละคืนความติดใจแลว    ปราศจากความกําหนัด     หายจาก 
ความกําหนัด  สละความกําหนัด  สํารวมความกําหนัด  ปลอยความกําหนัด 
ละความกําหนัด   สละคืนความกําหนัดแลว  หายหิวแลว   ดับแลว  เย็นแลว 
เปนผูเสวยสุขมีตนดุจพรหมอยู    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  บุคคลเปนผูไม 
ริษยา  ไมตามติดใจ. 
 

                                วาดวยผูไมหวั่นไหว 
          [๘๗๑]  คําวา   ไมหว่ันไหว        เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง 
ความวา   ตัณหา   เรียกวาความหว่ันไหว   ไดแก ราคะ   สาราคะ  ฯลฯ 
อภิชฌา  โลภะ  อกุศลมลู   ตัณหาอันเปนความหว่ันไหวน้ัน   อันผูใดละ 
ตัดขาด    สงบ   ระงับแลว    ทําไมใหควรเกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือ 
ญาณ    ผูนั้น    เรียกวาเปนผูไมหว่ันไหว    บุคคลชื่อวาเปนผูไมหว่ันไหว 
เพราะละความหว่ันไหวเสียแลว  ผูนัน้ยอมไมหว่ันไหว  เอนเอียง   ดิ้นรน 
ยุง   วุนไป    แมในลาภ    แมในความเส่ือมลาภ   แมในยศ   แมในความ 
เสื่อมยศ   แมในความสรรเสริญ   แมในความนินทา  แมในสุข  แมในทกุข 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เปนผูไมหว่ันไหว.  คําวา  เปนผูเสมอในอายตนะ  
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ทั้งปวง  ความวา  อายตนะ ๑๒ คือ  จักษุ  รูป ฯลฯ  ใจ  ธรรมารมณ 
เรียกวาอายตนะท้ังปวง  เมื่อใด   ฉันทราคะในอายตนะภายในและภายนอก 
อันบุคคลละ    ตัดรากเสียแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึงความ 
ไมมีในภายหลัง     มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา    เมื่อน้ัน    ผูนั้น 
เรียกวาเปนผูเสมอ  คงท่ี  วางตนเปนกลาง  เพิกเฉย   ในอายตนะท้ังปวง 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ไมหว่ันไหว  เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง. 
           [๘๗๒]  คําวา  เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหว่ันไหว   ก็บอก 
อานิสงสนั้น  ความวา   เราถูกถาม   สอบถาม   ขอใหบอก   อัญเชิญให 
บอก   ขอใหประสาทถึงบุคคลผูไมมีความหว่ันไหว    ก็บอกอานิสงส ๔ นี้  
คือ  บอก  ชีแ้จง  ฯลฯ   ประกาศวา  บุคคลน้ันเปนผูไมริษยา  ไมตาม 
ติดใจ  ไมหว่ันไหว   เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง  ดังนี้    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา     เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหว่ันไหว    ก็บอกอานิสงสนั้น 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   บุคคลเปนผูไมริษยา     ไมตามติดใจ    ไมหว่ันไหว  
           เปนผูเสมอในอายตนะท้ังปวง   เราถูกถามถึงบุคคลผูไมม ี
           ความหว่ันไหว  กบ็อกอานิสงสนั้น. 
    [๘๗๓]  อภิสังขารอะไร ๆ    ยอมไมมีแกบุคคลผูไมหว่ันไหว 
           รูแจงอยู   บุคคลนัน้   งดเวนแลวจากอภิสังขาร  ยอมเหน็ 
           ความปลอดโปรงในท่ีทั้งปวง. 
           [๘๗๔]   ตัณหา  เรียกวา  ความหว่ันไหว   ในคําวา   แกบุคคล 
ผูไมหว่ันไหว   รูแจงอยู  ไดแก  ราคะ  สาราคะ  ฯลฯ  อภิชฌา โลภะ  
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อกุศลมูล   ตัณหาอันเปนความหว่ันไหวน้ัน   อันผูใดละ   ตัดขาด   สงบ  
ระงับแลว   ทําไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  ผูนั้น เรียกวา 
ผูไมหว่ันไหว   บุคคลชื่อวาไหหว่ันไหว   เพราะละความหว่ันไหวเสียแลว 
ผูนั้นยอมไมหว่ันไหว  เอนเอียง  ดิ้นรน   ยุง   วุนไป   แมในลาภ   แม 
ในความเสื่อมลาภ   แมในยศ   แมในความเสื่อมยศ   แมในความสรรเสริญ 
แมในความนินทา  แมในสุข  แมในทุกข   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  แก 
บุคคลผูไมหว่ันไหว.  คําวา  รูแจงอยู  ความวา  รู   รูทั่ว   รูแจงเฉพาะ 
แทงตลอดวาสังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ฯลฯ  สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิง่น้ันทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  แกบุคคลผูไมหว่ันไหว  รูแจงอยู. 
           [๘๗๕]   คําวา  อภิสังขารอะไร ๆ ยอมไมม ี  ความวา ปุญญาภิ- 
สังขาร   อปุญญาภิสังขาร  อาเนญชาภิสังขาร  เรียกวา  อภิสังขาร.  ปุญญา- 
ภิสังขารก็ดี  อปุญญาภิสังขารก็ดี   อาเนญชาภิสังขารก็ดี  อันบคุคลน้ันละ 
ตัดรากขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึงความไมมีในภายหลัง 
มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   ดวยเหตุเทานี้     อภิสังขารท้ังหลายก็ 
ไมมี   ไมปรากฏ   ไมเขาไปได   คือเปนสภาพอันบุคคลน้ันละ     ตัดขาด 
สงบ   ระงับแลว  ทําใหไมควรเกิดข้ึน  เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  อภิสังขารอะไร ๆ ยอมไมมี. 
           [๘๗๖]  คําวา     บุคคลนั้นงดเวนแลวจากอภิสังขาร     ความวา 
ปุญญาภิสังขาร  อปุญญาภิสังขาร  อาเนญชาภิสังขาร  เรียกวา อภิสังขาร. 
ปุญญาภิสังขาร    อปุญญาภิสังขาร    อาเนญชาภิสังขาร    อันบคุคลน้ันละ 
ตัดรากขาดแลว   ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน   ใหถึงความไมมีในภาย-  
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หลัง  มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา    ดวยเหตุเทาน้ี    บุคคลชื่อวา 
เปนผูงด    เวน    เวนขาด    เวนเฉพาะ   ออก    สลัดออก    พนขาด 
ไมเกี่ยวของอภิสังขาร     เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  บุคคลน้ันงดเวนแลวจากอภิสังขาร. 
           [๘๗๗]   คําวา  ยอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีทั้งปวง   ความวา 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ฯลฯ   กเิลสทั้งหลาย    อันกอใหเกิดภัย    เพราะ 
 ผูนั้นเปนผูละราคะ  อันกอใหเกิดภัย ฯลฯ  ละกิเลสท้ังหลายอันกอใหเกิด 
ภัยเสียแลว   ชื่อวายอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีทั้งปวง คือ ยอมเห็นความ 
ไมมีภัย   ไมมีเสนียด  ไมมีอุบาทว  ไมมีอุปสรรค   ความระงับ    ในที่ทุก 
สถาน    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา    ยอมเห็นความปลอดโปรงในท่ีทั้งปวง 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   อภิสังขารอะไร  ๆ    ยอมไมมีแกบุคคลผูไมหว่ันไหว 
           รูแจงอยู   บุคคลนัน้   งดเวนแลวจากอภิสังขาร   ยอมเหน็ 
           ความปลอดโปรงในท่ีทั้งปวง. 
    [๘๗๘]  มนุียอมไมพูดถึงตนในพวกคนท่ีเสมอกัน    ในพวก 
           คนท่ีตํ่ากวา   ในพวกคนท่ีสูงกวา   มุนีนั้นเปนผูสงบ   ผู 
           ปราศจากความตระหน่ี    ยอมไมยึดถือ     ยอมไมสลัด 
           (พระผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ี ). 
 

                              วาดวยคุณสมบัติของมุนี 
           [๘๗๙]   คําวา  มนุียอมไมพูดถึงตนในพวกตนที่เสมอกัน    ใน  
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พวกคนท่ีตํากวา   ในพวกตนท่ีสูงกวา   ความวา   ญาณเรียกวา   โมนะ 
ไดแก  ปญญา   ความรู   ฯลฯ   กาวลวงธรรมเปนเครื่องของ   และตัณหา 
เพียงดังขายดํารงอยู  บุคคลน้ันชื่อวามุนี  มุนียอมไมพูดถึง  ไมกลาว  ไม 
บอก   ไมแสดง   ไมแถลง   วาเราดีกวาเขา   เราเสมอเขา    หรอืวาเราเลว 
กวาเขา    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  มนุียอมไมพูดถึงตนในพวกคนท่ีเสมอ 
กัน  ในพวกคนท่ีตํ่ากวา  ในพวกคนท่ีสูงกวา. 
           [๘๘๐]  คําวา  เปนผูสงบ  ในคําวา มุนีนั้นเปนผูสงบ    ปราศจาก 
ความตระหนี่   ความวา   ชื่อวาเปนผูสงบ   เขาไปสงบ   เขาไปสงบวิเศษ 
ดับแลว   ระงับแลว   เพราะราคะ   โทสะ   โมหะ   ฯลฯ   อกุสลาภิสังขาร 
ทั้งปวง  เปนสภาพสงบ  สงบเงียบ  เขาไปสงบวิเศษ  ถูกเผา  ดบั  ปราศไป 
ระงับแลว   เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  มุนีนั้นเปนผูสงบ. 
           คําวา  ปราศจากความตระหน่ี   ความวา  ความตระหน่ี  ๕  ประการ 
คือ ความตระหน่ีอาวาส  ฯลฯ  ความหวงไว  นี้เรียกวา   ความตระหน่ี 
ความตระหน่ีนั้น  อันมนุีใดละ    ตัดขาด  สงบ  ระงับแลว   ทาํไมใหควร 
เกิดข้ึน    เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ    มุนีนั้นเรียกวา    ผูปราศจากความ 
ตระหน่ี   หายจากความตระหน่ี   กําจัดความตระหน่ี    สํารอกความตระหน่ี  
พนความตระหน่ี   ละความตระหน่ี   สละคืนความตระหน่ี   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  มุนีนั้นเปนผูสงบ  ปราศจากความตระหน่ี. 
           [๘๘๑]   คําวา  ยอมไมยึดถือ  ในควานวา   ยอมไมยึดถอื   ยอม 
ไมสลัด   พระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้    ความวา   มุนีนั้น   ยอมไมยึดถือ 
ไมถือเอา  ไมเขาไปถือ   ไมถือ   ไมยดึมั่น   ไมถือมั่น   ซึ่งรูป   เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  คติ  อุปบัติ    ปฏิสนธิ   ภพ   สงสาร   วัฏฏะ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมยึดถือ.  
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           คําวา   ยอมไมสลดั    ความวา   มุนีนั้น   ยอมไมละ   ไมบรรเทา 
ไมทําใหสิ้นไป   ไมใหถงึความไมมี    ซึ่งรูป    เวทนา    สัญญา    สังขาร 
วิญญาณ  คติ  อุปบัติ   ปฏสินธิ  ภพ  สงสาร  วัฏฏะ  เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  ยอมไมสลัด.   คําวา  ภควา  เปนคําเครื่องกลาวโดยเคารพ  ฯลฯ. 
บทวา   ภควา   นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจา 
จึงตรัสวา 
                   มุนียอมไมพูดถึงตนในพวกคนท่ีเสมอกัน     ในพวก 
           คนท่ีตํ่ากวา    ในพวกคนท่ีสูงกวา     มุนีนัน้เปนผูสงบ 
           ปราศจากความตระหน่ี     ยอมไมยึดถือ      ยอมไมสลัด 
           (พระผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ี). 
                           จบอัตตทัณฑสุตตนิทเทสท่ี  ๑๕ 
 
                       อรรถกถาอัตตทัณฑสุตตนิทเทสท่ี  ๑๕ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอัตตทัณฑสุตตนิทเทสที่   ๑๕   ดังตอไปนี้. 
           พึงทราบความในคาถาท่ีหน่ึง  มีคําเริ่มตนวา  อตฺตทณฺฑา  ภย  ชาต 
ภัยเกิดแตอาชญาของตน   ดังน้ี. 
           ภัยใด  เปนไปในโลกปจจุบัน   หรือเปนไปในสัมปรายภพเกิดแลว 
ภัยนั้นทั้งหมดเกิดแตอาชญาของตน      คือเกิดแตเหตุประพฤติชั่วของตน 
เมื่อเปนอยางนี้      พวกทานจงดูชนที่ทุมเถียงกัน    คือจงดูชนมีเจาศากยะ 
เปนตนนี้    ทุมเถียงกันและกัน.   พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงอบรมชน  
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ผูทํารายกัน    ผูปฏิบัติผิดตอกันนั้นอยางนี้แลว      เพ่ือใหชนนั้นเกิดความ   
สังเวชดวยการแสดงถึงการปฏิบัติชอบของพระองค  จึงตรัสวา 
           เราจักแสดงความสังเวชตามท่ีเราไดสังเวชมาแลว. 
อธิบายวา  เมื่อกอนเราเปนพระโพธิสัตว  ระลึกไดแลว. 
           บทวา  ตโย  คือ  กาํหนดจํานวน.   บทวา ทณฺฑา  อาชญา   คือ 
ทุจริต.  บทวา กายทณฺโฑ   อาชญาทางกาย  คือ  กายทุจริต.  แมในอาชญา 
ทางวาจาเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  ติวิธ   กายทุจฺจริต  กายทุจริต  
มี ๓ อยาง     อันไดแกความประพฤติชั่วเปนไปทางกาย    มีปาณาติบาต 
เปนตน.   หรอืประพฤติชั่ว   เพราะเนาดวยกิเลส   เพราะเหตุนั้น  จึงได 
ชื่อวา  ทุจริต ๓ อยาง.  บทวา จตุพฺพิธ  คือ วจีทุจริต  ๔  อยางมีมุสาวาท 
เปนตน.   บทวา   ติวิธ   คือ  มโนทุจริต ๓ อยาง  มีอภิชฌา  (โลภอยาก 
ไดของเขา) เปนตน.  บทวา  ทิฏธมมฺิก  ภัยในชาตินี้   คือภัยทีไ่ดรับใน 
ชาตินี้   คือในอัตภาพนี้. บทวา สมฺปรายิก  คือ ภัยที่ไดรับในอัตภาพยังมา 
ไมถึง.  บทวา อาคุจารี   คือ เปนผูประพฤติชั่วประพฤติผิด. บทวา  ตเมน 
ราชา  ปริภาสติ  พระราชาทรงบริภาษคนผูนั้น  คือพระราชาทรงบริภาษ 
คนทําชั่ว   ใหเกิดความกลัว.  บทวา ทกฺุข โทมนสฺส  ปฏิสเวเทติ  ใหเสวย  
ทุกขโทมนัส   คือเสวยทุกขทางกาย   โทมนัสทางใจ.  บทวา  เอต  ภย  ทุกขฺ  
โทมนสฺส  คือ  ภัยทุกขและโทมนัสนัน้.  บทวา   กโุต  ตสฺส  คือ  เกิดแต 
อะไร.  บทวา อตฺตทณฺฑโต    ชาต   เกิดแตอาชญา  คือเกิดแตทุจริตท่ีตน 
กระทํา.  บทวา  อนฺตมโส คือ  โดยอยางตํ่า. บทวา  สวจนียมฺป   กโรติ น  เต 
ลพฺภา อิโต  ปกฺกมิตุ  พระราชามีพระกระแตรับสั่งวา  มันจะหนีจากสถาน 
เปนที่จองจํานี้ไปไมได  คือทรงบังคับวา   โจรพวกน้ันมันจะไปจากบาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 508 

เปนตนนี้    ออกไปภายนอกไมได.     บทวา  ธนชานิปจฺจยาป    คือ  แม 
เพราะเหตุแหงความสูญเสียทรัพย.   พระราชารับสั่งใหลงโทษโจรน้ันหลาย 
อยาง.  บทวา  กสาหิป    ตาเฬนฺติ  คือ   ใหเฆ่ียนดวยแสบาง.  เวตฺเตหิป  
ตาเฬนฺติ   คือ ใหเฆ่ียนดวยหวายมีหนามบาง. บทมีอาทิวา  อฑฺฒทณฺฑเกหิ 
ดวยไมพลอง  มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.  สุนเขหิป  ขาทาเปนฺติ 
ใหสุนัขกัดกินบาง  คือใหสุนัขที่หิวเพราะไมไดอาหารมา  ๒-๓ วัน   กัดกนิ. 
สุนัขเหลาน้ัน      เพียงครูเดียวก็กัดกนิเหลือแตรางกระดูกเทานั้น.      บทวา 
สูเล  อุตฺตาเสนฺติ  คือ ใหนอนบนหลาวบาง.   บทวา ราชา อิเมส จตุนฺน 
ทณฺฑาน  อิสสฺโร     พระราชาเปนใหญในอาชญา ๔ อยางแหลานี้     คือ 
พระราชาสามารถจะลงอาชญา  ๔  อยางเหลาน้ี.     บทวา  สเกน   กมฺเมน 
คือ ดวยกรรมท่ีตนทํา.  ในบทวา  ตเมน  นิรยปาลา  นี ้  พระเถระบางพวก 
กลาววา     พวกนายนิรยบาลไมมีใหทํากรรมกรณ      ดุจรูปยนตเทาน้ัน. 
อาจารยบางพวกกลาววา  พวกนายนิรยบาลมีในนรก.  ในอภิธรรมรับรอง 
ไวโดยนัยมีอาทิวา เออ ผูลงกรรมกรณมีอยู. พวกนิรยบาลในนรกมีเหมือน 
ในมนุษยโลก ที่มีพวกลงโทษ.  บทวา   ตตฺต   อโยขิล   หลาวเหล็กรอน 
คือใหสัตวนรกมีรางกาย  ๓ คาวุต    นอนหงายบนแผนดินโลหะ    ไฟลุก 
โพลงแลวเอาหลาวเหล็กประมาณเทาลําตาลสอดเขาไปท่ีมือขวา  ในมือซาย 
เปนตนก็เหมือนกัน.  ใหสัตวนรกนอนคว่ําบาง   ตะแคงซายบาง     ตะแคง 
ขวาบาง  เหมือนใหนอนหงายลงกรรมกรณนั้น.  บทวา  สเวเสตฺวา   ให 
นอนลง     คือใหรางประมาณ ๓ คาวุต   นอนลงบนแผนดินเหล็กอันลุก 
โพลง.  บทวา   กุธารหีิ ดวยผ่ึง  คือเอาผ่ึงใหญประมาณปกขางหนึ่งของ 
หลังคาเรือนถาก.   เลือดไหลเหมือนนํ้าไหล.    เปลวไฟลุกข้ึนจากแผนดิน  
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โลหะจดถึงที่ถาก.  เกิดมหาทุกข.  อน่ึง เมื่อถาก   ถากไปตามเสนบรรทัด 
เปน ๘ เหลี่ยมบาง   ๖ เหลี่ยมบาง  เหมือนถากไม.    บทวา  วาสีหิ  คือ 
ดวยมีด  ประมาณเทากระดงใหญ.  บทวา รเถ  โยเชตฺวา   เทียมเขาท่ีรถ 
คือเทียมที่รถมีไฟลุกโพลงไปท่ัวกับแอก  เชือก  กระพอง  ลอ ทูบ  ปฏัก. 
บทวา มหนตฺ  คือ  ภูเขาถานเพลิงใหประมาณเทาเรือนยอด.    บทวา 
อาโรเปนฺติ    ใหข้ึน     คือเอาคอนเหล็กมีไฟลุกโพลงโบยใหข้ึนภูเขาถาน 
เพลิง.  บทวา สกิมฺป   อุทฺธ  บางครั้งก็เดือดพลานไปขางบน  คือไปขาง 
บนขางลางและทางขวาง      เหมือนขาวสารท่ีใสไวในหมออันเดือดพลาน. 
บทวา มหานิรเย  คือ ในอเวจีมหานรก. 
           บทวา   จตุกฺกณฺโณ   มหานรกม ี๔  มุม    คือเชนกับหีบสี่เหลี่ยม 
จตุรัส.  บทวา วิภตฺโต คือ จําแนกออกโดยประตู ๔ ชอง.  บทวา ภาคโส 
มิโต    จําแนกออกโดยสวน    คือสรางจําแนกออกโดยสวนแหงประตูและ 
ถนน.   บทวา ปริยตฺโต  คือ ลอมรอบ.   บทวา อยสา  คือ มีแผนเหล็ก 
ประมาณ ๙ โยชนครอบไวขางบน.    บทวา สนนฺตา  โยชนสต   ผริตฺวา 
ติฏติ  แผไปรอยโยชนต้ังอยูโดยรอบ    คือแผไปต้ังอยู   โดยท่ีเมื่อบุคคล 
ยืนแลดูอยูในท่ีรอยโยชนโคตรอบ  ตาท้ังสองขางจะถลนออกเหมือนลูกกลม 
คู.  บทวา  กทริยา  ตปนา  มหานรกอันเปนที่นาสยดสยองเผาผลาญ  คือ 
มหานรก ๘ ขุม  กับอุสสทนรก   แมทัง้หมดเหลาน้ัน   เปนที่นาสยดสยอง 
เผาผลาญสัตวอยูเปนนิจ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา กทริยา   ตปนา.  มหานรก 
ชื่อวา  รายแรง  เพราะใหเกิดทุกขรายแรง  ชื่อวา  มีเปลวไฟ  เพราะมีเปลว- 
ไฟต้ังอยูตลอดกัป  ชื่อวา แสนยากท่ีจะเขาใกล  เพราะทําไดยากเพ่ือจะให 
ขัดเคือง  เพ่ือกระทบกระท่ัง  ชื่อวา  นาขนลุกขนพอง  เพราะเพียงเห็น  หรือ  
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เพียงไดยินขนก็ลุกชันเสยีแลว  ชื่อวา นากลัว เพราะนาครั่นคราม   ชื่อวา   
ใหเกิดภัย เพราะใหเกิดความกลัว  ชื่อวา  ใหเกิดทุกข เพราะไมมีความสุข. 
           พึงทราบความสังเขปแหงคาถามีอาทิวา    ปุรตฺถิมาย   จ    ภิตฺติยา 
เปลวไฟต้ังข้ึนแตฝาดานทิศตะวันออกอยางนี้ถึงอเวจีมหานรกเปนที่สุด, 
มหานรกชื่ออเวจี   เพราะไมมีคลื่น๑ในระหวางของเปลวไฟ   หรอืของสัตว 
ทั้งหลาย     หรือของทุกขของสัตวเหลาน้ัน.    เพราะวาในอเวจีนั้น    กลุม 
เปลวไฟต้ังข้ึนแตฝาดานทิศตะวันออกเปนตน    แลวเผาบุคคลผูมีกรรมชั่ว 
พังฝาดานทิศตะวันตกออกไป.  กลุมเปลวไฟทะลุฝาเหลาน้ันพุงไปขางหนา 
๑๐๐  โยชน.  กลุมเปลวไฟต้ังอยูขางลางไปกระทบขางบน  ดังอยูขางบนลง 
กระทบขางลาง.   ในอเวจีนี้ชื่อวาไมมีคลื่นของเปลวไฟเลยอยางนี้.   ที ่ ๑๐๐ 
โยชนในภายในอเวจีนั้น  เต็มไปดวยสัตวนรกไมมีชองวาง  เหมือนทะนาน 
เต็มไปดวยแปงทําดวยเถาน้ํานม.   สัตวนรกสุดแดนนรก    ไมมีกําหนดดวย 
อิริยาบถ ๔.  สัตวนรกไมเบียดเบียนกัน    หมกไหมอยูในที่เดียวกัน.  ใน 
นรกอเวจีนี้ชื่อวาไมมีคลื่นของสัตวนรกอยางนี้.  อน่ึง  หยาดนํ้าผ้ึง  ๖ หยาด 
บนปลายลิ้น     ยอมเปนอัพโพหาริก    เพราะหยาดนํ้าทองแดงหยาดท่ี ๗ 
มีกําลังเผาไหมหมด  ฉันใด     อุเบกขาอกุสลวิบาก ๖ ที่เหลือ    ยอมเปน 
อัพโพหาริก  เพราะมีกําลังในการเผาผลาญในนรกนั้น.  ทุกขเทาน้ันปรากฏ 
ไมมีระหวาง.    ในนรกอเวจีนี้ชื่อวาไมมีคลื่นของทุกขเลยอยางนี้.    ชื่อวา 
นรกเพราะปราศจากความยินดี. 
           บทวา  ตตฺถ  สตฺตา  มหาลุทฺทา คือ สัตวที่เกิดในนรกอเวจีนั้น   ม ี
กรรมหยาบมาก.  บทวา มหากิพฺพิสการิโน  คือ   ทาํกรรมรายแรงมาก. 
บทวา  อจฺจนฺตปาปกมฺมนฺตา   คือ    มีบาปกรรมโดยสวนเดียว.  บทวา 
 
๑. คือไมมีความขาดตอน.  
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ปจฺจนฺติ  น จ  มิยฺยเร   คือ  หมกไหมอยูในระหวางเปลวไฟ    แตไมตาย. 
บทวา  ชาตเวทสโม  กาโย  คือ  รางกายของสัตวนรกเหลาน้ัน   เชนกับ 
ไฟ.  บทวา เตส  นิรยวาสนี  คือ  สัตวผูอยูในนรกเหลาน้ัน   เปนผูมีบาป- 
กรรม.  บทวา ปสฺส   กมมฺาน  ทฬฺหตฺต  คือ  จงดูความม่ันคงของบาป- 
กรรม.    บทวา  น  ภสมฺา  โหนฺติ  นป   มสิ  คือ เถาและเขมามิไดมีเลย.  
บทวา ปุรตฺถิเมน   ขางทิศตะวันออก    คือตราบใดประตูยังไมปด   สัตว 
นรกก็ว่ิงมุงหนาไปทางประตูนั้น.      ผิวหนังเปนตนของสัตวนรกเหลานั้น 
ยอมไหมที่ประตูนั้น.   เมื่อสัตวนรกเหลานั้นไปถึงใกลประตู    ประตูนั้นก ็
ปด    ประตูหลังปรากฏดุจไมไดปดไว.    ในบทท้ังหมดก็มีนัยนี้.    บทวา 
นิกฺขมิตาสา  เต  คือ  สัตวนรกเหลานั้นมีความหวังเพ่ือจะออก   จึงชื่อวา 
นิกฺขมิตาสา.       บทวา  โมกฺข   คเวสิโน  คือ  แสวงหาอุบายท่ีจะออก. 
บทวา น  เต  ตโต  นิกฺขมตุิ  ลภนฺติ  กมฺมปจฺจยา  คือ   สัตวเหลาน้ันออก 
จากนรกน้ันไมได    เพราะบาปกรรมเปนปจจัย.        บทวา   เตสฺจ 
ปาปกมฺมนฺต  อวิปกฺก  กต  พหุ   เพราะบาปกรรมท่ีสัตวเหลานั้นทําไวมาก 
ยังมิไดใหผลหมดสิ้น     คือกรรมลามกหยาบชาท่ีสัตวเหลาน้ันทําสะสมไวมี 
อยูมากมายนานัปการ  ยังไมใหผล. 
           บทวา  สเวค  ความสังเวช  คือความระอา.  บทวา อุพฺเพค  ความ 
สะดุง  คือไปจากท่ียืนอยู.  บทวา  อตฺุราส    ความหวาดเสียว    คือความ 
ยุงยากใจ  ไมตกลงใจ.     บทวา ภย  ความกลัว  คือจิตสะดุง.     บทวา 
ปฬน  ความบีบค้ัน  คือความเสียดสี.  บทวา  ฆฏฏน  ความกระทบ  คือ 
ทําการบีบค้ัน.    บทวา   อุปทฺทว  ความเบียดเบียน   คือจัญไร.    บทวา 
อุปสคฺค  ความขัดของ  คือการปดกั้น.  
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           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงถึงประการท่ีพระองคทรง 
สังเวชมาแลว  จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ผนฺทมาน  หมูสัตวดิ้นรนอยูดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ผนฺทมาน  คือ  ดิน้รนดวยตัณหาเปนตน. 
บทวา อปฺโปทเก   คือ  ในนํ้านอย.     บทวา อฺมฺเหิ  พฺยารุทฺเธ  
ทิสฺวา  เห็นสัตวทั้งหลายทํารายกันและกัน     คือเห็นสัตวตาง ๆ ทํารายกับ 
สัตวอ่ืน ๆ.  บทวา  ม  ภยมามิสิ  คือ  ภัยเขามาถึงเราแลว. 
           บทวา  กิเลสผนฺทนาย  ผนฺทมาน   ดิ้นรนเพราะกิเลส  คือหว่ันไหว 
ดวยกิเลสมีราคะเปนตน.  บทวา  ปโยโค  ไดแก  กายประโยค  วจีประโยค 
และมโนประโยค.    บทวา   วิรุทฺธา    ทํารายกัน    คือถึงความพิโรธกัน. 
บทวา ปฏิวิรุทฺธา  ทํารายตอบกัน   คือหันหนาทะเลาะกัน.   หรอืตรงเขา 
ทํารายกัน .     บทวา  อาหตา  เคืองกัน     คือประกนัประหารกันดวยความ 
โกรธ.  บทวา ปจฺจาหตา เคืองตอบกัน   คือเปนมวยปล้ําตอสูกัน.  บทวา 
อาฆาติตา    ปองรายกัน   คือกระทบกระทั่งกัน .    บทวา  ปจฺจาฆฏฏิตา 
ปองรายตอบกัน       คือกระทบกระทั่งกันอยางแรง.      บทวา  ปาณีหิป   
อุปกฺกมนฺติ  คือ  ตบตีกันดวยมือบาง. 
           บทวา สมนฺตมสาโร   โลโก  โลกท้ังหมดไมเปนแกนสาร  คือโลก 
ทั้งหมดต้ังแตนรกเปนตน.    ไมเปนแกนสาร    คือเวนจากแกนสารท่ีเปน 
ของเท่ียงเปนตน.   บทวา  ทิสา  สพฺพา  สเมริตา  คือ  สังขารท้ังหลาย 
หว่ันไหวแลวตลอดทิศทั้งปวง  เพราะความไมเที่ยง.  บทวา  อจิฺฉ  ภวน- 
มตฺตโน  เมื่อปรารถนาความเจริญเพ่ือตน  คือเม่ือปรารถนาความตานทาน 
เพ่ือตน.  บทวา  นาทฺทสาสึ   อโนสิต  คือ  ไมไดเห็นฐานะอะไรๆ อัน 
ไมถูกครอบงําดวยชราเปนตน.  
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           บทวา อสฺสาโร  คือ  ไมเปนแกนสารหรือเวนจากแกนสาร.  บทวา 
นิสฺสาโร  คือ  เวนจากแกนสารดวยประการทั้งปวง.  บทวา สาราปคโต 
คือ    ปราศจากแกนสาร.   บทวา นิจฺจสารสาเรน  วา   โดยแกนสารท่ีเปน 
ของเท่ียง    คือแกนสารท่ีนับวาเปนแกนสารตลอดไป.    แมสองบทตอไป 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.       บทวา เย ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  สงฺขารา    สังขาร 
ทั้งหลายในทิศตะวันออก    คือสังขารท้ังหลายท่ีรวมกันทําข้ึนดวยปจจัยใน 
ทิศตะวันออก.     บทวา เตป  เอริตา  คือ  แมสังขารเหลาน้ันก็หว่ันไหว.  
บทวา สเมริตา  สะเทือน  คือหว่ันไหวยิ่ง.  บทวา จลิตา  สะทาน  คือ 
ไปสูความหว่ันไหว.    บทวา  ฆฏฏิตา เอนเอียง   คือถูกความเกิดความดับ 
บีบค้ัน.  บทวา อนิจฺจตาย  คือ  เพราะเปนแลวไมเปน.  บทวา  ชาติยา 
อนุคตา   อันชาติติดตาม   คืออันความเกิดเขาไปติดตาม.    บทวา  ชราย 
อนุสฏา  อันชราหอมลอม  คือถูกเบียดเบียนเพราะความแกหงอม.   บทวา 
พฺยาธินา  อภิภูตา  อันพยาธิครอบงํา   คือถูกพยาธอัินเกิดข้ึนเพราะความ 
เปลี่ยนแปลงของธาตุครอบงํา.  บทวา  มรเณน  อพฺภาหตา  คือ  ถูกมรณะ 
กําจัด.     บทวา อตาณา  ไมมีที่ตานทาน  คือเวนจากการรักษา.   บทวา 
อเลณา  ไมมทีี่หลีกเรน    คือเวนจากที่หลีกเรน.  บทวา  อสรณา  คือ ไม 
มีที่พ่ึง.    บทวา อสรณีภูตา  เปนสภาพไมมีที่พ่ึง   คือไมทํากิจของท่ีพ่ึง 
เอง.  บทวา  อตฺตโน  ภวน   ความเจริญเพ่ือตน    เปนบทยกข้ึนเพ่ือขยาย 
ความ.  บทวา  ตาณ  ที่ปองกัน  คือท่ีรักษา.  บทวา เลณ  คือ  ที่หลีกเรน. 
บทวา สรณ  ที่พ่ึง  คือท่ียังทุกขใหพินาศไป.  บทวา คตึ  ที่ดําเนิน  คือ 
ที่อาศัย.  บทวา ปรายน  ที่กาวหนา   คือท่ีไปในเบ้ืองหนา  ชื่อวา  ปรายน. 
บทวา  อชฺโณสิต   เยว   อทฺทส   ไดเห็นฐานะทั้งปวงถูกครอบงํา   คือได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 514 

เห็นฐานะทั้งปวงถูกชราเปนตนย่ํายี.  บทวา  สพฺพ  โยพฺพฺ   คือ  ความ  
เปนหนุมสาวทั้งปวง   ชือ่วา  โยพฺพฺ.   ความเปนหนุมสาวท้ังปวงของ 
สัตวผูยังมีจิตใจ.   บทวา  ชราย  โอสิต   ถูกชราครอบงํา   คือถูกชรา คือ 
ความแกหงอมครอบงําย่ํายี.   ในบททัง้ปวงก็เปนอยางนี้. 
           บทวา    โอสาเน   เตฺวว    พฺยารทฺุเธ  ทิสฺวา   เม   อรติ   อหุ 
เพราะไดเห็นสัตวทั้งหลายมีที่สิ้นสุดมีที่สกัดกั้น      เราจึงไดมีความไมยินดี 
คือไดเห็นสัตวทั้งหลายมีที่สิ้นสุด   มีที่ต้ังอยูไมได   มีที่พินาศท้ังนั้น    มทีี่ 
สกัดกั้น   มีจิตถูกกําจัดดวยความชราเปนตนของความเปนหนุมสาว    เรา 
จึงไดมีความไมยินดี.  บทวา อเถตฺถ  สลฺล  อนึ่ง  เราไดเห็นลูกศรอันเห็น  
ไดยากในสัตวเหลาน้ัน    คือลูกศรมีราคะเปนตน      ในสัตวทั้งหลายเหลาน้ี. 
บทวา  หทยนิสฺสิต  คือ  อาศัยจิต.  บทวา  โยพฺพฺ  ชรา  โวสาเปติ 
ชรายังความหนุมสาวใหสิ้นสุด คือใหสัตวอยูไมได  ใหพินาศไป.   ในบท 
ทั้งปวงก็มีนัยอยางนี้. 
           ลูกศรมีอานุภาพอยางไร.  พึงทราบคาถาวา  เยน  สลฺเลน โอติณฺโณ  
สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว   ดังน้ีเปนตน. 
           บทวา  ทิสา  สพฺพา  วิธาวติ   สตัวยอมแลนไปสูทิศทั้งปวง   คือ 
สัตวยอมแลนไปสูทิศที่เปนทุจริตบาง         ทิศมทีิศตะวันออกเปนตนบาง 
ทิศที่เปนคติบาง.  บทวา  ตเมว  สลฺล  อพฺพุยฺห   น   ธาวติ  น  สหีติ 
เพราะถอนลูกศรน้ันเสียแลว   ยอมไมแลนไป   ยอมไมจมลง.   คือ  เพราะ 
ถอนลูกศรน้ันเสียแลว     ยอมไมแลนไปสูทิศเหลานั้น     และไมจมลงใน 
โอฆะ  ๔. 
           พึงทราบความในบทมีอาทิวา   อาณ    ความไมรูตอไป.   ความ  
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ไมรู    ความไมเห็น    เพราะเปนปฏิปกษตอความรูความเห็น     ชื่อวาไม  
ตรัสรู  เพราะเปนผูมุงหนาแลวตอญาณไมรวมลงในธรรม    คือไมประชุม 
กัน.    ชื่อวาตามตรัสรู    เพราะรูธรรมตามสมควร.     ชื่อวาไมตามตรัสรู 
เพราะเปนปฏิปกษตอการตามตรัสรูนั้น.    ชื่อวาไมตรัสรูชอบ   เพราะไม 
ตรัสรูประกอบดวยพระไตรลักษณ      มีอนิจจลักษณะเปนตน        ชื่อวา 
ไมตรัสรูชอบ  เพราะรูความไมสงบ  และความไมเหมาะสมบาง.    ชื่อวาไม 
แทงตลอด  เพราะไมแทงตลอดอริยสัจ  ๔. ชื่อวาไมถือเหตุดวยดี  เพราะไม 
ถือธรรมอยางหน่ึงในรูปเปนตน     โดยความเปนสามัญ  ลกัษณะมีความไม 
เที่ยงเปนตน.  ชื่อวาไมหยั่งรูเหตุ เพราะไมหยั่งลงสูธรรมนั้นนั่นเอง. ชื่อวา 
ความไมเพงพินิจ     เพราะไมเพงโดยสมํ่าเสมอ.     ชื่อวาความไมพิจารณา 
เพราะไมพิจารณาเฉพาะสภาวะของธรรมท้ังหลาย.    ชื่อวากรรมท่ีไมทําให 
ประจักษ   เพราะไมมีกรรมแมอยางเดียวใหประจักษแกโมหะน้ัน     เพราะ 
ประพฤติวิปริตในกุศลกรรมและอกศุลกรรม   หรือเพราะไมมีการถือความ 
เปนจริงหรือไมมีการการทํากรรมไร ๆ ใหประจักษเอง.     ชื่อวาความไม 
ผองแผว   เพราะเมื่อโมหะยังไมเกิด    จิตสันดานใดพึงเปนความผองแผว 
สะอาดบริสุทธิ์   จิตสันดานอันเปนความผองแผวนั้นถูกโมหะนี้ประทุษราย.  
ชื่อวาความเปนคนโง  เพราะความเปนพาล. ชื่อวาความหลง  เพราะลุมหลง  
ความหลงมีกําลัง  ชื่อวาความหลงท่ัว.  ชื่อวาความหลงพรอม    เพราะหลง 
รอบดาน. ชือ่วา  อวิชชา เพราะไมรู  โดยเปนปฏิปกษตอความรู   อวิชชา- 
โอฆะ   (หวงอวิชชา)  อวิชชาโยคะ    (ประกอบสตัวไวในภพคืออวิชชา) 
ทั้งสองนี้มีความไดกลาวไวแลว.  ชื่อวา อนุสัย  เพราะนอนเนื่องดวยความ 
มีกําลัง  ชื่อวา ปริยุฏฐานะ เพราะทวมทับครอบงําจิต.  ชื่อวา ลงัคิ (ลิ่มคือ  
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อวิชชา)  เพราะไมสามารถจะมุงหนาไปสูประโยชนเกื้อกูลได   เพราะไมมี 
การถือประโยชน  ยอมติดแนนอยูโดยแท   อธิบายวา    กะโผลกกะแผลก. 
อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวาลังคิ   เพราะกําจัดไดยาก.  แมโมหะนี้    ก็ชือ่วาลังคิ 
เพราะเปนดุจลิ่ม.  บทที่เหลือมีความงายทั้งน้ัน. 
           พึงทราบความในบทวา  ยา   เอวรูปา  กงฺขา   ดังน้ีเปนตนตอไป 
ชื่อวาความสงสัย   ดวยอํานาจแหงความเคลือบแคลง.    ชื่อวากิริยาที่สงสัย 
เพราะเดินไปสูความสงสัย.    ความสงสัยยิ่งกวาความสงสัยในกอน   ชื่อวา 
กิริยาที่สงสัย.  อีกอยางหน่ึง   ทานกลาวบทน้ีดวยอํานาจแหงอาการ.   จิต  
ที่เปยมไปดวยความสงสัย   ชื่อวาความเปนไปกับดวยความสงสัย   เพราะ 
เนื่องดวยความสงสัย.  ความเปนแหงความเปนไปกับดวยความสงสัย  ชื่อวา 
ความเปนผูสงสัย.  ไมมีความเห็น  ชื่อวาความเคลือบแคลง.   ชือ่วาความ 
ลังเล    เพราะเปนเหตุคนหาสภาวธรรมอยูยากลําบาก.   วิจิกิจฉานั้น    ม ี
ความสงสัยเปนรส     มีความหว่ันไหวเปนลักษณะ     มีความไมตัดสินใจ 
เปนเครื่องปรากฏ   หรือมีความยึดถือหลาย  ๆ สวนเปนเครื่องปรากฏ   มีการ 
ทําไวในใจโดยไมแยบคาย    เปนปทัฏฐาน.    พึงเห็นวา   ความสงสัยทํา 
อันตรายแกการปฏิบัติ.     ชื่อวาความเปนสองทาง      เพราะเอนเอียงไป 
สองสวนดวยความหว่ันไหว.  ชื่อวาเปนทางสองแพรง   เพราะเปนดุจทาง 
สองแยก   ดวยหามการปฏิบัติ.  ชื่อวาไมแนใจ  เพราะอยูโดยรอบ   เพราะ 
ไมสามารถจะดํารงอยูไดในอาการอยางเดียว       ดวยความเปนไปมีอาทิวา 
นี้เที่ยงหรือไมเที่ยงดังน้ี.   ขอวาความไมแนนอน   เพราะไมตกลงใจ  เพราะ 
ไมสามารถจะถือเอาสวนเดียวได. ชื่อวาความไมตกลงใจ เพราะไมสามารถ 
จะตัดสินใจถอยจากอารมณได.  ชื่อวาไมอาจตัดสินใจ   เพราะไมสามารถ  
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จะหย่ังลงไปโดยรอบได.  ชื่อวาไมกําหนดถือเอาได   เพราะไมสามารถจะ 
กําหนดเอาได.   ชื่อวาความท่ีจิตหว่ันไหว    เพราะไมสามารถเพื่อเปนไป 
ในอารมณ   ดวยความแนใจได.  อธิบายวา   ความท่ีจิตผูกพัน.   จริงอยู 
ความสงสัยเกิดข้ึนแลวยอมทําใหจิตผูกพัน.   อน่ึง   เพราะความสงสัยนั้น 
เมื่อเกิดยึดอารมณไวดุจขีดเขียนใจ   ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา   มโนวิเลโข 
ความติดขัดในใจ. 
           บทวา  วิทฺโธ   แทงเขาไป  คือไดประหารดวยลูกศร.  บทวา ผุฏโ 
ถูกตองแลว คือเสียบเขาไป.  บทวา   ปเรโต   เสียบติดแนน  คือกดลงไป 
บทวา   ธาวติ  ยอมแลน  คือว่ิงไปขางหนา.  บทวา   วิธาวติ  แลนพลาน 
คือไปโดยวิธีตาง ๆ.    บทวา   สนฺธาวติ  วนเวียน    คือแลนไปโดยเร็ว. 
บทวา  สสรติ  ทองเท่ียวไป  คือเท่ียวไปขางโนนขางน้ี.  บทวา  อเจลโก 
คนเปลือย   คือเปลือยไมมีผานุง.   บทวา  มุตฺตาจาโร  คือ  ไรมารยาท. ไม 
ประพฤติเยี่ยงกุลบุตรชาวโลก  ในการถายอุจจาระเปนตน    ยืนถายอุจจาระ 
ปสสาวะ  ยืนเค้ียวกินอาหาร.   บทวา   หตฺถาวเลขโณ  เลียมือ    คือเมื่อ 
กอนขาวในมือหมดก็เลียมือ.      ถายอุจจาระแลวสําคัญวาไมชําระอยูในมือ 
เอามือเช็ด.  ไดยินวา  พวกอเจลกเหลาน้ันบัญญัติไมชําระวาเปนสัตว.  ชื่อวา 
นเอหิภทนฺติโก  เพราะเม่ือเขากลาววา  เชญิมารับอาหารซิทาน   ก็ไมมา. 
ชื่อวา   นติฏภทนิติโก      เพราะแมเมื่อเขากลาววา    ถากระน้ันเชิญหยุด 
กอนซิทาน  ก็ไมหยุด.  นยัวา  ผูถูกศรทิฏฐิปกติดนั้นไมทําแมทั้งสองอยาง 
ดวยคิดวา   จักเปนอันกระทําตามถอยคําของเขาแลว. 
           บทวา  นาภิหฏ  คือ ไมรับภิกษุที่เขาแบงไวกอน. บทวา น อุทฺทิสฺส 
กต  คือไมรับภิกษาที่เขาบอกอยางนี้วา   นี้ทําเฉพาะทาน. บทวา  น  นิมน-ฺ  
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ตน  คือ ไมยินดี   ไมรับแมภิกษาที่เขานิมนตอยางนี้วา   นิมนตเขาไปยัง  
ตระกูล  ถนน  หรือบานโนนเถิด. บทวา  น  ภมุภฺิมุขา คือ ไมรับภิกษา 
ที่เขาคดจากหมอถวาย.    บทวา   น  กโฬปมุขา    หมอขาวหรือกระจาด 
ชื่อวา  กโฬป     ไมรับภิกษาจากหมอขาวนั้น.    เพราะเหตุไร.    เพราะ 
หมอขาวทั้งหลายยอมไดการกระทบดวยทัพพี  เพราะอาศัยเรา. 
           บทวา น  เอฬกมนฺตร คือ ไมรบัภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตู 
ถวาย   เพราะเหตุไร.  เพราะผูนี้อาศัยเราจึงยืนครอมประตู.   แมในการยืน 
ครอมทอนไมและสากก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บุทวา ทฺวินฺน   คือ ไมรับภิกษา 
เมื่อคนสองคนกําลังบริโภคอาหารอยู.     คนหน่ึงลุกข้ึนมาถวาย.     เพราะ 
เหตุไร.   เพราะมีอันตรายจากดําขาว.  อน่ึง  พึงทราบความในบทมีอาทิวา 
น คพฺภินิยา  ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ  ดังน้ีตอไป  ทารกในทองของ 
หญิงมีครรภยอมลําบาก. เมื่อทารกกําลังด่ืมจะเปนอันตรายเพราะนํ้านมได. 
ไมรับภิกษาของหญิงท่ีคลอเคลียกับบุรุษ     เพราะจะเปนอันตรายแกความ 
อภิรมยของหญิงท่ีอยูกับชาย. บทวา น  สงฺกิตฺตีสุ  คือ ไมรับภิกษาที่นัดแนะ 
กันทําไว.  ไดยินวา   ในสมัยขาวยาก   พวกสาวกของอเจลกชวนกันใหนํา 
ขาวสารเปนตนมาหุงขาว เพ่ือประโยชนแกพวกอเจลก.  อเจลกท่ีเครงครัด 
ไมยอมรับจากอาหารน้ัน.   บทวา  น  ยตฺถ  สา  คือ   ไมรับภิกษาที่เขาไม 
ใหแกสุนัข   ในที่ที่สุนัขคิดวา  เราจักไดกอนขาว  ซึ่งเขาเลี้ยงดูนํามาถวาย. 
เพราะเหตุไร.   เพราะจะเปนอันตรายแกกอนขาวของสุนัขนั้น. 
           บทวา  สณฺฑสณฑฺจารินี    คือ   ไมรับอาหารที่มีแมลงวันไตตอม. 
เพราะหากวามนุษยทั้งหลายเห็นอเจลกแลว     คิดวา   เราจักถวายภิกษาแก 
อเจลกน้ี   จึงเขาครัว  เมื่อมนุษยเขาไป  แมลงวันที่เกาะอยูบนปากหมอขาว  
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เปนตน  จะกระโดดบินเปนกลุมๆ หนีไป.  จึงไมรบัภิกษาที่นํามาจากหมอ 
นั้น.   เพราะเหตุไร.   เพราะอาศัยเราจะเกิดอันตรายแกอาหารของแมลงวัน 
ทั้งหลาย.  บทวา   ถุโสทก  คือ  ยาดองทําดวยเครื่องปรุงคือขาวทุกชนิด. 
ในบรรดาสิ่งเหลาน้ีสุราบานเทาน้ันมีโทษ.     แตอเจลกน้ี    มีความสําคัญ 
ในวัตถุทุกชนิดวามีโทษ.  บทวา  เอกาคาริโก  รับภิกษาที่เรือนหลังเดียว 
คือไดภิกษาในเรือนหลังเดียวเทาน้ันก็กลับ.   บทวา  เอกาโลปโก  คือ  ยัง 
อัตภาพใหเปนไปดวยขาวคําเดียวเทาน้ัน.    แมในบทวา  ทฺวาคาริโก   ยิ่ง 
อัตภาพใหเปนไปดวยขาวสองคําเปนตน       ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.      บทวา 
เอกิสฺสาป   ทตฺติยา  คือ  ในถาดนอยใบเดียว.   ถาดเล็ก ๆ  ใบหน่ึงชื่อวา 
ทตฺติ.   ใสภิกษาเลิศลงในถาดเล็กใบนั้น.   บทวา   เอกาหิก  คือ  บรโิภค 
อาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่ง.    บทวา    อฑฺฒมาสกิ  คือ  บริโภคอาหาร 
ที่เก็บไวกึ่งเดือนบาง.   บทวา    ปริยายภตฺตโภชน   คือ   บริโภคอาหาร 
ที่เวียนมาถึงตามวาระ.     บริโภคอาหารที่มาถึงตามวาระอยางนี้     วันหน่ึง 
สองวัน  เจ็ดวัน   กึ่งเดือน.  บทวา  สากภกฺโข  มีผักดองเปนภิกษาเปนตน 
มีความดังไดกลาวแลวน่ันแล. 
           บทวา  อุพฺภฏโก  เปนผูยืนตรง  คือยืนตรง.  บทวา  อุกกฺุฏิกปฺ- 
ปธานมนุยุตฺโต   เปนผูประกอบความเพียรในการกระหยง  คือเดินกระหยง 
กระโดดไป. บทวา กณฺฏกาปสฺสยิโก นอนบนหนาม  คือปกหนามเหล็ก 
หรือหนามธรรมดาลงบนแผนดิน   แลวปูหนังลงบนนั้น    ยืนและจงกรม 
เปนตน.  บทวา  เสยฺย  คือ แมนอนก็สําเร็จการนอนบนหนามน้ันนั่นเอง. 
บทวา  ผลกเสยฺย   คือ  นอนบนแผนไมกระดาน.  บทวา  ถณฺฑิลเสยฺย  
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คือ นอนบนเนินดินมีพ้ืนดินสูง.  บทวา  เอกปสฺสสยิโก  คือ  นอนตะแคง 
ขางเดียวเทานั้น. 
           บทวา  รโชชลฺลธโร    หมักหมมดวยธุลี    คือเอาน้ํามันทารางกาย  
แลวยืนในทีท่ี่หมักหมมดวยธุลี.    แตนั้นธุลียอมติดในรางกายของเขาหมัก- 
หมมธุลีนั้นไว.   บทวา   ยถาสนฺถติโก  นั่งบนอาสนะตามท่ีลาดไว   คือ 
พอใจอาสนะที่ได       แลวน่ังบนอาสนะท่ีไดนั้นเปนปกติ.       ในบทวา 
เวกฏิโก   คูถเรียกวา  วิกฏ  คือ  บริโภคคูถ. บทวา  อปานโก   คือ   หาม 
ดื่มน้ําเย็น.    ชื่อวา  สายตติยก    คือ  อาบนํ้าวันละ ๓ ครั้ง,    ประกอบ 
ความขวนขวายในการลงอาบนํ้าดวยต้ังใจวา  เราจักลอยบาปวันละ ๓ ครัง้ 
คือเชา   กลางวัน   เย็น. 
           บทวา   เต  สลฺเล  อภิสงฺขโรติ  สัตวนั้นยอมปรุงแตงลูกศรเหลาน้ัน 
คือยังลูกศร ๗ ลูก   มีราคะเปนตนใหเกิด.  บทวา  อภิสงฺขโรนฺโต    เม่ือ 
ปรุงแตง    คือเมื่อใหเกิด.   บทวา    สลฺลาภิสงฺขารวเสน     ดวยสามารถ 
แหงการปรุงแตงลูกศร      คือเพราะเหตุใหลูกศรเกดิ.   บทวา     ปุรตฺถิม 
ทิส   ธาวติ   คือ   แลนไปสูทิศตะวันออก.   บทวา   สลฺลาภิสงฺขาราน 
อปฺปหีนตฺตา    เพราะเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรไมได    คือเพราะละการ 
ประกอบลูกศรไมได.   บทวา  คติยา  ธาวติ  คือ  แลนไปในคติ.  บทวา 
คติยา  คตึ  คือ จากคตินี้สูคติโนน.  บทวา  น  สีทติ  คือ  ไมจม. บทวา 
น  สสีทติ  คือ  ไมจมโดยรอบ. บทวา  น โอสีทติ  คือ ไมลมลง.  บทวา 
น  อวสีทติ คือ ไมจมลง. บทวา  น  อวคจฺฉติ  คือ  ไมตกลงไปเบ้ืองตํ่า. 
           เมื่อสัตวทั้งหลายตกลงไปดวยลูกศรมีอานุภาพใหญอยางนี้   พึงทราบ 
คาถามีอาทิวา   ตตฺถ  สิกขฺานคียนฺติ  ยานิ  โลเก   คธิตานิ  สัตวทั้งหลาย  
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ยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณเปนที่พัวพันในโลก  ดังน้ี. 
           บทนัน้มีอธิบายดังน้ี   สัตวทั้งหลายยอมกลาวถึง  หรือยอมเรียนการ 
ศึกษาไมนอย      มีการศึกษาเรื่องชางเปนตน     อันเปนนิมิตในเพราะ 
กามคุณท่ีทานกลาววาเปนที่พัวพัน    เพราะพัวพันดวยกามคุณ ๕ ในโลก 
หรือเพราะพัวพันในกาลนาน       ทานท้ังหลายจงดูกุลบุตรผูเปนบัณฑิต 
ตลอดเวลาท่ีขวนขวายตอสูอยูกับโลก   ไมพึงนอมไปในความกําหนัดเหลา 
นั้น   หรือในการศึกษาเหลาน้ัน   พึงรูชัดกามท้ังหลายโดยประการท้ังปวง 
ดวยการเห็นความเปนของไมเที่ยงเปนตนโดยแท    พึงศึกษาความดับของ 
คนเทาน้ัน.  บทวา  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  คือ  แทงตลอดดวยญาณ. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงแสดงถึงส่ิงท่ีควรศึกษาเพ่ือ 
การดับ  จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  สจฺโจ   สิยา  บคุคลพึงเปนผูมีสัจจะ 
ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา สจฺโจ  คือ ประกอบดวยวาจาสัจ  ญาณสัจ 
มรรคสัจ.  บทวา  ริตฺตเปสุโณ   ปราศจากคําสอเสียด  คือละคําสอเสียด. 
บทวา  เวววิจฺฉ  คือ ความตระหน่ี. 
           บทวา  นิทฺท  ตนฺทึ  สเห  ถีน   บุคคลพึงปราบความหลับ  ความ 
เกียจคราน  ความทอแท   คือพึงครอบงําธรรม ๓ อยางเหลาน้ี    คือความ 
งวงเหงาหาวนอน   ๑   ความเกียจครานทางกาย       ความเกียจครานทาง 
ใจ  ๑.  บทวา  นิพฺพานมนโส  คือ เปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. 
           บทวา  กายสฺส  อกลฺยตา  ความท่ีกายเปนไข   คือความท่ีนามกาย 
อันไดแกขันธ  ๓ เปนไข.  ก็เพราะความไขทานเรียกวา  อกลฺลโก  เปนโรค. 
แมในวินัยทานก็กลาวไววา  นาห   ภนฺเต  อกลฺลโก   ทานขอรับ  ผมไม 
เปนไข.  บทวา  อกมมฺฺตา  ความท่ีกายไมควรแกการงาน  คืออาการ  
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ไมควรแกการงาน     กลาวคือความท่ีกายเจ็บปวยลง.    ชื่อวา     โอนาโห 
อาการท่ีหยุด       เพราะยังกายใหหยุด      ดุจเมฆยังอากาศใหหยุดฉะน้ัน. 
อาการท่ีหยุดโดยทุก ๆ สวนชื่อวา  ปรโิยนาหะ  คือ  อาการท่ีพัก.  ชื่อวา 
อนฺโต  สโมโรโธ   เพราะพักผอนในภายใน.   ชื่อวา  มิทฺธ   เพราะงวง. 
อธิบายวา   ลาํบากเพราะความไมควรแกการงาน.   ชื่อวา   สุปฺป   เพราะ 
เปนเหตุหลับ.   ชื่อวา    ปจลายิกา   เพราะทําใหหนังตาหลุบลง.   บทวา 
สุปนา  สุปตตฺต   กิริยาทีห่ลับ  คือความเปนผูหลับ   แสดงถึงอาการ.  บทวา 
โอลิยนา  ความหดหู  คืออาการท่ีหดหู  บททีสองเพ่ิมอุปสัค.  บทวา  ลีน 
ความทอแท    คืองอไมผ่ึงผาย.     อีกสองบทนอกน้ี    แสดงถึงความเปน 
อาการ.    บทวา   ถีน    ความหงอยเหงา  คือต้ังอยูเปนกอน   เพราะไม 
กระจายเหมือนกอนเนยใส.  บทวา   ถียนา  แสดงถงึอาการหงอยเหงา  คือ 
ความเปนผูหงอยเหงา  ชื่อวา   ถียิตตฺต   อธิบายวา  ถูกผูกมัดไวไมผ่ึงผาย. 
บทวา   สพฺพสงฺขารธาตุยา คือ  สังขารธาตุอันเปนไปในไตรภูมิทั้งปวง. 
บทวา   จิตฺต  ปฏิวาเปตฺวา    คือ   ยังจิตใหกลับ.   บทวา   เอต   สนฺต 
ธรรมชาตินีส้งบ   คือนิพพานน้ีชื่อวาสงบ    เพราะสงบจากกิเลส    ชื่อวา 
ประณีต    เพราะไมเดือดรอน. 
           บทวา  อุปธิสขุสฺส  เหตุ  เพราะเหตุ แหงสุขอันกอใหเกิดอุปธิ  คือ 
บัณฑิตทั้งหลายยอมไมใหทาน     เพราะเหตุแหงกามสุขอัน เปนความเกิดท่ี  
ชั่ว.  บทวา  กามฺจ   เต  อุปธิ   ปริกขฺยาย   แตบัณฑิตเหลาน้ันใหทาน 
เพ่ือความหมดส้ินแหงอุปธิโดยแท   คือบัณฑิตเหลาน้ันใหทานเพ่ือความส้ิน 
กามโดยแท.  บทวา  อปุนพฺภวาย  เพ่ือไมเกิดอีก  คือเพ่ือนิพพาน. บทวา 
ฌานานิ   ภาเวนฺติ  เจริญฌาน  คือยังปฐมฌานเปนตนใหเจริญ.   บทวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 523 

ปุนพฺภวาย    คือ  เพ่ือเกิดใหม.     บัณฑิตเหลาน้ันเปนผูใหเพราะมุงตอ 
นิพพาน. 
           บทวา   สาหสา   ความผลุนผลัน    คือเพราะเหตุความผลุนผลันม ี
ราคจริตเปนตนของผูกําหนัด. 
           บทวา  ปุราณ  นาภินนฺเทยฺย  คือ ไมพึงพอใจรูปเปนตนในอดีต. 
บทวา  นเว   คือ   ในปจจุบัน .  บทวา  หียมาเน  คือ พินาศ.   บทวา 
อากสฺส  น  สิโต  สิยา  ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสที่เกี่ยวของ  คือไมพึงเปน 
ผูอาศัยตัณหา.  จริงอยู   ตัณหาทานเรียกวา  อากสสฺ  เพราะเก่ียวของกับรูป 
เปนตน.  บทวา   เวมาเน  แปรไป  คือไมเปนอยู.  บทวา   วิคจฺฉมาเน 
หายไป   คือปราศจากไป.   ปาฐะสองอยาง   คือ  อากาสติ   อากสฺสติ 
แปลวา   เกี่ยวของ. 
           หากถามวา   เพราะเหตุไร   จึงไมเปนผูอาศัยกิเลสที่เกี่ยวของ    พึง 
ทราบพระคาถาวา    เพราะเรากลาวความกําหนัดน้ีวา   เปนหวงน้ําใหญ 
ดังน้ี. 
           บทนัน้  มีความดังนี้     เพราะเรากลาวตัณหาคือความเกี่ยวของนี้วา 
เปนความกําหนัด      เพราะกําหนัดในรูปเปนตน    และกลาววา     เคธะ 
ความอยาก.    มีอะไรย่ิงไปกวานั้นอีก.    มีดังตอไปนี้ :-      เรากลาวความ 
กําหนัดวา  เปนหวงนํ้าใหญ  เพราะอรรถวา ทวมทับ  กลาววา  เปนความ 
วองไว อรรถวา ไปไว  กลาววา เปนความปรารถนา  เพราะคอยกระซิบวา 
นี้ของเรา  กลาววา เปนอารมณ  เพราะอรรถวา  ปลอยไดยาก และกลาว 
วา  เปนความหว่ันไหว  เพราะอรรถวา ทําความหว่ันไหว  และกลาวความ 
กําหนัดนั้นวา    เปนเปอกตมคือกาม    เปนสภาพลวงไดโดยยาก   เพราะ  
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อรรถวา   เปนความหวงใยของโลก    และเพราะอรรถวา   กาวไปไดยาก. 
บทวา  อาจม  ชื่อวา  อาจมะ  เพราะมาวองไวต้ังแตปฏิสนธิ.  บทนี้เปน 
ชื่อของตัณหาใหปฏิสนธิในภพใหมอันมีวัฏฏะเปนมูล. บทวา  ชปฺปน  นี้เปน 
ชื่อของตัณหาอันเปนความปรารถนา. บทวา อารมมฺณมฺป     วจฺุจติ   ตณฺหา 
แมอารมณก็เรียกวาตัณหา  คือทานกลาววา   ตัณหาเกิดข้ึนในอารมณมีรูป 
เปนตน      ชือ่วาเปนอารมณ     เพราะไมสามารถปลอยไปได.      บทวา 
กามปงฺโก    เปอกตมคือกาม    ชื่อวาเปอกตม   เพราะอรรถวา    จมลง  
บทวา  กทฺทโม  ความวา หลมคือกาม ชื่อวาหลม เพราะอรรถวา  ติดอยู. 
ชื่อวากิเลส   เพราะอรรถวา  เผาผลาญ.   ชื่อวา   ปลิโป   โคลนคือกาม 
เพราะอรรถวา   ใหติดแนนดุจยาง.   ชื่อวา   ปลิเคโธ   ความกังวลคือกาม 
เพราะอรรถวา      ปดทรงไว.     ความกังวลคือกามมิไดอาศัยชองอันเปน 
ปริยายมีความกําหนัดเปนตนนี้    ดวยประการฉะน้ี. 
           พึงทราบคาถา   มีอาทิวา   สจฺจา    อโวกฺกม   เปนมุนีไมกาวลวง 
สัจจะดังน้ีตอไป.   บทนัน้มีความดังนี้   ชื่อวามุนี   เพราะปฏิบัติเพ่ือความ 
เปนมุนี     ไมกาวลวงสัจจะแม ๓ อยาง      ดังท่ีกลาวไวแลวในคราวกอน 
เปนพราหมณ    ต้ังอยูบนบกคือนิพพาน  ผูนั้นแล  เรากลาววาเปนผูสงบ 
เพราะสละเสียไดซึ่งอายตนะทั้งปวง.    ในนิเทศไมมีขอควรกลาว.   มีอะไร 
ยิ่งไปกวาน้ันอีก.   พึงทราบคาถามีอาทิวา  สเว  วิทธฺา  ผูนั้นแลมีความรู 
ดังน้ีตอไป. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตฺวา   ธมฺน  คือ รูสังขตธรรมโดยนัยมีอาทิ 
วา  ความไมเที่ยงเปนตน.  บทวา  สมมฺา  โส  โลเก  อิริยาโน  ผูนัน้อยู  
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ในโลกโดยชอบ   คือผูนั้นอยูในโลกโดยชอบ   เพราะละกิเลสอันทําใหอยู 
โดยมิชอบ. 
           ก็เม่ือเปนอยูอยางนี้   พึงทรามความวา  โย  จ กาเม   ผูใดขามพน 
กามท้ังหลายดังน้ีเปนตนตอไป.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺค  เครื่องของ 
คือผูใดขามพนเครื่องของ  ๗ อยางได.   บทวา   นาชฺเฌติ   คือ  ยอมไม 
เพงเล็ง     เพราะฉะนั้น     บรรดาเธอท้ังหลาย     เรากลาวถึงผูปรารถนา 
เพ่ือจะเปนอยางนั้น. 
           พึงทราบคาถามีอาทิวา  ย ปุพฺเพ ดังน้ีตอไป. ในบทเหลาน้ัน  บทวา 
ปุพิเพ   คือ    กิเลสชาตและกรรมในอดีต    ที่พึงเกิดข้ึนเพราะปรารภถึง 
สังขารในอดีต.  บทวา  ปจฺฉา  เต  มาหุ  กิฺจน  กเิลสชาตเครื่องกังวล 
มีราคะเปนตน    อันจะพึงเกิดข้ึนเพราะปรารภสังขารแมในอดีต     อยาไดมี 
แกทาน.  บทวา  มชฺเณ  เจ  โน  คเหสฺสติ  หากทานไมถือเอาสังขารใน 
ทามกลาง    คือหากทานจักไมถือธรรมมีรูปเปนตนในปจจุบันไซร  ทาน 
จักเปนผูเขาไปสงบประพฤติอยางนี้. 
           บทวา  อพีช    โรห ิ จงทําใหสิ้นพืช  ความวา   จงทําใหสิ้นพืช 
ดวยมรรคญาณ.    บทวา     ราคกิฺจน    กิเลสชาตเครื่องกังวลคือราคะ 
ความวา  บรรเทากิเลสคือราคะ แมในบทวา  โทหสกิ ฺจน เปนตน  ก็นัยน้ี 
เหมือนกัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงการบรรลุพระอรหัตอยางนี้แลว 
บัดนี้ไดตรัสคาถาทั้งหลายตอจากนี้   ดวยทรงสรรเสริญพระอรหัตตอไป. 
           ในบทเหลาน้ัน   พึงทราบความแหงคาถามีอาทิวา  สพฺพโส  โดย 
ประการทั้งปวงดังน้ีตอไป.  บทวา  มมายิต  การถอืวาของเรา คือทําความ  
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ถือวาเปนตนของเรา. หรอืถือวัตถุวานี้เปนของเรา.  บทวาอสตา จ น โสจติ  
และผูใดยอมไมเศราโศก   เพราะสิ่งท่ีถือวาของเราไมมีอยู   คือไมเศราโศก 
เพราะเหตุไมมีความยินดี  เพราะความไมมีอยูเปนเหตุ.   บทวา  น   ชียติ 
คือ ไมถึงความเส่ือม. บทวา อหุ  วต  เม คือ นามรปูของเราไดมีแลวหนอ. 
บทวา   ต  วต   เม  นตฺถิ   นามรูปยอมไมมีแกเราหนอ    คือนามรูปที่ได 
มีแลวในอดีต   บัดนี ้ไมมีแกเรา.   บทวา   สิยา  วต   เม   นามรูปของเรา 
พึงมีหนอ     คือเราไมไดนามรูปที่จักมีแกเราหนอ     บัดนี้เราจะไมบรรล ุ
โดยสวนเดียว.   มีอะไรย่ิงไปกวาน้ันอีก. 
           พึงทราบคาถามีอาทิวา  ยสฺส  นตฺถิ ยอมไมมีแกผูใด   ดงัน้ีตอไป. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   กิฺจน   ความกังวล   คือธรรมชาติมีรูป 
เปนตนอะไร ๆ.    บทวา    อภิสงฺขต   คือ  อันกรรมควบคุมแลว.   บทวา 
อภิสฺเจตยิก  คือ อันจิตประมวลเขาแลว. บทวา  อวิชฺชาย  เตฺวว  ตัดบท 
เปน  อวิชฺชาย  ตุ   เอว.   บทวา  อเสสวิราคนิโรธา  เพราะดับดวยความ 
สํารอกโดยไมเหลือ    คือเพราะดับโดยไมเหลือดวยมรรค   อันไดแกความ 
สํารอก. 
           บทวา  สฺุโต  โลก  อเวกขฺสสฺุ   จงพิจารณาเห็นโลกโดยความ 
เปนของสูญ      คือจงดูโลกโดยความเปนของสูญดวยอาการสองอยาง    คือ 
ดวยการกําหนดความไมเปนไปในอํานาจ  ๑   ดวยเขาไปพิจารณาสังขารโดย 
ความเปนของเปลา  ๑.  บทวา  อตฺตานุทิฏ ึ  โอหจฺจ   ถอนอัตตานุสทิฏฐิ 
(ความเห็นเปนตัวตน)  เสียแลว   คือถอนสักกายทิฏฐิ (ความเห็นเปนเหตุ 
ถือตัวถือตน).   บทวา    เอว   มจฺจุตโร  สิยา  พึงเปนผูขามมัจจุราชได 
ดวยอาการอยางน้ี  คือพึงเปนผูขามมรณะไดดวยอาการอยางน้ี. บทวา เอว  
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โลก  อเวกฺขนฺต  มัจจุราชยอมไมเห็นผูพิจารณาเห็นโลกอยางนี้.  บทวา   
มจฺจุราชา  น  ปสฺสติ    คือ  มัจจุราชไมเหลียวแลดู.   บทวา   นาฺ 
ปฏยเต   กิฺจิ  บุคคลไมปรารถนาอะไร ๆ อ่ืน  คือไมปรารถนาไมตอง 
การอยางอ่ืนแมมีประมาณนอย.  บทวา   อฺตฺร  อปฺปฏิสนฺธยิา  คือ นอก 
จากนิพพานอันไมมีปฏิสนธิ       อาจารยทั้งหลายกลาวทําเปนบทเดียวดวย 
ประการฉะน้ี.  มีอะไรย่ิงไปกวานั้นอีก. 
           พึงทราบคาถามีอาทิวา    อนฏิุรี  ไมมีริษยา   ดังนี้เปนตนตอไป. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อนิฏุรี   คือ ไมมีริษยา.   อาจารยบางพวกกลาว 
วา  อนิฏร ีบาง.  บทวา   สพฺพธิ  สโม  คือ  เปนผูเสมอในอายตนะ 
ทั้งปวง.  อธิบายวา  เปนผูวางเฉย.  ทานอธิบายไวอยางไร.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา      ผูใดไมเศราโศกวา     นั้นไมมีแกเรา     เราถูกถามถึง 
บุคคลผูไมหว่ันไหว    กบ็อกอานิสงส  ๔  อยางในบุคคลน้ันนี้วา    บุคคล 
เปนผูไมมีริษยา     ไมตามติดใจ     ไมหว่ันไหว    เปนผูเสมอในอายตนะ 
ทั้งปวง. 
           บทวา   นิฏุริโย   คือ  เปนผูริษยา.    ความเปนผูริษยา    ชื่อวา 
นิฏุริย   คือ  เปนผูริษยา.  ความเปนผูริษยา   ชื่อวา นิฏุริย  อธิบายวา 
คุณแมมีประมาณนอยก็ยอมไมมี  เพราะอาศัยความเปนผูริษยาน้ัน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เขฬปาตน   ถมน้ําลาย.   บทวา   นิฏุริยกมฺน  คือ 
การทําความเปนผูริษยา.  จริงอยู  คฤหัสถอาศัย คฤหัสถอยู  หรอืภิกษุอาศัย 
ภิกษุอยู   ครัน้โกรธดวยเหตุเพียงเล็กนอยเทาน้ัน     ก็พูดวาอาศัยผูนั้นแลว 
ไมมีคุณแมสักนอย  จึงทําเสมือนชื่อวาความเปนผูริษยา  เสมือนถมน้ําลาย 
แลวเอาเทาขยี้ฉะน้ัน    การกระทําของผูนั้นเรียกวา    นิฏุริยกรรม   คือ  
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การทําความเปนผูริษยา.    บทวา    อิสสฺา    แสดงความเปนสภาวะ    คือ 
ความริษยาสองอยาง   ตอจากนั้นเปนการแสดงความเปนอาการ.  สามอยาง 
นอกน้ัน เปนคํากลาวโดยปริยาย. อนึง่ ความริษยาน้ัน    โดยลกัษณะเปนตน 
มีความหวงสมบัติของผูอ่ืนเปนลักษณะ  มีความไมยินดีในสมบัตินั้นเปนรส 
มีความเพิกเฉยตอสมบัติของผูอ่ืนนั้นเปนเครื่องปรากฏ    มีสมบัติของผูอ่ืน 
เปนปทัฏฐาน.  บทวา  ลาเภป  น อิชฺติ  ไมหว่ันไหวแมในลาภ    คือไม 
หว่ันไหวในเพราะการไดปจจัย.   บทวา   อลาเภป   คือ  แมในการไมได 
ปจจัยทั้งหลาย.  มีอะไรย่ิงไปกวาน้ันอีก. 
           พึงทราบคาถามีอาทิวา    อเนชสฺส    ผูไมหว่ันไหว   ดังนี้เปนตน 
ตอไป.  ในบทเหลาน้ันบทวา  นิสงฺขติิ  ไดแก   สงัขารอยางใดอยางหน่ึง 
ในบรรดาอภิสังขารมีปุญญาภิสังขารเปนตน.     เพราะอภิสังขารน้ันอันบุญ 
กรรมตกแตง หรือยอมตกแตง  ฉะนั้น จึงเรียกวา  นิสงฺขิติ  คือ  อภิสังขาร. 
บทวา    วิยารมฺภา ไดแก  อภิสังขาร  มีปุญญาภิสังขารเปนตนหลายอยาง. 
บทวา   เขม   ปสฺสติ  สพฺพธิ    ยอมเห็นความปลอดโปรง    คือความ 
ไมมีภัยในที่ทั้งปวง.  บทา  อารมฺภา คือ  การพยายามทํากรรมครั้งแรก. 
บทวา  วิยารมฺภา   คือ   พยายามหลายอยางสูงในรูป.    บทนี้เปนชื่อของ 
กรรมอันยังปฏิสนธิใหเกิดใน ๓ ภพ.    เพราะฉะน้ัน    เวนจากวิยารัมภะ 
(ความพยายามยิ่งข้ึนไป)  จึงเห็นอยางน้ี. 
           พึงทราบคาถามีอาทิวา    น  สเมสุ   ดังน้ีเปนตนตอไป.   ในบท 
เหลาน้ัน  บทวา  น  สเมสุ คือ มุนี  ไมพูดถึงตนแมในบุคคลผูเสมอตนดวย 
มานะมีอาทิวา  เราเปนผูเสมอกับเขา.  แมในคนท่ีตํ่ากวา  ในคนท่ีสูงกวา 
ก็ไมพูด.  บทวา  นาเทติ น นิรสฺสติ  ยอมไมยึดถือ  ยอมไมสลัด  คือ  
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ไมยึดถือ    ไมสละธรรมอะไร ๆ  ในรูปเปนตน.   บทที่เหลือในที่ทั้งปวง 
ชัดดีแลว    เพราะมีนัยดังไดกลาวไวแลวในที่นั้น ๆ.  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอด  คือพระอรหัต. 
                      จบอรรถกถาอัตตทัณฑสุตตนิทเทสที่  ๑๕  
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                            สารีปตุตสุตตนิทเทสที่  ๑๖  

    วาดวยกระแสเสียงของพระพุทธเจาประกอบดวยองค  ๘ 
    [๘๘๒]  (ทานพระสารีบุตรกลาวดังน้ีวา)       พระศาสดาผูมี 
           พระกระแสเสียงอันไพเราะ   เสด็จจากภพดุสิตมาสูความ 
           เปนพระคณาจารยอยางน้ี     กอนแตนี้ขาพเจาไมเคยเห็น 
           เลย   ทั้งไมเคยไดยินตอใคร ๆ  เลย. 
           [๘๘๓]  คําวา  แตกอนนี้ขาพเจาไมเคยเห็นเลย   ความวา  ใน 
กาลกอนแตนี้    พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น    ขาพเจาไมเคยเห็นดวย 
จักษุนี้     ดวยอัตภาพนี้เลย   คือพระผูมีพระภาคเจาทรงจําพรรษาที่บัณฑุ- 
กัมพลศิลาอาสน  ณ  ควงไมปาริฉัตตกะ  (ตนทองหลาง)   ในภพดาวดึงส 
อันหมูเทวดาหอมลอมเสด็จลงสูสังกัสสนคร    โดยบันไดอันสําเร็จดวยแกว 
มณีในทามกลาง   ในกาลนั้น  ขาพเจาเวนการเห็นครั้งนี้    ไมเคยเห็นใน 
กาลกอนเลย   เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   กอนแตนี้ขาพเจาไมเคยเห็นเลย. 
           [๘๘๔]  บทวา   อิติ   ในคําวา    ทานพระสารีบุตรกลาวดังน้ีวา 
เปนบทสนธิ  เปนบทอุปสัค  เปนบทปทปูรณะ   เปนศัพทประชุมอักขระ 
เปนศัพทสละสลวยดวยพยัญชนะ   เปนลําดับบท.   คําวา อายสฺมา  เปน 
เครื่องกลาวดวยความรัก    เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ     เปนเครื่อง 
กลาวเปนไปกับดวยความเคารพ        เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความ 
ยําเกรง.    คําวา  สารีบุตร   เปนนาม   เปนเครื่องนับ    เปนเครื่องหมาย 
เปนบัญญัติ    เปนโวหาร   เปนชื่อ    เปนความต้ังชื่อ   เปนความทรงชื่อ 
เปนเครื่องกลาวถึง    เปนเครื่องแสดงความหมาย    เปนเครื่องกลาวเฉพาะ  
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แหงพระเถระน้ัน     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา     ทานพระสารีบุตรกลาว  
ดังน้ีวา. 
           [๘๘๕]  ศัพทวา  น      ในคําวา  ทั้งไมเคยไดยินตอใคร ๆ เลย 
เปนปฏิเสธ.   ศัพทวา  อทุ   เปนบทสนธิ   เปนบทอุปสัค   เปนบทปท- 
ปูรณะ    เปนศัพทประชุมอักขระ   เปนศัพทสละสลวยดวยพยัญชนะ  เปน 
ลําดับบท.   คําวา  ตอใคร ๆ  คือ  ตอใคร  ๆ ที่เปนกษัตริย  เปนพราหมณ 
เปนแพศย  เปนศูทร  เปนคฤหัสถ  เปนบรรพชิต   เปนเทวดา   หรือเปน 
มนุษย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทั้งไมเคยไดยินตอใคร  ๆ เลย. 
           [๘๘๖]   คําวา พระศาสดาผูมีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางน้ี  
ความวา    พระศาสดามีพระกระแสเสียงอันไพเราะ    คือมีพระกระแสเสียง 
อันเสนาะ      มีพระกระแสเสียงเปนที่ต้ังแหงความรัก     มีพระกระแสเสียง 
ดูดดื่มหทัย    มีพระกระแสเสียงเพราะดังเสียงนกการเวก   เสียงอันประกอบ 
ดวยองค ๘ ประการ     ยอมเปลงออกจากพระโอฐแหงพระผูมีพระภาคเจา 
นั้นคือ  เปนเสียงไมขัดของ ๑  เปนเสียงผูฟงทราบไดงาย  ๑  เปนเสียง 
ไพเราะ  ๑   เปนเสียงนาฟง  ๑  เปนเสียงกลมกลอม  ๑   เปนเสียงไม 
แปรง ๑   เปนเสียงลึก ๑   เปนเสียงกองกังวาน  ๑  เมื่อใดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน    จะทรงยังบริษัทใหทราบดวยเสียง    เมื่อน้ันเสียงของพระผู- 
มีพระภาคเจาน้ันยอมไมออกไปนอกบริษัท    ก็พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  มี 
เสียงเหมือนเสียงพรหม   มีเสียงดังเสียงนกการเวก   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
มีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้    พระผูมีพระภาคเจาผูนําพวก   ชื่อวา 
พระศาสดา   บุคคลผูนําพวก   ยอมนําพวกใหขามทางกันดาร   คือใหขาม 
ขามข้ึน  ขามออก  ขามพน    ซึ่งทางกันดารแตโจร   ทางกันดารแตสัตวราย  
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ทางกันดารแตที่อดอยาก   ทางกันดารแตที่ไมมีน้ํา   ใหถึงพรอมซ่ึงภูมิภาค   
อันเกษม  ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาผูนําออก  ขามออก  ขามพน   ซึ่ง 
กันดารแตชาติ   กันดารแตพยาธิ  กันดารแตมรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข 
โทมนัส   และอุปายาส   กันดารแตราคะ   กันดารแตโทสะ  โมหะ  มานะ 
ทิฏฐิ   กิเลสและทุจริต   รกชฏัคือราคะ   รกชฏัคือโทสะ    โมหะ   มานะ 
และทิฏฐิ  รกชัฏคือกิเลส    ใหถึงพรอมซ่ึงอมตนิพพานอันเปนสวนเกษม 
ฉันนั้นเหมือนกัน     แมดวยเหตุอยางน้ีดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา 
ผูนําพวก. 
           อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา  ผูแนะนํา  ผูนําเนือง ๆ  ผูใหรูด ี
ผูใหพินิจ  ผูเพงดู    ผูใหเลื่อมใส   แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    พระผูมีพระ 
ภาคเจาจึงชื่อวา  ผูนําพวก. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาเปนผูยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน    ทรง 
ยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม   ผูตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก 
ทรงทราบมรรค   ทรงรูแจงมรรค   ทางฉลาดในมรรค   ก็แหละในบัดนี้  
สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เปนผูดําเนินตามมรรค 
อยู  เปนผูประกอบศีลาทิคุณในภายหลัง   แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา  ผูนําพวก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   พระศาสดา 
ผูมีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้.  
 

                        วาดวยพระพุทธเจาเปนพระคณาจารย  
           [๘๘๗]  คําวา  เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงจุติจากชั้นดุสิต  ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ  
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ลงสูพระครรภพระมารดา   แมดวยเหตุอยางนี้  ดังนี้   จึงชื่อวา   เสด็จจาก 
ภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. 
           อีกอยางหนึ่ง   พวกเทวดาทานกลาววา  ดุสิต  เทวดาเหลาน้ันยินดี 
พอใจ ชอบใจ เบิกบาน  เกิดปติโสมนัสวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาก 
ดุสิตเทวโลกมาสูความเปนพระคณาจารย  แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้   จึงชื่อวา 
เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. 
           อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตทั้งหลาย ทานกลาววา  ดุสิต พระอรหันต 
เหลาน้ันยินดี  พอใจ  ชอบใจ  มีความดําริบริบูรณวา   พระผูมีพระภาค- 
เจาเสด็จมาสูความเปนพระคณาจารยแหงพระอรหันตทั้งหลาย   แมดวยเหตุ 
อยางนี้   ดังน้ี   จึงชื่อวา  เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. 
           คําวา  คณี    ความวา  มีคณะ     พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาเปนคณี 
เพราะอรรถวา   เปนพระคณาจารย   เพราะอรรถวา  เปนพระศาสดาของ 
คณะ   เพราะอรรถวา  พระองคทรงบริหารคณะ เพราะอรรถวา พระองค 
ตรัสสอนคณะ   เพราะอรรถวา  พระองคทรงพร่ําสอนคณะ เพราะอรรถวา 
พระองคมีความองอาจเสด็จเขาไปสูคณะ   เพราะอรรถวา   คณะยอมต้ังใจ 
ฟงตอพระองค    เง่ียโสตลงฟง   เขาไปต้ังจิตเพ่ือความรู   เพราะอรรถวา 
พระองคทรงยังคณะใหออกจากอกุศล    ใหต้ังอยูในกุศล    เปนคณาจารย 
ของคณะภิกษุ     เปนคณาจารยของคณะภิกษุณี    เปนคณาจารยของคณะ 
อุบาสก  เปนคณาจารยของคณะอุบาสิกา  เปนคณาจารยของคณะพระราชา 
เปนคณาจารยของคณะกษัตริย    เปนคณาจารยของคณะพราหมณ    เปน 
คณาจารยของคณะแพศย  เปนคณาจารยของคณะศูทร  เปนคณาจารยของ 
คณะเทวดา  เปนคณาจารยของคณะพรหม  พระศาสดาเปนผูมีหมู  มีคณะ  
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เปนพระคณาจารย   เสด็จมา   เขาไป   เขาไปพรอม   ถึงพรอมแลว   ซึ่ง 
สังกัสสนคร     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปน 
พระคณาจารย  เพราะเหตุนั้น  พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา 
                   (ทานพระสารีบุตรกลาวดังน้ีวา)  พระศาสดาผูมีพระ- 
           กระแสเสียงอันไพเราะ    เสด็จจากภพดุสิต    มาสูความ 
           เปนพระคณาจารยอยางน้ี      กอนแตนี้ขาพเจาไมเคยเห็น 
           ทั้งไมเคยไดยินตอใคร ๆเลย. 
    [๘๘๘]   พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ  ยอมปรากฏเดนชัด 
           แกโลก   พรอมท้ังเทวโลก  พระองคทรงกําจัดมืดท้ังปวง 
           เปนบคุคลผูเอก  บรรลุแลวถึงความยินดี. 
           [๘๘๙]   คําวา   แกโลกพรอมท้ังเทวโลก   ความวา  แกโลกพรอม 
ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  แกหมูสัตวพรอมสมณพราหมณ  เทวดา 
และมนุษย   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   แกโลกพรอมทั้งเทวโลก. 
 

       วาดวยพระพุทธเจาปรากฏแกเทวดาและมนุษย 
           [๘๙๐]  คําวา  พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ      ยอมปรากฏ 
เดนชัด    ความวา   พวกเทวดายอมเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับแสดง 
ธรรมอยูที่บณัฑุกัมพลศิลาอาสน  ณ  ควงไมปาริฉัตตกะ    ในภพดาวดึงส 
ฉันใด    พวกมนุษยก็ยอมเห็นฉันนั้น    พวกมนุษยยอมเห็นฉันใด   พวก 
เทวดาก็ยอมเห็นฉันนั้น        พระผูมีพระภาคเจายอมปรากฏแกพวกเทวดา 
ฉันใด   ก็ยอมปรากฏแกพวกมนุษยฉันนั้น  พระผูมีพระภาคเจายอมปรากฏ  
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แกมนุษยฉันใด    กย็อมปรากฏแกพวกเทวดาฉันนั้น    แมดวยเหตุอยางนี้  
ดังน้ี   จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด อีกอยาง 
หน่ึง    ทานสมณพราหมณบางพวกมิไดฝกตน    ก็ปรากฏเพศแหงบุคคล 
ผูฝกตน   มิไดสงบ  ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูสงบ  มิไดระงับ  ก็ปรากฏ  
โดยเพศแหงบุคคลผูระงับ  มิไดดับ    ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูดับ 
           สมจริงดังภาษิตวา๑ 

                   สมณพราหมณทั้งหลายผูไมบริสุทธิ์   ณ ภายใน  งาม 
           แตภายนอก       เปนผูอันบริวารหอมลอมเที่ยวไปในโลก 
           เหมือนหมอน้ําทําดวยดินหุมทองคํา    และเหมือนเหรียญ 
           มาสกโลหะชุบทองคําฉะน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจายอมไมปรากฏแมอยางนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงฝกพระองคแลว   ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูฝกแลว   ทรง 
สงบแลว   ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูสงบแลว   ทรงระงับแลว 
ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูระงับแลว  ทรงดับแลว  ยอมปรากฏ 
โดยเพศแหงพระพุทธเจาผูดับแลว  โดยความจริงโดย  เปนจริง โดยถองแท 
โดยความเปนจริง  โดยไมวิปริต   โดยสภาพ  ก็พระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย 
ผูเปนพระพุทธเจา     มีพระอิริยาบถมิไดกําเริบ     ทรงสมบูรณดวยปณิธิ 
(ความปรารถนา)   แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้    จึงชื่อวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. 
           อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระเกียรติอันบริสุทธิ์  ทรง 
เพียบพรอมดวยพระเกียรติยศและความสรรเสริญ  เปนเชนนี้  เชนนั้น  และ 
 
๑. ส.  ส. ๑๕/ขอ ๓๕๘.  
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อยางยิ่ง   ในภพนาค   ภพครุฑ  ภพยักษ  ภพอสูร  ภพคนธรรพ  ภพ- 
มหาราช  ภพอินทร  ภพพรหม  แมดวยเหตุอยางน้ีดังน้ี    จึงชื่อวา พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวยพละ  ๑๐  ยอมปรากฏ  ประจักษ  รูไดดวย 
เวสารัชชญาณ   ๔  ปฏิสมัภิทา ๔  อภิญญา  ๖  พุทธธรรม ๖  เดชธรรม 
พลธรรมคุณธรรม  วิริยะ  ปญญา  สมจริงดังที่ตรัสไววา 
                   สัตบุรุษท้ังหลายยอมปรากฏในที่ไกล     เหมือนภูเขา 
           หิมวนัตฉะนั้น    อสัตบุรุษท้ังหลายยอมไมปรากฏในที่นั้น 
           เหมือนลูกศรท่ียิ่งไปในกลางคืนฉะนั้น. 
           แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้   จึงชื่อวา    พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ 
ยอมปรากฏเดนชัด. 
 

                           วาดวยจักษุ  ๕  ประการ 
           คําวา  พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ  ความวา  พระผูมีพระภาค- 
เจามีพระจักษุดวยจักษุ  ๕  ประการ     คือมีพระจักษุแมดวยมังสจักษุ  มี 
พระจักษุแมดวยทิพยจักษุ    มีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุ   มีพระจักษุแม 
ดวยพุทธจักษุ  มีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุ. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางไร.  ส ี๕ อยาง 
คือสีเขียว   สีเหลือง  สีแดง  สีดํา   และสีขาว   ยอมปรากฏมีอยูในมังสจักษุ 
ของพระผูมีพระภาคเจา  ขนพระเนตรของพระผูมีพระภาคเจาต้ังอยูในที่ใด 
ที่นั้นมีสีเขียว  เขียวสนิท  นาชม  นาด.ู  เหมือนดอกผักตบ  ตอจากที่นั้น 
มีสีเหลือง  เหลืองนวล  สีเหมือนทองคํา  นาชมนาดู  เหมือนดอกกรรณิการ 
ขอบเบาพระเนตรทั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา  มีสีแดง  แดงงาม  นาชม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 537 

นาดู. เหมือนสีปกแมลงทับ  ที่ทามกลางพระเนตรมีสีดํา  ดํางาม  ไมหมองมัว 
ใสสนิท  นาชม  นาดู  เหมือนสีสมอดํา  (อิฐแกไฟ)   ตอจากที่นั้นมีสีขาว 
ชาวงาม  เปลงปลั่ง  ขาวนวล  นาชม  นาดู  เหมือนสีดาวประกายพฤกษ 
พระผูมีพระภาคเจามีพระมังสจักษุนั้นเปนปกติ   เนื่องในพระวรกาย  เกิด 
เฉพาะดวยสุจริตกรรมในภพกอน     ทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบท้ัง 
กลางวันทั้งกลางคืน  แมเมื่อใด  มีมืดประกอบดวยองค  ๔    คือพระอาทิตย 
อัสดงคต  ๑  วันอุโบสถมีในกาฬปกษ ๑  แนวปาทึบ ๑  กอนอกาลเมฆใหญ 
ต้ังข้ึน  ๑   เมือ่น้ัน พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบ 
ในที่มืดอันประกอบดวยองค ๔  แมเห็นปานน้ี  ที่หลุมก็ดี   บานประตูก็ดี 
กําแพงก็ดี   ภูเขาก็ดี   กอไมก็ดี   เถาวัลยก็ดี       เปนเครื่องบังการเห็นรูป 
ทั้งหลาย     ยอมไมมี    หากวาบุคคลพึงเอางาเมล็ดหน่ึงทําเปนเครื่องหมาย 
ใสลงในเกวียนบรรทุกงา       พระผูมีพระภาคเจาก็พึงทรงหยิบเอาเมล็ดงา 
นั้นแหละข้ึนได       พระมังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิ์ 
อยางนี้   พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยมงัสจักษุอยางน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุอยางไร.  พระผูมี- 
พระภาคเจายอมทรงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ     กําลงัอุปบัติ   เลว    ประณีต 
มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  
ลวงจักษุของมนุษย     ยอมทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา    สัตว 
เหลาน้ันหนอ    ประกอบดวยกายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต    ติเตียน 
พระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เมื่อตาย 
ไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก.   สวนสัตวเหลาน้ี    ประกอบ 
ดวย  กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา  เปนสัมมา-  
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ทิฏฐิ    ยึดถอืการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ    เมื่อคายไป    ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลัง 
อุปบัติ   เลว   ประณีต   มผิีวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม   ไดด ี  ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย     และทรงทราบหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรมดวยประการดังน้ี. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงพระประสงค    พึงเห็นแมโลกธาตุหน่ึง 
แมโลกธาตุ  ๒   แมโลกธาตุ  ๓   แมโลกธาตุ  ๔   แมโลกธาตุ  ๕  แมโลก- 
ธาตุ  ๒๐   แมโลกธาตุ  ๓๐   แมโลกธาตุ   ๔๐   แมโลกธาตุ  ๕๐    แมโลก- 
ธาตุพันหน่ึงเปนสวนเล็ก   แมโลกธาตุสองพันเปนสวนกลาง   แมโลกธาตุ 
สามพัน    แมโลกธาตุหลายพัน    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระประสงค 
เทาใด    ก็พึงทรงเห็นเทาน้ัน    ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจาบริสุทธิ์  
อยางนี้  พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุอยางน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางไร.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงมีปญญามาก   มีปญญากวางขวาง   มีปญญารื่นเริง   ม ี
ปญญาแลนไป  มีปญญาคมกลา   มีปญญาชําแรกกิเลส  ทรงฉลาดในประเภท 
ปญญา  มญีาณแตกฉาน  ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา  ทรงบรรลุเวสารัชชญาณ   ๔ 
ทรงทศพลญาณ   ทรงเปนบุรุษองอาจ   ทรงเปนบุรุษสีหะ  ทรงเปนบุรุษ 
นาค  ทรงเปนบุรุษอาชาไนย  ทรงเปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ  มีพระญาณ 
หาที่สุดมิได  มีพระเดชหาท่ีสุดมิได  มีพระยศหาท่ีสุดมิได   ทรงเปนผูมั่งค่ัง 
ทรงมีทรัพยมาก   ทรงมีปญญาเปนทรัพย   ทรงเปนผูนํา   ทรงนําไปโดย 
วิเศษ     นําเนือง ๆ ใหรูจักประโยชน  ใหเพงพิจารณาใหเห็นประโยชน 
ใหแลนไปดวยปสาทะ.  
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           พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงเปนผูใหมรรคท่ียังไมเกิดข้ึน 
ใหเกิดข้ึน    ทรงใหมรรคท่ียังไมเกิดข้ึนพรอม    ใหเกิดข้ึนพรอม   ผูตรัส 
บอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก  ทรงรูซึ่งมรรค ทรงทราบซ่ึงมรรค ทรงฉลาด 
ในมรรค   กแ็หละในบัดนี้   สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น  เปนผูดําเนินตามมรรคอยู    เปนผูประกอบดวยศีลาทิคุณในภายหลัง. 
           พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงรูธรรมท่ีควรรู  ทรงเห็นธรรม 
ที่ควรเห็น  มีพระจักษุ  มีพระญาณ  มธีรรม  มีพรหมธรรม  ผูตรัสบอก 
ผูตรัสบอกโดยประการ    เปนผูนําออกซ่ึงอรรถ    ทรงประทานอมตธรรม 
ทรงเปนธรรมสามี  เปนพระตถาคต   สิ่งท่ีไมทรงรู  ไมทรงเห็น   ไมทรง 
ทราบ  ไมทรงทําใหแจมแจง  ไมทรงถูกตองดวยปญญา  ยอมไมมีแกพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ธรรมท้ังปวง  รวมทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน 
ยอมมาสูคลองในมุข     คือพระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลวโดย 
อาการท้ังปวง  ชื่อวาประโยชนที่ควรแนะนําทุก ๆ อยางอันชนควรรู   มีอยู 
คือประโยชนตน  ประโยชนผูอ่ืน  ประโยชนทั้งสองอยาง  ประโยชนมีใน 
ชาตินี้    ประโยชนมีในชาติหนา  ประโยชนต้ืน  ประโยชนลึก  ประโยชน 
ลี้ลับ    ประโยชนที่ปกปด   ประโยชนที่ควรแนะนํา   ประโยชนที่บัณฑิต 
แนะนําไปแลว   ประโยชนที่ไมมีโทษ  ประโยชนไมมีกิเลส  ประโยชนอัน 
ผองแผว   ประโยชนอยางยิ่ง   ประโยชนทั้งหมดน้ัน   ยอมเปนไปรอบใน 
ภายในพระพุทธญาณ. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว    มีพระญาณไมขัดของในอดีต    ม ี
พระญาณไมขัดของในอนาคต    มีพระญาณไมขัดของในปจจุบัน  กายกรรม 
วจีกรรม   มโนกรรมทั้งหมด   ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระ-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 540 

ภาคเจาผูตรัสรูแลว      บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด     พระญาณก็เทาน้ัน   
พระญาณเทาใด  บทธรรมท่ีควรแนะนําก็เทาน้ัน   พระญาณมีสวนสุดรอบ 
แหงบทธรรมท่ีควรแนะนํา      บทธรรมท่ีควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหง 
พระญาณ    พระญาณไมเปนไปรอบเกินบทธรรมท่ีควรแนะนํา   ทางแหง 
บทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกินพระญาณไป     ธรรมเหลาน้ันมีความต้ังอยู 
ในสวนสุดรอบของกันและกัน    เมื่อชั้นผอบสองชั้นปดกันสนิทพอดี   ชัน้ 
ผอบขางลางก็ไมเกินผอบขางบน   ชัน้ผอบขางบนก็ไมเกินชั้นผอบขางลาง 
ชั้นผอบท้ังสองน้ันมีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน   ฉันใด  บท 
ธรรมที่ควรแนะนําก็ดี  พระญาณก็ดี   ของพระผูมีพระภาคเจาผูควรรูแลว 
ผูมีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน   บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด 
พระญาณก็เทาน้ัน   พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนําก็เทาน้ัน พระ- 
ญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมท่ีควรแนะนํา    บทธรรมท่ีควรแนะนําก็มี 
สวนสุดรอบแหงพระญาณ   พระญาณไมเปนไปเกินบทธรรมท่ีควรแนะนํา 
ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมเกินพระญาณ  ธรรมเหลาน้ัน  มีความ 
ต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน    ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     ยอมเปนไปรอบใน 
ธรรมทั้งปวง  ธรรมท้ังปวงเน่ืองดวยความนึก  เนื่องดวยความหวัง  เนื่อง 
ดวยมนสิการ    เนื่องดวยจิตตุปบาท     ของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว 
พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว     ยอมเปนไปรอบในสัตว 
ทั้งปวง   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบอัธยาศัย   อนุสัย   จริต อธิมุตติ 
แหงสัตวทั้งปวง  ยอมทรงทราบเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย    ในปญญาจักษุ 
มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ  มีอินทรยีแกกลา   มอิีนทรียออน  มีอาการดี  
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มีอาการทราม   ผูควรแนะนําไดโดยงาย   ผูแนะนําไดโดยยาก  เปนภัพพ-  
สัตว  เปนอภัพพสัตว. 
           โลกพรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก    หมูสตัวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย    ยอมเปนไปรอบในภายในพระพุทธ- 
ญาณ  ปลาและเตาทุกชนิด   โดยที่สุดรวมท้ังปลาติมิ  ปลาติมิงคละ  และ 
ปลาติมิติมิงคละ  ยอมเปนไปรอบในภายในมหาสมุทร   ฉันใด  โลกพรอม 
ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา 
และมนุษย  ยอมเปนไปรอบในภายในพระพุทธญาณ  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           นกทกุชนิด โดยทีสุ่ดรวมทั้งครุฑเวนไตยโคตร  ยอมเปนไปรอบใน 
ประเทศอากาศ  ฉันใด     พระพุทธสาวกท้ังหลายผูเสมอดวยพระสารีบุตร 
โดยปญญา  ยอมเปนไปรอบในประเทศแหงพระพุทธญาณ  ฉันนั้นเหมือน 
กัน. 
           พระพุทธญาณยอมแผปกคลุมปญญาของเทวดา  และมนุษยทั้งหลาย 
ต้ังอยู   พวกบัณฑิตผูเปนกษัตริย  พราหมณ  คฤหบดี   สมณะ  มีปญญา 
ละเอียด  รูวาทะของผูอ่ืน   เหมือนนายขมังธนูยิงขนหางทรายแมน  เที่ยว 
ไปดุจทําลายทิฏฐิของผูอ่ืนดวยปญญาของตน   บัณฑิตเหลาน้ัน   ปรุงแตง 
ปญหาแลว  เขามาเฝาพระตถาคต    ทลูถามปญหาเหลาน้ันอันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสยอนถาม   และตรัสแกแลว    เปนปญหามีเหตุที่ทรงแสดงออก 
และทรงสลัดออก   บัณฑิตเหลาน้ันเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจายอมทรงไพโรจนยิ่งดวยพระปญญา      ในที่นั้นโดยแทแล. 
พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางน้ี.  
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           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางไร     พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ       ไดทรงเห็นสัตว 
ทั้งหลายผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ    มีกิเลสธลุีมากในปญญาจักษุ    ม ี
อินทรียแกกลา   มีอินทรยีออน   มีอาการดี   มีอาการทราม   ผูควรแนะนํา 
ไดโดยงาย   ผูแนะนําไดโดยยาก   บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลก 
อยู   ในกอบวัเขียว   ในกอบัวแดง  หรือในกอบัวขาว  ดอกอุบล  ดอกบัว 
แดง   หรือดอกบัวขาว   บางดอกเกิดในน้ํา   เจริญในนํ้า   ข้ึนตามนํ้า   จม 
อยูในนํา   อันน้ําลอเลี้ยงไว   บางดอกเกิดในน้ํา    เจริญในน้ํา   ต้ังอยูเสมอ 
น้ํา  บางดอกเกิดในน้ํา   เจริญในน้ํา   โผลข้ึนพนน้ํา   น้ําไมติดแมฉันใด 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพระพุทธจักษุ       ไดทรง 
เห็นสัตวผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ    มีกิเลสธลุีมากในปญญาจักษุ    ม ี
อินทรียกลา   มีอินทรียออน  มีอาการดี   มีอาการทราม   ผูแนะนําไดโดย 
งาย     ผูแนะนําไดโดยยาก      บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู 
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา  บุคคลน้ีเปนราคจริต   บุคคล 
นี้เปนโทสจริต   บุคคลน้ีเปนโมหจริต  บุคคลน้ีเปนวิตักกจริต  บุคคลน้ี 
เปนศรัทธาจริต  บุคคลน้ีเปนญาณจริต.  
           พระผูมีพระภาคเจา   ยอมตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต  
ยอมตรัสบอกเมตตาภาวนาแกบุคคลผูเปนโทสจริต      ทรงเเนะนําบุคคล 
ผูเปนโมหจริตใหต้ังอยูในการเรียน   ในการไตถาม  ในการฟงธรรมตาม 
กาลอันควร    ในการสนทนาธรรมตามกาลอันควร    ในการอยูรวมกับคร ู
ยอมตรัสบอกอานาปานสติแกบุคคลผูเปนวิตักกจริต    ยอมตรสับอกพระ-  
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สูตรอันเปนนิมิตดี  ความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา   ความเปนธรรมดีแหง 
พระธรรม  ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ  และศีลทัง้หลายของตน   อันเปน 
ที่ต้ังแหงความเลื่อมใส     แกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต   ยอมตรสับอกธรรม 
อันเปนนิมิตแหงวิปสสนาซึ่งมีอาการไมเที่ยง   มีอาการเปนทุกข  มีอาการ 
เปนอนัตตาแกบุคคลผูเปนญาณจริต. 
           สมจริงดังประพันธคาถาวา 
                   บุรุษยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา    พึงเห็นหมูชนโดยรอบ 
           ฉันใด  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาดี    มีพระ- 
           จักษุโดยรอบ   พระองคมีความโศกไปปราศจากแลว   ทรง 
           ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม  ขอจงทรงตรวจดูหมูชน 
           ผูอาเกียรณดวยความโศก   ถูกชาติและชราครอบงําฉันนั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยสมนัตจักษุอยางไร.  พระ- 
สัพพัญุตญาณ  เรียกวาสมันตจักษุ  พระผูมีพระภาคเจาไปใกล  ไปใกลด ี
แลวเขาถึง   เขาถึงดีแลว   เขาไปถึงดีแลว    ประกอบแลวดวยพระสัพพัญ- 
ุตญาณ. 
           สมจริงดังประพันธคาถาวา 
                   สิ่งอะไร ๆ ในไตรโลกธาตุนี้  อันปญญาจักษุของพระ- 
           ตถาคตน้ันไมเห็นแลว   ยอมไมม ี  อนึ่ง  ธรรมชาติอะไร ๆ 
           อันพระพุทธญาณไมรูแจงแลวและท่ีไมพึงรู      ยอมไมม ี
           ธรรมชาติที่ควรแนะนําใดมีอยู  พระตถาคตทรงทราบแลว  
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           ซึ่งธรรมชาติที่ควรแนะนําน้ันทั้งหมด เพราะเหตุนั้น  พระ-  
           ตถาคตจึงชื่อวา   ผูมีสมันตจักษุ.   
           พระผูมีพระภาคเจามีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางนี้       เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. 
           [๘๙๑]   คําวา  ทรงกําจัดมืดท้ังปวง  ความวา ทรงบรรเทา กําจัด 
ทําใหสิ้นไป    ใหถึงความไมมี   ซึ่งความมืดเพราะราคะ   ความมืดเพราะ 
โทสะ   ความมืดเพราะโมหะ   ความมืดเพราะมานะ   ความมืดเพราะทิฏฐิ 
ความมืดเพราะกิเลส       ความมืดเพราะทุจริตท้ังปวงอันทําใหเปนคนบอด 
ทําไมใหมีจักษุ   ทําไมใหมีญาณ   อันดับปญญา   เปนไปในฝายแหงความ 
ลําบาก  ไมใหเปนไปเพ่ือนิพพาน   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ทรงกําจัดมืด 
ทั้งปวง. 
 

                         พระพทุธเจาเปนบุคคลผูเอก 
           [๘๙๒]  คําวา เปนบุคคลเอก   ทรงบรรลุแลวซ่ึงความยินดี   ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะสวนแหงบรรพชา ทรงเปน 
บุคคลผูเอก  เพราะเปนผูไมมีเพ่ือน  ทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะความละ 
ตัณหา   ทรงเปนบุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผูปราศจากราคะโดย 
สวนเดียว    ทรงเปนบุคคลผูเอก    เพราะอรรถวา   เปนผูปราศจากโทสะ 
โดยสวนเดียว  ทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะอรรถวา  เปนผูปราศจากโมหะ 
โดยสวนเดียว   ทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะอรรถวา   เปนผูไมมีกิเลสใด  
สวนเดียว ทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะอรรถวา  เปนผูเสด็จไปตามเอกายน-  
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มรรค    ทรงเปนบุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผูเดียวตรัสรูซึ่งพระ- 
สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม.                                                
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะสวนแหงบรรพชา 
อยางไร.  พระผูมีพระภาคเจายังทรงหนุมฉกรรจ  มีพระเกศาดําสนิท  ยัง 
หนุมแนน    อยูในปฐมวัย   เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนา 
ใหผนวช  มพีระพักตรชุมดวยนํ้าพระเนตรทรงกัน แสงรําพันอยู   ทรงสละ 
หมูพระญาติ    ทรงตัดความกังวลในยศท้ังหมด     ทรงตัดความกังวลใน 
พระโอรสพระชายา   ทรงตัดความกังวลในพระญาติ    ทรงตัดความกังวล 
ในมิตรอํามาตย   ทรงตัดกังวลในการสั่งสม   ทรงปลงพระเกศาและพระ- 
มัสสุ  ทรงครองผากาสายะเสด็จออกผนวช ถึงความเปนผูไมมีกังวล  เสด็จ- 
เที่ยวไป   ยับยั้งอยู   พักผอน   ประพฤติ  รักษา  บํารุง  เยียวยา  ลําพัง 
พระองคเดียว   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก    เพราะสวนแหง 
บรรพชาอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก       เพราะไมมีเพ่ือน 
อยางไร.     พระองคทรงผนวชแลวอยางนี้     พระองคเดียว   ซองเสพ 
เสนาสนะเปนปาและปาใหญนอยอันสงัด   มีเสียงนอย  ไมมีเสียงกึกกอง 
ปราศจากชนผูสัญจรไปมา  ควรทํากรรมลับของมนุษย    สมควรแกวิเวก 
พระองคทรงพระดําเนินพระองคเดียว  ประทับยืนพระองคเดียว   ประทับ 
นั่งพระองคเดียว  ทรงบรรทมพระองคเดียว  เสด็จเขาบานเพ่ือทรงบิณฑ- 
บาตพระองคเดียว  เสด็จออกไปพระองคเดียว ประทับอยูในที่ลบัพระองค 
เดียว  ทรงอธิษฐานจงกรมพระองคเดียว  ทรงเท่ียวไป ยับยั้งอยู  พักผอน  
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ประพฤติ  รกัษา บํารุง เยียวยา  ลําพังพระองคเดียว  พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะไมมีเพ่ือนอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอ     เพราะความละตัณหา 
อยางไร.     พระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนพระองคเดียว    ไมมีเพ่ือนอยางนี้  
ไมทรงประมาท   มีความเพียร  มีพระทัยเด็ดเด่ียว  ทรงตั้งพระมหาปธาน 
อยูที่ควงโพธิพฤกษฝงแมน้ําเนรัญชรา    ทรงกําจัดมารท้ังเสนามารท่ีไมให 
มหาชนพนไป  เปนเผาพันธุผูประมาท  ทรงละ บรรเทา   ทําใหสิ้นไปซ่ึง 
ตัณหาเพียงดังขายอันใหแลนไป   ใหเกาะเกี่ยวอารมณอยู. 
           สมจริงดังประพันธคาถาวา 
                   บุรุษมีตัณหาเปนเพ่ือน      แลนไปสูความเปนอยางน้ี 
           และความเปนอยางอื่นตลอดกาลนาน     ไมลวงพนสงสาร 
           ไปได   ภิกษุรูจกัโทษนี้   รูจักตัณหาเปนแดนเกิดแหงทุกข 
           จึงเปนผูปราศจากตัณหา    ไมมีความยึดถือ    มีสติ   พึง 
           เวนรอบ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก     เพราะความละตัณหา 
อยางน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผู 
ปราศจากราคะ   โดยสวนเดียวอยางไร.     พระผูมีพระภาคเจาทรงเปน 
บุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผูปราศจากราคะโดยสวนเดียว   เพราะ 
อรรถวา   ทรงละราคะเสียแลว   ทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะอรรถวา  เปน 
ผูปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโทสะเสียแลว  ทรงเปนบุคคล 
ผูเอก  เพราะอรรถวา   เปนผูปราศจากโมหะโดยสวนเดียว   เพราะทรงละ  
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โมหะเสียแลว    ทรงเปนบุคคลผูเอก  เพราะอรรถวา  เปนผูไมมีกิเลสโดย 
สวนเดียว   เพราะทรงละกิเลสทั้งหลายเสียแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผู 
เสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางไร.      สติปฏฐาน   ๔   สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท ๔   อินทรีย  ๕   พละ  ๕  โพชฌงค  ๗   อริยมรรคมีองค ๘ 
เรียกวา  เอกายนมรรค  (ธรรมเปนหนทางเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดียว). 
           สมดังประพันธคาถาวา 
                   พระผูมีพระภาคเจา       ผูเห็นธรรมเปนสวนสุดแหง 
           ความสิ้นชาติ   ผูทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล  ยอม 
           ทรงทราบมรรคเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดียว  บัณฑิตทั้งหลาย 
           ไดขามกอนแลว    จักขาม     และยอมขามซ่ึงโอฆะดวย 
           มรรคนั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผู 
เสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก   เพราะอรรถวา   เปนผู 
เดียวตรัสรู     ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางไร  ญาณ  ปญญา 
ปญญินทรีย   ปญญาพละ  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  วิมังสา  วิปสสนา  สัมมา- 
ทิฏฐิ  ในมรรค ๔ เรยีกวา  โพธิ  ดวยโพธิญาณนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสรูวา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ตรัสรูวา  สังขารทั้งปวงเปนทุกข  ตรัสรูวา 
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  ตรัสรูวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขาร 
ฯลฯ   ตรัสรูวา  เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ  ตรัสรูวา  เพราะ 
อวิชชาดับ   สังขารจึงดับ    ฯลฯ    เพราะชาติดับ   ชราและมรณะจึงดับ  
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ตรัสรูวา  นี้ทกุข   ตรัสรูวา  นี้เหตุใหเกิดทุกข  ตรสัรูวา  นี้ความดับทุกข 
ตรัสรูวา   นีป้ฏิปทาใหถงึความดับทุกข   ตรัสรูวา  เหลาน้ีอาสวะ   ตรัสรูวา 
นี้เหตุใหเกิดอาสวะ  ตรัสรูวา  นี้ความดับอาสวะ  ตรัสรูวา   นีป้ฏิปทาให 
ถึงความดับอาสวะ   ตรัสรูวา ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง  ตรัสรูวา ธรรมเหลาน้ี  
ควรกําหนดรู    ตรัสรูวา   ธรรมเหลาน้ันควรละ    ตรัสรูวา   ธรรมเหลาน้ัน 
ควรใหเจริญ  ตรัสรูวา ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง   ตรัสรูความเกิด  ความ 
ดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ  ๖   ตรัสรูความเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ    และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ  ๕ 
ตรัสรูความเกิด    ความดับ     คุณ    โทษ    และอุบายเครื่องสลัดออกแหง 
มหาภูตรูป ๔   ตรัสรูวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา    สิ่งน้ัน 
ทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. 
           อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสรู   คามตรัสรู  ตรสัรูเฉพาะ 
ตรัสรูพรอม   ตรัสรูชอบ  ทรงบรรลุ  ทรงไดเฉพาะ   ทรงถูกตอง  ทรง 
ทําใหแจง    ซึ่งธรรมที่ควรตรัสรู    ควรตรัสรูเฉพาะ    ควรตรสัรูพรอม 
ควรบรรล ุ ควรถูกตอง  ควรทําใหแจงทั้งปวงดวยโพธิญาณนั้น   พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงเปนบุคคลผูเอก      เพราะอรรถวา     เปนผูเดียวตรัสรูซึ่ง 
สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางนี้. 
           คําวา    ซึ่งความยินดี    ในคําวา  บรรลุแลวซึ่งความยินดี    ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรล ุ ทรงถงึเฉพาะ  ทรงถูกตอง   ทรงทําใหแจง 
ซึ่งความยินดใีนเนกขัมมะ    ความยินดีในความสงัด    ความยินดีในความ 
สงบ  ความยินดีในสัมโพธิญาณ  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  เปนบุคคลผูเอก 
บรรลุแลวซ่ึงความยินดี   เพราะเหตุนั้น   พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา  
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                   พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ   ยอมปรากฏเดนชัด 
           แกโลกพรอมท้ังเทวโลก        พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรง 
           กําจัดมืดท้ังปวง  เปนบุคคลผูเอก   บรรลุแลวซ่ึงความยินดี. 
    [๘๙๓]   เรามีความประสงคดวยปญหา   จึงมาถึงพระพุทธเจา 
           พระองคนั้น  ผูไมอาศัย  ผูคงท่ี   ผูไมหลอกลวง  ผูมาเปน 
           พระคณาจารยของคนหมูมาก   ซึ่งเนื่องในศาสนาน้ี. 
 

                                     วาดวยพระนามวาพุทธะ 
           [๘๙๔]   ชื่อวา  พุทธะ ในคําวา พระพุทธเจาพระองคนั้น  ผูไม 
อาศัย   ผูคงที่  คือ พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระสยัมภู  ไมมีใครเปนอาจารย 
ตรัสรูซึ่งสัจจะท้ังหลายเอง ในธรรมทั้งหลายอันพระองคไมเคยสดับมากอน 
ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูในเพราะความตรัสรูนั้น  และทรงถึงความ 
เปนผูชํานาญในพลธรรมท้ังหลาย.    คําวา พุทฺโธ ชื่อวาเปนพระพุทธเจา 
เพราะอรรถวาอะไร ?   ชื่อวาเปนพระพุทธเจา  เพราะอรรถวา  ตรัสรูสัจจะ  
ทั้งหลาย   เพราะอรรถวา ใหหมูสัตวตรัสรู  เพราะเปนพระสัพพัญู  เพราะ 
เปนผูเห็นธรรมทั้งปวง  เพราะเปนผูไมมีผูอ่ืนแนะนํา  เพราะเปนผูเบิกบาน 
เพราะเปนผูสิ้นอาสวะ   เพราะเปนผูไมมีอุปกิเลส   เพราะอรรถวา   เปนผู 
ปราศจากราคะโดยสวนเดียว  เพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดยสวน 
เดียว  เพราะอรรถวา  เปนผูปราศจากโมหะโดยสวนเดียว  เพราะอรรถวา 
เปนผูไมมีกิเลสโดยสวนเดียว  เพราะอรรถวา  เปนผูเสด็จไปตามเอกายน- 
มรรค     เพราะอรรถวา     เปนผูเดียวตรัสรูซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอัน  
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ยอดเยี่ยม   ชือ่วาเปนพระพุทธเจา เพราะเวนจากความไมรู   เพราะไดเฉพาะ 
ความรู  พระนามวา  พุทฺโธ   นี้   พระมารดา พระบิดา พระภาดา  พระภคินี  
มิตร อํามาตย  พระญาติสาโลหิต  สมณะ พราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให 
พระนามวา  พุทฺโธ  นี้   เปนวิโมกขันติกนาม  (พระนามมีในอรหัตผลใน 
ลําดับแหงอรหัตมรรค)  เปนสัจฉิกาบัญญัติ    (บญัญัติที่เกิดเพราะทําแจม- 
แจง  ซึ่งพระอรหัตผลและธรรมท้ังปวง)    พรอมดวยการทรงบรรลุพระ- 
สัพพัญุตญาณ  ณ  ควงแหงโพธิพฤกษ    ของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย 
ผูตรัสรูแลว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้น. 
           [๘๙๕]   ความอาศัย  ในคําวา ไมอาศัย   มี ๒ อยาง  คือความ 
อาศัยดวยตัณหา ๑   ความอาศัยดวยทิฏฐิ  ๑. 
           ความอาศัยดวยตัณหาเปนไฉน  ?  วัตถุที่ทําใหเปนเขต  เปนแดน 
เปนสวน   เปนแผนก   กําหนดถือเอา   ยึดถือเอาวาของเรา   ดวยสวนแหง 
ตัณหามีประมาณเทาใด  ความยึดถือวาของเรา   ซึ่งวัตถุมีประมาณเทาน้ัน 
วา   สิ่งน้ีของเรา   สิ่งน้ันของเรา   สิ่งมีประมาณเทาน้ีของเรา   สิ่งของของ 
เรามีประมาณเทาน้ี  รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ  เครื่องลาด  เครื่อง 
นุงหม  ทาสี  ทาส แพะ  แกะ ไก  สกุร ชาง  โค  มา  ลา  นา  ที่ดนิ   เงิน 
ทอง  บาน  นิคม  ราชธานี  แวนแควน    ชนบท  ฉาง  คลัง  เปนของ 
ของเรา   ความยึดถือวาเปนของเรา   แมซึ่งแผนดินใหญทั้งสิ้นดวยสามารถ 
แหงตัณหา    ตลอดถึงตัณหาวิปริต  ๑๐๘  นี้ชื่อวาความอาศัยดวยตัณหา. 
 

                                       วาดวยทิฏฐิ 
           ความอาศัยดวยทิฏฐิเปนไฉน  ?  สักกายทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐  มิจฉาทิฏฐิ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 551 

มีวัตถุ  ๑๐  อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐  ทฏิฐิ  ความไปคือทิฏฐิ  รกเรี้ยว   
คือทิฏฐิ    กนัดารคือทิฏฐิ    เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ     ความด้ินรนคือทิฏฐิ 
เครื่องประกอบคือทิฏฐิ  ความถือ ความถือมั่น  ความยึดมั่น  ความยึดถือ 
ทางผิด  คลองผิด  ความเปนผิด  ลัทธเิดียรถีย   ความถือโดยแสวงหาผิด 
ความถือวิปริต   ความถือวิปลาส  ความถือผิด  ความถือวาแนนอน วาจริง 
ในสิ่งท่ีไมจริงอันใด เห็นปานน้ี  และทิฏฐิ  ๖๒ มีประมาณเทาใด   นีช้ื่อวา 
ความอาศัยดวยทิฏฐิ. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  ทรงละความอาศัยดวยตัณหา  สละ 
คืนความอาศัยดวยทิฏฐิ  เพราะทรงละความอาศัยดวยตัณหา สละคืนความ 
อาศัยดวยทิฏฐิ   พระผูมีพระภาคเจาจึงไมอาศัย    ไมอิงอาศัย   ไมพัวพัน 
ไมเขาถึง  ไมติดใจ ไมนอมใจถึง  เปนผูทรงออกไป สละ พันขาด ไมเกี่ยว 
ของซ่ึงจักษุ  โสตะ  ฆานะ   ชิวหา  กาย ใจ  รูป เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
(ธรรมารมณ)   สกุล   คณะ   อาวาส   ลาภ  ยศ   สรรเสริญ   สขุ  จีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ 
กาม  รูปภพ  อรูปภพ  สญัญาภพ  อสัญญาภพ   เนรสัญญานาสัญญาภพ 
เอกโวการภพ   จตุโวการภพ   ปญจโวการภพ   อดีต  อนาคต    ปจจุบัน 
รูปที่เห็น  เสยีงที่ไดยิน  อารมณที่ทราบ  ธรรมารมณที่รูแจง   ทรงเปนผู 
มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  พระพุทธเจาพระองค 
นั้น  เปนผูไมอาศัย. 
 

                              วาดวยผูคงท่ีโดยอาการ  ๕ 
           [๘๙๖]  คําวา  ผูคงท่ี   ความวา   พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาเปน  
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ผูคงที่โดยอาการ   ๕ คือ เปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  ๑ เปนผู 
คงที่  เพราะอรรถวา  สละแลว  ๑   เปนผูคงที่  เพราะอรรถวา  ขามแลว   ๑ 
เปนผูคงท่ี  เพราะอรรถวา  พนแลว   ๑  เปนผูคงที่  เพราะทรงแสดงออก 
ซึ่งธรรมนั้น  ๆ ๑. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ชือ่วาเปนผูคงท่ีในอิฏฐารมณและอนิฏฐา- 
รมณ  อยางไร ?      พระผูมีพระภาคเจาเปนผูคงที่แมในลาภ    แมใน 
ความเสื่อมลาภ   แมในยศ   แมในความเสื่อมยศ   แมในสรรเสริญ   แมใน 
นินทา  แมในสุข   แมในทุกข   หากวา   ชนทั้งหลายพึงลูบไลพระพาหา 
ขางหน่ึงแหงพระผูมีพระภาคเจาดวยเครื่องหอม  พึงถากพระพาหาขางหน่ึง 
ดวยมีด  พระผูมีพระภาคเจายอมไมทรงมีความยินดีในการลูบไลดวยเครื่อง 
หอมโนน      และไมทรงมีความยินรายในการถากดวยมีดโนน      พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงละความยินดีและความยินรายเสียแลว     ทรงลวงเลยความ 
ดีใจและความเสียใจแลว     ทรงกาวลวงความพอใจและความพิโรธเสียแลว 
พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาเปนผูคงที่ในอิฐารมณและอนิฐารมณอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนผูคงท่ี   เพราะอรรถวา  สละแลว.  
อยางไร ?   พระผูมีพระภาคเจาทรงสละ  คาย  ปลอย  ละ  สละคืนราคะ 
โทสะ   โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธ   ความลบหลู   ความดีเสมอ 
ความริษยา    ความตระหน่ี    ความลวง   ความโออวด    ความกระดาง 
ความแขงดี   ความถือตัว   ความดูหม่ิน   ความเมา   ความประมาท  กิเลส 
ทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง  ความกระวนกระวายท้ังปวง   ความเรารอนท้ังปวง 
ความเดือดรอนท้ังปวง  อกุสลาภิสังขารทั้งปวง  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา 
เปนผูคงท่ี   เพราะอรรถวา   สละแลว   อยางนี้.  
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           พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนผูคงที่  เพราะอรรถวา  ขามแลวอยาง 
ไร ?  พระผูมีพระภาคเจาทรงขาม  คือ  ขามข้ึน  กาวลวง   กาวลวงดวย  
ดี  ลวงเลยแลว   ซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ  ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ   และ 
คลองแหงสงสารทั้งปวง  พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงอยูจบแลว   ทรงประ- 
พฤติจรณะแลว  ดําเนินถงึทางไกลแลว   ดําเนินถึงทิศแลว  ดําเนินถึงท่ีสุด 
แลว  ทรงรักษาพรหมจรรยแลว  ทรงบรรลุอุดมทฏิฐิแลว   เจริญมรรคแลว 
ละกิเลสแลว      มีการแทงตลอดมิไดกําเริบ       มนีิโรธอันทําใหแจงแลว 
พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดรูทุกข   ทรงละสมทุัย   ทรงเจริญมรรค  ทรง 
ทําใหเเจมแจงซ่ึงนิโรธ    ทรงรูยิ่งธรรมท่ีควรรูยิ่ง   ทรงกําหนดรูธรรมที ่
ควรกําหนดรู   ทรงละธรรมท่ีควรละ   ทรงเจริญธรรมท่ีควรเจริญ   ทรง 
ทําใหเเจมแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจมแจง     พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรง 
ถอนอวิชชาอันเปนดุจลิ่มสลักออกแลว     ทรงเรีย่รายกรรมอันเปนดังคูเสีย 
แลว    ทรงถอนตัณหาเปนดังเสาระเนียดข้ึนแลว    ไมมีสังโยชนเปนบาน- 
ประตู     เปนผูไกลจากกิเลสเปนขาศึก     มีมานะเปนดุจธงอันตกไปแลว 
ทรงปลงภาระเสียแลว    มีโยคกิเลสมิไดเกี่ยวของ   มีองค ๕ อันละเสียแลว 
ประกอบดวยองค ๖  มีสติเปนธรรมเอกเครื่องรักษา    มีธรรมเปนเครื่อง 
อาศัย ๔      มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางหน่ึงอันทรงบรรเทาเสียแลว      มีการ 
แสวงหาอันชอบไมหยอนอันประเสริฐ  มีความดําริมิไดขุนมัว  มีกายสังขาร 
อันระงับแลว    มีจิตพนดีแลว    มีปญญาพนดีแลว   เปนผูมีความบริบูรณ 
มีพรหมจรรยอยูจบแลว    เปนอุดมบุรุษ    เปนบรมบุรุษ   ถึงความบรรลุ 
เปนอยางยิ่ง  พระผูมีพระภาคเจาน้ันมิไดกอ  มิไดกําจัด  กําจัดดํารงอยูแลว 
มิไดละ   มิไดถือม่ัน     ละแลวดํารงอยู   มิไดเย็บ  มิไดยาก  เย็บแลวดํารงอยู  
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มิไดดับ     มไิดใหลุก   ดบัแลวดํารงอยู   ดํารงอยูเพราะเปนผูประกอบดวย  
ศีลขันธ  สมาธิขันธ   ปญญาขันธ   วิมตุติขันธ   วิมุตติญาณทัสสนขันธ 
เปนอเสขะ   แทงตลอดอริยสัจแลวดํารงอยู    กาวลวงตัณหาอยางนี้แลวจึง 
ดํารงอยู  ดับไฟกิเลสแลวดํารงอยู ดํารงอยูเพราะไมตองไป ยึดถือเอายอดชัย 
แลวดํารงอยู     ดํารงอยูในความซองเสพวิมุตติ    ดํารงอยูดวยความเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขาอันบริสุทธิ์   ดํารงอยูดวยความบริสุทธิ์โดยสวนเดียว 
ดํารงอยูในความเปนผูไมแข็งกระดาง  ดวยตัณหา ทิฏฐิ  มานะ อันบริสุทธิ์ 
ดํารงอยูเพราะเปนผูหลุดพน     ดํารงอยูเพราะเปนผูสันโดษ    ดํารงอยูใน 
สวนสุดรอบแหงขันธ  ธาตุ  อายตนะ  คติ   อุปบัติ  ปฏิสนธิ  ภพ  สงสาร 
วัฏฏะ  ดํารงอยูในภพอันมีในท่ีสุด  ดาํรงอยูในอัตภาพอันมีในท่ีสุด  ทรง 
ไวซึ่งรางกายมีในที่สุด. 
           สมจริงดังประพันธคาถาวา 
                   พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   มีภพน้ีเปนที่สุด  มีอัตภาพนี้  
           เปนทีหลัง  มิไดมชีาติ  มรณะและสงสาร    ไมมีภพใหม.  
พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาคงที่   เพราะอรรถวา   ขามแลวอยางนี้.   
           พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนผูคงที่  เพราะอรรถวา  พนแลวอยาง 
ไร  ?  พระทัยของพระมีผูพระภาคเจาพนแลว พนวิเศษ พนดีแลว  จากราคะ 
โทสะ   โมหะ   ความโกรธ   ความผูกโกรธ  ความลบหลู    ความตีเสมอ 
ความริษยา  ความตระหน่ี  ความลวง  ความโออวด  ความกระดาง ความ 
แขงดี   ความถือตัว   ความดูหม่ิน   ความเมา  ความประมาท  กิเลสทั้งปวง  
ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวายท้ังปวง   ความเรารอนท้ังปวง  ความ  
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เดือดรอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขารทั้งปวง  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปน  
ผูคงที่   เพราะอรรถวา  พนแลวอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกซ่ึงธรรม 
นั้น ๆ อยางไร ?  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนผูคงท่ีเพราะทรงแสดงออก 
วา  เปนผูมีศีล  ในเมื่อศีลมีอยู  ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา เปน 
ผูมีศรัทธา    ในเมื่อศรัทธามีอยู.    ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา 
เปนผูมีวิริยะ    ในเมื่อวิรยิะมีอยู    ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา 
เปนผูมีสติ  ในเมื่อสติมีอยู  ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา  เปน 
ผูมีสมาธิ  ในเมื่อสมาธิมีอยู  ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา  เปน 
ผูมีปญญา     ในเมื่อปญญามีอยู    ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา 
เปนผูมีวิชชา ๓  ในเมื่อวิชชามีอยู  ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา 
เปนผูมีอภิญญา ๖    ในเมื่ออภิญญามีอยู    ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดง 
ออกวา เปนผูมีพละ  ๑๐ ในเมื่อพละมีอยู   พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปน 
ผูคงที่เพราะทรงแสดงออกซ่ึงธรรมนั้น   ๆ อยางนี้   เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้น  ผูไมอาศัย   ผูคงที่. 
 

                         วาดวยวัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง 
           [๘๙๗]   ชื่อวา   ผูไมทรงหลอกลวง   ในคําวา   ผูไมหลอกลวง 
ผูมาเปนพระคณาจารย มีอธิบายวา วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง คือ 
วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย   ๑     วัตถุแหงความ 
หลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ  ๑  วัตถแุหงความหลอกลวงกลาวดวยการพูด 
เลียบเคียง ๑.  
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           วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัยเปนไฉน  ?  
พวกคฤหบดีในโลกนี ้    ยอมนิมนตภิกษุดวยจีวร    บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ภิกษุนั้นมีความปรารถนาลามก    อันความ 
ปรารถนาครอบงํา     มีความตองการดวยจีวร     บิณฑบาต    เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   อาศัยความเปนผูอยากไดมาก   ยอมบอกคืน 
จีวร    บิณฑบาต   เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    พูดอยางนี้วา 
ประโยชนอะไรแกสมณะดวยจีวรมีคามาก        การท่ีสมณะเท่ียวเลือกเก็บ 
ผาเกาจากปาชา   กองหยากเยื่อ   หรือรานตลาด   แลวทําสังฆาฏิใช   เปน 
การสมควร  ประโยชนอะไรแกสมณะดวยบิณฑบาตมีคามาก   การท่ีสมณะ 
สําเร็จความเปนอยู   ดวยกอนขาวที่ไดมาดวยปลีแขง   โดยความประพฤติ 
แสวงหา  เปนการสมควร  ประโยชนอะไรแกสมณะดวยเสนาสนะมีคามาก 
การท่ีสมณะอยูโคนตนไม   อยูที่ปาชา    หรืออยูทีแ่จง    เปนการสมควร 
ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารมีคามาก  การท่ีสมณะ 
พึงทํายาดวยน้ํามูตรเนาหรือชิ้นลูกสมอ   เปนการสมควร    ภิกษุนั้นอาศัย 
ความเปนผูอยากไดมาก       จึงทรงจีวรที่เศราหมอง       ฉันบิณฑบาตท่ี 
เศราหมอง    ซองเสพเสนาสนะท่ีเศราหมอง     และฉันคิลานปจจัยเภสัช- 
บริขารท่ีเศราหมอง   พวกคฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแลว   ยอมทราบอยางนี้วา 
สมณะนี้เปนผูมีความปรารถนานอย     สันโดษชอบสงัด    ไมคลุกคลีดวย 
หมูคณะ   ปรารภความเพียร   มีวาทะกําจัดกิเลส   ก็ยิ่งนิมนตเธอดวยจีวร 
บิณฑบาตเสนาสนะคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ภิกษุนั้นก็กลาววา    เพราะ 
ประกอบดวยเหตุ ๓ ประการ   กุลบุตรผูมีศรัทธา   ก็ประสบบญุมาก  คือ 
เพราะประจวบดวยศรัทธา ๑    เพราะประจวบดวยไทยธรรม ๑    เพราะ  
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ประจวบดวยทักขิไณยบุคคล ๑  ทานทัง้หลายมีศรัทธานี้อยู   มีไทยธรรมนี้   
อยู    ทั้งอาตมาก็เปนปฏิคาหก    (ผูทกัขิไณยบุคคล)    ถาอาตมาจักไมรับ 
ทานท้ังหลายก็จักเส่ือมจากบุญไป      อาตมาไมมีความตองการดวยปจจัยนี้ 
ก็แตวาอาตมาจะรับดวยความอนุเคราะหทานท้ังหลาย   จําเดิมแตนั้น  ภิกษุ 
นั้นก็รับจีวรมาก  รับบิณฑบาตมาก   รับเสนาสนะมาก   รับคิลานปจจัย- 
เภสัชบริขารมาก  ความทําหนายูยี่  ความเปนผูมีหนายูยี่  ความหลอกลวง 
กิริยาที่หลอกลวง  ความเปนผูหลอกลวง  เห็นปานน้ี    เรียกวา  วัตถุแหง 
ความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย. 
           วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถเปนไฉน  ?   ภิกษุบาง 
รูปในธรรมวินัยนี้    มีความปรารถนาลามก    อันความปรารถนาครอบงํา 
มีความประสงคในการยกยอง    คิดวา   ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบาย 
อยางนี้  จึงสํารวมการเดิน สํารวมการยืน สํารวมการน่ัง  สํารวมการนอน 
ยอมต้ังสติเดิน  ต้ังสติยืน  ต้ังสตินั่ง ต้ังสตินอน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิเดิน 
ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิยืน    ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินั่ง    ทําเหมือนภิกษุมี 
สมาธินอน   และทําเหมือนภิกษุที่เจริญอาปาถกฌาน   (เจริญฌานตอหนา 
พวกมนุษย)   การดังใจทํา  การทํา  กาวดํารงอิริยาบถ   ความทําหนายูยี่ 
ความเปนผูมีหนายูยี่    ความหลอกลวง    กิริยาที่หลอกลวง    ความเปนผู  
หลอกลวง    เห็นปานน้ี     เรียกวา    วตัถุแหงความหลอกลวงกลาวอันตราย 
อิริยาบถ. 
           วัตถุแหงดงามหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียงเปนไฉน ? 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   มีความปรารถนาลามก    อันความปรารถนา 
ครอบงํา   มีความประสงคในการยกยอง  คิดวา  ประชุมชนจักยกยองเรา 
ดวยอุบายอยางนี้   จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะใดทรงจีวร  
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อยางนี้   สมณะนั้นมีศักดิ์มาก  สมณะใดทรงบาตรอยางน้ี... ทรงภาชนะ  
โลหะอยางนี้ ... ทรงธมกรกอยางนี้  .. .  ทรงผากรองน้ําอยางนี้ ...  ถือ  
ลูกกุญแจอยางนี้...   สวมรองเทาอยางนี้. ..   ใชประคดสําหรับคาดกาย 
อยางนี้... ใชสายโยกบาตอยางนี้   สมณะนั้นมีศักดิ์มาก  พูดวา สมณะ 
ใด  มีอุปชฌายะอยางนี้   มีอาจารยอยางนี้ ...  มีพวกรวมอุปชฌายะอยาง 
นี้ ...  มีพวกรวมอาจารยอยางนี้  ...  มมีิตรอยางนี้ ...  มีพวกอยางนี้  ... 
มีพวกท่ีคบกันมาอยางนี้ ...    มีสหายอยางนี้ ...     สมณะนั้นมีศักดิ์มาก 
พูดวา     สมณะใดอยูในวิหารเชนนี้ ...     อยูในเรอืนมีหลังคาแถบเดียว 
อยางนี้ ... อยูในปราสาทอยางนี้ ... อยูในเรือนมีหลังคาโลนอยางนี้... 
อยูในถ้ําอยางนี้ ...   อยูในท่ีเรนอยางนี้ ...  อยูในกฎุีอยางนี้  . . .  อยูใน 
เรือนยอดอยางนี้ ...  อยูในซุมประตูอยางนี้ ...  อยูในโรงกลมอยางน้ี ... 
อยูในโรงท่ีพัก (ปะรํา) อยางนี้  ...   อยูในศาลาท่ีประชุมอยางนี้  ...  อยู 
ในมณฑปอยางนี้ ...   อยูที่โคนตนไมอยางนี้...    สมณะนั้นมีศักดิ์มาก 
อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเปนผูวางหนาเฉยเมย ทําหนายูยี่ หลอกลวง ปลิ้นปลอน 
ตลบตะแลง   อันผูอ่ืนสรรเสริญ    ดวยความที่ตนวางหนาวา   สมณะนี้ได 
วิหารสมบัติอันมีอยูเห็นปานนี้  ภิกษุนั้น   ยอมกลาวถอยคําเชนนั้น   อัน 
ปฏิสังยุตดวยโลกุตรธรรม  และนิพพาน  อันลึกลบั   สุขุม  ละเอียด  ปดบัง 
ความทาหนายูยี่  ความเปนผูมีหนายูยี่  ความหลอกลวง กิริยาทีห่ลอกลวง 
ความเปนผูหลอกลวง   เห็นปานน้ี  เรียกวา   วัตถุแหงควานหลอกลวง 
กลาวดวยการพูดเลียบเคียง. 
           วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยางนี้    อันพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรู 
แลว  ทรงละ   ตัดขาด    ระงับแลว   ทาํไมใหควรเกิดข้ึน   เผาเสียแลว  
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ดวยไฟคือญาณ   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว   จึงชื่อวา 
ผูไมหลอกลวง  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ผูไมหลอกลวง  
 

                      วาดวยพระพุทธเจาทรงเปนพระคณาจารย 
           [๘๙๘]  คําวา ผูมาเปนพระคณาจารย  ความวา  พระผูมีพระภาค- 
เจาชื่อวา  คณี  เพราะอรรถวา  มีคณะ พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา เปนคณี  
เพราะอรรถวา เปนพระคณาจารย ชื่อวา   เปนคณี  เพราะอรรถวา  เปน 
พระศาสดาของคณะ  ชื่อวา  เปนคณี  เพราะอรรถวา  พระองคทรงบริหาร 
คณะ ชื่อวา  เปนคณี   เพราะอรรถวา พระองคตรัสสอนคณะ ชื่อวา  เปน 
คณี   เพราะอรรถวา  พระองคทรงพร่ําสอนคณะ  ชื่อวา เปนคณี   เพราะ 
อรรถวา  พระองคมีความองอาจเสด็จเขาไปสูคณะ  ชื่อวา  เปนคณี  เพราะ 
อรรถวา   คณะยอมฟงดวยดีตอพระองค  เง่ียโสตลงฟง  เขาไปต้ังจิตเพ่ือ 
ความรู  ชื่อวา เปนคณี   เพราะอรรถวา พระองคยังคณะใหออกจากอกุศล 
ใหต้ังอยูเฉพาะในกุศล.  ชื่อวา เปนคณีของคณะภิกษุ ชื่อวา เปนคณีของ 
คณะภิกษุณี    ชื่อวา เปนคณีของคณะอุบาสก    ชือ่วา เปนคณีของคณะ 
อุบาสิกา   ชือ่วา เปนคณีของคณะพระราชา     ชื่อวา เปนคณีของคณะ 
กษัตริย ชื่อวา เปนคณีของคณะพราหมณ  ชื่อวา เปนคณีของคณะแพศย 
ชื่อวา เปนคณีของคณะศูทร  ชื่อวา เปนคณีของคณะเทวดา  ชือ่วา  เปน 
คณีของคณะพรหม พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมีหมู  มีคณะ เปนพระคณา- 
จารย   เสด็จมา  เขามา  เขามาพรอม  ถึงพรอมแลวซ่ึงสังกัสสนคร เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  ผูไมหลอกลวง  ผูมาเปนพระคณาจารย.                    
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           [๘๙๙]  คําวา  ของคนหมูมาก ในคําวา  ของคนหมูมากซึง่เนื่อง  
ในศาสนานี้  ความวา  ของกษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  คฤหัสถ 
บรรพชิต  เทวดา  มนุษย  เปนอันมาก.  คําวา  เนื่อง  คือ เปนผูเนื่อง 
มีความประพฤติเนื่องกัน   เปนผูบํารุง  เปนศิษย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ของคนหมูมากซ่ึงเนื่องในศาสนานี้. 
           [๙๐๐]  คําวา    เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา     ความวา 
เราเปนผูมีความประสงคดวยปญหามาแลว     คือเรามีความประสงคเพ่ือจะ 
ทูลถามปญหามาแลว   เรามีความประสงคเพ่ือจะฟงปญหามาแลว    แมดวย 
เหตุอยางนี้  ดังนี้  จึงชื่อวา  เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา.  อีกอยาง 
หน่ึง  ความมา  ความกาวไปเฉพาะ  ความเขาไปหา  ความเขาไปนั่งใกล 
พึงมีแกชนทั้งหลาย  ผูมีความตองการดวยปญหา  ผูถามปญหา  ผูประสงค 
เพ่ือจะฟงปญหา   แมดวยเหตุอยางนี้  ดังนี้  จึงชื่อวา  เรามีความประสงค 
ดวยปญหาจึงมา.    อีกอยางหนึ่ง  อาคม (สูตร) แหงปญหาของพระองคมี 
อยู  พระองคเปนผูสามารถจะตรัสถาม   กลาวแกกบัขาพระองค    ขอน้ีจง 
เปนภาระของพระองค  แมดวยเหตุอยางนี้   ดังน้ี  จึงชื่อวา  เรามีความประ- 
สงคดวยปญหาจึงมา  เพราะเหตุนั้น    พระสารีบตุรเถระจึงกราบทูลวา 
                   ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา  จึงมาถึงพระ- 
           พุทธเจาพระองคนั้น   ผูไมอาศัย   ผูคงท่ี   ผูไมหลอกลวง ผู 
           มาเปนพระคณาจารยของคนหมูมากซึ่งเนื่องในศาสนาน้ี. 
    [๙๐๑]  เมือ่ภิกษุเกลียดอยู  ซองเสพที่นั่งอันวางเปลา  รุกขมูล 
           สุสาน  หรือท่ีนั่งในถํ้าแหงบรรพตท้ังหลาย.  
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                                    วาดวยปฏปิทาของภิกษุ 
           [๙๐๒]  คําวา  เมื่อภิกษุ  ในคําวา  เนื้อภิกษุเกลียดอยู   ความวา 
เมื่อภิกษุที่เปนกัลยาณปุถชุน   หรือท่ีเปนเสขชน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
เมื่อภิกษุ.  คําวา เกลียดอยู คือ เกลียด  อึดอัด  ระอา เบื่อหนาย  ดวยชาติ 
ชรา  พยาธิ  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั   อุปายาส  ทุกขในนรก 
ทุกขในดิรัจฉานกําเนิด  ทุกขในเปรตวิสัย  ทุกขในมนุษย  ทุกขมีความเกิด 
ในครรภเปนมูล  ทุกขมีความต้ังอยูในครรภเปนมูล  ทุกขมีความคลอดจาก 
ครรภเปนมูล   ทุกขที่ติดตามสัตวผูเกิด  ทุกขอันเนื่องแตผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด 
ทุกขเกิดแตความขวนขวายของตน     ทุกขเกิดแตความขวนขวายของผูอ่ืน 
ทุกขที่เกิดแตทุกขเวทนา (ทุกขเวทนามีในกายและใจ)  ทุกขเกิดแตสังขาร 
ทุกขเกิดแตความแปรปรวน      ทุกขเพราะโรคจักษุ      ทุกขเพราะโรคหู 
ทุกขเพราะโรคจมูก  ทุกขเพราะโรคลิ้น  ทุกขเพราะโรคกาย  ทุกขเพราะ 
โรคศีรษะ  ทกุขเพราะโรคในหู   ทุกขเพราะโรคปาก  ทุกขเพราะโรคฟน 
โรคไอ  โรคหืด  โรคไขหวัด   โรคไขพิษ  โรคไขเชื่อมซึม  โรคในทอง 
โรคลมสลบ   โรคบิด   โรคจุกเสียด  โรคลงราก   โรคเรื้อน   โรคฝ   โรค 
กลาก  โรคมองครอ  โรคลมบาหมู.   โรคหิตเปอย   โรคหิตดาน  โรคหูด 
โรคละลอก  โรคคุดทะราด  โรคอาเจียนโลหิต  โรคดีกําเริบ  โรคเบาหวาน 
โรคเริม   โรคพุพอง   โรคริดสีดวง   อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน   อาพาธมี 
เสมหะเปนสมุฏฐาน  อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน  อาพาธสันนิบาต   อาพาธ 
เกิดแตฤดูแปรปรวน   อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ    อาพาธเกิด 
แตความเพียรเกินกําลัง      อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม      ความหนาว 
ความรอน   ความหิว   ความระหาย   ปวดอุจจาระ   ปวดปสสาวะ  ทุกข  
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เกิดแตความสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดด   และสัตวเสือกคลาน   ทุกข 
เพราะมารดาตาย      ทกุขเพราะบิดาตาย      ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย  
ทุกขเพราะพ่ีหญิงนองหญิงตาย     ทกุขเพราะบุตรตาย    ทุกขเพราะธิดาตาย 
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงญาติ   ทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย 
ทุกขเพราะความฉิบหายอันเกิดแตโรค      ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล 
ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เมื่อภิกษุเกลียด 
อยู. 
          [๙๐๓]   คําวา  ซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา  ความวา  ที่ใดเปนที่นั่ง 
คือเตียง   ต่ัง ฟูก เสื่อ ทอนหนัง  เครื่องลาดดวยหญา  เครื่องลาดดวยใบไม 
เครื่องลาดดวยฟาง  ที่นั้นเรียกวาท่ีนั่ง   ที่นั่งน้ัน  วาง  เปลา  สงัด  เงียบ 
จากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย   วาง   เปลา   สงัด  เงียบจากการไดยินเสียง 
ไมเปนที่สบาย ฯลฯ   วาง  เปลา  สงัด   เงียบจากเบญจกามคุณไมเปนที่ 
สบาย   เมื่อภิกษุซองเสพ   ซองเสพเสมอ   เสพอาศัย    ซองเสพเฉพาะท่ี 
นั่งน้ัน  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   เมื่อภิกษุซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา. 
           [๙๐๔]  คําวา  รุกขมูล  สุสาน  ความวา รุกขมูล  คือโคนตนไม 
สุสานคือปาชา  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  รุกขมูล  สสุาน. 
           [๙๐๕]  คําวา    หรอืท่ีนั่งในถํ้าแหงบรรพตทัง้หลาย     ความวา 
บรรพตคือภูเขา   กันทระคือซอก   คิรคุิหาคือถ้ําในภูเขา   ทองภูเขาแหง 
ภูเขาทั้งหลาย    เรียกวา  ระหวางภูเขา  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  หรือท่ีนั่ง 
ในถ้ําแหงบรรพตทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น  พระสารีบุตรเถระจึงทูลถามวา 
                   เมื่อภิกษุเกลียดอยู   ซองเสพท่ีนั่งอันวางเปลา รุกขมูล 
           สุสาน  หรือท่ีนั่งในถํ้าแหงบรรพตท้ังหลาย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 563 

    [๙๐๖]     ในที่นอนทั้งหลายอันสูงและตํ่า  ภิกษรุองอยู   เพราะ  
           ในท่ีนั้นมีอารมณอันนาหวาดเสียว  อันเปนเหตุใหภิกษุไม 
           พึงหวั่นไหว  ในท่ีนอนที่นั่งอันไมมีเสียงกอง. 
 

                                 วาดวยที่นอนสูงตํ่า 
           [๙๐๗]  คําวา  อันสูงและตํ่า   ในคําวา  ในท่ีนอนอันสูงและตํ่า  
ความวา    สงูและตํา    คือเลวประณีต   ดีและชั่ว    เสนาสนะ    คือวิหาร 
เรือนมีหลังคาแถบเดียว  ปราสาท  เรือนโลน  ถ้ํา  เรียกวา  ที่นอน   ในคําวา 
ในที่นอนท้ังหลาย      เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ในท่ีนอนทั้งหลายอันสูง 
และตํ่า. 
           [๙๐๘]  คําวา  รองอยู    ในคําวา  ภิกษุรองอยู  เพราะในนั้น 
มีอารมณอันนาหวาดเสียว   ความวา  ภิกษุรอง   เรยีกวา  บันลือ   ออก 
เสียงอยู.   อีกอยางหนึ่ง   ความวา   อารมณอันนาหวาดเสียว   มีเทาไร  มี 
อยางไร  มีประมาณเทาไร  มกีําหนดเทาไร   มีมากเทาไร   ชื่อวาอารมณ 
นาหวาดเสียวเหลาน้ัน   คือราชสีห   เสือโครง   เสอืเหลือง   หมี   เสือดาว 
หมาปา  โค  กระบือ  ชาง  งู  แมลงปอง   ตะขาบ  โจร  คนที่ทํากรรมชั่ว 
หรือคนท่ีเตรียมทํากรรมชั่ว  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภิกษุรองอยู   เพราะ 
ในที่นั้นมีอารมณอันนาหวาดเสียว.  
           [๙๐๙]   คําวา   อารมณอันนาหวาดเสียว   ในคําวา  อันเปนเหตุ 
ใหภิกษุไมพึงหวั่นไหว ความวา  ภิกษุเห็นหรือไดยินแลวซ่ึงอารมณอันนา 
หวาดกลัวเหลาใด    อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหว่ันไหว    ไมสะทกสะทาน 
ไมครั่นคราม   ไมสะดุง   ไมหวาดเสียว   ไมตกใจ   ไมกลัว   ไมถึงความ  
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สยดสยอง  ไมพึงเปนผูขลาด  ไมขยาด  ไหหวาดหว่ัน  ไมหนี   ละความ   
กลัว    ความหวาดเสียว  ปราศจากขนลุกชชูัน    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหว่ันไหว. 
           [๙๑๐]  คําวา  ในท่ีนอนที่นั่งอันไมมีเสียงกึกกอง  ความวา  ใน 
เสนาสนะอันมีเสียงนอย  ปราศจากเสียงกึกกอง  ปราศจากชนผูสัญจรไปมา 
เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย    สมควรแกการหลีกเรน     เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา   ในที่นอนท่ีนั่งอันไมมีเสียงกึกกอง เพราะเหตุนั้น   พระสารีบุตร 
เถระจึงทูลถามวา 
                   ในที่นอนทั้งหลายอันสูงและตํ่า ภิกษรุองอยู   เพราะ 
           ในท่ีนั้นมีอารมณอันนาหวาดเสียว  อันเปนเหตุใหภิกษุไม 
           พึงหวั่นไหว  ในท่ีนอนที่นั่งอันไมมีเสียงกึกกอง. 
    [๙๑๑]  เมือ่ภิกษุไปสูทศิท่ีไมเคยไป       ภิกษุพึงปราบปราม 
           อันตรายเหลาใด  ในท่ีนอนที่นั่งอันสงัด  อนัตรายเหลาน้ัน 
           มีเทาไรในโลก. 
 

                                     วาดวยอันตราย  ๒  อยาง 
           [๙๑๒]   คําวา   มีเทาไร     ในคําวา   อันตรายเหลาน้ันมีเทาไร 
ในโลก   ความวา   มีเทาไร   มีประมาณเทาไร   มกีําหนดเทาไร   มีมาก 
เทาไร   ชื่อวาอันตราย   ไดแกอันตราย  ๒   อยาง     คืออันตรายปรากฏ ๑ 
อันตรายปกปด  ๑. 
           อันตรายปรากฏเปนไฉน  ?   ราชสีห  เสือโครง    เสือเหลือง   หมี  
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เสือดาว  หมาปา  โค  กระบือ  ชาง   งู  แมลงปอง   ตะขาบ  โจร  คน 
ที่ทํากรรมชัว่  คนที่เตรียมทํากรรมชัว่   โรคตา  โรคหู  โรคจมูก โรคลิ้น 
โรคกาย  โรคศีรษะ   โรคในหู    โรคปาก   โรคฟน   โรคไอ   โรคหืด 
โรคไขหวัด    โรคไขพิษ    โรคไขเชื่อมซึม    โรคในทอง    โรคลมสลบ 
โรคบิด  โรคจุกเสียด  โรคลงราก  โรคเรื้อน   โรคฝ  โรคกลาก   โรค 
มองครอ  โรคลมบาหมู   โรคหิดเปอย  โรคหิดดาน  โรคหูด  โรคละลอก 
โรคคุดทะราด  โรคอาเจียนโลหิต   โรคดีเดือด   โรคเบาหวาน   โรคเริม 
โรคพุพอง   โรคริดสีดวง   อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน   อาพาธมีเสมหะเปน 
สมุฏฐาน    อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน    อาพาธสันนิบาต    อาพาธเกิดแต 
ฤดูแปรปรวน   อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ  อาพาธเกิดแตความ 
เพียรเกินกําลัง    อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม   ความหนาว   ความรอน 
ความหิว   ความระหาย  ปวดอุจจาระ    ปวดปสสาวะ    ความสัมผัสแหง 
เหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตวเสือกคลาน    อันตรายเหลานั้น   เรียกวา 
อันตรายปรากฏ. 
           อันตรายปกปดเปนไฉน  ?   กายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต 
กามฉันทนิวรณ  พยาบาทนิวรณ   ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจกุกกุจนิวรณ 
วิจิกิจฉานิวรณ  ราคะ   โทสะ  โมหะ  ความโกรธ  ความผูกโกรธ  ความ 
ลบหลูคุณทาน  ความตีเสมอ  ความริษยา   ความตระหน่ี  มารยา   โออวด 
ความกระดาง   ความแขงดี   ความถือตัว   ความดูหม่ิน   ความเมา   ความ 
ประมาท  กิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง  ความกระวนกระวายท้ังปวง ความ 
เรารอนท้ังปวง  ความเดือดรอนท้ังปวง   อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   อันตราย  
เหลาน้ี   เรียกวา   อันตรายปกปด.  
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           ที่ชื่อวา   อันตราย    เพราะอรรถวากระไร   จึงชื่อวา   อันตราย 
เพราะอรรถวา  ครอบงํา  จึงชื่อวา อันตราย  เพราะอรรถวา เปนไปเพ่ือ 
ความเสื่อม   จึงชื่อวา  อันตราย  เพราะอรรถวา     เปนที่อยูแหงอกุศล 
ทั้งหลาย  จึงชื่อวา  อันตราย. 
           เพราะอรรถวา   ครอบงําอยางไร  จึงชื่อวา    อันตราย.    อันตราย  
เหลาน้ัน  ยอมครอบงํา  ปราบปราม  กดข่ี   ทวมทับ  กําจัด   ย่ํายี    ซึ่ง 
บุคคลน้ัน  เพราะอรรถวา  ครอบงําอยางน้ี   จึงชื่อวา อันตราย. 
           เพราะอรรถวา  เปนไปเพ่ือความเส่ือมอยางไร  จึงชื่อวา  อันตราย. 
อันตรายเหลาน้ันยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม      เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศล 
ธรรมทั้งหลาย.  อันตรายเหลาน้ันยอมเปนไป เพ่ือความเส่ือม  เพ่ืออันตร- 
ธานไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน  ?  อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพ่ือความ 
เสื่อม      เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาน้ี      คือความปฏิบัติชอบ 
ความปฏิบัติสมควร    ความปฏิบัติไมเปนขาศึก    ความปฏิบัติเปนไปตาม 
ประโยชน  ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ความทําใหบริบูรณในศลี 
ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย    ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
ความประกอบเนือง ๆ ในความเปนผูต่ืน  สติสัมปชญัญะ   ความประกอบ 
เนือง ๆ ในการเจริญสติปฏฐาน ๔    ความประกอบเนือง ๆ ในการเจริญ 
สัมมัปปธาน ๔   ความประกอบเนือง ๆ ในการเจริญอิทธิบาท ๔   ความ 
ประกอบเนือง ๆ ในการเจริญอินทรีย  ๕    ความประกอบเนือง ๆ ในการ 
เจริญพละ ๕    ความประกอบเนือง ๆ ในการเจริญโพชฌงค ๗    ความ 
ประกอบเนือง ๆ ในการเจริญอริยมรรคมีองค ๘     อันตรายเหลาน้ันยอม  
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เปนไปเพ่ือความเสื่อม    เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาน้ัน    เพราะ 
อรรถวา  เปนไปเพ่ือความเสื่อมอยางน้ี   จึงชื่อวา  อันตราย. 
           เพราะอรรถวา  เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายอยางไร  จึงชื่อวา 
อันตราย.    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนในอัตภาพน้ัน    อยู 
อาศัยในอัตภาพ   เปรียบเหมือนเหลาสัตวที่อาศัยรูยอมอยูในรู   ที่อาศัยน้ํา 
ยอมอยูในน้ํา  ที่อาศัยปายอมอยูในปา  ที่อาศัยตนไมยอมอยูที่ตนไมฉันใด 
อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน     ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพน้ัน     อยูอาศัยใน 
อัตภาพ  ฉันน้ัน.  เพราะฉะนั้น  เพราะอรรถวา   เปนที่อยูแหงอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย   แมอยางนี้    จึงชื่อวา  อันตราย. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน  อยูรวมกบักิเลสที่ฟุงซาน  ยอมอยู 
ลําบากไมผาสุก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัย 
ในภายใน     อยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน     ยอมอยูลําบากไมผาสุกอยางไร. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อกุศลธรรมอันลามกมีความดําริอันซานไปในอารมณ 
อันเกื้อกูลแกสังโยชน   ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะเห็นรูป 
ดวยจักษุ    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน    ยอมอยูซานไปในภายในแหง 
ภิกษุนั้น   เพราะเหตุดังน้ีนั้น   ภิกษุนั้นจึงเรียกวา   ผูอยูรวมกับกิเลสอัน 
อยูอาศัยในภายใน    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน      ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น 
เพราะเหตุดังนี้นั้น   ภิกษุนั้นจึงเรียกวา    อยูรวมกบักิเลสที่ฟุงซาน    อีก 
ประการหนึ่ง  อกุศลธรรมอันลามกมีความดําริอันซานไปในอารมณ   อัน 
เกื้อกูลแกสังโยชนยอมเกดิแกภิกษุ     เพราะไดยินเสียงดวยหู ... เพราะสูด 
กลิ่นดวยจมูก ...  เพราะลิม้รสดวยลิ้น ...   เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะดวย  
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กาย...    เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ     อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ัน   
ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น    เพราะเหตุดังนี้นั้น    ภิกษุนั้นจึง 
เรียกวา     ผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน    อกุศลธรรมอันลามก 
เหลาน้ัน    ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น  เพราะเหตุดังน้ีนั้น   ภิกษุนั้นจึงเรียกวา 
ผูอยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุที่อยูรวมกับกิเลส 
อันอยูอาศัยในภายใน  ผูอยูรวมกับกิเลสท่ีฟุงซาน  ยอมอยูลําบากไมผาสุก 
อยางนี้แล      เพราะฉะนั้น    เพราะอรรถวา    เปนที่อยูแหงอกุศลธรรม 
ทั้งหลายแมอยางนี้    จึงชื่อวา  อันตราย. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา๑        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม ๓ ประการ นี้   เปนมลทินในภายใน   เปนอมิตรในภายใน   เปน 
ขาศึกในภายใน   เปนเพชฌฆาตในภายใน    เปนศตัรูในภายใน    ธรรม 
๓ ประการเปนไฉน ?    คือโลภะ    เปนมลทินในภายใน... เปนศัตรูใน 
ภายใน  โทสะ   เปนมลทินในภายใน...   เปนศัตรูในภายใน   โมหะ   เปน 
มลทินในภายใน  เปนอมิตรในภายใน  เปนขาศึกในภายใน   เปนเพชฌ- 
ฆาตในภายใน  เปนศตัรูในภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๓ ประการ 
นี้แล   เปนมลทินในภายใน   เปนอมิตรในภายใน   เปนขาศึกในภายใน 
เปนเพชฌฆาตในภายใน  เปนศัตรูในภายใน. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นตรสัไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
แลว   จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                   โลภะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกิด  โลภะยังจิตให 
           กําเรบิ  โลภะเปนภัยเกิดในภายใน   พาลชนยอมไมรูสกึ 
           ภัยน้ัน    คนผูโลภยอมไมรูอรรถ     คนผูโลภยอมไมเห็น 
 
๑. ขุ. อ. ๒๕/ขอ ๒๖๘.  
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           ธรรม  ความโลภครอบงํานรชนในขณะใด  ความมืดต้ือ 
           ยอมมีในขณะนั้น. 
                   โทสะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเกิด  โทสะยังจิตให 
           กําเรบิ  โทสะเปนภัยเกิดในภายใน   พาลชนยอมไมรูสกึ 
           ภัยน้ัน  คนผูโกรธยอมไมรูอรรถ   คนผูโกรธยอมไมเหน็ 
           ธรรม  ความโกรธครอบงํานรชนในขณะใด   ความมืดต้ือ 
           ยอมมีในขณะนั้น. 
                   โมหะยังส่ิงท่ีไมเปนประโยชนใหเถิด  โมหะยังจิตให 
           กําเรบิ  โมหะเปนภัยเกิดในภายใน  พาลชนยอมไมรูสกึ 
           ภัยน้ัน    คนผูหลงยอมไมรูอรรถ    คนผูหลงยอมไมเหน็ 
           ธรรม   ความหลงครอบงํานรชนในขณะใด   ความมืดต้ือ 
           ยอมมีในขณะนั้น. 
เพราะอรรถวา   เปนที่อยูแหงอกุศลทั้งหลายแมอยางนี้   จึงชื่อวา  อันตราย. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนมหาบพิตร  ธรรม 
๓  ประการแล       เมื่อเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ       ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใช 
ประโยชนเกือ้กูล    เพ่ือทุกข   เพ่ือความอยูไมผาสุก    ธรรม ๓ ประการ 
เปนไฉน  ?   คือโลภะเม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใช 
ประโยชนเกือ้กูล   เพ่ือทุกข   เพ่ือความอยูไมผาสุก   โทสะเมื่อเกิดข้ึนใน 
ภายในแหงบุรุษ   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือทุกข   เพ่ือ 
ความอยูไมผาสุก โมหะเมื่อเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใช 
ประโยชนเกือ้กูล    เพ่ือทุกข   เพ่ือความอยูไมผาสุก     ดูกอนมหาบพิตร  
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ธรรม ๓ ประการน้ีแล    เมื่อเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ    ยอมเกิดข้ึนเพ่ือ 
มิใชประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมผาสุก. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
แลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา๑ 

                   โลภะ  โทสะ  และโมหะ  เกิดขึ้นในตน   ยอมกําจัด 
           บุรษุผูมีจิตลามก   เหมือนขุยไผกําจัดไมไผฉะนั้น. 
เพราะอรรถวา      เปนทีอ่ยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้      จึงชื่อวา 
อันตราย. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส๒ไววา 
                   ราคะ  และโทสะ  มอีัตภาพนี้เปนเหตุ  เกิดแตอัตภาพ 
           นี้   ไมยินดีกุศล   ยินดีแตกามคุณ    หําใหขนลุกขนพอง 
           บาปวติกในใจต้ังขึ้นแตอัตภาพน้ีแลวผูกจิตไว      เหมอืน 
           พวกเด็กผูกกาไวที่ขอเทา  ฉะนัน้. 
เพราะอรรถวา      เปนทีอ่ยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้      จึงชื่อวา 
อันตราย.  คําวา   ในโลก  คือ  ในมนุษยโลก     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา 
อันตรายเหลาน้ันมีเทาไรในโลก. 
 

            วาดวยทิศที่ไมเคยไป ( อมตนิพพาน) 
           [๙๑๓]  คําวา   เมื่อภิกษุไปสูทิศท่ีไมเคยไป    ความวา    อมต-  
นิพพาน   คือความสงบสังขารท้ังปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง   ความ 
สิ้นตัณหา  ความสํารอก  ความดับ  ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด 
 
๑. ขุ. อิ. ๒๕/ขอ ๒๒๘, ขุ. สุ. ๒๕/ขอ ๓๒๐.  
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เรียกวาทิศที่ไมเคยไป    ทิศที่ยังไมเคยไปโดยกาลยืดยาวน้ี     ชื่อวาทิศที่ไม 
เคยไป   บุคคลพึงประคองภาชนะนํ้ามัน    อันเต็มเสมอขอบปาก  เต็มเปยม 
ฉันใด   พระโยคาวจรเม่ือปรารถนาทิศที่ยังไมเคยไป  ก็พึงรักษาจิตของตน 
เนืองๆ ฉันนั้น   เมื่อภิกษุไป   ดําเนินไป   กาวไปสูทิศที่ไมเคยไป เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เมื่อภิกษุไปสูทิศที่ไมเคยไป.                                  
           [๙๑๔]   คําวา    ภกิษุพึงปราบปรามอันตรายเหลาใด      ความวา 
ภิกษุพึงปราบปราม     ครอบงํา    กําจัด     ขับไล    ย่ํายีอันตรายเหลาใด 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุพึงปราบปรามอันตรายเหลาใด. 
           [๙๑๕]  คําวา  ในท่ีนอนที่นั่งอันสงัด   ความวา   ในที่นอนท่ีนั่ง 
อันสงัดเปนที่สุด  สวนสุด  สวนสุดรอบ  เปนสวนสุดแหงภูเขาหิน   เปน 
สวนสุดแหงปา    เปนสวนสุดแหงน้ํา    หรือเปนสวนสุดแหงแมน้ํา    เปน 
สถานที่เขาไมไถ    ไมหวาน   ไมเปนอุปจารแหงพวกมนุษย   ลวงเลยหมู 
ชน     เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    ในทีน่อนท่ีนั่งอันสงัด    เพราะเหตุนั้น 
พระสารีบุตรเถระจึงทูลถามวา 
                   เมื่อภิกษุไปสูทิศท่ีไมเคยไป        ภิกษพึุงปราบปราม 
           อันตรายเหลาใด   ในท่ีนอนทีน่ั่งอันสงัด   อันตรายเหลาน้ัน 
           มีเทาไรในโลก. 
    [๙๑๖]    เมื่อภิกษุอบรมตนอยู   เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคํา 
           อยางไร    พึงเปนผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร    พึงเปน 
           ผูมีศลีและวัตรอยางไร. 
           [๙๑๗]  คําวา  เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร  ความวา  
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พระเถระ   ยอมทูลถามถงึความบริสุทธิ์แหงวาจาวา   ภิกษุนั้น   พึงเปนผู 
ประกอบดวยคลองแหงถอยคําเชนไร     คือดวยคลองแหงถอยคําท่ีดํารงไว 
อยางไร  มีชนิดอยางไร  มีสวนเปรียบอยางไร. 
 

                        วาดวยความบรสิุทธิ์แหงวาจา 
           ความบริสุทธิ์แหงวาจาเปนไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ละมุสาวาท 
เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท  คือพูดจริง   ดํารงคําจริง  มีถอยคําม่ันคง   ม ี
ถอยคําเชื่อถือได ไมพูดใหเคลื่อนคลาดแกโลก  ละปสุณาวาจา  เปนผูเวน 
ขาดจากปสุณาวาจา คือฟงจากขางนี้แลว   ไมไปบอกขางโนน    เพ่ือทําลาย  
คนหมูนี้  หรอืฟงจากขางโนนแลว  ไมมาบอกคนหมูนี้   เพ่ือทําลายคนหมู 
โนน      เปนผูสมานคนท่ีแตกกันบาง     สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันบาง 
มีความพรอมเพรียงเปนท่ีมายินดี  ยนิดีในบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน   มีความ 
เพลิดเพลินในบุคคลท่ีพรอมเพรียงกัน    กลาววาจาท่ีทําใหเขาพรอมเพรียง 
กันดวยประการดังน้ี   ละผรุสวาจา   เปนผูเวนขาดจากผรุสวาจา   คือกลาว 
วาจาที่ไมมีโทษ  อันไพเราะโสต   เปนที่ต้ังแหงความรัก   หย่ังลงถึงหทัย  
เปนคําของชาวเมือง  ที่คนหมูมากพอใจ  ชอบใจ  ละสัมผัปปลาปะ  เปน 
ผูเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ   คือพูดโดยกาลควร    พูดจริง    พูดอิงอรรถ 
พูดอิงธรรม  พูดอิงวินัย   กลาววาจาเปนหลักฐานมีที่อางอิง     มสีวนสุด 
ประกอบดวยประโยชนโดยกาลควร  เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต ๔  กลาว 
วาจาปราศจากโทษ  ๔  งด   เวน   เวน   ขาด  ออก สลัด  พนขาด ไมประกอบ 
ดวยติรัจฉานกถา  ๓๒  ประการ       เปนผูมีจิตปราศจากเขตแดนกิเลสอยู 
ยอมกลาวกถาวัตถุ  ๑๐  อยาง    คืออัปปจฉกถา   สนัตุฏฐิกถา   ปวิเวกกถา  
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อสังสัคคกถา  วิริยารัมภกถา  สลีกถา  สมาธิกถา   ปญญากถา  วิมุตติกถา 
วิมุตติญาณทัสสนกถา       ยอมกลาวสติปฏฐานกถา   สัมมัปปธานกถา 
อิทธิบาทกถา  อินทรียกถา  พลกถา   โพชฌงคกถา   มรรคกถา   ผลกถา 
นิพพานกถา  เปนผูประกอบ  สํารวม  สํารวมเฉพาะ  คุมครอง ปกครอง 
รักษา   ระวังดวยวาจา     นี้ชื่อวาความบริสุทธิ์แหงวาจา     ภิกษุพึงเปนผู 
ประกอบดวยความบริสุทธิ์แหงวาจาเชนนี้   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เธอพึง 
เปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร. 
           [๙๑๘]  คําวา  เธอพึงเปนผูมีโคจรในศาสนานี้อยางไร  ความวา 
พระเถระยอมทูลถามถึงโคจรวา    ภิกษุนั้น    พึงเปนผูประกอบดวยโคจร 
เชนไร    คือดวยโคจรท่ีดํารงไวอยางไร    มชีนิดอยางไร    มีสวนเปรียบ 
อยางไร  อโคจรมีอยู   โคจรมีอยู. 
 

                                              วาดวยอโคจร 
           อโคจรเปนไฉน  ?  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีหญิงแพศยา 
เปนโคจรบาง  เปนผูมีหญิงหมายเปนโคจรบาง   เปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจร 
บาง  เปนผูมีบัณเฑาะกเปนโคจรบาง  เปนผูมีภิกษุณีเปนโคจรบาง   เปน 
ผูมีโรงสุราเปนโคจรบาง  อยูคลุกคลดีวยพวกพระราชา  พวกมหาอํามาตย 
ของพระราชา   พวกเดียรถีย   พวกสาวกของเดียรถีย   ดวยความคลุกคลี 
กับคฤหัสถอันไมสมควร. 
           อน่ึง    สกลุบางแหงไมมีศรัทธา  ไมเลื่อมใส  ไมเปนดจุบอนํ้า   มัก 
ดา  มักบริภาษ  มุงความเส่ือม   มุงส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล   มุงความ 
ไมสบาย  มุงความไมปลอดโปรงจากโยคกิเลส  แกพวกภิกษุ  พวกภิกษุณี  
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พวกอุบาสก   พวกอุบาสิกา   ภิกษุยอมซองเสพ   คบหา   ติดตอกับสกุล   
เห็นปานน้ัน   นี้เรียกวาอโคจร. 
         อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน   เดนิไปตามถนน   เปนผู 
ไมสํารวมเดินไป   คือแลดูชาง   แลดมูา   แลดูรถ   แลดูพลเดินเทา    แลด ู
สตรี   แลดูบรุุษ  แลดูกุมาร แลดูกุมารี  แลดูรานตลาด  แลดูหนามุขเรือน 
แลดูขางบน     แลดูขางลาง      แลดูทิศนอยทิศใหญเดินไป     แมเชนนี้ก็ 
เรียกวาอโคจร. 
         อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว  ถือนิมิต   ถืออนุพยัญชนะ 
ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ที่เมื่อไมสํารวมแลว   จะพึงเปนเหตุ 
ใหอกุศลธรรมอันลามก     คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน       ยอมไม 
รักษาจักขุนทรีย     ยอมถึงความไมสํารวมในจักจุนทรีย  ฯลฯ     รูแจง 
ธรรมารมณดวยใจแลว    ถือนิมิต   ถอือนุพยัญชนะ    ยอมไมปฏิบัติเพ่ือ 
สํารวมมนินทรีย     ที่เมื่อไมสํารวมแลว   จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน 
ลามก  คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน  ยอมไมรักษามนินทรีย   ยอม 
ถึงความไมสํารวมในมนินทรีย  แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. 
         อีกอยางหนึ่ง     เหมือนอยางวา     ทานสมณพราหมณบางพวกฉัน 
โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว      ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล  
เห็นปานน้ี    คือการฟอน   การขับ    การประโคม   มหรสพ   มกีารรํา 
เปนตน  การเลานิยาย  เพลงปรบมือ  ฆอง  ระนาด  หนัง  เพลงขอทาน 
ไตราว  การเลนหนาศพ  ชนชาง  แขงมา   ชนกระบือ  ชนโค  ชนแพะ 
ชนแกะ  ชนไก   ชนนกกระทา   รํากระบี่กระบอง   ชกมวย    มวยปล้ํา 
การรบ   การตรวจพล  การจัดกระบวนทัพ   กองทัพ   ทานสมณพราหมณ  
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บางพวก    ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานน้ี     แมเชนนี ้
ก็เรียกวาอโคจร. 
           แมกามคุณ   ๕  กช็ื่อวา  อโคจร    สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงอยาเท่ียวไปในแดนอื่นซึ่ง 
เปนอโคจร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอท้ังหลายเท่ียวไปในแดนอื่นซึ่ง 
เปนอโคจร   มารจักไดชองไดอารมณ   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  ก็แดนอ่ืน 
ซึ่งเปนอโคจรของภิกษ ุ คืออะไร.   คือกามคุณ  ๕.  กามคุณ  ๕ เปนไฉน ?  
คือรูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ    อันนาปรารถนา   พอใจ     ชอบใจ   รักใคร 
ประกอยดวยกาม    เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด    เสียงท่ีพึงรูแจงดวยหู 
กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูก    รสที่พึงรูแจงดวยลิ้น    โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจง 
ดวยกาย   อนันาปรารถนา   พอใจ   ชอบใจ   รักใคร   ประกอบดวย 
กาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เราเรียกวา 
แดนอ่ืนเปนอโคจรของภิกษุ  แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. 
           โคจรเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ไมเปนผูมีหญิงแพศยาเปน 
โคจร   ไมเปนผูมีหญิงหมายเปนโคจร   ไมเปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจร   ไม 
เปนผูมีบัณเฑาะกเปนโคจร    ไมเปนผูมีภิกษุณีเปนโคจร   ไมเปนผูมีโรง 
สุราเปนโคจร    ไมอยูคลกุคลีดวยพวกพระราชา     พวกมหาอํามาตยของ 
พระราชา    พวกเดียรถีย   พวกสาวกของเดียรถีย   ดวยความคลุกคลีกับ 
คฤหัสถอันไมสมควร. 
           อน่ึง   สกุลบางแหงมีศรัทธาเลื่อมใส   เปนดุจบอนํ้า   รุงเรืองดวย 
ผากาสาวพัสตร   เปนที่เดินสวนกันเขาออกแหงภิกษุผูแสวงหา   มุงความ 
เจริญ   มุงประโยชนเกื้อกูล  มุงความสบาย   มุงความปลอดโปรงจากโยค- 
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กิเลส  แกพวกภิกษุ  พวกภิกษุณี  พวกอุบาสก  พวกอุบาสิกา  ภิกษุยอม 
ซองเสพ  คบหา   ติดตอกันสกุลเห็นปานน้ัน  นี้เรียกวาโคจร. 
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน  เดินไปตามถนน  ยอมเปน 
ผูสํารวมเดินไป  คือไมแลดูชาง  ไมแลดูมา   ไมแลดูรถ   ไมแลดูพลเดิน 
เทา ฯลฯ  ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ   แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว   ไมถือนิมิต   ไมถืออนุ- 
พยัญชนะ ฯลฯ     ยอมถงึความสํารวมในมนินทรยี    แมเชนนีก้็เรียกวา 
โคจร. 
           อีกอยางหนึ่งวา     เหมือนอยางวา     ทานสมณพราหมณบางพวก 
ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว      ไมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึก 
แกกุศลเห็นปานนี้    คือการฟอน  การขัน   การประโคม ฯลฯ   กองทัพ 
ภิกษุเปนผูเวนขาดจากการขวนขวายดูการเลน     อันเปนขาศึกแกกุศลเห็น 
ปานน้ี    แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. 
           แมสติปฏฐาน  ๔   กช็ื่อวาโคจร    สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจงเที่ยวไปในแดนเปนของ 
บิดาของตนซ่ึงเปนโคจร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่เธอท้ังหลายเท่ียวไป 
ในแดนเปนของบิดาของตนซึ่งเปนโคจร      มารยอมไมไดชอง     ไมได 
อารมณ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แดนเปนของบิดาของคนซึ่งเปนโคจรของ 
ภิกษุคืออะไร  คือสติปฏฐาน ๔  สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย    ม ี
ความเพียร    มีสัมปชัญญะ    มีสติ    กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู 
เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย    เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต  
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เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    ม ี
สติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เรียกวา 
แดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปนโคจรของภิกษุ     แมเชนนี้ก็เรยีกวาโคจร 
ภิกษุพึงเปนผูประกอบดวยโคจรเชนนี้     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    พึงเปน 
ผูมีโคจรในศาสนานี้อยางไร. 
 

                                         วาดวยศลีและวัตร 
           [๙๑๙]   คําวา   พึงเปนผูมีศีลและวัตรอยางไร  ความวา พระเถระ 
ยอมทูลถามถึงความบริสุทธิ์แหงศีลและวัตรวา   ภิกษุนั้นพึงเปนผูประกอบ 
ดวยศีลและวัตรอยางไร     คือดวยศีลและวัตรที่ดํารงไวอยางไร      มชีนิด 
อยางไร   มีสวนเปรียบอยางไร. 
           ความบริสุทธิ์แหงศีลและวัตรเปนไฉน ?        บางแหงเปนศีลและ 
เปนวัตร  บางแหงเปนวัตร  แตไมเปนศีล. 
           ศีลและวัตรเปนไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล   สํารวม 
ดวยความสํารวมในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร   เปนผูเห็น 
ภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย       สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย 
ความสํารวม  ความระวัง  ความไมกาวลวงในสิกขาบทท้ังหลายน้ัน   นี่เปน 
ศีล.  ความสมาทาน  ชื่อวา  เปนวัตร  เพราะอรรถวา  สํารวม  จึงชื่อวา 
ศีล  เพราะอรรถวา  สมาทาน  จึงชื่อวา วัตร  นี้เรียกวาศีลและวัตร. 
           เปนวัตรแตไมเปนศีลเปนไฉน ?  ธุดงค  ๘  คืออารัญญิกังคธุดงค  ๑ 
ปณฑปาติกังคธุดงค ๑  ปงสุกุลิกังคธุดงค ๑  เตจีวริกังคธุดงค  ๑  สปทาน-  
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จาริกังคธุดงค  ๑     ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค  ๑    เนสัชชิกังคธุดงค ๑ 
ยถาสันถติกงัคธุดงค ๑   นี้เรียกวาเปนวัตร  แตไมเปนศีล. 
           แมการสมาทานความเพียร   กเ็รียกวาเปนวัตร   ไมเปนศีล    กลาว 
คือ    พระมหาสัตวทรงประคองต้ังพระทัยวา    จงเหลืออยูแตหนัง    เอ็น 
กระดูก   ก็ตามที    เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด    ผลใดอัน 
บุรุษพึงบรรลุดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ   ดวยกําลังของบุรุษ    ดวยความเพียร 
ของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของบุรุษ    การไมบรรลุผลนั้นแลวหยุดความ 
เพียรเสียจักไมมี  ดังนี้     แมการสมาทานความเพียรเห็นปานน้ี     ก็เรียกวา 
เปนวัตร  ไมเปนศีล ภิกษุประคองต้ังจิตวา 
                   เมื่อลูกศรคือตัณหาเรายังถอนไมไดแลว     เราจักไม 
           กิน  จกัไมด่ืม    จักไมออกจากวิหาร    ทั้งจักไมเอนขาง 
           [ไมนอน]  ดังน้ี. 
           แมการสมาทานความเพียรเห็นปานน้ี   ก็เรียกวาเปนวัตร  ไมเปนศลี. 
พระมหาสัตวทรงประคองต้ังพระทัยวา   เราจักไมทําลายบัลลังกนี้จนตลอด 
เวลาท่ีจิตของเราจักไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือม่ัน    ดังน้ี. 
           แมการสมาทานความเพียรเห็นปานน้ี   ก็เรียกวาเปนวัตร   ไมเปนศีล 
ภิกษุประคองต้ังจิตวา    จิตของเราจักไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะ 
ไมถือม่ันเพียงใด  เราจักไมลุกข้ึนจากอาสนะนี้เพียงนั้น     จิตของเราจักยัง 
ไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ันเพียงใด     เราจักไมลงจากท่ี 
จงกรม  จักไมออกจากวิหาร  จักไมออกจากเรือนมีหลังคาแถบเดียว   จัก 
ไมออกจากปราสาท    จักไมออกจากเรือนโลน    จักไมออกจากเพิง   จัก 
ไมออกจากถ้ํา   จักไมออกจากกุฎี   จักไมออกจากเรือนยอด    จักไมออก  
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จากปอม  จักไมออกจากโรงกลม   จักไมออกจากเรือนท่ีมีเครื่องกั้น   จัก 
ไมออกจากศาลาท่ีบํารุง   จักไมออกจากมณฑป   จักไมออกจากโคนตนไม 
เพียงนั้น   ดงัน้ี. 
           แมการสมาทานความเพียรเห็นปานน้ี   ก็เรียกวาเปนวัตร   ไมเปนศีล 
ภิกษุประคองต้ังจิตวา   ในเวลาเชาน้ีแหละ    เราจักนํามา   จักนํามาพรอม 
จักบรรล ุ จักถูกตอง   จักทําใหแจง   ซึ่งอริยธรรม  ดังนี้. 
           แมการสมาทานความเพียรเห็นปานน้ี  ก็เรยีกวาเปนวัตร   ไมเปนศลี 
ภิกษุประคองต้ังจิตวา   ในเวลาเที่ยงนี้แหละ   ในเวลาเย็นนี้แหละ   ในกาล 
กอนภัตน้ีแหละ  ในกาลภายหลังภัตน้ีแหละ   ในยามตนนี้แหละ   ในยาม 
กลางนี้แหละ    ในยามหลังน้ีแหละ    ในฤดูรอนน้ีแหละ    ในตอนวัยตน 
นี้แหละ   ในตอนวัยกลางน้ีแหละ  ในตอนวัยหลังนี้แหละ  เราจักนํามา  จัก 
นํามาพรอม  จักบรรล ุ จักถูกตอง  จักทําใหแจง  ซึ่งอริยธรรม  ดังนี้. 
           แมการสมาทานความเพียรเห็นปานน้ี   ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล 
นี้ชื่อวาความบริสุทธิ์ แหงศีลและวัตร       ภิกษุพึงเปนผูประกอบดวยความ 
บริสุทธิ์แหงศีลและวัตรเชนนี้    เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา   เธอพึงเปนผูมีศีล 
และวัตรอยางไร. 
 

                                    วาดวยการอบรมตน 
           [๙๒๐]   คําวา   อบรมตนอยู     ในคําวา    เมื่อภิกษุอบรมตนอยู 
ความวา   ปรารภความเพียร   มีความเพียรแรงกลา    มีความบากบ่ันมั่นคง 
มิไดปลงฉันทะ  มิไดทอดธุระ   ในธรรมท้ังหลายฝายกุศล    อีกอยางหนึ่ง 
ผูสงตนไป  คือตนอันภิกษุสงไปในอรหัตผลอันเปนประโยชนของตน  ใน  
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อริยมรรค  ในลักษณะ  ในเหตุ  ในฐานะ  และอฐานะ   คือสงตนไปวา 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สงตนไปวา  สังขารท้ังปวงเปนทุกข   สงตนไปวา 
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  สงตนไปวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร 
ฯลฯ  สงตนไปวา  เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ   สงตนไปวา 
เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ  ฯลฯ   สงตนไปวา   เพราะชาติดับชราและ 
มรณะจึงดับ สงตนไปวา นี้ทุกข ฯลฯ สงตนไปวา นี้ปฏิปทาเครื่องใหถึง 
ความดับทุกข  สงตนไปวา  เหลาน้ีอาสวะ  ฯลฯ  สงตนไปวา  นี้ปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความดับอาสวะ    สงตนไปวา     ธรรมเหลาน้ีควรรูยิ่ง ฯลฯ 
ธรรมเหลาน้ีควรทําใหแจง  สงตนไปถึงความเกิด  ความดับ   คุณ   โทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖   สงตนไปถึงความเกิด  ความ 
ดับ คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕   แหงมหา- 
ภูตรูป ๔    สงตนไปวา    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา    สิ่งน้ัน  
ทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา.  คําวา  เมื่อภกิษุ   ความวา  เมื่อภิกษุ 
ที่เปนกัลยาณปุถุชน  หรอืเมื่อภิกษุที่เปนพระเสขะ  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
เมื่อภิกษุอบรมตนอยู   เพราะฉะนั้น   พระสารีบตุรเถระจึงทูลถามวา 
                   เมื่อภิกษุอบรมตนอยู  เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคํา 
           อยางไร   พึงเปนผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร  พึงเปนผูม ี
           ศีลและวัตรอยางไร. 
    [๙๒๑]   ภกิษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร  จึงเปนผูมสีมาธิ    เปน 
           ธรรมเอกผุดขึ้น   มีปญญารักษาตน  มีสติ พึงกําจัดมลทิน 
           ของตน  เหมือนชางทองจําจัดมลทินแหงทองฉะน้ัน.  
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                          วาดวยสมาทานสิกขา ๓  

           [๙๒๒]   คําวา  ภกิษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร  ความวา  ภิกษุนั้น 
ถือเอา  สมาทาน  ยึดถือ  ยึดมั่น   ถือม่ัน     ซึ่งสิกขาอะไร    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร.   คําวา   มสีมาธิเปนธรรมเอกผุด 
ขึ้น  ในคําวา  จึงเปนผูมีสมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น   มีปญญารักษาตน 
มีสติ   ความวา มีจิตมีอารมณเดียว  มจิีตไมฟุงซาน  มีใจไมถกูอารมณราย 
กระทบ  เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา  มีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน.   คําวา     ม ี
ปญญารักษาตน  ความวา  มีปญญารักษาตน  เปนบัณฑิต   มีปญญา   ม ี
ความรู   มีญาณ   มีปญญาแจมแจง   มีปญญาทําลายกิเลส.   คําวา  มีสติ 
ความวา   มสีติดวยเหตุ ๔ ประการ   คือภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณา 
เห็นกายในกาย   กช็ื่อวามีสติ    เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนาท้ังหลาย    ก็ชื่อวามีสติ    เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นจิตในจิต  
ก็ชื่อวามีสติ   เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย   ก ็
ซึ่งวามีสติ   ภิกษุนั้น   เรยีกวามีสติ   พระเถระยอมทูลถามถึงอธิศีลสิกขา 
ดวยคําวา  ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร   ทูลถามถงึอธิจิตสิกขาดวยคําวา 
มีสมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น ทลูถามถงึอธิปญญาสิกขาดวยคําวา  มีปญญา 
รักษาตน  ทลูถามถึงความบริสุทธิ์แหงสติดวยคําวา  มีสติ   เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร   จึงเปนผูมีสมาธิเปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน  มีปญญารักษาตน  มสีติ.  
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                                วาดวยการกําจัดมลทิน 
           [๙๒๓]   คําวา  พึงกําจัดมลทินของตน   เหมือนชางทอง    กําจัด 
มลทินแหงทองฉะนั้น  ความวา   คนทําทอง   เรียกวาชางทอง   ทองคํา 
เรียกวาทอง  ชางทองยอมเปา   ไล   กําจัดมลทินอยางหยาบแหงทองบาง 
เปา  ไล   กําจัดมลทินอยางกลางแหงทองบาง    เปา   ไล   กําจัดมลทิน 
อยางละเอียดแหงทองบาง  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ยอมเปา  ไล 
กําจัด  ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี   ซึ่งกิเลสอยางหยาบ  
ของตนบาง  ซึ่งกิเลสอยางกลางของตนบาง  ซึ่งกิเลสอยางละเอียดของตน 
บาง.  อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุยอมเปา  ไล   กําจัด  ละ  บรรเทา   ทําใหสิ้น 
ไป  ใหถึงความไมมี  ซึ่งมลทินคือราคะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ 
กิเลส  ทุจริต  ของตน  อันทําใหเปนคนบอด  ทําใหไมมีจักษุ  ทําใหไม 
มีญาณ  อันดบัปญญา   อันเปนไปในฝายแหงทุกข  ไมใหเปนไปเพ่ือนิพพาน 
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเปา  ไล  กําจัด ละ  บรรเทา ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความ 
ไมมีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ  ดวยสัมมาทิฏฐิ  ซึง่มิจฉาสังกัปปะ   ดวยสัมมาสังกัปปะ 
ซึ่งมิจฉาวาจา  ดวยสัมมาวาจา  ซึ่งมิจฉากัมมันตะ  ดวยสัมมากัมมันตะ  ซึ่ง 
มิจฉาอาชีวะ  ดวยสัมมาอาชีวะ    ซึ่งมจิฉาวายามะ  ดวยสัมมาวายามะ  ซึ่ง 
มิจฉาสติ    ดวยสัมมาสติ  ซึ่งมิจฉาสมาธิ   ดวยสัมมาสมาธิ   ซึง่มิจฉาญาณ 
ดวยสัมมาญาณ   ซึ่งมิจฉาวิมุตติ   ดวยสัมมาวิมุตติ.   อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุ 
ยอมเปา   ไล   กําจัด  ละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี   ซึ่ง 
กิเลสทั้งปวง   ทุจริตท้ังปวง   ความกระวนกระวายท้ังปวง  ความเรารอน 
ทั้งปวง   ความเดือดรอนทั้งปวง   อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   ดวยอริยมรรค 
มีองค ๘  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา พึงกําจัดมลทินของตน   เหมือนชางทอง 
กําจัดมลทินแหงทองฉะนั้น   เพราะเหตุนั้น  พระสารีบุตรเถระจึงทูลถามวา  
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                   ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร  จึงเปนผูมีสมาธิเปน   
           ธรรมเอกผุดขึ้น   มีปญญารักษาตน   มีสติ  พึงกําจัดมลทิน 
           ของตน  เหมือนชางทองกําจัดมลทินแหงทองฉะน้ัน. 
    [๙๒๔]   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร) 
           เราจะกลาวซ่ึงความผาสุกและธรรมตามสมควรน้ัน   ของ 
           ภิกษผูุเกลียด    ผูซองเสพ   ทีน่ั่งและท่ีนอนอันสงัด   ผู 
           ปรารถนาสัมโพธิแกทาน   ตามท่ีรู. 
 

                                         วาดวยความผาสกุ 
           [๙๒๕]  คําวา  ผูเกลียด    ในคําวา  ความผาสุก ...ของ  ภิกษ ุ
ผูเกลียด  ความวา ผูเกลียด  ผูอึดอัด  ผูเอือมระอา   ดวยชาติ   ชรา  พยาธ ิ
มรณะ   โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  อุปายาส  ฯลฯ      ทุกขเพราะ 
ความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเกลียด.  คําวา  ความผาสุก  
ความวา    เราจักบอกความผาสุก    คือความอยูเปนผาสุก    ความอยูเปน 
ผาสุกเปนไฉน  ?  ความปฏิบัติชอบ   ความปฏิบัติสมควร  ความปฏิบัติไม 
เปนขาศึก    ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน    ความปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม    ความทําใหบริบูรณในศีลทัง้หลาย    ความเปนผูคุมครองทวาร 
ในอินทรียทัง้หลาย    ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ   ความประกอบ 
เนืองๆ  ในความเปนผูต่ืน  สติสัมปชญัญะ    สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท ๔   อินทรีย   ๕    พละ ๕    โพชฌงค  ๗    อริยมรรคมีองค  ๘  
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นิพพานและปฏิปทาเครื่องใหถึงนิพพาน      นี้ชื่อวา  ความอยูเปนผาสุก   
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ความผาสุก... ของภิกษุผูเกลียด. 
 

                                      อธิบายคําวา  ภควา 
           [๙๒๖]  คําวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดังน้ีวา   ดูกอนสารี- 
บุตร    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระเถระนั้นโดยชื่อ.    คําวา 
ภควา  เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ.  อีกอยางหนึ่ง คําวา ชื่อวา ภควา 
เพราะอรรถวา    ทรงทําลายราคะ    ทรงทําลายโทสะ   ทรงทําลายโมหะ 
ทรงทําลายมานะ    ทรงทําลายทิฏฐิ   ทรงทําลายเส้ียนหนาม   ทรงทําลาย  
กิเลส   เพราะอรรถวา   ทรงจําแนก   ทรงจําแนกวิเศษ  ทรงจําแนกเฉพาะ 
ซึ่งธรรมรัตนะ  เพราะอรรถวา  ทรงทําท่ีสุดแหงภพทั้งหลาย เพราะอรรถวา 
มีพระกายอันอบรมแลว   มีศลีอันอบรมแลว   มีจิตอันอบรมแลว  มีปญญา 
อันอบรมแลว    อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปา 
ละเมาะและปาทึบ  อันสงัด  มีเสียงนอย  ปราศจากเสียงกึกกอง  ปราศจาก 
คนผูสัญจรไปมา  เปนที่ควรทํากรรมลบัของมนุษย   สมควรแกวิเวก  เพราะ- 
ฉะน้ัน จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหง  อธิศีล  อธิจิต   อธิปญญา 
อันมีอรรถรส  ธรรมรส  วิมุตติรส  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ภควา. 
           อนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน ๔      อัปปมัญญา ๔ 
อรูปสมาบัติ  ๔  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภควา.  
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           อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงวิโมกข  ๘  อภิภายตนะ  ๘ 
(ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙ เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา ภควา.                                                     
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา  ๑๐    กสิณ- 
 มาบัติ  ๑๐   อานาปานสติสมาธิ   อสภุสมาบัติ  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ภควา. 
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน  ๔     สัมมัป- 
ปธาน ๔   อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗   อริยมรรค 
มีองค ๘   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ  ๑๐  เวสา-  
รัชญาณ  ๔ ปฏิสัมภิทา   ๔  อภิญญา  ๖  พุทธธรรม ๖  เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา ภควา   พระนามวา ภควา  นี ้   พระมารดา   พระบิดา  พระภาดา 
พระภคินี  มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต   สมณพราหมณ เทวดา  มิไดเฉลิม 
ให พระนามวา ภควา  นี้   เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลใน 
ลําดับ แหงอรหัตมรรค)   เปนสัจฉิกาบัญญัติ    พรอมดวยอาการทรงบรรล ุ
พระสัพพัญุตญาณ  ณ  ควงโพธิพฤกษ  ของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย 
ผูตรัสรูแลว    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดังนี้วา 
ดูกอนสารีบุตร. 
           [๙๒๗]   คําวา  ผูซองเสพท่ีนั่งและท่ีนอนอันสงัด  ความวา ที่ใด 
เปนที่นั่ง  คือเตียง   ต่ัง  ฟูก  เสื่อ  ทอนหนัง  เครื่องลาดดวยหญา  เครื่อง 
ลาดดวยใบไม   เครื่องลาดดวยฟาง   เรียกวาท่ีนั่ง    เสนาสนะ   คือวิหาร 
เรือนมีหลังคาแถบเดียว  ปราสาทเรือนมีหลังคาโลน   ถ้ํา  ที่นอนและท่ีนั่ง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 586 

อันสงัด   วาง  เงียบ  สงัด  จากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย  จากการไดยิน   
เสียงไมเปนท่ีสบาย ฯลฯ  อันสงัด  วาง  เงียบสงัด     จากเบญจกามคุณ  
อันไมเปนที่สบาย  ผูซองเสพ   อาศัยซองเสพ   ซองเสพเสมอ   ซองเสพเฉพาะ 
ซึ่งท่ีนอนและท่ีนั่งอันสงัด    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ผูซองเสพท่ีนั่งและ 
ที่นอนอันสงัด. 
 

                    วาดวยสัมโพธิและธรรมอันควรแกสัมโพธิ  

           [๙๒๘]   คําวา  ผูปรารถนาสัมโพธิ . . .  และซ่ึงธรรมอันสมควร 
ความวา ญาณ   ปญญา   ปญญินทรีย  ปญญาพละ   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา   วิปสสนา   สัมมาทิฏฐิ    ในมรรค  ๔  เรียกวา 
สัมโพธิ.   ผูปรารถนาเพ่ือจะตรัสรู  ปรารถนาเพ่ือจะตามตรัสรู   ปรารถนา 
เพ่ือจะตรัสรูเฉพาะ    ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรูพรอม  ปรารถนาเพ่ือจะบรรล ุ
ปรารถนาเพ่ือจะถูกตอง      ปรารถนาเพ่ือจะทําใหแจง      ซึ่งสัมโพธินั้น 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูปรารถนาสัมโพธิ.    คําวา ซึ่งธรรมอันสมควร 
ความวา  ธรรมอันสมควรตอโพธิเปนไฉน  ?   ความปฏิบัติชอบ    ความ 
ปฏิบัติอันสมควร     ความปฏิบัติไมเปนขาศึก     ความปฏิบัติเปนไปตาม 
ประโยชน   ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ความทําใหบริบูรณในศลี 
ทั้งหลาย    ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   ความเปนผูรูจัก 
ประมาณในโภชนะ  ความประกอบเนื่อง ๆ   ในความเปนผูอ่ืน   สติสัม- 
ปชัญญะ   ธรรมเหลาน้ี    เรียกวา ธรรมอันสมควรตอโพธิ.  อีกอยางหน่ึง 
วิปสสนาในสวนเบื้องตนแหงมรรค ๔     เรียกวา ธรรมอันสมควรตอโพธิ 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ผูปรารถนาสัมโพธิ... และซึ่งธรรมอันสมควร.  
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           [๙๒๙]  คําวา  นั้น   ในคําวา   เราจักกลาว...นั้น  แกทาน  ตาม 
ที่รู   ความวา ธรรมอันสมควรแกโพธิ.    คําวา  เราจักกลาว    ความวา 
จักบอกกลาว   ชี้แจง   แสดง  บัญญัติ      แตงต้ัง  เปดเผย   จําแนก  ทําใหต้ืน 
ประกาศ.   คําวา  ตามท่ีรู  คือเรารูทั่ว   รูแจง   รูแจงเฉพาะ   แทงตลอด 
อยางไร  จักกลาวซึ่งธรรมที่ประจักษแกตน  อันตนรูยิ่งเอง  มิใชโดยตอง 
เชื่อตอผูอ่ืนวา    ธรรมนี้เปนดังน้ี     ธรรมน้ีเปนดังน้ี     มิใชโดยอางตํารา 
มิใชโดยนึกเดาเอาเอง   มใิชโดยคาดคะเนเอาเอง   มิใชโดยตรกึตามอาการ 
มิใชโดยเห็นวาควรแกลัทธิของตน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    เราจักกลาว 
... นั้นแกทาน  ตามท่ีรู  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา 
                   (พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร) 
           เราจักกลาวซ่ึงความผาสุก  และธรรมตามสมควรนั้น ของ 
           ภิกษผูุเกลียด     ผูซองเสพท่ีนั่งและท่ีนอนอันสงัด      ผู 
           ปรารถนาสัมโพธิแกทาน   ตามท่ีรู. 
    [๙๓๐]   ภกิษุผูเปนธีรชน  มีสติ  ประพฤติในธรรมเปนสวนสุด 
           รอบ    ไมพึงกลัวตอภัย  ๕  ประการ   คือตัวเหลือบ   สัตว  
           ไตตอม   สัตวเลื้อยคลาน   สมัผัสแตมนุษย  และภัยแต 
           สัตวสี่เทา. 
 

                                   วาดวยภิกษุเปนธีรชน 
           [๙๓๑]  คําวา  ผูเปนธีรชน  ในคําวา  ผูเปนธีรชน...ไมพึงกลัว 
ตอภัย  ๕  ประการ  ความวา ผูเปนธีรชน เปนบณัฑิต  มีปญญา มีปญญา-  
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ตรัสรู    มีญาณ   มีปญญาแจมแจง    มีปญญาทําลายกิเลส     ไมพึงกลัว  
ไมพึงสะดุง   ไมพึงหวาดเสียว   ไมพึงครั่นคราม  ไมพึงถึงความสยดสยอง 
ตอภัย ๕ ประการ  คือเปนผูไมขลาด  ไมครั้นคราม  ไมหวาดเสียว   ไมหนี 
เปนผูละความกลัว   ความขลาดเสียแลว    ปราศจากความเปนผูมีขนลุกอยู 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูเปนธีรชน...ไมพึงกลัวตอภัย   ๕ ประการ. 
           [๙๓๒]  คําวา ภิกษุ ในคําวา ภิกษุ...มีสติ  ประพฤติธรรมเปน 
สวนสุดรอบ     คือภิกษุที่เปนกัลยาณปุถุชน     หรือภิกษุที่เปนพระเสขะ. 
คําวา  มีสติ   ความวา  มีสติดวยเหตุ ๔  ประการ   คือเมื่อเจริญสติปฏฐาน 
คือพิจารณาเห็นกายในกาย  กช็ื่อวามีสติ.  เมื่อเจริญสติปฏฐานคือพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย     ก็ชื่อวามีสติ.      เมื่อเจริญสติปฏฐานคือ 
พิจารณาเห็นจิตในจิต   ก็ชื่อวามีสติ.  เมื่อเจริญสติปฏฐานคือพิจารณาเห็น 
ธรรมในธรรมท้ังหลาย    ก็ชื่อวามีสติ.   ภิกษุนั้นทานเรียกวา  เปนผูมีสติ. 
ธรรมเปนสวนสุดรอบ  ในคําวา  ประพฤติธรรมเปนสวนสุดรอบ  ม ี ๔ 
ประการ  คือธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสังวร  ๑   ธรรมเปนสวนสุดรอบ 
คืออินทรียสังวร ๑  ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญุตา ๑   ธรรม 
เปนสวนสุดรอบคือชาคริยานุโยค  ๑. 
           ธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสงัวรเปนไฉน  ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
เปนผูมีศีล   สํารวมอยูในปาติโมกขสังวร   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร 
เปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท  
ทั้งหลาย  พิจารณาถึงความเสีย  ณ  ภายใน  ชื่อวาประพฤติในธรรมเปนสวน 
สุดรอบคือศีลสังวร ณ ภายใน    มิไดทาํลายศีลอันเปนเขตแดน   นี้ชื่อวา 
ธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสังวร.  
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           ธรรมเห็นสวนสุดรอบคืออินทรียสังวรเปนไฉน ?    ภิกษุในธรรม  
วินัยนี้เห็นรูปดวยจักษุแลว   ไมถือนิมิต    ไมถืออนุพยัญชนะ   ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ทีเ่มื่อไมสํารวมแลว    จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน   ยอมรักษาจักขุนทรีย ยอมถงึ 
ความสํารวมในจักขุนทรีย   ฟงเสียงดวยหู  ดมกลิน่ดวยจมูก   ลิ้มรสดวยลิน้ 
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย   รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว  ไมถือนิมิต  ไมถือ 
อนุพยัญชนะ  ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย   ที่เม่ือไมสํารวมแลว  จะพึง 
เปนเหตุใหอกุศลธรรม อันลามก  คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน  ยอม 
รักษามนินทรีย  ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย  พิจารณาอาทิตตปริยาย-  
เทศนา ชื่อวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ   คืออินทรียสังวรในภายใน 
มิไดทําลายอินทรีสังวรอันเปนเขตแดน   นี้ชื่อวา ธรรมเปนสวนสุดรอบ 
คืออินทรียสังวร. 
           ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญุตาเปนไฉน  ?    ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้   พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลว    ฉันอาหาร  ไมฉันเพ่ือ 
เลน   ไมฉันเพ่ือมัวเมา   ไมฉันเพ่ือประดับ   ไมฉันเพ่ือตกแตง   ฉันเพ่ือ 
ความต้ังอยูแหงกายนี้     เพ่ือจะใหกายน้ีเปนไป    เพื่อเวนความลําบากแหง 
กายน้ี   เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย  ดวยมนสิการวา  เราจะบําบัดเวทนา 
เกา    จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน    และความดําเนินของเรา    ความท่ีเรา 
ไมมีโทษ    ความอยูสบายของเราจักมี  ดังนี้   อยางเดียวเทาน้ัน  พิจารณา 
อาหารเปรียบดวยนํ้ามันสําหรับหยอดเพลาเกวียน     ผาสําหรับปดแผลและ 
เนื้อบุตร  (ของคนท่ีเดินทางกันดาร)  ชื่อวา ประพฤติในธรรมเปนสวน 
สุดรอบ  คือโภชเนมัตตัญุตา   ยอมไมทําลายโภชเนมัตตัญุตาอันเปน  
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เขตแดนในภายใน    นี้ชื่อวา   ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมตัตัญ- 
ุตา. 
           ธรรมเปนสวนสุดรอบคือชาครยิานุโยคเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลาย    อันเปนเครื่องกั้นกาง 
ดวยการเดินการนั่งตลอดวัน       ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลาย  
อันเปนเครื่องกั้นกาง   ดวยการเดินการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี   ยอม 
สําเร็จสีหไสยา  (นอนอยางราชสีห)    โดยขางเบ้ืองขวา   ซอนเทาเหลื่อม 
เทา    มีสติสมัปชัญญะ    ใสใจถึงสัญญาในความลุกข้ึน   ตลอดมัชฌิมยาม 
แหงราตรี  กลับลุกข้ึนแลว    ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากธรรมท้ังหลายอันเปน 
เครื่องกั้นกาง  ดวยการเดิน  การน่ัง  ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี  พิจารณา 
ถึงความอยูแหงบุคคลผูมีราตรีเดียวเจริญ     ชื่อวา   ประพฤติในธรรมเปน 
สวนสุดรอบคือชาคริยานุโยคในภายใน    ยอมไมทําลายชาคริยานุโยคอัน 
เปนเขตแดน  นีช้ื่อวา   ธรรมเปนสวนสุดรอบคือชาคริยานุโยค  เพราะเหตุ 
นั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุ...มีสติ  ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ. 
 

                             ลักษณะตัวเหลือบเปนตน 
           [๙๓๓]  แมลงมีตาเหลือง  เรียกวา เหลือบ  ในคําวา ตัวเหลือบ  
สัตวไตตอม  สัตวเลื้อยคลาน   แมลงวันแมทั้งปวง  เรียกวาสัตวไตตอม 
เหตุไรแมลงวันแมทั้งปวง  จึงเรียกวาสัตวไตตอม   สัตวเหลาน้ัน  ยอมบิน 
ตอม  กัดกิน  เหตุนั้น   จึงเรียกวา   สัตวไตตอม  งูทั้งหลาย  เรียกวา  สัตว 
เลื้อยคลาน   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา   ตัวเหลือบ  สัตวไตตอม  สัตวเลื้อย  
คลาน.  
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           [๙๓๔]  คําวา  สมัผัสแตมนุษย  และภัยแตสัตว  ๔  เทา ความวา 
พวกโจร  คนที่ทํากรรมชั่ว    หรือคนท่ีเตรียมทํากรรมชั่ว  เรยีกวา สัมผัส 
แตมนุษย    มนุษยเหลานั้น     พึงถามปญหาบาง    พึงยกวาทะกะภิกษุบาง 
พึงดา  คอนวา   แชง   เสียดสี   เบียดเบียน   ย่ํายี   กดข่ี   ขมเหง  ฆา  เขา 
ไปฆา    หรอืทําความพยายามฆา    ความกระทบกระท่ังแตมนุษยอยางใด 
อยางหน่ึง    ชื่อวาสัมผัสแตมนุษย.    คําวา ภัยแตสัตว  ๔  เทา   ความวา 
ราชสีห  เสือโครง  เสือเหลือง  หมี  เสือดาว   หมาปา  โค  กระบือ ชาง 
สัตว  ๔  เทาเหลาน้ัน  พึงย่ํายี  กัดกิน  เบียดเบียน   รังแก   กดข่ี   ขมเหง 
ฆา  เขาไปฆา   ทําความพยายามฆาภิกษุ   ความกระทบกระท่ังแตสัตว ๔ 
เทาอยางใดอยางหน่ึง    ชือ่วาภัยแตสัตว   ๔  เทา    เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
สัมผัสแตมนุษยและภัยแตสัตว   ๔  เทา  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา 
                   ภิกษุผูเปนธีรชน   มีสติ   ประพฤติในธรรมเปนสวน 
           สุดรอบ   ไมพึงกลวัภัย  ๕  ประการ   คือตัวเหลือบ  สัตว  
           ไตตอม   สัตวเลื้อยคลาน   สมัผัสแตมนุษย   และภัยแต 
           สัตว  ๔  เทา. 
    [๙๓๕]  ภิกษุไมพึงหวาดเสียว    แมตอคนท่ีต้ังอยูในธรรมอืน่ 
           แมเหน็อารมณอันใหเกิดความขลาดมากของคนท่ีต้ังอยูใน 
           ธรรมอื่นนั้น   ก็ไมพึงหวาดเสียว   อนึ่ง   ภิกษุทั้งหลายผู  
           แสวงหากุศล  พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน ๆ.  
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                                          วาดวยสหธรรมิก 
           [๙๓๖] คําวา ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนท่ีต้ังอยูในธรรมอ่ืน 
แมเห็นอารมณอันใหเกิดความขลาดมาก      ของคนท่ีต้ังอยูในธรรมอื่น 
นั้น  ก็ไมพึงหวาดเสียว   ความวา  เวนสหธรรมิกชน ๗ จําพวก  (คือภิกษุ 
ภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณร  สามเณร ี อุบาสก   อุบาสิกา)  คนเหลาใด 
เหลาหนึ่งผูไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา   ไมเลื่อมใสในพระธรรม  ไมเลื่อม- 
ใสในพระสงฆ   เรียกวา คนที่ต้ังอยูในธรรมอ่ืน   คนพวกน้ันถามปญหา 
บาง  พึงยกวาทะกะภิกษุบาง  พึงดา   คอนวา  แชง  เสียดสี  เบียดเบียน 
ย่ํายี    กดข่ี  ขมเหง  ฆา  เขาไปฆา   ทาํความพยายามฆา   ภิกษุเห็นหรือ  
ไดยินอารมณอันใหเกิดความขลาดเปนอันมากของคนเหลาน้ันแลว      ไม 
พึงหว่ันไหวสะทกสะทาน   ไมพึงสะดุงด้ินรนหวาดเสียว   ครัน่คราม  ไม 
พึงกลัว  ไมพึงถึงความสยดสยอง   คือเปนผูไมขลาด   ไมครั่นคราม  ไม 
หวาดเสียว  ไมหนีไป  เปนผูละความกลัว  ความขลาดเสียแลว   ปราศจาก 
ความเปนผูมีขนลุกอยู   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแม 
ตอคนท่ีต้ังอยูในธรรมอืน่     เมื่อเห็นอารมณอันใหเกิดความขลาดมาก 
ของตนที่ต้ังอยูในธรรมอืน่นั้น   ก็ไมพึงหวาดเสียว. 
 

                                   อันตราย  ๒  อยาง 
           [๙๓๗]  คําวา  อน่ึง  ภิกษุทั้งหลายผูตามแสวงหากุศล   พึงยํ่ายี 
อันตรายอ่ืน  ความวา  อนึ่ง  อันตรายแมเหลาอ่ืน   อันภิกษุทั้งหลายผูตาม 
แสวงหากุศลพึงย่ํายี  ครอบงํา  ขมข่ี  กําจัด   ขับไล   มีอยู  ชื่อวาอันตราย 
ไดแกอันตราย ๒ อยาง คืออันตรายท่ีปรากฏ ๑  อันตรายท่ีปกปด ๑  ฯลฯ  
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เพราะอรรถวา      เปนทีอ่ยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้       ชื่อวา  
อันตราย.    คําวา  ภิกษุทัง้หลายผูตามแสวงหากุศล   ความวา อันตราย  
ทั้งหลายอันผูแสวงหา  เสาะหา  คนหา  ซึ่งความปฏิบัติชอบ  ความปฏิบัติ  
สมควร  ความปฏิบัติไมเปนขาศึก  ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ฯลฯ 
อริยมรรคมีองค  ๘   นิพพาน    และปฏิปทาเครื่องใหถึงนิพพาน   พึงย่ํายี 
ครอบงํา  ขมข่ี  กําจัด   ขับไล  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อนึ่ง  ภกิษุทั้งหลาย 
ผูแสวงหากุศล  พึงยํ่ายีอนัตรายอ่ืน  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา 
                   ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนท่ีต้ังอยูในธรรมอืน่  แม 
           เห็นอารมณอันใหเกิดความขลาดมาก   ของคนที่ต้ังอยูใน 
           ธรรมอื่นนั้น   ก็ไมพึงหวาดเสียว  อนึ่ง  ภิกษุทั้งหลายผูตาม 
           แสวงหากุศล  พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน. 
    [๙๓๘]  ภกิษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระหายแลว     พึง 
           อดทนความหนาวและความรอน  ภิกษุนั้นอันผัสสะเหลา- 
           นั้นกระทบแลวโดยอาการมากอยาง   เปนผูไมเปดโอกาส 
           พึงทําความบากบัน่  คือความเพียรใหมั่นไว. 
           [๙๓๙]  คําวา     ภกิษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทําแลว 
ความวา ความกระทบคือโรค   เรียกวา ผัสสะคือโรค  ภิกษุเปนผูอันผัสสะ 
คือโรคกระทบ   ถูกตอง   ต้ังลง  ครอบงํา  คือ เปนผูอันโรคตา  โรคหู 
โรคจมูก   โรคลิ้น  โรคกาย  ฯลฯ  สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม  แดดและ 
สัตวเลื้อยคลานกระทบเขา   ถูกตอง   ต้ังลง  ครอบงําแลว   ความอยากกิน  
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เรียกวาความหิว ภิกษุเปนผูอันความหิวกระทบเขา ถูกตอง  ต้ังลง ครอบงํา 
แลว   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบ   
แลว. 
 

                              ความหนาวมีดวยเหตุ  ๒  อยาง 
           [๙๔๐]    คําวา  ความหนาว    ในคําวา  พึงอดทนความหนาวและ 
ความรอน  ความวา ความหนาวยอมมีดวยเหตุ ๒ อยาง  คือ ความหนาว 
ยอมมีดวยสามารถแหงอาโปธาตุภายในกําเริบ   ๑   ความหนาวยอมมีดวย 
สามารถแหงฤดูภายนอก  ๑.  คําวา  ความรอน  ความวา  ความรอนยอมมี 
ดวยเหตุ ๒ อยาง    คือ   ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงเตโชธาตุภายใน 
กําเริบ  ๑    ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงฤดูภายนอก ๑.    คําวา  พึง 
อดทนความหนาวและความรอน   ความวา  ภิกษุพึงเปนผูอดทนตอความ 
หนาว  ความรอน  ความหิว  ความระหาย   ตอสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม 
แดด     และสัตวเสือกคลาน     พึงเปนผูมีปกติอดกลั้นตอทางถอยคําท่ีเขา 
กลาวชั่ว  มาราย    และทกุขเวทนาอันเกิดข้ึนในสรีระที่กลาแข็ง   เผ็ดรอน 
ไมสบาย   ไมชอบใจ   สามารถนําชีวิตไป  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงอดทน 
ความหนาวและความรอน. 
           [๙๔๑]  คําวา ภิกษนุั้นอันผัสสะเหลาน้ัน   ในคําวา  ภิกษนุั้นอัน 
ผัสสะเหลาน้ันกระทบแลวโดยอาการมากอยาง      เปนผูไมเปดโอกาส 
ความวา   ภิกษุนั้น  เปนผูอันผัสสะคือโรค   ความหิว   ความหนาว  และ 
ความรอนกระทบเขา   ถกูตอง  ต้ังลง  ครอบงําแลว  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ภิกษุนั้น     อันผัสสะเหลานั้นกระทบแลว.    คําวา  โดยอาการมากอยาง  
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ความวา  กระทบเขา   ถกูตอง  ต้ังลง  ครอบงํา  โดยอาการมีชนิดเปนอเนก  
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ภิกษุนั้น    อันผัสสะเหลานั้นกระทบเขาแลวโดย 
อาการมากอยาง.   คําวา  เปนผูไมเปดโอกาส   ความวา  ยอมไมทําโอกาส 
แกวิญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร  แมเพราะเหตุดังนี้   จึงชื่อวา  ไมเปด 
โอกาส  อีกอยางหน่ึง  ภิกษุยอมไมทําโอกาสแกกายทุจริต   วจีทุจริต  มโน- 
ทุจริต   แมเพราะเหตุดังนี้  จึงชื่อวา  ไมเปดโอกาส  เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา 
ภิกษุนั้น   อนัผัสสะเหลาน้ันกระทบแลวโดยอาการมากอยาง   เปนผูไม 
เปดโอกาส. 
 

                          วาดวยการทําความบากบ่ัน 
           [๙๔๒]  คําวา พึงทําความบากบั่นคือความเพียรใหมั่นไว ความวา 
ความปรารถนาความเพียร  ความกาวหนาไป  ความบากบ่ัน   ความดําเนิน 
ไป  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความหม่ัน    ความไมถอยหลัง  ความ 
ออกแรง   ความต้ังไว   ความบากบ่ันคือไมยอหยอน   ความไมปลงฉันทะ 
ความไมทอดธุระ  ความปกครองธุระ  วิริยะ  วิริยนิทรีย  วิริยพละ   สัมมา- 
วายามะ  ที่เปนไปทางจิต  เรียกวา  ความบากบั่นคือความเพียร   ภิกษุพึง 
ทําความบากบ่ันคือความเพียรใหมั่นไว     คือ  พึงเปนผูสมาทานม่ัน      ม ี
สมาทานต้ังลงมั่น      เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงทําความบากบัน่คือความ 
เพียรใหมั่นไว  เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว      พึง 
           อดทนความหนาวและความรอน     ภิกษุนัน้     อันผัสสะ  
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           เหลาน้ันกระทบแลวโดยอาการมากอยาง      เปนผูไมเปด   
           โอกาส  พึงทําความบากบั่นคือความเพียรใหมั่นไว. 
    [๙๔๓]   ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย    ไมพึงพูดเท็จ   พึงแผ 
           เมตตาไปยังสัตวทั้งท่ีสะดุงและผูมั่นคง   เมือ่ใด  ภิกษุพึง 
           รูความขุนใจ    เมือ่นั้น   พึงบรรเทาเสียซ่ึงความขุนใจดวย 
           มนสกิารวา  นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. 
           [๙๔๔]   คําวา   ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย   ในคําวา  ภิกษุไม 
พึงทําความเปนขโมย  ไมพึงพูดเท็จ   ความวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ละ 
อทินนาทาน   เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน  ถือเอาแตของที่เขาให  หวัง 
ไดแตของที่เขาให    พึงเปนผูมีจิตไมเปนขโมยเปนจิตสะอาดอยู    เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา    ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย.    คําวา  ไมพึงพูดเท็จ 
ความวา    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละมุสาวาท     เวนขาดจากมุสาวาท     คือ 
พูดจริง  ดํารงคําสัตย   มถีอยคําม่ันคงเชื่อถือได  ไมพูดใหเคลื่อนคลาดแก 
โลก    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย   ไมพึงพูด 
เท็จ. 
 

                                               การแผเมตตา 
           [๙๔๕]  ชื่อวา  เมตตา     ในคําวา  พึงแผเมตตาไปยังสัตวทั้งท่ี 
สะดุงและผูมั่นคง   คือ ความไมตรี    กริิยาท่ีรัก   ความเปนผูมีความรัก 
ความเอ็นดู    กิริยาที่เอ็นดู    ความเปนผูเอ็นดู    ความแสวงหาประโยชน 
ความอนุเคราะห    ความไมพยาบาท    ความไมปองราย    ความไมโกรธ   
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กุศลมูล  สัตวเหลาใดยังละตัณหา  อันทําใหสะดุงไมได และยังละความกลัว  
และความขลาดไมได   สตัวเหลาน้ันชื่อวาผูสะดุง   เพราะเหตุอะไร   สัตว 
เหลาน้ันจึงเรียกวาสะดุง สัตวเหลาน้ันยอมสะดุงหวาดเสียว  ครั้นคราม  กลัว 
ถึงความสยดสยอง   เพราะเหตุนั้น     สัตวเหลาน้ันจึงเรียกวาผูสะดุง   สัตว 
เหลาใดละตัณหาอันทําใหสะดุงไดแลว     และละความกลัวและความขลาด 
ไดแลว   สัตวเหลาน้ันชื่อวาผูมั่นคง  เพราะเหตุไร  สัตวเหลาน้ัน  จึงเรียกวา 
ผูมั่นคง สัตวเหลาน้ันยอมไมสะดุง  ไมหวาดเสียว   ไมครั้นคราม  ไมกลัว 
ไมถึงความสยดสยอง  เพราะเหตุนั้น สัตวเหลาน้ันจึงเรียกวาผูมั่นคง. คําวา 
พึงแผเมตตาไปยังสัตวทั้งท่ีสะดุงและผูมั่นคง  ความวา พึงถูกตอง  พึง 
แผเมตตา    คือพึงเปนผูมีจิตสหรคตดวยเมตตาอันไพบูลย    ถึงความเปน 
ใหญ  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมพยาบาท    แผไปยังสัตวทั้งผูสะดุงและ 
ผูมั่นคง    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    พึงแผเมตตาไปยังสัตวทั้งท่ีสะดุง 
และผูมั่นคง. 
 

                                คาํวาใจมีช่ือตาง ๆ 
           [๙๔๖]   คําวา  เมื่อใด   ในคําวา   เมื่อใด  ภิกษุพึงรูความขุนใจ 
ความวา ในกาลใด.  คําวา ใจ  คือ จิต ใจ  มานัส  หทัย   บัณฑระ  มนะ 
มนายตนะ มนินทรีย  วิญญาณ  วิญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุอันสมกันกับ 
ผัสสะเปนตนนั้น  จิตเปนธรรมชาติขุนมัว   เศราหมอง  ยุง  วุน หว่ันไหว 
หมุนไป  ไมสงบ  เพราะกายทุจริต   วจีทุจริต  มโนทุจริต  ราคะ   โทสะ 
โมหะ  ความโกรธ ความผูกโกรธ   ความลบหลู  ความตีเสมอ  ความริษยา 
ความตระหน่ี  ความลวง  ความโออวด  ความหัวดื้อ  ความแขงดี  ความ  
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ถือตัว  ความดูหม่ิน  ความเมา  ความประมาท   กิเลสทั้งปวง  สุจริตท้ังปวง  
ความกระวนกระวายท้ังปวง  ความเรารอนท้ังปวง  ความเดือดรอนท้ังปวง 
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง.    คําวา  เมื่อใด   ภิกษุพึงรูความขุนใจ   ความวา 
ภิกษุพึงรู   รูทั่ว   รูวิเศษ  รูวิเศษเฉพาะ   แทงตลอดความท่ีจิตขุน  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เมื่อใด  ภิกษุพึงรูความขุนใจ. 
 

                              บรรเทาความขุนใจดวยมนสิการ 
           [๙๔๗]   ผูใหสัตวตาย   ผูมีกรรมดํา  ผูเปนใหญ   ผูใหสัตวถึงความ 
ตาย  ผูไมใหสัตวพนไป  ผูเปนเผาพันธุแหงผูประมาท    ชื่อวา  ผูมีกรรม 
ดํา  ในคําวา   เมื่อนั้น  พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา  นี่เปนฝกฝาย 
แหงมารผูมกีรรมดํา.  คําวา  เมื่อนั้น   พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา  นี่ 
เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา   ความวา  พึงละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นไป 
ใหถึงความไมมีดวยมนสิการวา   นี่เปนฝกฝายผูมีกรรมดํา   เปนฝกฝายมาร 
เปนบวงมาร   เปนเบ็ดมาร   เปนเหยื่อมาร   เปนวิสัยมาร  เปนเครื่องให 
เดือดรอนของมาร   เปนอาหารมาร   เปนเครื่องผูกของมาร   แมดวยเหตุ 
อยางนี้   ดังน้ี   จึงชื่อวา   เมื่อนั้น  พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา   นี่เปน 
ฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา.   อีกอยางหน่ึง  พึงละ    บรรเทา  ทําใหสิ้นไป 
ใหถึงความไมมี   ดวยมนสิการวา  นี่เปนฝกฝายผูมีกรรมดํา  เปนฝกฝายมาร 
เปนฝกฝายอกุศล     เปนเครื่องใหเกิดทุกข     เปนสภาพมีวิบากเปนทุกข 
เปนเหตุใหเปนไปในนรก  เปนเหตุใหเปนไปในกําเนิดดิรัจฉาน  เปนเหตุ 
ใหเปนไปในเปรตวิสัย   แมดวยเหตุอยางนี้   ดังน้ี   จึงชื่อวา   เมื่อนั้น  พึง  
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บรรเทาเสียดวยมนสิการวา   นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา  เพราะ  
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย   ไมพึงพูดเท็จ  พึงแผ 
           เมตตาไปยังสัตวทั้งท่ีสะดุงและผูมั่นคง  เมื่อใด  ภิกษุพึงรู 
           ความขุนใจ   เมื่อนั้น    พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา    นี ่
           เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. 
    [๙๔๘]  ภกิษุไมพึงลุอาํนาจแหงความโกรธและความดูหมิ่น 
           พึงขดุรากความโกรธและความดูหมิ่นนั้นดํารงอยู   อนึ่ง 
           ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบท่ีรักและท่ีเกลียดชังเสียโดยแท. 
 

                       ความโกรธและความดูหมิ่น 
           [๙๔๙]    ชื่อวา   ความโกรธ      ในคําวา     ภิกษุไมพึงลอุํานาจ 
ความโกรธและความดูหมิ่น     คือ  ความอาฆาต     ความมุงราย   ฯลฯ 
ความเปนผูดุราย    ความเพราะวาจาชั่ว    ความไมแชมชื่นแหงจิต    ชื่อวา 
ความดูหม่ิน   คือ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมดูหมิ่นผูอ่ืน  โดยชาติบาง 
โดยโคตรบาง  ฯลฯ   โดยวัตถุอ่ืน ๆ  บาง.     คําวา  ภิกษุไมพึงลุอํานาจ 
ความโกรธและความดูหมิ่น  ความวา ไมพึงลุอํานาจความโกรธและความ 
ดูหม่ิน  คือ พึงละ  บรรเทา ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี  ซึ่งความโกรธ 
และความดูหม่ิน   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุไมพึงลุอํานาจความโกรธ  
และความดูหมิ่น.  
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                               รากของความโกรธและความดูหม่ิน 
           [๙๕๐]  รากแหงความโกรธ   ในคําวา  พึงขดุรากความโกรธและ 
ความดูหมิ่นนั้นดํารงอยู  เปนไฉน อวิชชา อโยนโิสมนสิการ  อัสมิมานะ 
อหิริกะ   อโนตตัปปะ    อุทธัจจะ  (แตละอยาง)  เปนรากแหงความโกรธ. 
รากแหงความดูหม่ินเปนไฉน    อวิชชา    อโยนโิสมนสิการ    อัสมิมานะ 
อหิริกะ  อโนตตัปปะ   อุทธัจจะ  (แตละอยาง) เปนรากแหงความดูหม่ิน. 
คําวา พึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นนั้นดํารงอยู  ความวา  พึงขุด 
รื้อ  ถอน  ฉุด  กระชาก   ละ   บรรเทา   ทําใหสิ้นไป   ใหถึงความไมมี 
ซึ่งความโกรธและความดูหม่ินเสียดํารงอยู   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงขุด 
รากความโกรธและความดูหม่ินนั้นดํารงอยู. 
 

                                      วาดวยที่รัก  ๒  อยาง 
           [๙๕๑]  บทวา  อถ  ในคําวา อนึ่ง  ภิกษ ุ เมื่อปราบก็พึงปราบท่ีรัก 
และที่เกลียดชังเสียโดยแท   เปนบทสนธิ  เปนบทอุปสัค  เปนบทปท- 
ปูรณะ  ศัพทที่ประชุมอักขระ  เปนศัพทสละสลวยดวยพยัญชนะ  เปนลําดับ 
บท.  ชื่อวาเปนที่รัก  ไดแกที่รัก ๒ อยาง  คือ สัตว ๑   สังขาร ๑  สตัวเปน 
ที่รักเปนไฉน  สัตวในโลกนี้เปนผูปรารถนาความเจริญ  ปรารถนาประโยชน 
เกื้อกูล    ปรารถนาความผาสุก    ปรารถนาความปลอดโปรงจากโยคกิเลส 
แกบุคคลน้ัน   คือ  เปนมารดาบิดา  พ่ีชายนองชาย  พ่ีหญิงนองหญิง  บุตร 
ธิดา  มิตร  อํามาตย    ญาติสาโลหิต  (ผูสืบสาย)  สัตวเหลาน้ี    ชื่อวาเปน 
ที่รัก.  สังขารเปนที่รักเปนไฉน  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   อัน 
เปนที่ชอบใจ  สังขารเหลาน้ี  ชื่อวาเปนที่รัก  ชื่อวาท่ีเกลียดชัง  ไดแกเปน  
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ที่เกลียดชัง ๒ อยาง  คือ  สัตว ๑   สังขาร ๑   สัตวเปนที่เกลียดชังเปนไฉน 
สัตวในโลกนี้       เปนผูไมปรารถนาความเจริญ      ปรารถนาสิ่งท่ีไมเปน 
ประโยชนเกือ้กูล  ปรารถนาความไมผาสุก   ปรารถนาความไมปลอดโปรง 
จากโยคกิเลส   ปรารถนาจะปลงเสียจากชีวิต   แกบุคคลน้ัน   สัตวเหลาน้ี  
ชื่อวาเปนที่เกลียดชัง.   สงัขารเปนที่เกลียดชังเปนไฉน  รูป  เสียง   กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  อันไมเปนที่ชอบใจ  สังขารเหลานี้   ชื่อวาเปนที่เกลียดชัง. 
คําวา โดยแท  เปนคํากลาวโดยสวนเดียว  เปนคํากลาวโดยไมมีความสงสัย 
เปนคํากลาวโดยไมมีความเคลือบแคลง  เปนคํากลาวไมเปนสองสวน เปน 
คํากลาวไมเปนสองอยาง    เปนคํากลาวมิไดรวมกัน    เปนคํากลาวไมผิด. 
คําวา  โดยแทนี้    เปนคํากลาวกําหนดแน.    คําวา  อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบ 
ก็พึงปราบท่ีรักและท่ีเกลยีดชังเสียโดยแท  ความวา  ภิกษุเมื่อปราบก็พึง 
ปราบ   เมื่อย่าํยีพึงย่ํายีซึ่งที่รักและที่เกลียดชัง   ที่ยนิดีและยินราย   สุขและ 
ทุกข     โสมนัสและโทมนัส     อิฐารมณและอนิฐารมณ     เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบท่ีรกัและท่ีเกลียดชังเสียโดยแท 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุไมพึงลอุํานาจแหงความโกรธ   และความดูหมิ่น 
           พึงขดุรากความโกรธและความดูหมิ่นนั้นดํารงอยู     อนึ่ง 
           ภิกษุเนื้อปราบก็พึงปราบท่ีรักและท่ีเกลียดชังเสียโดยแท. 
    [๙๕๒]  ภิกษุทําปญญาไวเบื้องหนา   มีปติงาม  พึงขมอันตราย 
           เหลาน้ัน     พึงปราบความไมยนิดีในท่ีนอนอันสงัด   พึง 
           ปราบธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน  ๔  อยาง.  
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                     วาดวยการทําปญญาไวเบื้องหนาและมีปติงาม 
           [๙๕๓]  ชื่อวา   ปญญา   ในคําวา   ภิกษทุําปญญาไวเบื้องหนา 
มีปติงาม  ไดแกความรูทั่ว  ความรูชดั ความเลือกเฟน  ความเลือกเฟนทั่ว 
ความเลือกเฟนธรรม ฯลฯ   อโมหะ    ธรรมวิจยะ    สัมมาทิฏฐิ.    คําวา 
ทําปญญาไวเบื้องหนา    ความวา  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   ทําปญญา 
ไวเบ้ืองหนาประพฤติ   เปนผูมีปญญา    เปนธงชัย    มีปญญาเปนธงยอด 
มีปญญาเปนใหญ        มคีวามเลือกเฟนมาก       มีความเลือกเฟนทั่วมาก 
มีปญญาเครื่องเห็นมาก     มีความเสาะหามาก      อยูดวยความเปนผูทําให 
แจมแจง   ประพฤติดวยปญญา  มีปญญามาก  ตระหนักอยูดวยปญญา  เอน 
ไปในปญญา    โอนไปในปญญา    โนมไปในปญญา    นอมไปในปญญา 
มีปญญาน้ันเปนใหญ     แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  ทําปญญาไว 
เบื้องหนา. 
           อน่ึง  ภิกษุเมื่อเดินก็รูวา  เดิน  เมื่อยืนก็รูวา ยืน  เมื่อน่ังก็รูวา  นั่ง 
หรือเมื่อนอนก็รูวา  นอน   หรือวากายของเธอต้ังอยูอยางใด ๆ   ภิกษุนั้น 
ก็รูกายน้ันอยางนั้น  ๆ    แมเพราะเหตุอยางนี้ดังน้ี     จึงชื่อวา    ทําปญญา 
ไวเบื้องหนา. 
           อน่ึง    ภิกษุเปนผูทําความรูสึกตัวในการกาวไป    ในการถอยกลับ  
ทําความรูสึกตัวในการแล     ในการเหลียว      ทําความรูสึกตัวในการคูเขา 
ในการเหยียดออก    ทําความรูสึกตัวในการครองสังฆาฏิ    บาตรและจีวร 
ทําความรูสึกตัวในการฉัน  การด่ืม   การเค้ียว  การลิ้ม    ทําความรูสึกตัว 
ในการถายอุจจาระปสสาวะ   ทําความรูสึกตัวในการเดิน  การยืน  การน่ัง  
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การหลับ    การต่ืน   การพูด  การน่ิง   แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวา  
ทําปญญาไวเบื้องหนา. 
           คําวา   มีปติงาม   ความวา   ปติ  ปราโมทย    ที่เกิดข้ึนดวยความ 
สามารถแหงพุทธานุสสติ  ชื่อวา  ปติงาม  ปติ  ปราโมทย  ที่เกิดข้ึนดวย 
สามารถธรรมานุสสติ...     สังฆานุสสติ...    สลีานุสสติ...   จาคานุสสติ... 
เทวดานุสสติ...อานาปานสติ... มรณานุสสติ... กายคตาสติ... อุปสมานุสสติ 
ชื่อวา    ปติงาม    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา 
มีปติงาม.  
 

                         วาดวยอันตราย  ๒ อยาง 
           [๙๕๔]   ชื่อวา    อันตราย    ในคําวา    พึงขมอันตรายเหลานั้น 
ไดแก   อันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ    อันตรายปกปด ๑  ฯลฯ 
อันตรายเหลาน้ี ชื่อวาอันตรายปรากฏ  ฯลฯ  อันตรายเหลาน้ี  ชื่อวาอันตราย 
ที่ปกปด    ฯ ล ฯ    เพราะอรรถวา      เปนที่แหงอกุศลธรรมท้ังหลาย 
แมอยางนี้    จึงชื่อวา  อันตราย.  คําวา  พึงขมอันตรายเหลาน้ัน  ความวา 
พึงขม   ปราบปราม   ครอบงํา  กําจัด  ย่ํายี  ซึ่งอันตรายเหลาน้ัน  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  พึงขมอันตรายเหลานั้นเสีย.                                
           [๙๕๕]   ชื่อวา  ความไมยินดี  ในคําวา   พึงปราบความไมยินดี  
ในทานอนอันสงัด  คือ  ความไมยินดี  ความไมชอบใจ   ความไมยินดียิ่ง 
ความไมยินดีเฉพาะ    ความเบ่ือ    ความระอา.  คําวา  ในท่ีนอนอันสงัด 
ความวา  พึงปราบ    ขม    ครอบงํา  กาํจัด    ย่ํายี    ซึ่งความไมยินดีใน  
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เสนาสนะอันสงัด  หรือในธรรมท้ังหลายอันเปนอธิกุศลอ่ืน ๆ เพราฉะน้ัน  
จึงชื่อวา  พึงปราบความไมยินดีในที่นอนอันสงัด. 
           [๙๕๖]   คําวา พึงปราบธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน ๔  อยาง 
ความวา  พึงปราบ  ขม   ครอบงํา   กําจัด   ย่ํายี    ซึง่ธรรมอันเปนเหตุ 
แหงความรําพัน  ๔ อยาง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงปราบธรรมอันเปน 
เหตุแหงความรําพัน ๔ อยาง     เพราะเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา 
                   ภิกษุทําปญญาไวเบื้องหนา  มีปติงาม  พึงขมอันตราย 
           เหลาน้ัน    พึงปราบความไมยนิดีในท่ีนอนอันสงัด    พึง 
           ปราบธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน  ๔  อยาง. 
    [๙๕๗]   เราจักฉันอะไร  เราจักฉันท่ีไหน   วันนี้เรานอนลําบาก  
           หนอ   พรุงน้ีเราจกันอนท่ีไหน   ภิกษุผูเสขะ    พึงบําบัด 
           เสียซ่ึงวิตกเหลาน้ีอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน    พึงเปนผู 
           ไมมีกงัวลทองเท่ียวไป. 
 

          วาดวยความวิตกอันเปนที่ต้ังความรําพนั 
           [๙๕๘]  คําวา  เราจักฉันอะไร  ในคําวา  เราจักฉันอะไร   เราจัก 
ฉันที่ไหน  ความวา   เราจักฉันอะไร  คือ  ขาวสุก    ขนมสด  ขนมแหง 
ปลา  หรือเนือ้    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  เราจักฉันอะไร.  คําวา  เราจัก  
ฉันที่ไหน  ความวา เราจักฉันที่ไหน คือ ในสกุลกษัตริย   สกุลพราหมณ  
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สกุลแพศย    หรือสกุลศทูร   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    เราจักฉันอะไร 
เราจักฉันที่ไหน. 
           [๙๕๙]  คําวา  วันนี้เรานอนลําบากหนอ  พรุงน้ีเราจักนอนท่ีไหน 
ความวา   คืนนี้เรานอนลําบากบนแผนกระดาน    บนเส่ือ   บนทอนหนัง 
บนเครื่องลาดดวยหญา   บนเครื่องลาดดวยใบไม หรือบนเครื่องลาดดวยฟาง 
คืนพรุงน้ีเราจักนอนสบายท่ีไหน คือท่ีเตียง ที่ต้ัง ที่ฟูก ที่หมอน ที่วิหาร 
ที่เรือนมีหลังคาแถบเดียว    ที่ปราสาท    ที่เรือนมีหลังคาโลน   หรือท่ีถ้ํา 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    วันนี้เรานอนลําบากหนอ    พรุงน้ีเราจักนอน 
ที่ไหน.  
           [๙๖๐]   คําวา    ซึง่วิตกเหลาน้ีอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน  ความ 
วา   ซึ่งวิตกอันปฏิสังวยุตดวยบิณฑบาต  ๒ อยาง    ซึ่งวิตกอันปฏิสังยุตดวย 
เสนาสนะ  ๒ อยาง  อันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน  คือ  เปนฐานแหงความ 
ปรับทุกข  เปนมูลฐานแหงความรําพัน   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ซึ่งวิตก 
เหลาน้ีอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน. 
 

                  อธิบายคําวาเสขะและคําวาศกึษา 
           [๙๖๑]  ชื่อวา  เสขะ  ในคําวา  ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย   พึง 
เปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป   ความวา   เพราะเหตุไรจึงเรียกวา   เสขะ 
เพราะศึกษาจึงชื่อวา    เสขะ    ศึกษาอะไร    ศึกษาอธิศีลบาง    ศึกษา 
อธิจิตบาง    ศึกษาอธิปญญาบาง    อธศิีลสิกขาเปนไฉน ฯลฯ   นี้ชื่อวา 
อธิปญญาสิกขา.    ภิกษุคํานึงถึงสิกขาสมมตินี้  ก็ชือ่วา  ศึกษา  รูก็ชื่อวา 
ศึกษา   เห็นก็ชื่อวา  ศึกษา  พิจารณาก็ชื่อวา  ศึกษา  ต้ังจิตก็ชื่อวา ศึกษา  
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นอมใจไปดวยศรัทธาก็ชือ่วา  ศึกษา   ประคองความเพียรก็ชื่อวา  ศึกษา 
เขาไปต้ังสติก็ชื่อวา  ศึกษา  ต้ังจิตไวก็ชื่อวา  ศึกษา รูชัดดวยปญญาก็ชื่อวา 
ศึกษา  รูยิ่งธรรมที่ควรรูยิง่ก็ชื่อวา  ศึกษา   กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู 
ก็ชื่อวา    ศึกษา   ละธรรมท่ีควรละก็ชื่อวา  ศึกษา  ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ 
ควรทําใหแจงก็ชื่อวา  ศึกษา  เจริญธรรมที่ควรเจริญก็ชื่อวา  ศกึษา   คือ 
ยอม  ประพฤติเอ้ือเฟอ    ยอมประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี    ยอมสมาทานศึกษา 
เพราะเหตุนั้น    จึงเรียกวา   เสขะ    ภิกษุผูเสขะศึกษาแมอธิศีล   แมอธิจิต  
แมอธิปญญา    เพ่ือบําบัด    กําจัด   ละเวน    สงบ   สละคืน    ระงับเสีย 
ภิกษุผูเสขะเม่ือนึกถึงสิกขา ๓ นี้ก็พึงศึกษา  เมื่อรูก็พึงศึกษา ฯลฯ   เมื่อ 
ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงก็พึงศึกษา        คือพึงประพฤติเอ้ือเฟอ 
ประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี   สมาทานประพฤติ เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ภิกษุผู 
เสขะพึงบําบดัเสีย. 
 

                           วาดวยการเที่ยวไปโดยไมมีกังวล 
           [๙๖๒]   คําวา   พึงเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป   ความวา   ภิกษุ 
เปนผูมีกังวลทองเท่ียวไปอยางไร    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูประ- 
กอบดวยความกังวลสกุล     ดวยความกังวลคณะ     ดวยความกังวลอาวาส 
ดวยความกังวลจีวร   ดวยความกังวลบิณฑบาต     ดวยความกังวลเสนาสนะ 
ดวยความกังวลคิลานปจจัยเภสัชบริขาร      ภิกษุเปนผูมีกังวลทองเท่ียวไป 
อยางนี้. 
           ภิกษุเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไปอยางไร        ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
ไมเปนผูประกอบดวยความกังวลสกุล      ไมเปนผูประกอบดวยความกังวล  
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คณะ  อาวาส  จีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  ภิกษุ  
เปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไปอยางนี้. 
           สมจริงดังภาษิตวา 
                   ภิกษุทั้งหลายไปมคธรัฐ    ไปโกศลรัฐ   มีอยู  ภิกษทุี่  
           ไปมคธรัฐบางพวก  เท่ียวไปตางหมู   แตวัชชีภูมิ   เปนผู 
           ไมมีกงัวลยู   ความเท่ียวไปใหประโยชนสําเร็จ   ความ 
           เท่ียวไปดีใหประโยชนสําเร็จ  ความเปนผูไมกังวลอยู  ให 
           ประโยชนสําเร็จทุกเมื่อ    การถามถึงประโยชนเปนกรรม 
           ของผูขยัน        นัน่เปนความเสมอกันแหงความไมกังวล 
           ดังน้ี. 
เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา    ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย    พึงเปนผูไมมีกังวล 
ทองเท่ียวไป  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
                   เราจักฉันอะไร  เราจักฉันท่ีไหน  วันนีเ้รานอนลําบาก 
           หนอ  พรุงน้ีเราจักนอนท่ีไหน   ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย 
           ซึ่งวิตกเหลาน้ี      อันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน     พึงเปนผู  
           ไมมีกงัวลทองเท่ียวไป. 
    [๙๖๓]  ภกิษุนั้นในธรรมวินัย     ไดอาหารและเครื่องนุงหมใน 
           กาล    พึงรูจักประมาณเพ่ือสันโดษ    ภิกษนุั้นสํารวมใน 
           ปจจัยเหลาน้ัน   เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน  แมถูกเขาดา 
           ก็ไมควรกลาววาจาหยาบ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 608 

        วาดวยไดอาหารและเครือ่งนุงหมโดยธรรม 
           [๙๖๔]   ชื่อวา   อาหาร    ในคําวา     ไดอาหารและเครื่องนุงหม 
ในกาล  คือขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง  ปลา  เนื้อ.  ชื่อวา  เครื่องนุงหม 
ไดแกจีวร ๖ ชนิด  คือ  ผาเปลือกไม  ผาฝาย  ผาไหม  ผาขนสัตว  ผาปาน 
ผาดายเจือไหม.    คําวา    ไดอาหารและเครื่องนุงหมในกาล      ความวา 
ภิกษุนั้นไดจีวรและบิณฑบาต     มิใชไดดวยการหลอกลวง    มใิชไดดวย 
การพูดเลียบเคียง   มิใชไดดวยการบอกใบ   มิใชไดดวยความกําจัดคุณเขา 
มิใชไดดวยการแสวงหาลาภดวยลาภ    มิใชไดดวยการใหฟน  มิใชไดดวย  
การใหไมไผ   มิใชไดดวยการใหใบไม    มิใชไดดวยการใหดอกไม   มิใช 
ไดดวยการใหผลไม    มิใชไดดวยการใหเครื่องอาบน้ํา     มิใชไดดวยการ 
ใหจุรณ   มใิชไดดวยการใหดินเหนียว    มิใชไดดวยการใหไมสีฟน  มิใช 
ไดดวยการใหน้ําบวนปาก   มิใชไดดวยคําพูดมุงใหเขารักตน   มิใชไดดวย 
ถอยคําเหลวไหลดังแกงถั่ว    มิใชไดดวยกิริยาประจบเขา   มิใชไดดวยความ 
เปนผูนั่งบนต่ัง (ดวยความตีสนิทเขา) มิใชไดดวยวิชาดูพ้ืนที่  มใิชไดดวย 
ติรัจฉานวิชา  มิใชไดดวยอังควิชา (รูจักลักษณะดีรายของหญิงชาย)  มิใช 
ไดดวยนักขัตวิชา  (รูจักฤกษยาม)  มใิชไดดวยการเดินเปนทูต    มิใชได 
ดวยความเปนผูรับใช     มิใชไดดวยความเปนผูเดินสาสน     มใิชไดดวย 
เวชกรรม   มใิชไดดวยนวกรรม   มิใชไดดวยการใหกอนขาวและกอนขาว 
ตอบแทน  มิใชไดดวยการใหและการเพ่ิมให   ไดรบัไดเฉพาะ   โดยธรรม 
สม่ําเสมอ  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ไดอาหารและเครื่องนุงหมในกาล.  
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                       ความรูจักประมาณ  ๒  อยาง 
           [๙๖๕]   คําวา    ภกิษุนั้นพึงรูจักประมาณ   ในคําวา  ภิกษุนั้นใน 
ธรรมวินัยน้ี...  พึงรูจักประมาณเพ่ือสันโดษ  ความวา รูจักประมาณโดย 
เหตุ ๒ อยาง      คือรูจักประมาณโดยการรับ  ๑     รูจักประมาณโดยการ 
บริโภค  ๑. 
           ภิกษรุูจักประมาณโดยการรับอยางไร     เม่ือทายกถวายสิ่งของแม 
นอย     ภิกษุก็รับเพ่ือความเอ็นดูแกสกุล     เพ่ือความรักษาสกุล      เพ่ือ 
อนุเคราะหแกสกุล   เมื่อทายกถวายส่ิงของแมมาก   ภิกษุรับจีวรพอบริหาร 
กาย     รับบณิฑบาตพอบริหารทอง       ภิกษุรูจกัประมาณโดยการรับ  
อยางน้ี. 
           ภิกษรุูจักประมาณโดยการบริโภคอยางไร        ภิกษุพิจารณาโดย 
อุบายอันแยบคายแลวจึงใชจีวร    เพ่ือบําบัดความหนาว   เพ่ือบําบัดความ 
รอน    เพ่ือบําบัดสัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม     แดดและสัตวเสือกคลาน 
เพ่ือจะปกปดอวัยวะท่ีใหความละอายกําเริบ    เปนกําหนดเทานั้น    ภิกษุ 
พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลว  จึงฉันบิณฑบาต  ไมฉันเพ่ือเลน   ไมฉัน 
เพ่ือเมา  ไมฉันเพ่ือประดับ   ไมฉันเพ่ือตกแตง   ฉันเพ่ือความดํารงกายน้ี 
เพ่ือใหกายน้ีเปนไป    เพือ่เวนความลําบากแหงกายนี้    เพ่ืออนุเคราะหแก 
พรหมจรรย    ดวยมนสิการวา    เราจะบําบัดเวทนาเกา   จักไมใหเวทนา 
ใหมเกิดข้ึน  ความเปนไปสะดวก  ความไมมีโทษ  ความผาสุกจักมีแกเรา 
ดังน้ี   เปนกาํหนดเทาน้ัน    ภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย   แลวจึง 
เสพเสนาสนะ   เพ่ือบําบัดความหนาว  เพ่ือบําบัดความรอน   เพ่ือบําบัด 
สัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดดและสัตวเสือกคลาน   เพ่ือความบรรเทา  
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อันตรายอันเกิดแตฤดู     เพ่ือความยินดีในความหลีกเรน      เปนกําหนด  
เทาน้ัน      ภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงใชคิลานปจจัย เภสัช- 
บริขาร   เพ่ือบําบัดทุกขเวทนา   อันเกดิเพราะธาตุกําเริบ    ซึ่งเกิดข้ึนแลว 
เพ่ือความลําบากเปนอยางยิ่งเปนกําหนดเทาน้ัน    ภิกษุรูจักประมาณโดย 
การบริโภคอยางน้ี. 
           คําวา   ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณ  คือ  รู  รูทั่ว  รูแจง   รูแจงเฉพาะ 
แทงตลอด   ซึ่งประมาณ      โดยเหตุ ๒ อยางนี้    เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา 
ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณ. 
           [๙๖๖]   คําวา  ในธรรมวินัยน้ี...  เพ่ือสันโดษ  ความวา ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เปนผูสันโดษดวยจีวร    และกลาวคุณแหงความสันโดษดวย 
จีวรตามมีตามได     ทั้งไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหง 
จีวร   ไมไดจีวรก็ไมสะดุง   และไดจีวรแลวก็ไมติดใจ   ไมหลง  ไมพัวพัน 
เห็นโทษ  มปีญญาเปนเครื่องสลัดทุกข   บริโภคอยู   ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน 
ดวยความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น      กภิ็กษุใดเปนผูขยัน    ไม 
เกียจคราน   มีความรูสึกตัว   มีสติ  ในจีวรสันโดษนั้น      ภิกษุนี้เรียกวา 
เปนผูดํารงอยูในวงศของพระอริยะท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ    อันมีมาแต 
โบราณ. 
           อีกประการหน่ึง    ภิกษุสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได    และ 
กลาวคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได        ทั้งไมถึงความ 
แสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหงบิณฑบาต     ไมไดบณิฑบาตก็ไม 
สะดุง  และไดบิณฑบาตแลวก็ไมติดใจ    ไมหลง    ไมพัวพัน   เห็นโทษ 
มีปญญาเปนเครื่องสลัดทุกข  บรโิภคอยู   ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน   ดวยความ  
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สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น  ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน  ไมเกียจคราน 
มีความรูสึกตัว    มีสติ  ในบิณฑบาตสันโดษนั้น    ภิกษุนี้เรียกวา    เปนผู 
ดํารงอยูในวงศของพระอริยะท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ   อันมีมาแตโบราณ 
           อีกประการหน่ึง  ภิกษุสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได  และกลาว 
คุณแหงความสันโดษดวยเสนาสนะ  ทั้งไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควร 
เพราะเหตุแหงเสนาสนะ  ไมไดเสนาสนะก็ไมสะดุง    และไดเสนาสนะแลว 
ก็ไมติดใจ   ไมหลง  ไมพัวพัน   เห็นโทษ    มีปญญาเปนเครื่องสลัดทุกข 
บริโภคอยู   ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  ดวยความสันโดษ  ดวยเสนาสนะตามมี 
ตามไดนั้น  ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน     ไมเกียจคราน   มีความรูสึกตัว   มีสติ 
ในเสนาสนะสันโดษนั้น    ภิกษุนี้เรียกวา   เปนผูดํารงอยูในวงศแหงพระ- 
อริยะท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ   อันมีมาแตโบราณ.                             
           อีกประการหน่ึง       ภิกษุสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมี 
ตามได    และกลาวคุณแหงความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมี 
ตามได    ทั้งไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหงคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร     ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็ไมสะดุง      ไดคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารแลวก็ไมติดใจ  ไมหลง  ไมพัวพัน    เห็นโทษ   มปีญญาเปน 
เครื่องสลัดทุกข  บรโิภคอยู   ไมยกตน   ไมขมผูอ่ืนดวยความสันโดษดวย 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดนั้น    ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน   ไมเกียจ- 
คราน  มีความรูสึกตัว  มสีติ  ในคิลานปจจัยเภสัชบริขารสันโดษนั้น  ภิกษุ 
นี้เรียกวา      เปนผูดํารงอยูในวงศแหงพระอริยะท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ 
อันมีมาแตโบราณ   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา    ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้... 
พึงรูจักประมาณเพ่ือสันโดษ.  
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                                            วาดวยการสํารวม 
           [๙๖๗]   คําวา   ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลาน้ัน  ในคําวา  ภิกษ ุ
นั้นสํารวมในปจจัยเหลาน้ัน     เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน     ความวา 
สํารวม  คุมครอง  รักษา  ระวัง ในจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัย 
เภสัชบริขารแมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี      จึงชื่อวา   ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัย 
เหลาน้ัน.  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุนั้นสํารวม  คุมครอง  รกัษา  ระวังในอายตนะ 
ทั้งหลาย     แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี    จึงชื่อวา    ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัย 
เหลาน้ัน.  คําวา  เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน   ความวา   เปนผูสํารวม 
ระวัง  ระวังเฉพาะ  คุมครอง  ครอบครอง รักษา  สังวร  เที่ยวไปในบาน 
เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลาน้ัน    เปนผูสํารวม 
เที่ยวไปในบาน. 
 

                              วาดวยการไมดาตอบคนที่ดา 
           [๙๖๘]   คําวา   แมถูกเขาดาก็ไมควรกลาววาจาหยาบ    ความวา 
ถูกเขาดา    แชง    ดูหม่ิน   เสียดสี  ติเตียน   คอนวาเขาแลว   ไมพึงกลาว 
ตอบผูที่กลาว ไมพึงดาตอบผูที่ดา  ไมพึงแชงตอบผูที่แชง  ไมพึงหมายม่ัน 
ตอบผูที่หมายมั่นดวยถอยคําหยาบ   กระดาง   ไมควรทําความทะเลาะ   ไม 
ควรทําความหมายมั่น     ไมควรทําความแกงแยง      ไมควรทําความวิวาท 
ไมควรทําความทุมเถียง  พึงละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นไป   ใหถึงความไมมี 
ซึ่งความทะเลาะ ความหมายม่ัน  ความแกงแยง  ความวิวาท   ความทุมเถียง 
พึงเปนผูงดเวน    เวนขาด   ออก    สลัดออก   ปลอยเสีย    ไมเกี่ยวของซึ่ง 
ความทะเลาะ   ความหมายม่ัน    ความแกงแยง  ความวิวาทและความทุมเถียง  
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พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  แมถูกเขาดาก็  
ไมควรกลาววาจาหยาบ  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุนั้นในธรรมวินัยน้ี     ไดอาหารและเครื่องนุงหม 
           ในกาล  พึงรูจักประมาณเพ่ือสันโดษ   ภกิษุนั้นสํารวมใน 
           ปจจัยเหลาน้ัน เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน  แมถูกเขาดา 
           ก็ไมควรกลาววาจาหยาบ. 
    [๙๖๙]  ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษ ุ  ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา 
           พึงเปนผูขวนขวายในฌาน   พึงเปนผูต่ืนอยูมาก   พึงเปน 
           ผูปรารภอุเบกขามจีิตต้ังมั่น    และพึงเขาไปตัดความตรึก 
           ธรรมที่อาศัยอยูแหงความตรึก   และความรําคาญ. 
 

                          วาดวยการสํารวมจักษุ 
           [๙๗๑]   พึงทราบอธิบาย  ในคําวา  พึงเปนผูสํารวมจักษุ   ไมพึง 
เปนผูโลเลเพราะเทา   ดังตอไปนี้. 
           ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปอยางไร    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผู 
โลเลเพราะจักษุ   ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะจักษุ   คิดวา   เราพึง 
เห็นรูปที่ยังไมไดเห็น  พึงผานเลยรูปที่ไดเห็นแลว ดังน้ี  จึงเปนผูประกอบ 
เนือง ๆ     ซึง่ความเท่ียวไปนาน     ซึง่ความเท่ียวไปไมแนนอน     เพ่ือ 
เห็นรูป   จากอารามน้ี  ไปยังอารามโนน    จากสวนน้ีไปยังสวนโนน    จาก 
บานน้ีไปยังบานโนน     จากนิคมน้ีไปยังนิคมโนน     จากนครน้ีไปยังนคร 
โนน    จากแควนนี้ไปยังแควนโนน   จากชนบทน้ีไปยังชนบทโนน   ภิกษ ุ
เปนผูทอดจักษุไปแมอยางน้ี.  
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           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน  เดินไปตามถนน ไมสํารวม   
เดินไป   เดินแลดูกองพลชาง     แลดูกองพลมา    แลดูกองพลรถ     แลดู 
กองพลเดินเทา    แลดูพวกสตรี    แลดพูวกบุรุษ   แลดูพวกกุมาร    แลด ู
พวกกุมารี   แลดูรานตลาด   แลดูหนามุขเรือน   แลดูขางบน  แลดูขางลาง 
แลดูทิศนอยทิศใหญ     ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้     อีกอยางหนึ่ง 
ภิกษุเห็นรูปดวยจักแลว     ถือนิมิต   ถืออนุพยัญชนะ     ยอมไมปฏิบัติ 
เพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ทีเ่มื่อไมสํารวมแลว    จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
อันลามก    คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน     ยอมไมรักษาจักขุนทรีย 
ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางน้ี.  
           อน่ึง  เหมือนอยางวา  ทานสมณพราหมณจําพวกหน่ึง    ฉันโภชนะ 
ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว        ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็น 
ปานน้ี    คือ  การฟอน    การขับ    การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน 
การเลานิยาย  เพลงปรบมือ  ฆอง  ระนาด  หนัง   เพลงขอทาน  ไตราว 
การเลนหนาศพ  ชนชาง   แข็งมา   ชนกระบือ ชนโค  ชนแพะ  ชนแกะ 
ชนไก  ชนนกกระทา   รํากระบ่ีกระบอง  ชกมวย  มวยปล้ํา  การบ การ 
ตรวจพล    การจัดกระบวนทัพ    กองทัพ    ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแม 
อยางน้ี. 
           ภิกษุเปนผูไมทอดจักษุอยางไร    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ไมเปนผู 
โลเลเพราะจักษุ     ไมประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะจักษุ    ไมคิดวา 
เราพึงเห็นรูปที่ยังไมไดเห็น     พึงผานเลยรูปที่ไดเห็นแลวดังน้ี   เปนผูไม 
ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเที่ยวไปนาน        ซึ่งความเท่ียวไปไมแนนอน 
เพ่ือเห็นรูป    จากอารามน้ีไปยังอารามโนน ...   จากชนบทน้ีไปยังชนบท  
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โนน     ภิกษุไมเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้    อีกอยางหน่ึง   ภิกษุเขาไปสู 
ละแวกบาน    เดินไปตามทาง       ยอมสํารวมเดินไป     ไมเดินแลดูกอง 
พลชาง  ฯลฯ    ไมแลดูทศินอยทิศใหญ     ภิกษุเปนผูไมทอดจักษุไปแม 
อยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุเห็นรูปดวย จักษุแลว   ไมถือนิมิต  ไมถืออนุ- 
พยัญชนะ  ฯลฯ  ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย    ภิกษุไมเปนผูทอด 
จักษุไปแมอยางนี้. 
           อน่ึง  เหมือนอยางวา  ทานสมณพราหมณจําพวกหน่ึง   ฉันโภชนะ 
ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว  ฯลฯ  กองทัพ    ภิกษุเวนขาดจากดูการเลนอัน 
เปนขาศึกแกกุศลเห็นปานน้ี   ภิกษุไมเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้  เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษ.ุ 
 

                           วาดวยไมโลเลเพราะเทา 
           [๙๗๑]   พึงทราบอธิบายในคําวา       ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา 
ดังตอไปนี้. 
           ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาอยางไร       ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูโลเลเพราะเทา   ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะเทา   คือ  เปนผู 
ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเที่ยวไปนาน  ซึ่งความเท่ียวไปไมแนนอน จาก 
อารามน้ีไปยังอารามโนน    ฯลฯ   ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทา   ประกอบดวยความเปนผู 
โลเลเพราะเทา      ในภายในแหงสังฆาราม     ไมใชเดินไปเพราะเหตุแหง 
ประโยชน    ไมใชเดินไปเพราะเหตุแหงการใหทํา    เปนผูฟุงซาน   มีจิต  
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ไมสงบ   จากบริเวณน้ีไปยังบริเวณโนน   ฯลฯ    พูดเรื่องความเจริญและ 
ความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ  ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. 
           คําวา  ไมเปนผูโลเลเพราะเทา    ความวา  ภิกษุพึงละ    บรรเทา 
ทําใหสิ้นไป  ใหถึงความไมมี  ซึ่งความเปนผูโลเลเพราะเทา  คือ พึงเปน 
ผูงดเวน  เวน    เวนขาด   ออก  สละ   พนไป   ไมเกี่ยวของ    ซึง่ความ 
เปนผูโลเลเพราะเทา   พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู   พึงเปนผูชอบ 
ในความสงัด    ยินดีในความสงัด     ขวนขวายในความสงบจิต ณ  ภายใน 
ไมเหินหางจากฌาน      ประกอบดวยวิปสสนา     เพ่ิมพูนการอยูในเรือน 
วางเปลา    เปนผูมีฌาน    ยินดีในฌาน    ขวนขวายในความเปนผูมีจิตมี 
อารมณเปนหนึ่ง   เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน   เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษุ   ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา. 
 

                                  วาดวยผูขวนขวายในฌาน 
           [๙๗๒]  คําวา   พึงเปนผูขวนขวายในฌาน   ในคําวา   พึงเปนผู 
ขวนขวายในฌาน   เปนผูต่ืนอยูมาก  ความวา   เปนผูขวนขวายในฌาน 
ดวยเหตุ ๒ อยาง  คือเปนผูประกอบ  ประกอบทั่ว   ประกอบโดยเอ้ือเฟอ 
มาประกอบดวยดี    เพ่ือความเกิดข้ึนแหงปฐมฌานท่ียังไมเกิดข้ึน     เพ่ือ 
ความเกิดข้ึนแหงทุติยฌานที่ยังไมเกิดข้ึน     เพ่ือความเกิดข้ึนแหงคติยฌาน 
ที่ยังไมเกิดข้ึน     หรือเพ่ือความเกิดข้ึนแหงจตุตถฌานท่ียังไมเกิดข้ึน    แม 
ดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี   จึงชื่อวา  เปนผูขวนขวายในฌาน.  
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           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุซองเสพ   เจริญ   ทําใหมากซ่ึงปฐมฌานท่ีเกิด   
ข้ึนแลว   ทุติยฌานท่ีเกิดข้ึนแลว     ตติยฌานท่ีเกิดข้ึนแลว  หรือจตุตถฌาน 
ที่เกิดข้ึนแลว   แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี  จึงชื่อวา  เปนผูขวนขวายในฌาน. 
           คําวา  เปนผูต่ืนอยูมาก  ความวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชาํระจิต 
ใหบริสุทธิ์จากธรรมเปนเครื่องกั้น   ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากธรรมเปนเครื่องกั้น     ดวยการเดินจงกรมและการ 
นั่ง  ตลอดปฐมยามแหงราตรี    ยอมสําเร็จสีหไสยา   (นอนอยางราชสีห) 
โดยขางเบ้ืองขวา    ซอนเทาเหลื่อมเทา   มีสติสัมปชัญญะ   ใสใจถึงสัญญา 
ในการลุกข้ึน   ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี    กลับลุกข้ึนแลว   ชําระจิตให 
บริสุทธิ์ จากกรรมเปนเครื่องกั้น      ดวยการเดินจงกรมและการนั่ง    ตลอด 
ปจฉิมยามแหงราตรี  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงเปนผูขวนขวายในฌาน 
เปนผูต่ืนอยูมาก. 
 

                                          วาดวยอุเบกขา 
           [๙๗๓]   ความเพิกเฉย   กริิยาท่ีเพิกเฉย    กิริยาที่เพิกเฉยยิ่ง   ความ 
ที่จิตสงบ   ความท่ีจิตระงับ   ความท่ีจิตเปนกลาง    ในจตุตถฌาน.   ชื่อวา 
อุเบกขา    ในคําวา    พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังมั่น     ความหยุด 
ความน่ิง    ความแนวแน     ความไมกวัดแกวง     ความไมฟุงซานแหงจิต 
ความท่ีมีใจกวัดแกวง   ความสงบ   สมาธินทรีย   สมาธิพละ   สัมมาสมาธิ 
ชื่อวา  ความเปนผูมีจิตต้ังมั่น.  คําวา  พึงเปนผูปรารภอุเบกขามจีิตต้ังมั่น 
ความวา     ปรารภอุเบกขาในจตุตถฌาน      เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง  
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มีจิตไมฟุงซาน       มีใจอันอะไร ๆ ไมใหกวัดแกวงได      เพราะฉะนั้น  
จึงชื่อวา  พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังม่ัน. 
 

                        วาดวยความตรกึ  ๙  อยาง 
           [๙๗๔]   ชื่อวา   ความตรึก    ในคําวา    พึงเขาไปตัดความตรึก 
ธรรมเปนทีอ่าศัยอยูแหงความตรึก        ละความราํคาญ      ไดแกความ 
ตรึก ๙ อยาง   คือความตรึกในกาม    ความตรึกในความพยาบาท   ความ 
ตรึกในความเบียดเบียน    ความตรึกถึงญาติ   ความตรึกถึงชนบท   ความ 
ตรึกถึงเทพเจา    ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน    ความ 
ตรึกอันปฏิสงัยุตดวยลาภ   สักการะ     และความสรรเสริญ   ความตรึกอัน 
ปฏิสังยุตดวยความไมถูกดูหม่ิน       เหลาน้ีเรียกวา      ความตรึก ๙ อยาง. 
กามสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหงกามวิตก    พยาบาทสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหง 
พยาบาทวิตก   วิหิงสาสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหงวิหญิงสาวิตก. 
           อีกอยางหนึ่ง   อวิชชา  อโยนิโสมนสิการ  อัสมิมานะ  อโนตตัปปะ 
อุทธัจจะ     เปนที่อาศัยอยูแหงความตรึก     คือความดําริทั้งหลาย    ชื่อวา 
ความรําคาญ   คือความรําคาญมือบาง   ความรําคาญเทาบาง   ความรําคาญ 
มือและเทาบาง   ความสําคัญในสิ่งไมควรวาควร   ความสําคัญในสิ่งควรวา 
ไมควร   ความสําคัญในสิ่งไมมีโทษวามีโทษ    ความสําคัญในสิ่งมีโทษวา 
ไมมีเทษ   ความรําคาญ    กิริยาที่รําคาญ    ความเปนผูรําคาญ    ความเดือด 
รอนจิต   ความกลุมใจเห็นปานน้ี    เรยีกวา   ความรําคาญ.    อีกอยางหนึ่ง 
ความรําคาญ   ความเดือดรอนจิต   ความกลุมใจ     ยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ 
๒   ประการ   คือเพราะกระทําและไมกระทํา.  
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           ความรําคาญ   ความเดือดรอนจิต   ความกลุมใจ   ยอมเกดิข้ึนเพราะ 
กระทํา    และเพราะไมกระทําอยางไร    ความรําคาญ    ความเดือดรอนจิต 
ความกลุมใจ     ยอมเกิดข้ึนวา     เราทํากายทุจริต     เราไมไดทํากายสุจริต 
เราทําวจีทุจริต   เราไมไดทําวจีสุจริต   เราทํามโนทุจริต  เราไมไดทํามโน- 
สุจริต   เราทาํปาณาติบาต   เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติปาต 
เราทําอทินนาทาน   เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากอทินนาทาน    เรา 
ทํากาเมสุมิจฉาจาร       เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวน จากกาเมสุมิจฉาจาร 
เราทํามุสาวาท   เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากมุสาวาท  เราทําปสุณา- 
วาจา     เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากปสุณาวาจา      เราทําผรุสวาจา 
เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากผรุสวาจา   เราทําสัมผัปปลาปะ    เราไม 
ไดทําเจตนาเครื่องงดเวน จากสัมผัปปลาปะ     เราทําอภิชฌา    เราไมไดทํา 
อนภิชฌา  เราทําพยาบาท  เราไมไดทําอัพยาบาท   เราทํามิจฉาทิฏฐิ   เรา 
ไมไดทําสัมมาทิฏฐิ  ความรําคาญ     ความเดือดรอนจิต    ความกลุมใจยอม 
เกิดข้ึนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง     ความรําคาญ    ความเดือดรอนจิต     ความกลุมใจ 
ยอมเกิดข้ึนวา   เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีลทัง้หลาย    เราเปนผูไม 
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย       เราเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ 
เราเปนผูไมหม่ันประกอบในความเพียรเปนเครื่องต่ืนอยู        เราเปนผูไม 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ   เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔   เราไมไดเจริญ 
สัมมัปปธาน ๔     เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔    เราไมไดเจริญอินทรีย  ๕ 
เราไมไดเจริญพละ  ๕  เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗  เราไมไดเจริญอริยมรรค 
มีองค ๘  เราไมไดกําหนดรูทุกข   เราไมไดละสมุทัย  เราไมไดเจริญมรรค  
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เราไมไดทําใหแจงซ่ึงนิโรธ.   คําวา  พึงเขารูปตัดความตรึก    ธรรมเปนที่   
อาศัยอยูแหงความตรึก    และความรําคาญ   ความวา   ภิกษุพึงเขาไปตัด 
ตัดขาด   ละ    บรรเทา    ทําใหสิ้นไป    ใหถึงความไมมี    ซึ่งความตรึก 
ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึก และความรําคาญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
พึงเขาไปตัดความตรึก  ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึกและความรําคาญ 
เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุเปนผูสํารวมจักษ ุ      ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา 
           พึงเปนผูขวนขวายในฌาน    พึงเปนผูต่ืนอยูมาก  พึงเปน 
           ผูปรารภอุเบกขา   มีจิตต้ังมั่น  และพึงเขาไปตัดความตรึก 
           ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึกและความรําคาญ. 
    [๙๗๕]  ภกิษุลูกตักเตือนดวยวาจา  พึงเปนผูมีสติชอบใจ  พึง 
           ทําลายความเปนผูกระดางในสพรหมจารีทัง้หลาย      พึง 
           เปลงวาจาอันเปนกุศล    ไมพึงเปลงวาจาเกินขอบเขต   ไม 
           พึงคิดเพ่ือธรรม  คือการวากลาวซ่ึงชน. 
 

                         วาดวยการยินดีในการตักเตือน 
           [๙๗๖]  คําวา  ถูกตักเตือน ในคําวา  ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา 
พึงเปนผูมีสติชอบใจ  ความวา  พระอุปชฌายะ  พระอาจารย   พระเถระ 
ปูนอุปชฌายะ  พระเถระปูนอาจารย   มิตรผูเคยเห็นกัน    ผูที่เคยคบกันมา 
หรือสหาย  ตักเตือนวา  ทานผูมีอายุ   กรรมนี้ไมควรแกทาน   กรรมน้ียัง 
ไมถึงแกทาน  กรรมนี้ไมเหมาะแกทาน   กรรมนีไ้มงดงามแกทาน   ภิกษุ  
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ผูถูกตักเตือนนั้น  พึงเขาไปต้ังสติยินดี  ชอบใจ  เบิกบานใจ  อนุโมทนา 
อยากได  ประสงค   ปรารถนา   รกัใคร   ติดใจ   ซึ่งความตักเตือนน้ัน 
เหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเปนสาวเปนหนุม  กําลังเจริญ  ชอบแตงตัว  อาบนํ้า 
ดําเกลาแลว   ไดพวงมาลัยดอกบัวก็ดี    พวงมาลัยดอกมะลิก็ดี   พวงมาลัย 
ดอกลําดวนก็ดี   รับดวยมือท้ังสองแลว  เอาวางไวบนศีรษะ  ซึ่งเปนอวัยวะ 
สูงสุด  พึงยินดี  ชอบใจ  เบิกบานใจ   อนุโมทนา   อยากได  ประสงค 
ปรารถนา  รกัใคร   ติดใจ  ฉันใด  ภิกษุผูถูกตักเตือนนั้น      พึงเขาไปต้ัง 
สติยินดี  ชอบใจ  เบิกบานใจ  อนุโมทนา  อยากได  ประสงค   ปรารถนา 
รักใคร    ติดใจ  ซึ่งความตักเตือนน้ัน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   บุคคลพึงเห็นผูใด  ผูแสดงโทษ  กลาวขมขี่   มีปญญา 
           วาเปนเหมือนบุคคลผูชี้บอกขมุทรัพยให    พึงคบหาบคุคล 
           เชนนั้น  ผูเปนบัณฑิต   เมื่อคบบัณฑิตเชนนั้น    มีแตคุณ 
           อันประเสริฐ    ไมมีโทษลามกเลย     บุคคลพึงกลาวสอน 
           พึงพร่ําสอน   และพึงหามจากธรรมของอสัตบุรุษ  บุคคล 
           นั้นเปนที่รักของพวกสัตบุรุษเทาน้ัน      เปนที่ชังของพวก 
           อสัตบุรุษ  ดังน้ี. 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา  พึงเปนผูมีสติชอบใจ. 
           [๙๗๗]  ชื่อวา  สพรหมจาร ี    ในคําวา    พึงทําลายความเปนผู 
กระดางในสพรหมจารีทัง้หลาย  คือ บุคคลท่ีมีกรรมเปนอันเดียวกัน    ม ี
อุเทศเปนอันเดียวกัน     มสีิกขาเสมอกัน.   คําวา    พึงทําลายความเปนผู 
กระดางในสพรหมจารีทัง้หลาย   ความวา   พึงทําลายความเปนผูมีจิตอัน  
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ความโกรธกระทบเขาแลว   ความเปนผูมีจิตกระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย  
คือพึงทําลายความกระดางแหงจิตท้ัง  ๕      พึงทําลายความกระดางแหงจิต 
ทั้ง  ๓  พึงทุบ  ทําลาย  กาํจัด  ซึ่งความกระดางเพราะราคะ   ความกระดาง 
เพราะโทสะ   ความกระดางเพราะโมหะ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงทําลาย 
ความเปนผูกระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย. 
 

                     วาดวยขอบเขตการเปลงวาจา  ๒  อยาง 
           [๙๗๘]   คําวา   พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล   ไมพึงเปลงวาจาเกิน 
ขอบเขต    ความวา    พึงเปลงวาจาอันเกิดข้ึนแตญาณ     คือ     พึงเปลง 
เปลงออก  เปลงออกดี   ซึ่งวาจาอันประกอบดวยอรรถ   อันประกอบดวย 
ธรรม  ซึ่งเปนวาจาประกอบดวยประโยชน   มีที่อางอิง  มีที่สุด    ตามกาล 
อันควร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  พึงเปลงวาจาที่อันเปนกุศล. ชื่อวา ขอบ 
เขต   ในคําวา    ไมพึงเปลงวาจาเกินขอบเขต   ไดแก   ขอบเขต ๒ อยาง 
คือขอบเขตกาล ๑   ขอบเขตศีล ๑. 
           ขอบเขตกาลเปนไฉน   ภิกษุไมพึงกลาววาจาลวงเกินกาล    ไมพึง 
กลาววาจาลวงเกินเวลา     ไมพึงกลาววาจาลวงเกินกาลและเวลา      ไมพึง 
กลาววาจาท่ียังไมถึงกาล   ไมพึงกลาววาจาท่ียังไมถึงเวลา  ไมพึงกลาววาจา 
ที่ยังไมถึงกาลและเวลา. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   ก็ผูใด   เมื่อยงัไมถึงกาลอันควร   ยอมกลาววาจาเกิน 
           เวลา     ผูนั้นยอมถูกฆานอนอยู    เหมือนลกูของนางนก 
           ดุเหวาท่ีนางกาเลี้ยงไวฉะนั้น   ดังน้ี. 
นี้ชื่อวา  ขอบเขตกาล.  
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           ขอบเขตศีลเปนไฉน   บุคคลผูกําหนัดไมควรกลาววาจา  ผูโกรธ 
เคืองไมควรกลาววาจา   ผูหลงไมควรกลาววาจา    แลไมควรกลาว    บอก 
พูด  แสดง   แถลง   ซึ่งมุสาวาท   ปสุณาวาจา   ผรุสวาจา   สัมผัปปลาปะ 
นี้ชื่อวา  ขอบเขตศีล.  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงเปลงวาจาเปนกุศล  ไม 
พึงเปลงวาจาเกินขอบเขต. 
 

                               ไมควรคิดที่จะวาเขาดวยศีลวิบัติ 
           [๙๗๙]   ชื่อวา  ชน  ในคําวา  ไมพึงคิดเพ่ือธรรมคือการวากลาว 
ซึ่งชน  คือ  บุคคลท่ีเปนกษัตริย   เปนพราหมณ   เปนแพศย  เปนศูทร 
เปนคฤหัสถ  เปนบรรพชติ  เปนเทวดา  เปนมนุษย  ภิกษุไมพึงคิด  คือ 
ไมพึงยังความคิดใหเกิดข้ึน    ไมพึงยังความดําริแหงจิตใหเกิดข้ึน    ไมพึง 
ยังมนสิการใหเกิดข้ึนเพ่ือการกลาว  การคอนวา   การนินทา   การติเตียน 
การไมสรรเสริญ   การไมพรรณนาคุณแหงชน  ดวยศีลวิบัติ   ดวยอาจาร- 
วิบัติ   ดวยทิฏฐิวิบัติ   หรอืดวยอาชีววิบัติ    เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ไมพึง 
คิดเพ่ือธรรมคือการวากลาวซึ่งชน    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา 
                   ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา  พึงเปนผูมีสติชอบใจ  พึง 
           ทําลายความเปนผูกระดางในสพรหมจารีทัง้หลาย      พึง 
           เปลงวาจาอันเปนกุศล    ไมพึงเปลงวาจาเกินขอบเขต   ไม 
           พึงคิดเพ่ือธรรม  คือการกลาววาซ่ึงชน.  
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    [๙๘๐]  ลําดับตอไป   ภกิษุพึงเปนผูมีสติศึกษา     เพ่ือกําจัด  
           ราคะเหลาใด  ราคะเหลาน้ัน    เปนธุลี  ๕  ประการในโลก  
           พึงปราบปราม    ราคะในรูป    เสียง   กลิ่น   รส   และ 
           ผัสสะ. 
 

                                     วาดวยธุลี  ๕  ประการ 
           [๙๘๑]   บทวา   อถ   ในคําวา  ลําดับตอไป...ราคะเหลาน้ัน  เปน 
ธุลี  ๕  ประการในโลก   เปนบทสนธิ  เปนบทอุปสัค    เปนบทปทปูรณะ 
เปนศัพทประชุมอักขระ  เปนศัพทสละสลวยดวยพยัญชนะ  เปนลําดับบท. 
คําวา  ธุลี  ๕  ประการ    คือราคะในรูป    ราคะในเสียง    ราคะในกลิ่น 
ราคะในรส   ราคะในโผฏฐัพพะ.  อน่ึง   ไดแกราคะดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา 
                   ราคะเรากลาววาเปนธุลี     มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. 
           คําวา  ธุลี   เปนชื่อของราคะ    บัณฑิตทั้งหลายนั้นละธุลี 
           นี้แลว  ยอมอยูในศาสนาแหงพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. 
                   โทสะเรากลาววาเปนธุลี   มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. 
           คําวา  ธุลี   เปนชื่อของโทสะ  บณัฑิตท้ังหลายนั้นละธุลี.  
           นี้แลว   ยอมอยูในศาสนาแหงพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. 
                   โมหะเรากลาววาเปนธุลี    มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. 
           คําวา   ธุล ี  เปนชื่อของโมหะ.  บัณฑิตทั้งหลายน้ัน   ละ 
           ธุลีนี้แลว   ยอมอยูในศาสนาแหงพระพุทธเจาผูปราศจาก 
           ธุลี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 625 

คําวา  ในโลก    คือ  ในอบายโลก    มนษุยโลก    เทวโลก    ขันธโลก   
ธาตุโลก    อายตนโลก    เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา  ลําดับตอไป... ราคะ 
เหลาน้ันเปนธุลี  ๕  ประการในโลก. 
           [๙๘๒]  คําวา    ราคะเหลาใด    ในคําวา    ภิกษุพึงเปนผูมีสติ  
ศึกษาเพ่ือกําจัดราคะเหลาใด    ความวา    ราคะในรูป     ราคะในเสียง 
ราคะในกลิ่น    ราคะในรส   ราคะในโผฏฐัพพะ.    คําวา    เปนผูมีสติ 
ความวา  ความระลึก   ความระลึกถึง   ความระลึกเฉพาะ  สติความระลึก 
ความทรงจํา   ความไมเลื่อนลอย   ความไมหลงลืม   สตินทรีย   สติพละ 
สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค  เอกายนมรรค  นี้เรยีกวา  สติ.  ภิกษุเปนผูถึง 
เขาไปถึง   เขาไปถึงพรอม   ไปใกล  ไปใกลพรอม   ประกอบดวยสตินี้ 
ภิกษุนั้นเรียกวา  มีสติ. 
           สิกขา  ในคําวา  พึงศึกษา  มี ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา  อธจิิตต- 
สิกขา  อธิปญญาสิกขา  อธิศีลสิกขาเปนไฉน ฯลฯ    นีช้ื่อวา  อธิปญญา 
สิกขา. 
           คําวา  พึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดราคะเหลาใด  ความวา บุคคล 
ผูมีสติ    พึงศึกษาแมอธิศีล   ศึกษาแมอธิจิต   ศึกษาแมอธิปญญา   เพ่ือ 
กําจัด   เพ่ือกําจัดเฉพาะ   เพ่ือละ  เพ่ือสงบ  เพ่ือสละคืน  เพ่ือระงับ   ซึ่ง 
ราคะเหลาใด คือ ราคะในรูป  ราคะในเสียง   ราคะในกลิ่น   ราคะในรส 
ราคะในโผฏฐัพพะ   นึกถงึอยู   ชื่อวา พึงศึกษาสิกขา ๓ นี้   รูกช็ื่อวาพึง 
ศึกษา ฯลฯ  ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจง    ก็ชื่อวาพึงศึกษา   พึง 
ประพฤติเอ้ือเฟอ    พึงประพฤติเอ้ือเฟอดวยดี    สมาทาน    ประพฤติไป 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดราคะเหลาใด.  
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           [๙๘๓]  คําวา   พึงปราบปรามราคะเหลาน้ัน   คือ   ราคะในรูป 
เสียง  กลิ่น  รส  และผัสสะ  ความวา  พึงปราบ  ปราบปราม  ครอบงํา 
ครอบงําเฉพาะ   กําจัด  ย่าํยี   ซึ่งราคะในรูป   เสียง   กลิ่น   รส    โผฏ- 
ฐัพพะท้ังหลาย  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  พ่ึงปราบปรามราคะเหลานั้น   คือ 
ราคะในรูป   เสียง   กลิ่น   รส   และผัสสะ    เพราะเหตุนั้น    พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ลําดับตอไป   ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดราคะ  
           เหลาใด  ราคะเหลาน้ันเปนธุลี  ๕ ประการในโลก    ภิกษ ุ
           พึงปราบปรามราคะเหลาน้ัน    คือราคะในรูป  เสียง   กลิ่น 
           รส  และผัสสะ. 
    [๙๘๔]  ภกิษุเปนผูมีสติ  มีจิตพนวเิศษดีแลว พึงกําจัดฉันทะ 
           ในธรรมเหลาน้ัน   ภิกษุนั้น      เมื่อกําหนดพิจารณาธรรม 
           โดยชอบตามกาล    เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดขึ้น    พึง 
           กําจัดความมืดเสีย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดังน้ี. 
           [๙๘๕]  คําวา    เหลาน้ัน    ในคําวา    พึงกําจัดฉันทะในธรรม 
เหลาน้ัน  ความวา  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ.  ชื่อวาฉันทะ 
คือความพอใจในกาม   ความกําหนัดในกาม   ความเพลินในกาม   ความ 
ปรารถนาในกาม  ความเสนหาในกาม   ความเรารอนในกาม   ความหลง 
ในกาม   ความติดใจในกาม  กามโอฆะ   กามโยคะ   กามุปาทาน   กาม- 
ฉันทนิวรณในกามทั้งหลาย.     คําวา    พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลาน้ัน 
ความวา   พึงกําจัด    กําจัดเฉพาะ   ละ   บรรเทา   ทําใหสิ้นไป   ใหถึง  
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ความไมมี  ซึ่งฉันทะในธรรมเหลานั้น  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  พึงกําจัด   
ฉันทะในธรรมเหลาน้ัน. 
           [๙๘๖]   ชื่อวา  ภิกษุ  ในคําวา  ภิกษุเปนผูมสีติ  มีจิตพนวิเศษ 
ดีแลว  คือภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน  หรือภิกษุผูเสขะ.  คําวา มีสติ ความวา 
ความระลึก  ความระลึกถึง ฯลฯ  สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค 
นี้เรียกวา  สติ.  ภิกษุเปนผูเขาถึง  ฯลฯ    ประกอบดวยสตินี้     ภิกษุนั้น 
เรียกวามีสติ.  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ภิกษุเปนผูมีสติ.  คําวา  เปนผูมีจิต 
พนวิเศษดีแลว     ความวา   จิตของภิกษุผูเขาปฐมฌาน   พน    พนวิเศษ 
พนวิเศษดีแลวจากนิวรณทั้งหลาย.  จิตของภิกษุผูเขาทุติยฌาน  พน  พน- 
วิเศษ  พนวิเศษดีแลวจากวิตกและวิจาร.  จิตของภิกษุผูเขาตติยฌาน พน 
พนวิเศษ  พนวิเศษดีแลวจากปติ.  จิตของภิกษุผูเขาจตุตถฌาน  พน  พน- 
วิเศษ  พนวิเศษดีแลวจากสุขและทุกข.   จิตของภิกษุผูเขาอากาสานัญจาย- 
ตนฌาน  พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา  นานัตต- 
สัญญา.  จิตของภิกษุผูเขาวิญญานัญจายตนฌาน  พน  พนวิเศษ  พนวิเศษ- 
ดีแลวจากอากาสานัญจายตนสัญญา. จิตของภิกษุผูเขาอากิญจัญญายตนฌาน 
พน   พนวิเศษ  พนวิเศษดีแลวจากวิญญาณัยจายตนสัญญา.  จิตของภิกษุผู 
เขาเนวสัญญานาสัญญาตนฌาน  พน   พนวิเศษ  พนวิเศษดีแลวจากอากิญ- 
จัญญจายตนสัญญา.   จิตของพระโสดาบัน  พน  พนวิเศษ  พนวิเศษดีแลว 
จากสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สลีัพพัตตปรามาส  ทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  และ 
จากเหลากิเลสท่ีต้ังอยูในฝายเดียวกันกับวิจิกิจฉาเปนตนนั้น.   จิตของพระ- 
สกทาคามี  พน    พนวิเศษ  พนวิเศษดีแลวจากกามราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย 
อยางหยาบ        และจากเหลากิเลสที่ต้ังอยูในฝายเดียวกันกับกามราคานุสัย   
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เปนตนนั้น.   จิตของพระอนาคามี   พน   พนวิเศษ  พนวิเศษดีแลวจาก   
กามราคสังโยชน    ปฏิฆสังโยชน    จากกามราคานุสัย     ปฏฆิานุสัยสวน 
ละเอียด        และจากเหลากิเลสที่ต้ังอยูในฝายเดียวกันกับกามราคสังโยชน 
เปนตนนั้น.   จิตของพระอรหันต   พน  พนวิเศษ   พนวิเศษดีแลวจาก 
รูปราคะ  อรปูราคะ  มานะ  อุทธจัจะ  อวิชชา  มานานุสัย  ภวราคานุสัย 
อวิชชานุสัย   เหลากิเลสที่ต้ังอยูในฝายเดียวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น และ 
จากสรรพนิมิตภายนอก.    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภิกษุเปนผูมีสติ    มีจิต  
พนวิเศษดีแลว. 
 

        วาดวยจิตที่เปนกาลของสมถะและวิปสสนา 
           [๙๘๗]   คําวา  ตามกาล ในคําวา ภิกษุนั้น  เมื่อกําหนดพิจารณา 
ธรรมโดยชอบตามกาล    ความวา    เม่ือจิตไมฟุงซานเปนกาลของสมถะ 
เมื่อจิตต้ังม่ันเปนกาลของวิปสสนา. 
           สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                   โยคีผูใด     ยอมประคองจิตในกาล    ยอมขมจิตใน 
           กาลอืน่   ยอมใหจติรื่นเริงโดยกาล   ยอมต้ังจิตไวในกาล 
           ยอมวางเฉยตามกาล  โยคีผูนั้น   ชื่อวาเปนผูฉลาดในกาล 
           ความประคองจิตควรมีในกาลไหน    ความขมจิตควรมใีน 
           กาลไหน  กาลเปนที่ใหจิตรื่นเรงิควรมีในกาลไหน   และ 
           กาลของสมถะเปนกาลเชนไร   บัณฑิตยอมแสดงกาลเปน 
           ที่วางเฉยแหงจิตของโยคีบุคคลอยางไร    เมือ่จิตของโยคี 
           บุคคลยอหยอน    เปนกาลที่ควรประคองไว   เมื่อจิตของ  
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           โยคีบุคคลฟุงซานเปนกาลที่ควรขมไว   โยคีบุคคลพึงยัง 
           จิตท่ีถึงความแชมช่ืนใหรื่นเริงในกาลน้ัน        จิตเปน 
           ธรรมชาติรื่นเริงไมยอหยอน    ไมฟุงซาน    ยอมมใีนกาล 
           ใด    กาลนั้นเปนกาลของสมถะ     ใจพึงยินดีในภายใน 
           อุบายนั้นนั่นแหละ    จิตเปนธรรมชาติต้ังมั่น     ยอมมีใน 
           กาลใด  ในกาลนั้น   โยคีบุคคลพึงวางเฉยไวซึ่งจิตที่ต้ังมั่น 
           แลวดวยปญญา  ธีรชนผูรูแจงกาล  ทราบกาล      ฉลาดใน 
           กาล    พึงกําหนดอารมณอันเปนนิมิตของจติ   ตลอดกาล 
           ตามกาล  อยางน้ี. 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภิกษุนั้น... ตามกาล.  คําวา  เมื่อกําหนดพิจารณา 
ธรรมโดยชอบ     ความวา   เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบ    สังขาร 
ทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ฯลฯ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับไปเปน 
ธรรมดา  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบ. 
           [๙๘๘]  คําวา  มจีิตเปนธรรมเอกผุดขึ้น   ในคําวา   เปนผูมีจิต 
เปนธรรมเอกผุดขึ้น    พึงกําจัดความมืด     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดังน้ี    ความวา   เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง   มจิีตไมฟุงซาน   มีใจไม 
กวัดแกวง   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดข้ึน.  คําวา 
ภิกษุนั้นฟงคําจัดความมืด  ความวา    พึงขจัด    กําจัด   ละ    บรรเทา 
ทําใหสิ้นไป    ใหถึงความไมมี    ซึ่งความมืดคือราคะ    ความมืดคือโทสะ 
ความมืดคือโมหะ  ความมืดคือมานะ  ความมืดคือทิฏฐิ  ความมืดคือกิเลส  
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ความมืดคือทุจริต  อันทําใหบอด  ทําใหไมมีจักษุ   ทําใหไมมีฌาน   ดับ 
ปญญา   เปนฝกฝายความลําบาก  ไมใหเปนไปเพ่ือนิพพาน. คําวา  ภควา 
เปนคําเครื่องกลาวดวยความเคารพ.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ภควา  เพราะ- 
อรรถวา   ผูทําลายราคะ  ทําลายโทสะ  ทําลายโมหะ ทําลายมานะ  ทําลาย 
ทิฏฐิ  ทําลายเส้ียนหนาม  ทําลายกิเลส  เพราะอรรถวา  ทรงจําแนก  ทรง 
แจกแจง  ทรงจําแนกเฉพาะซ่ึงธรรมรัตนะ   เพราะอรรถวา  ทรงทําท่ีสุด 
แหงภพท้ังหลาย    เพราะอรรถวา   มพีระกายอันทรงอบรมแลว    มีศลีอัน 
อบรมแลว   มีจิตอันอบรมแลว  มีปญญาอันอบรมแลว. 
           อน่ึง     พระผูมีพระภาคเจาทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ 
และปาทึบอันสงัด    มีเสียงนอย    ปราศจากเสียงกึกกอง    ปราศจากชน 
ผูสัญจรไปมา   เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย    สมควรแกการหลีกออก 
เรน  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา ภควา. 
           อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงจีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงอธิศีล  อธิจิต   อธิปญญา 
อันมีอรรถรส  ธรรมรส   วิมุตติรส  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงฌาน ๔    อัปปมัญญา ๔ 
อรูปสมาบัติ      เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘  อภิภายตนะ ๘ 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสมาบัติ        เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา  ภควา.  
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           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา  ๑๐  กสิณ- 
สมาบัติ  ๑๐    อานาปานสติสมาธิ    อสุภสมาบัติ   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ภควา. 
           อน่ึง     พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน   ๔    สัมมัป- 
ปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗   อริยมรรค 
มีองค ๘  เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา  ภควา. 
           อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ  ๑๐  เวสา- 
รัชญาณ ๔  ปฏิสัมภิทา   ๔   อภิญญา ๖    พุทธธรรม ๖    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา ภควา.  พระนามวา  ภควา นี้  พระมารดา พระบิดา พระภาดา 
พระภคินี  มิตร  อํามาตย  พระญาติสาโลหิต  สมณพราหมณ เทวดา มิได 
เฉลิมให   พระนามวา ภควา นี้  เปนวิโมกขันติกนาม   (พระนามมีใน 
อรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค)    เปนสัจฉิกาบัญญัติ    พรอมดวยการ 
ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิพฤกษ  ของพระผูมีพระภาคเจา 
ทั้งหลายผูตรัสรูแลว  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน   พึงกําจัดความมืด    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดังน้ี     เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                   ภิกษุเปนผูมสีติ   มีจิตพนวิเศษแลว  พึงกําจัดฉันทะใน 
           ธรรมเหลาน้ัน   ภกิษุนั้น   เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดย 
           ชอบตามกาล     เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผดุขึ้น   พึงกําจัด 
           ความมืด  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวาดังน้ี   ฉะนี้แล. 
                           จบสารีปุตตสุตตนิทเทสท่ี  ๑๖ 
                   สุตตนิทเทส  ๑๖ นิทเทสในอัฏฐกวรรคจบบริบรูณ  
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                    อรรถกถาสารีปุตตสุตตนิทเทสที่  ๑๖   

           พึงทราบวินิจฉัยในสารีปุตตสุตตนิทเทสท่ี  ๑๖  มีคําเริ่มตนวา 
น เม ทฏิโ  ขาพเจาไมเคยเห็นเลย ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา  อิโต  ปุพฺเพ  กอนแตนี้   คือ   กอนแตพระ- 
ศาสดาเสด็จหยั่งลงที่สังกัสสนครนี้.   บทวา   วคฺคุวโท  คือ  มกีระแสเสียง 
อันไพเราะ.    บทวา   ตุสิตา คณิมาคโต    พระศาสดาเสด็จจากดุสิตมาสู 
ความเปนคณาจารย  คือเสด็จมาจากดุสิต  เพราะเคลื่อนจากดุสิตมาสูครรภ 
พระมารดา. ชื่อวา คณี   เพราะเปนคณาจารย หรอืวาเสด็จมาจากเทวโลก 
ชื่อวา  ดุสิต.  เพราะเปนที่ยินดี  แลวมาเปนคณาจารย. หรือวาเสด็จมาเปน 
คณาจารยของพระอรหันตทั้งหลายผูยินดีแลว. 
           บทวา อิมินา จกฺขนุา  ดวยจักษุนี้    คือ  ดวยมังสจักษุตามปกติอัน 
เนื่องอยูในอัตภาพนี้.    บทวา  อิมินา  อตฺตภาเวน  คือ  ดวยอัตภาพครั้ง 
สุดทายนี้.     บทวา  ตาวตึสภวเน  คือ  ในสวรรคชัน้ดาวดึงส.    บทวา 
ปาริจฺฉตฺตกมูเล    ณ  ควงไมปาริฉัตตกะ  คือภายใตไมทองหลาง.  บทวา 
ปณฺฑุกมฺพลสิลาย    ปณฑุกัมพลสิลาอาสน    คือหลังแผนหินเชนกับผา 
กัมพลสีแดง.     บทวา  วสฺส  วุฏโ   คือ  ประทับจําพรรษา.      บทวา 
เทวคณปริวุโต    อันหมูเทวดาหอมลอมแลว.    บทวา โอติณฺโณ    คือ 
เสด็จลงแลว.  บทวา  อมิ  ทสฺสน  ปุพฺเพ  คือ  เวนการเห็นครั้งน้ี  ไม 
เคยเห็นมากอนเลย.  บทวา น  ทิฏโ  คือ  ไมเคยเห็นในกาลอ่ืน.  บทวา 
ขตฺติยสฺส  วา    คือ  ไมเคยไดยินตอกษัตริยตรัสบอก.    แมในพราหมณ 
เปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  มธุรวโท     มีพระกระแสเสียงอัน 
เสนาะดังตอไปนี้. 
           ชื่อวา  มีพระกระแสเสียงอันเสนาะ     เพราะพระศาสดาตรัสไพเราะ 
สมบูรณดวยพยัญชนะ.   ชื่อวา  มีกระแสเสียงเปนท่ีต้ังแหงความรัก  เพราะ 
พระองคตรัสชวนใหเกิดความรัก   ควรแกความรัก.   ชื่อวา   มพีระกระแส 
เสียงดูดดื่มหทัย  เพราะพระองคตรัสดูดดื่มหทัยซึ้งเขาไปในดวงจิต  ชื่อวา 
มีพระกระแสเสียงเพราะดุจนกการเวก      เพราะพระองคมีพระกระแสเสียง 
ไพเราะดุจนกการเวก.    บทวา  วิสฺสฏโ  จ  เปนเสียงไมขัดของ    คือ 
ไมแหบเครือ    ไมติดขัด.      บทวา   วิฺเยฺโย   จ  เปนเสียงที่ผูฟงรู 
ไดงาย  คือชัดเจน.    บทวา  มฺชุ จ   เปนเสียงไพเราะ    คือออนหวาน. 
บทวา  สวนีโย  จ  เปนเสียงนาฟงคือเสนาะ.   บทวา พินฺทุ  จ  คือ  เปน 
เสียงกลมกลอม.       บทวา   อวิสาร ี  จ   เปนเสียงไมแปรง    คือไมพรา. 
บทวา คมฺภีโร  จ  เปนเสยีงลึก  คือซ้ึง. บทวา  นินนฺาทิ จ  เปนเสียงกอง 
คือมีกังวาน.    บทวา  อสสฺ   คือ  ของพระศาสดาพระองคนั้น.    บทวา 
พหิทฺธา   ปรสิาย   คือ   ภายนอกบริษัท.    บทวา   น  นิจฺฉรติ    คือ 
ไมออกไป.     เพราะอะไร.     เพราะพระผูมีพระสุรเสียงเสนาะเห็นปานน้ี  
จงอยาหายไปโดยไมมีเหตุผล.    บทวา  พฺรหมฺสโร  มีพระสุรเสยีงเหมือน 
พรหม   คือชนเหลาอ่ืนมีเสียงขาดไปบาง  มีเสียงแตกไปบาง   มีเสียงเหมือน 
กาบาง.   แตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้   มีพระสุรเสียงเชนกับเสียงของ 
มหาพรหม.   เพราะเสียงของมหาพรหมแจมใส    เพราะไมแหบเครือดวยดี 
และเสมหะ.      แมกรรมที่พระองคทรงกระทําไว     ก็ทําใหทีต้ั่งของเสียง 
บริสุทธิ์.     เสียงต้ังข้ึนต้ังแตพระนาภี     เพราะเปนที่ต้ังบริสุทธิ์จึงแจมใส  
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ต้ังข้ึนประกอบดวยองค  ๘    ชื่อวา    มีพระกระแสเสียงดุจเสียงนกการเวก  
เพราะตรัสดุจเสียงนกการเวก.     อธิบายวา    มีพระสุรเสียงไพเราะเหมือน 
เสียงรองของนกการเวก. 
           บทวา   ตาเรติ   ใหขาม     คือใหพนที่อันไมปลอดภัย.     บทวา 
อุตฺตาเรติ   ขามข้ึน   คือขามใหถึงพ้ืนท่ีอันปลอดภัย.    บทวา  นิตฺตาเรติ 
ขามออก    คือขามใหเลยท่ีอัน ไมปลอดภัย.    บทวา  ปตฺตาเรติ    ขามพน 
คือกําหนดขาม.   อธิบายวา   ขามเหมือนเอามือจับ.   การขามการขามข้ึน 
เปนตนทั้งหมดนี้       เปนที่ต้ังในท่ีอันปลอดภัยนั่นเอง      เพราะเหตุนั้น 
พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา ใหถึงพ้ืนที่อันเปนที่ปลอดภัย.  บทวา สตฺเต  
ไดแก  เวไนยสัตว.        ความกันดารคือชาตินั่นแล  ชื่อวา  ชาติกันดาร 
เพราะรกชัฏมาก   เพราะไมมีประโยชนมาก   และเพราะขามไปไดยาก.  ซึ่ง 
ชาติกันดารน้ัน.  บทวา คณสฺส   สุสสฺูสติ  คือ คณะยอมต้ังใจฟงพระองค. 
บทวา  โสต  โอทหติ  เง่ียหูฟง  คือเง่ียหูประสงคจะฟง.  บทวา อฺาจิตฺต   
อุปฏเปติ  คือ  เขาไปต้ังใจเพ่ือประสงคจะรู. 
           บทวา  คณ  อกุสลา  วุฏาเปตฺวา      พระองคยังคณะใหออกจาก 
อกุศล  คือยังหมูชนใหออกจากอกุศล  คือความไมฉลาด.   บทวา  กุสเล 
ปติฏาเปติ  คือ ใหต้ังอยูในกุศลอันเปนความฉลาด.  บทวา  สงฺฆี  ชื่อวา 
สังฆี   เพราะมีหมูโดยเปนชุมนุมใหญ.  ชื่อวา  คณี  เพราะมีคณะโดยมี 
บริษัท.  ชื่อวา  คณาจริโย   เพราะเปนอาจารยของคณะ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ีสอง    ตอไป. 
           บทวา สเทวกสฺส   โลกสฺส  ยถา ทิสฺสติ   ความวา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา      ยอมปรากฏแมแกมนุษยทั้งหลาย     ดุจปรากฏแกโลกพรอมท้ัง  
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เทวโลก.   หรือปรากฏโดยแทจริง   โดยไมวิปริต   ดุจปรากฏแกโลกพรอม 
ดวยเทวโลก.   บทวา จกฺขมุา  ผูมีพระจักษุอุดม.  บทวา เอโก  คือ เปน 
บุคคลเอกดวยคุณธรรมอันไดแกบรรพชาเปนตน.      บทวา  รตึ   คือ  ม ี
ความยินดีตอเนกขัมมะเปนตน. 
           บทวา  ปฏิรูปโก  คือ  กุณฑลทีท่ําดวยทองคํา.   บทวา   มตฺติกา- 
กุณฺฑโล คือ ดุจกุณฑลที่ทําดวยดิน.  บทวา โลหมาโสว   สุวณฺณจฺฉนฺโน 
คือ  เหมือนเหรียญมาสกโลหะหุมดวยทองคํา.   บทวา ปริวารจฺฉนฺนา  คือ 
อันบริวารหอมลอม.   บทวา อนฺโต  อสุทฺธา  คือ  สมณพราหมณทั้งหลาย 
ผูไมบริสุทธิ์  ณ ภายใน  ดวยกิเลสมีราคะเปนตน.   บทวา พหิ โสภมานา 
คือ งามแตภายนอกดวยจีวรเปนตน.  บทวา อกปฺปตอิริยาปถา จ  มีพระ- 
อิริยาบถมิไดกําเริบ      คือมีพระอิริยาบถมิไดสละออกไปแลว.      บทวา 
ปณิธิสมิปนฺนา  ความวา มีความปรารถนาบริบูรณ.  บทวา วิสุทฺธสทฺโท 
ความวา  มีพระกิตติศัพทบริสุทธิ์.   อธิบายวา  มีชื่อเสียงยกยองตามความ 
เปนจริง.   บทวา ภฏกิตฺติสทฺทสิโลโก  ทรงเพียบพรอมดวยพระเกียรติยศ 
และชื่อเสียง         คือทรงไดรับพระเกียรติยศและความสรรเสริญเปนปกติ. 
หากถามวา มีพระกิตติศัพทในที่ไหน.  ตอบวา  ในที่ที่กลาวไวพิสดารแลว 
โดยนัยมีอาทิวา  ในนาคพิภพ  และสุบรรณพิภพ.  บทวา  ตโต  จ  ภิยฺโย 
และยิ่งกวานั้น   คือพระผูมีพระภาคเจาทรงปรากฏย่ิงกวานั้น   คือย่ิงกวาที่ 
กลาวแลว  ดวยอํานาจของเวไนยสัตว. 
           บทวา สพฺพ  ราคตม  คือ  ความมืด   เพราะราคะทั้งส้ิน.   แมใน 
ความมืด  เพราะโทสะก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   บทวา อนฺธกรณ   อันทําให 
คนบอด  คือทําการปดกั้นโลกดวยปญญา.  บทวา อจกฺขุกรณ ทําใหไมมี  
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จักษุ  คือทําใหไมมีปญญาจักษุ.  บทวา อญาณกรณ  คือ ทําใหไมรูดวย 
ญาณ.      บทวา   ป ฺานิโรธิก  คือ  ทาํใหดวงตา   คือปญญาเสียไป. 
บทวา   วิฆาตปกฺขิก   อันเปนไปในฝายแหงความลําบาก   คือความเบียด- 
เบียน.  บทวา อนิพฺพานสตฺตนิก  ไมใหเปนไปเพ่ือนิพพาน   คือไมให 
เปนไปเพ่ือนิพพานอันเปนอมตะไมมีปจจัย. 
          บทวา  สพฺพนฺต  เตน โพธิาเณน  พุชฺฌิ   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสรูธรรมท่ีควรตรัสรูทั้งปวงดวยพระโพธิญาณ      คือตรัสรูธรรมทั้งส้ิน 
นั้นดวยอํานาจแหงมรรคญาณ  ๔.  ทรงรู  ตรัสรูตามดวยอํานาจแหงปฐม- 
มรรค   ไดทรงรูทั่ว   ทรงแทงตลอดดวยทุติยมรรค   ทรงบรรลุ   ตรัสรู 
พรอมซ่ึงปฏิเวธ  ดวยอํานาจแหงตติยมรรค ตรัสรูโดยชอบดวยแทงตลอด 
ไมมีสวนเหลือ  ดวยอํานาจแหงจตุตถมรรค.  ควรประกอบ ๓ บทนี้   คือ 
อธิคจฺฉิ  ทรงบรรลุเฉพาะ  ๑  ผุเสสิ  ทรงถูกตอง ๑   สจฉฺิกาสิ   ทรง 
ทําใหแจง ๑   ดวยอํานาจแหงผล.    ทรงไดเฉพาะ   ดวยอํานาจแหงปฐม- 
มรรคและทุติยมรรค  ทรงถูกตองแลว  ดวยอํานาจแหงตติยมรรค  ทรงได 
กระทําใหประจักษ   ดวยอํานาจแหงจตุตถมรรค.    อีกอยางหนึ่ง   แมทั้ง 
๓ บทนั้น   ยอมไดผลอยางหน่ึง ๆ นั่นเอง. 
           บทวา  เนกฺขมฺมรตึ  ความยินดีในเนกขัมมะ   คือความยินดีเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยบรรพชาเปนตน.    บทวา ปวิเวกรตึ  ความยินดีในความสงัด 
คือความยินดีเกิดข้ึนในความสงัดกายเปนตน.    บทวา อุปสมรตึ    ความ 
ยินดีในความสงบ   คือความยินดีในความสงบกิเลส.    บทวา สมฺโพธิรตึ  
ความยินดีในสัมโพธิญาณ  คือความยินดีเกิดข้ึนแกผูพิจารณามรรค. 
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           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๓   ดังตอไปนี้. 
           บทวา   พหูนมิธ    ปฏาน๑    ของคนหมูมากอันเนื่องในศาสนานี้ 
คือของคนหมูมากมีกษัตริยเปนตน  ผูเที่ยวปรารถนาอยูในโลกนี้.  เพราะวา 
ศิษยทั้งหลายทานเรียกวา  พทฺธ   ผูเนื่อง   เพราะมีความประพฤติเนื่องดวย 
อาจารย.   บทวา  อตฺถี   ปฺเหน   อาคม  คือ  เรามีความตองการปญหา 
จึงมา.  หรือมาดวยปญหาของผูมีความตองการ  หรือมีปญหาจึงมา. 
           ทานกลาววา พุทฺโธ   ดวยประสงคจะแสดงถึงพระพุทธเจาพระองค 
นั้น   ในบทวา  ต   พุทฺธ   แมไมมีบทวา  พุทฺโธ. 
           บทวา  สยมฺภู  ผูเปนพระสยัมภู   คือเปนเองไมมีผูแนะนําส่ังสอน. 
บทวา   อนาจริโย    ไมมใีครเปนอาจารย    เปนคําขยายความของบทวา 
สยมฺภู.    เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด   ไมมีอาจารย   ทรงรูแจง 
แทงตลอดอริยสัจดวยพระองคเอง  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จึงชื่อ 
วา สยมภู พระผูเปนเอง.  บทวา ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ ในธรรมทั้งหลาย 
อันพระองคไมเคยสดับมากอนเปนตน     เปนบทประกาศความของความท่ี 
พระองคเปนผูไมเคยมีอาจารย.    บทวา อนนุสฺสุเตสุ  คือ ไมเคยสดับมา 
แตอาจารย. บทวา สาม คือ  พระองคเอง.   บทวา  อภิสมฺพุชฺฌิ   ตรัสรู 
ยิ่ง  คือตรัสรูธรรมอันยิ่งดวยพระองคเอง.    บทวา   ตตฺถ  จ  สพฺพฺุต 
ปาปุณิ  คือ  ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูในอริยสัจนั้น.   ทานกลาว 
อยางนั้น   เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูอริยสัจ    เหมือนพระพุทธเจา 
ทั้งหลายตรัสรูอริยสัจ   ทรงเปนพระสัพพัญู   ปาฐะวา  สพฺพฺ ุต  ปตฺโต 
บาง. 
           บทวา   พเลสุ  จ  วสีภาว  ทรงถงึความเปนผุชํานาญในพลธรรม 
 
๑.  บาลีเปน  พทฺธาน.  
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ทั้งหลาย คือทรงถึงความเปนใหญในพลญาณของพระตถาคต   ๑๐  ประการ.  
พระผูมีพระภาคเจาพระองคเปนอยางนี้   พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น 
ทานเรียกวา พุทฺโธ.  พระพุทธเจาเปนสัตววิเศษ  เปนการบัญญัติข้ึนเพราะ 
อาศัยพระญาณอัน อะไร ๆ กําจัดไมได   พระนิมิตอันยอดเยี่ยม   การบรรล ุ
พระนิพพาน    และพระขันธสันดานอบรมมาแลวในธรรมท้ังปวง    หรือ 
เปนบัญญัติข้ึน  เพราะอาศัยการตรัสรูอริยสัจ    อันเปนปทัฏฐานแหงพระ- 
สัพพัญุตญาณ.    ดวยเหตุเพียงเทาน้ี     เปนอันประกาศความเปนพุทธะ 
แจมแจงแลวโดยอรรถ. 
           บัดนี้  พระสารีบุตร   เมื่อจะใหแจมแจงโดยพยัญชนะ    จึงกลาวคํา 
มีอาทิวา  พุทฺโธติ  เกนตฺเถน  พุทฺโธ.  บทวา  พุทฺโธ  ชื่อวา เปนพระ- 
พุทธเจา   เพราะอรรถวาอะไร.    ชื่อวา   เปนพระพุทธเจา   เพราะตรัสรู 
อริยสัจ  เหมือนอยางพระผูตรัสรู   ตรสัรูแลวในโลก.  ชื่อวา พระพุทธเจา 
เพราะยังหมูสัตวใหตรัสรู    เหมือนพูดกันวา  ใบไมแหง  เพราะลมพัดให 
ใบไมแหง.  สองบทวา  สพฺพฺณุตาย  พุทฺโธ   อธิบายวา  ชื่อวา  เปน 
พระพุทธเจาดวยปญญาสามารถรับรูธรรมท้ังปวง.  ชื่อวา พุทฺโธ   เพราะ 
ทรงเห็นธรรมทั้งปวง  อธิบายวา   ชื่อวา เปนพระพุทธเจา   เพราะทรง 
เห็นธรรมท้ังปวงดวยญาณจักษุ.    ชื่อวา พุทฺโธ     เพราะไมมีผูอ่ืนแนะนํา 
อธิบายวา   ชือ่วา เปนพระพุทธเจา   เพราะตรัสรูดวยพระองคเอง   มิใช 
ผูอ่ืนทําใหตรัสรู.  ชื่อวา พุทฺโธ   เพราะเปนผูเบิกบาน  อธิบายวา ชื่อวา 
เปนพระพุทธเจา  เพราะเปนผูเบิกบานดุจปทุมจากสวนชนิดทีม่ีคุณตาง ๆ. 
ชื่อวา พุทฺโธ  เพราะเปนผูสิ้นอาสวะ  อธิบายวา ชื่อวา เปนพระพุทธเจา 
เพราะเปนผูต่ืนจากหลับคือกิเลสทุกชนิด   ดวยละธรรมอันนําใหจิตกําเริบ  
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โดยปริยาย   ๖ เปนอาทิ  เหมือนบุรุษต่ืนจากส้ินสุดการนอนหลับ.   บทวา 
สงฺขา  สงฺขาต  โดยอรรถมีความอยางเดียวกัน.  บทวา  สงฺขาเตน ความ 
วา    โดยสวนของคําพูด.    ทานกลาววา    เปนผูไมมีกิเลสโดยสวนเดียว 
ทําใหวิเศษดวยคําวาโดยสวนเดียว  เพราะละกิเลสทั้งปวงพรอมดวยวาสนา 
กลาวคือไมมีกิเลสเขาไปฉาบทา      เพราะไมมีเครื่องฉาบทาคือตัณหาและ 
ทิฏฐิ.   เปนผูไมมีกิเลสดวยกิเลสทั้งปวงอันเหลือ   คือราคะ  โทสะ  และ 
โมหะ.  เพราะเปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค  (ทางทางเดียว)   คือธาตุ 
ทั้งหลายเปนประโยชนในการไป    แมเพราะตรัสรู    เพราะรูธาตุอันเปน 
ประโยชนในการไป  เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาว  ชื่อวา เปนพระพุทธเจา 
เพราะเสด็จไปสูเอกายนมรรค.   อน่ึง ในบทน้ีทานกลาวเอกายนมรรคโดย 
ชื่อวา  มคฺค  ที่กลาวโดยชือ่วา  อยน  ในหลายชื่อของ  ทาง  คือ 
           มคฺโค  ปนฺโถ  ปโถ   ปชฺโช     อฺชส  วฏมายน 
           นานา  อุตฺตรเสตุ  จ               กลฺุโล  จ  ภิส ิ  สงฺกโม. 
คําท้ังหมดน้ีเปนชื่อของทาง. 
           เพราะฉะนั้น    ทางจึงเปนทางเดียว.    อธิบายวา   ไมใชสองทาง. 
อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา   เอกายนมรรค    เพราะเปนทางอันบุคคลเดียวพึง 
ดําเนินไป.   บทวา  เอเกน คือสงัดเพราะละการคลุกคลีดวยหมู.  บทวา 
อยิตพฺโพ  คือ พึงดําเนินไป  อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อยโน  เพราะเปนเหตุ 
ไป.  อธิบายวา ไปสูนิพพานจากสังสารวัฏ.  ชื่อวา  เอกายโน  เพราะเปน 
ทางไปของคนประเสริฐ.     บทวา   เอเกส   คือ   คนประเสริฐ.  ดวยวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย  เปนผูประเสริฐที่สุดกวาสัตวทั้งปวง. เพราะ- 
ฉะน้ัน  ทานอธิบายไววา  มรรคเปนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลาน้ัน  
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เปนทางไปของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย. 
           อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  อยโน  เพราะไปถึง.   อธิบายวา  ไป  คือ 
เปนไป.    ชือ่วา    เอกายนมคฺโค    เพราะเปนทางไปในที่เดียว.    ทาน 
อธิบายวา   มรรคเปนไปในพระพุทธสาสนาแหงเดียวเทาน้ัน   ไมเปนไป 
ในที่อ่ืน.    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  เอกายโน  เพราะไปทางเดียว.   ทาน 
อธิบายวา    ในเบื้องตนแมเปนไปโดยมุขภาวหาและนัยตาง ๆ    ในเบื้อง 
ปลายก็ไปนิพพานอยางเดียวเทาน้ัน.    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  เอกายน- 
มรรค  อธิบายวา  เปนทางไปสูนิพพานอยางเดียว. ชื่อวา เปนพระพุทธ- 
เจา   เพราะเปนผูเดียวตรัสรูซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม    มิใช 
ชื่อวา    เปนพระพุทธเจาเพราะตรัสรูดวยผูอ่ืน.     ทานอธิบายไวอยางไร 
ทานอธิบายไววา ชื่อวา เปนพระพุทธเจา  เพราะตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณอันยอดเยี่ยมดวยพระองคเองเทานั้น.    คําวาชื่อวา  เปนพระพุทธเจา 
เพราะเวนจากความไมรู   เพราะไดเฉพาะความรู   นี้เปนปริยายของบทวา 
พุทฺธิ  พุทฺธ  โพโธ.  ทานอธิบายเพ่ือใหรูวา   ชื่อวา  เปนพระพุทธเจา 
เพราะทรงประกอบดวยคุณของพระพุทธเจา   เหมือนอยางพูดวา  ผาเขียว 
ผาแดง   เพราะประกอบดวยมีสีเขียวสีแดง. 
           นอกจากนั้น  ศัพทวา พุทฺโธ  ในบทมีอาทิวา  พุทฺโธติ  เนต  นาม 
พระมารดาเปนตนมิไดเฉลิมให     นีท้านกลาวไวเพ่ือใหรูวานี้เปนบัญญัติ 
ตามอรรถ.    ในบทวา  พุทฺโธ   พระมารดาเปนตนมิไดเฉลิมใหนั้น   คือ 
มิตร   สหาย   อํามาตย   คนเลี้ยงดู    ญาติฝายบิดา   สาโลหิตฝายมารดา 
สมณะ  ผูเขาถึงบรรพชา  โภวาทีพราหมณ   ผูสงบบาป  ผูลอยบาป  หรือ 
เทวดามีทาวสักกะเปนตนและพรหม   ก็มิไดเฉลิมให.   บทวา  วิโมกขฺนฺติก   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 641 

เปนวิโมกขันติกนาม  (พระนามมีในอรหัตผลและในลําดับแหงอรหัตมรรค) 
คืออรหัตมรรคอันเปนวิโมกข.   ที่สุดแหงวิโมกข  คืออรหัตผล    ความมี 
ในที่สุดแหงวิโมกขนั้น    ชื่อวา   วิโมกขัตติกะ.   เพราะวาความเปนพระ- 
สัพพัญูยอมสําเร็จดวยอรหัตมรรค.   ความสําเร็จยอมมีไดในความเกิดข้ึน 
ของพระอรหัตผล.   เพราะฉะนั้น   ความเปนพระสัพพัญู   จึงมีในที่สุด 
แหงวิโมกข.   แมเนมิตตกนามน้ัน   ก็เปนชื่อมีในทีสุ่ดแหงวิโมกข    ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  วิโมกฺขนฺติกเมต  พุทฺธาน  ภควนฺตาน.   บทวา 
พุทฺโธ  นี้  เปนวิโมกขันติกนามของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว  
           บทวา  โพธิยา   มูเล   สห   สพฺพฺุตาณสฺส   ปฏิลาภา 
ความวา      พรอมกับไดพระสัพพัญุตญาณ      ในขณะตามท่ีกลาวแลว 
ณ ควงไมมหาโพธิ.  บทวา  สจฺฉิกา  ปฺตฺติ   คือ  บัญญัติเกิดข้ึนดวย 
การทําใหแจงพระอรหัตผล     หรือดวยการทําใหแจงธรรมทั้งปวง     คือ 
บัญญัติวา พุทฺโธ.  บทวา พุทฺโธ นี้  โดยพยัญชนะ ไดแก  การประกาศ 
ความเปนพระพุทธเจา.  ตอจากนี้   บทสุดทายวา  วหสฺเสต  ภาร  ขอน้ี  
จงเปนภาระของพระองค   ยอมดําเนินไปตามบาลี   เพราะมีนัยดังไดกลาว 
แลวในที่นั้น  ๆ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๔  ดังตอไปนี้. 
           บทวา   วิชิคุจฺฉโต   เมื่อภิกษุเกลียดอยู   คืออึดอัดดวยชาติเปนตน. 
บทวา  ริตฺตมาสน   ที่นั่งอันวางเปลา   คือเตียงและต่ังอันสงัด.    บทวา 
ปพฺพตาน   คุหาสุ  วา  คือ ในถ้ําแหงภูเขาทั้งหลาย. ควรเชื่อมบทวา ริตฺต- 
มาสน  ภชโค   เสพที่นั่งอันวางเปลา.    บทวา  ชาติยา  วิชิคุจฺฉโต  คือ 
เกลียดชาติ. แมในบทวา ชราย  พฺยาธนิา  เปนตน   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน          
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           พึงทราบวินิจฉัย  ในบทวา  เสวโต  เปนตนตอไป. 
           บทวา   เสวโต    คือ   เสพ.    บทวา   นิเสวโต   คือ  เสพเสมอ. 
บทวา  สเสวโต   คือ เสพบอย ๆ.  บทวา ปฏิเสวโต  คือ  เขาไปเสพ. 
บทวา  ภชโต   คือ เสพที่นั่งอันวางเปลา.    บทวา  ปพฺพตปพฺภรา  คือ 
ทองภูเขา. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๕  ดังตอไปนี้. 
           บทวา    อุจฺจาวเจสุ    ในที่นอนสูงและตํ่า     คือเลวและประณีต. 
บทวา   อาสเนสุ  คือ   เสนาสนะมีวิหารเปนตน.  บทวา   คีวนฺโต    คือ 
รองอยู.   ปาฐะวา  กีวนฺโต  บาง.   อธิบายวา    เพราะเหตุแหงความกลัว 
ในที่นั้นมีประมาณเทาไร.    บทวา   คฺรีวนฺโต  คือ  สงเสียงอยู.    บทวา 
กุชนฺโต  คือ  เรียกอยู  ไดแก  ทําเสียงเบา ๆ.  บทวา นทนฺโต    บนัลืออยู 
คือทําเสียงดัง.    บทวา  สทฺท  กโรนฺโต    คือ  ออกเสียง.   บทวา  กติ 
มีเทาไร   เปนคําถาม.    บทวา  กิตฺตกา  มีประมาณเทาไร    เปนคําถาม 
โดยประมาณ.     บทวา    กีวตกา   มกีําหนดเทาไร   เปนคําถามกําหนด. 
บทวา   กีวพหุกา  มีประมาณเพียงไร  เปนคําถามกําหนดประมาณ.   บทวา 
เต  เภรวา    อารมณนากลัวเหลาน้ัน    คืออันตรายเกิดแตความนากลัว 
เหลาน้ัน  คืออารมณนากลัว.    บทวา กีวพหุกา  มมีากเทาไร  พระสารี- 
บุตร   เพ่ือแสดงอารมณที่ถาม    จึงแกดวยบทมีอาทิวา   สีหา   พฺยคฺฆา 
ทีป  ราชสีห  เสือโครง  เสือเหลือง  ดังนี้. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่   ๖  ดังตอไปนี้. 
           บทวา  กตี ปริสฺสายา คือ  อันตรายมีเทาไร.    บทวา อคต  ทิส 
ทิศที่ไมเคยไปคือนิพพาน.  จริงอยู  นพิพานน้ัน ชื่อวา  อคต   เพราะไม  
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เคยไป  ชื่อวา  ทิสา   เพราะควรชี้แจง.   ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา   
อคต   ทิส  ดงัน้ี.  บาลีวา  อมต  ทิส  กม็ี.   บทวา อภิสมฺภเว ความวา 
พึงบรรลุ.    บทวา  ปนฺตมฺหิ  สงัด   คือสุดเขต.  ทิศที่ไมเคยไป  แมแต 
ฝนชื่อวา  อคตปุพฺพา.  ทิศนั้นไมเคยไป  เพราะเหตุนั้น  ทิศนั้น  จึงชื่อ 
วา  อคตปุพฺพา  โดยนัยดงักลาวแลว. 
           บทวา  อมิินา  ทีเฆน  อทฺธุนา  คือ โดยกาลยาวนานน้ี.   บทวา 
สนติตฺติก   คือ  ภาชนะน้ํามันเต็มถึงขอบปากภายใน.    บทวา  อนวเสก  
คือ    มใิหไหลรด   ไดแก    ภาชนะน้ํามันที่ใสน้ํามันลงไปจนเต็มทํามิให 
ไหลรด.    บทวา   ปริหเรยฺย    พึงประคอง   คือพึงนําไป  พึงถือเอาไป. 
บทวา เอว  สจิตฺตมนุรกฺเข  พึงรักษาจิตของตนเนืองๆฉันนั้น  คือภิกษุ 
วางจิตของตนดุจภาชนะเต็มดวยนํ้ามันนั้นไวในระหวางธรรมท้ังสองอยาง 
คือดวยกายคตาสติและดวยสติอันสัมปยุตในโคจร      แลวไมฟุงซานไปใน 
โคจรภายนอกแมครูเดียวฉันใด  พระโยคาวจรผูฉลาด พึงรักษา คุมครอง 
ฉันนั้น.  เพราะอะไร.  เพราะ 
                   การฝกจิตท่ีขมไดยาก  เบา  มักตกไปในอารมณใคร 
           เปนความดี   จิตท่ีฝกแลว  จะนําความสุขมาให. 
เพราะฉะนั้น 
                   นักปราชญพึงรักษาจิตท่ีเห็นไดยาก     ละเอียดย่ิงนัก 
           มันตกไปในอารมณใคร    จิตท่ีคุมครองแลว    จะนําความ 
           สุขมาให.  
เพราะจิตน้ี 
                   ไปไกล    เท่ียวไปดวงเดียว    ไมมีรูปราง   มีถํ้าเปน 
           ที่อาศัย  ผูใดสํารวมจิตไวได  ผูนั้นจะพนจากบวงมาร.  
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                   ปญญาของผูมีจิตไมต้ังมั่น    ไมรูสัทธรรม    มีความ   
           เลื่อมใสเลื่อนลอย  ยอมไมบริบรูณ. 
                   อนึ่ง   ภัยยอมไมมีแกผูต่ืนอยู   ผูมีกรรมฐานมั่นคง 
           เปนสหาย   มีจิตไมขวนขวาย   มีจิตไมถูกกําจัด  ละบญุ 
           และบาปไดแลว. 
เพราะฉะนั้น  
                   นักปราชญยอมทําจิตนั้นซึ่งด้ินรน  กวัดแกวง  รักษา 
           ยาก หามยาก ใหตรง เหมือนชางศรดัดศรใหตรงฉะน้ัน. 
           เมื่อทําจิตใหตรงอยางน้ี    พึงคามรักษาจิตตองตน. บทวา ปตฺถ- 
ยาโน   ทิส  อคตปุพฺพ  พระโยคาวจรเมื่อปรารถนาทิศที่ไมเคยไป  ความ 
วา  เมื่อปรารถนาทิศที่ไมเคยไปในสงสารอันไมมีเบื้องตนและท่ีสุด  เพราะ 
ปรารถนากรรมในกรรมฐานคือกายคตาสตินี้     พึงรักษาจิตของตนโดยนัย 
ที่กลาวแลว. 
           ก็อะไรชื่อวาทิศนั้น    ทานกลาวมารดาบิดาเปนตน     ชื่อวาทิศใน 
คาถาแมวา 
                   มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา 
           บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง      มิตรและอาํมาตยเปนทิศ 
           เบื้องซาย  ทาสกรรมกรเปนทศิเบื้องลาง  สมณพราหมณ 
           เปนทิศเบื้องบน    คฤหัสถผูมีตนสมควรพึงนมัสการทิศ 
           เหลาน้ี   ดังน้ี. 
ทิศมีทิศบูรพาเปนตนทานกลาววา ทิศ ในคาถาน้ีวา  
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               ทิศท้ังหลาย ๑๐ เหลาน้ี   คือทิศใหญ ๔  ทิศนอย  ๔ 
         ทิศเบื้องบน  ๑   ทิศเบื้องลาง   ๑  พระยานาคประดิษฐาน 
           อยูทศิไหน  จึงไดเห็นเขาสัตวทั้ง ๖  ในความฝน  ดังนี้. 
ทานกลาวนิพพานวาเปนทิศในคาถาน้ีวา 
                   ผูครองเรือนใหขาวนํ้าและผาแกผูมีชื่อทั้งหลาย  ยอม 
           กลาวถึงทิศ    ผูมคีวามทุกขทัง้หลาย    ถึงทิศอันมีธงขาว 
           อยางย่ิง  ยอมมีความสุข  ดังน้ี. 
           พระนิพพานน้ันแลทานประสงคเอาในที่นี้.      พระนิพพานน้ันจัก 
ปรากฏ   จักยืนยันไดดวยบทมีอาทิวา  ตณฺหกฺขย   วิราค  นิพพานเปนที่ 
สิ้นตัณหา   สํารอกกิเลส   ดังน้ี     เพราะฉะนั้น     นิพพานจึงเรียกวาทิศ. 
นิพพานทานเรียกชื่อวาทิศไมเคยไป   เพราะพาลปุถุชนไร ๆ แมแตฝนถึง 
ก็ไมเคย.  ผูปรารถนานิพพานน้ัน    ควรทําความเพียรดวยกายคตาสติ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  วชโต  ดังนี้   เมื่อภิกษุไปสูที่ใกล 
แตการเกิดแหงมรรค  ดําเนินไปในขณะดํารงอยู  กาวไปแตการเห็นมรรค. 
บทวา  อนฺเต  คือ ต้ังอยูในที่สุด.  บทวา  ปนฺเต  คือ  ต้ังอยูลึกเขาไป 
ในปาชัฏ.     บทวา  ปริยนฺเต    คือ   ต้ังอยูในที่สุดรอบเพราะความไกล. 
บทวา  เสลนฺเต  คือ  สวนสุดแหงภูเขาหิน.   บทวา  วนนฺเต  คือ สวนสุด 
แหงปาทึบ.   บทวา นทนฺเต  คือ  สวนสุดแหงแมน้ํา.   บทวา อุทกนฺเต 
คือ ในที่สุดสายนํ้า.    บทวา  น  กสิยติ น  วปยติ  คือ เปนที่ที่เขาไมไถ 
ไมหวาน.    บทวา  ชนนฺต   อติกฺกมิตฺวา    ิเต    มนุสฺสาน   อนปูจาร 
ไมเปนอุปจารแหงมนุษยลวงเลยหมูชน    คือเสนาสนะท่ีมนุษยทั้งหลายไม 
เขาไปทํามาหากินดวยการไถและการหวาน.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท่ี  ๗  ดังตอไปนี้.  
           บทวา   กยาสฺส   พฺยปฺปถโย   อสฺสุ   ภิกษุพึงเปนผูมีคลองแหง 
ถอยคําเชนไร  คือคําพูดของภิกษุนั้นพึงเปนเชนไร. 
           บทวา  มุสา   ในบทน้ีวา   มุสาวาท   ปหาย   ละมุสาวาท   คือ 
วจีประโยค   หรือกายประโยคอันหักเสียซึ่งประโยชนของผูมุงจะพูดใหผิด. 
อน่ึง    เจตนาอันยังกายประโยคและวจีประโยคของผูพูดใหคนอ่ืนเขาใจผิด 
ต้ังข้ึนแกเขาดวยประสงคจะพูดใหผิด    ชื่อวา    มสุาวาท.     อีกนัยหน่ึง 
บทวา  มุสา  คือ  วัตถุไมจริง  ไมแท.    บทวา  วาโท  คือ  พูดใหเขารู 
โดยเปนความจริง   โดยเปนความแท.     อน่ึง  เจตนาอันยังการบอกกลาว 
อยางนั้นใหต้ังข้ึนแกผูประสงคจะใหคนอ่ืนรูวัตถุอันไมเปนจริง    โดยเปน 
ความจริง  ชือ่วา  มุสาวาท.   มุสาวาทน้ันหักเสียซึ่งประโยชนใด   เพราะ 
ประโยชนนัน้นอย    จึงมีโทษนอย    เพราะประโยชนมากจึง  มีโทษมาก 
อีกอยางหนึ่ง      มุสาวาทมีโทษนอยแกคฤหัสถเปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา 
ไมเปนมุสาวาท  เพราะประสงคจะไมใหของของตน.   ผูเปนพยานพูดเพ่ือ 
หักเสียซึ่งประโยชนมีโทษมาก       มโีทษนอยแกบรรพชิตเปนไปแลวโดย  
นัยมีอาทิวา  ดวยประสงคจะใหขบขัน   เพราะไดน้ํามันหรือเนยใสนอยวา 
วันนี้น้ํามันไหลเขาไปในบานเหมือนแมน้ํา.    มีโทษมากแกบรรพชิตผูพูด 
โดยนัยมีอาทิวา   สิ่งท่ีไมเห็นไดเห็นแลว. 
           มุสาวาทน้ันมีองค  ๔  คือ   เรื่องไมจริง ๑ จติคิดจะพูดใหผิด  ๑ 
พยายามจะพูดเรื่องน้ัน  ๑   ผูอื่นรูความนั้น  ๑. 
           มุสาวาทเปนสาหัตถิกประโยค (ดวยนํ้ามือของตนเอง) เทาน้ัน.    พึง 
เห็นสาหัตถิกประโยคนั้น    ในการกระทํากิริยาใหผูอ่ืนสําคัญผิด  ดวยกายก็ดี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 647 

ดวยของเน่ืองดวยกายก็ดี    ดวยวาจาก็ดี.   หากผูอ่ืนรูความนั้นดวยกิริยานั้น   
เจตนาอันต้ังข้ึนดวยกิริยานี้      ยอมสําเร็จเปนกรรมคือมุสาวาทในขณะน้ัน 
เอง.  ชื่อวา  สจฺจวาที   เพราะพูดจริง.  ชื่อวา  สจฺจสนฺโธ    ดํารงความ 
จริง เพราะติดตอ สืบตอ ความจริงดวยความจริง.   อธิบายวา ไมพูดเท็จ 
ในระหวาง ๆ.    คนใดบางครั้งพูดเท็จ    บางครั้งพูดจริง    ความจริงกับ 
ความจริงไมตอเนื่องกัน           เพราะความจริงน้ัน เปนไปในระหวางดวย 
มุสาวาท   เพราะฉะนั้น    คนนั้นไมชื่อวา  สจฺจสนฺโธ    ผูดํารงความจริง. 
อน่ึง   คนนี้ไมเปนเชนนั้น  ไมพูดเท็จ     แมเพราะเหตุชีวิต  ความจริงกับ 
ความจริงติดตอกันไป  เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  สจฺจสนฺโธ. 
           บทวา  เถโต   คือ  ผูมั่นคง.   อธิบายวา  มีถอยคําม่ันคง.   บุคคล 
คนหน่ึง  มีถอยคําไมมั่นคง  ดุจผายอมดวยขมิ้น  ดุจตอไมปกที่กองแกลบ 
และดุจลูกฟกวางไวบนหลังมา.  บุคคลคนหนึ่งมีถอยคําม่ันคง  ดุจจารึกบน 
แผนหิน     และดุจเสาเข่ือน      แมจะเอาดาบตัดศีรษะก็ไมพูดเปนคําสอง 
บุคคลน้ีเรียกวาผูมีถอยคํามั่น.  บทวา  ปจฺจยิโก   คือ  มีถอยคําเชื่อถือได. 
อธิบายวา  เชื่อได.  เพราะบุคคลบางคนเชื่อถือไมได.  ถามวา  คําน้ีใครพูด 
เมื่อเขาตอบวา   คนโนนพูด   ควรจะพูดวา   พวกทานอยาเชื่อถอยคําของ 
คนนั้น.  บุคคลหนึ่งเปนผูเชื่อถือได.   ถามวา   คําน้ีใครพูด.  ตอบวา  คน 
โนนพูด  ผิวา คนนั้นพูด  ถอยคําน้ีเปนประมาณได   ไมมีขอควรสอบสวน 
ในบัดนี้   ควรจะพูดวา  ถอยคําน้ีเปนอยางนั้นทีเดียว.  บุคคลน้ีเรียกวา  ม ี
ถอยคําควรเช่ือถือได.   บทวา  อวิสวาทโก โลกสฺส  ไมพูดใหคลาดเคลื่อน 
แกโลก   ความวา  ไมใหชาวโลกเขาใจผิด   เพราะคําพูดจริงน้ัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยบทมีอาทิวา    ปสุณ   วาจ   ปหาย    ละวาจา  
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สอเสียดตอไป,   กลาววาจาของตนท่ีทําความนารักในหัวใจ   ของบุคคลน้ัน  
และสอเสียดบุคคลอ่ืน   ชือ่วา   ปสุณวาจา  วาจาสอเสียด. วาจาท่ีทําตนบาง 
ผูอ่ืนบางใหหยาบ  หรือวาจาที่หยาบเองเพราะหู  ไมสุขใจ   ชือ่วา ผรุส- 
วาจา  วาจาหยาบ.  คําพูดเพอเจอไมมีประโยชน  ชื่อวา  สัมผัปปลาปะ. 
แมเจตนาอันเปนมูลเหตุของคําพูดเหลาน้ัน   ก็ไดชือ่วา   ปสุณวาจา  เปน-  
ตนนั่นเอง.  ในที่นี้ทานประสงคเอาปสุณวาจานั่นเอง. 
           ในวาจาเหลาน้ัน     เจตนาอันยังกายประโยคและวจีประโยคใหต้ังข้ึน 
ของผูมีจิตเศราหมอง    เพ่ือทําลายผูอ่ืนหรือเพราะประสงคจะใหเขารักตน 
ชื่อวา    ปสุณวาจา.   ปสณุวาจานั้น  ชื่อวามีโทษนอย    เพราะผูที่ถูกทํา 
ความแตกกันมีคุณนอย  ชื่อวามีโทษมาก   เพราะผูที่ถูกทําความแตกกันมี 
คุณมาก. 
           ปสุณวาจาน้ันมีองค  ๔   คนอื่นที่ควรใหแตกกันมุงจะใหแตกกัน 
ดวยคิดวาคนเหลาน้ีจักแตกกันอยางน้ี  ๑    ใครใหเปนที่รัก    ดวยคิดวา 
เราจักเปนทั้รักเปนผูคุนเคยอยางน้ี   ๑   พยายามจะทําใหเขาแตกกัน  ๑ 
ผูนั้นรูความนั้น   ๑. 
           บทวา  อิเมส  เภทาย  เพ่ือทําลายคนหมูนี้   คือเพ่ือทําลายคนที่ฟง 
ในสํานักของผูที่กลาววา  ฟงจากขางนี้ดังน้ี.  บทวา  ภินฺนาน  วา  สนิธาตา 
เปนผูสมานคนที่แตกกัน    คือเมื่อมิตรสองคนหรือผูรวมอุปชฌายเดียวกัน 
แตกกันดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง   เขาไปหาคนหน่ึง ๆ   แลวกลาววา   การแตก 
กันนี้ไมสมควรแกพวกทานผูเกิดในตระกูลเชนนี้         ผูเปนพหูสูตอยางนี้  
แลวทําความสมานกัน.    บทวา  อนุปฺปทาตา  คือ   สงเสริมคนท่ีพรอม- 
เพรียงกัน   ความวา  เห็นคนสองคนสามัคคีกัน   แลวกลาวคํามีอาทิวา  เมื่อ  
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เกิดในตระกูลเห็นปานน้ี     ประกอบดวยคุณเห็นปานน้ี      ขอน้ีเปนความ 
สมควร    แลวทําใหมั่นคง.  ชื่อวา   สมคฺคาราโม  เพราะมีความพรอม- 
เพรียงกัน   เปนที่มายินดี.   อธิบายวา    ความพรอมเพรียงกันไมมีในที่ใด 
ไมปรารถนาแมจะอยูในท่ีนั้น.    บาลวีา    สมคฺครโต    บาง.    ความ 
อยางเดียวกัน.     บทวา สมคฺครโต  คือ  ยินดีแลวในความพรอมเพรียง. 
อธิบายวา  ไมปรารถนาจะละความพรอมเพรียงเหลาน้ันไปอยูที่อ่ืน. ชื่อวา 
สมคฺคนนฺที เพราะเห็นบาง ฟงบาง คนท่ีพรอมเพรียงกันยอมเพลิดเพลิน. 
บทวา  สมคฺคกรณึ   วาจ  ภาสิตา    กลาววาจาทําใหเขาพรอมเพรียงกัน 
คือกลาววาจาแสดงคุณของความพรอมเพรียงกัน      อันทําใหสัตวทั้งหลาย  
พรอมเพรียงกัน   ไมกลาวคํานอกไปจากน้ี. 
           เจตนาหยาบโดยสวนเดียว      ยังกายประโยคและวจีประโยคตัดสวน 
สําคัญของรางกายของตนอ่ืน  ชื่อวา ผรุสวาจา.  วจีประโยค  แมตัดสวน 
สําคัญของรางกาย    ก็ไมเปนผรุสวาจา    เพราะจิตละเอียดออน.   จริงอยู 
มารดาบิดา    บางครั้งพูดกะบุตรอยางนี้วา      ขอใหโจรฟาดฟนพวกเจา 
ใหเปนชิ้น ๆ ทีเถิด  ดังน้ี     ทั้ง ๆ ที่มารดาบิดาไมปรารถนาแมใบบัวตก 
บนศีรษะของพวกลูก ๆ เหลาน้ัน.   อนึ่ง    อาจารยและอุปชฌายบางครั้ง 
กลาวกะศิษยทั้งหลายอยางนี้วา         อะไรพวกน้ีไมมีหิริโอตตัปปะเสียเลย 
พวกเจาจงไลเขาออกไป.        ที่แทอาจารยและอุปชฌายปรารถนาใหศิษย 
ทั้งหลายถึงพรอมดวยอาคมและอธิคม.    อน่ึง  เพราะจิตละเอียดออนยอม 
ไมเปนผรุสวาจาฉันใด    เพราะคําพูดละเอียดออนไมเปนผรุสวาจาหามิได 
ฉันนั้น.  คําพูดของผูประสงคจะใหเขาตายวา    จงใหผูนี้นอนใหสบายเถิด 
ดังน้ี   ไมเปนผรุสวาจาหามิได  เพราะจิตหยาบคาย  ลําพูดนั้นจึงเปนผรุส-  
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วาจาแท.   วาจามีโทษนอย    เพราะผูที่พูดหมายถึงมีคุณนอย   มีโทษมาก 
เพราะผูที่พูดหมายถึงมีคุณมาก. 
           ผรุสวาจาน้ันมีองค  ๓  คือคนอื่นที่พึงดา ๑  จิตโกรธ   ๑  การดา  ๑. 
           บทวา  เนลา  โทษ  ทานเรียกวา   เอลา.  ชื่อวา   เนลา  เพราะ 
วาจาไมมีโทษ.    ดุจคําวา    เนล    ที่ทานกลาวไวในบทนี้วา    เนลงฺโค 
เสตปจฺฉาโท ราชรถไมมโีทษคลุมดวยสีขาว. บทวา กณฺณสุขา ไพเราะหู 
คือวาจาเปนสุขแกหู   เพราะไพเราะดวยพยัญชนะ  ไมทําใหเกิดเสียดแทงหู 
ดุจแทงดวยเข็ม.    วาจาชื่อวา   เปมนียา เพราะมิใหเกิดความโกรธแลว 
ใหเกิดความรักในสกลกาย  เพราะไพเราะดวยอรรถ.  วาจาชื่อวา  หทยง-ฺ 
คมา    เพราะหยั่งลงถึงหทัย   เขาไปถึงจิตไดโดยงายไมติดขัด.   วาจาชื่อวา 
โปรี    เพราะเปนถอยคําของชาวเมืองบริบูรณดวยคุณธรรม.    เพราะเปน 
ถอยคําดีดุจนารีเจริญแลวในเมือง.  เพราะเปนถอยคําของชาวเมือง  จริงอยู 
ชาวเมืองยอมเปนผูกลาวถอยคําเหมาะสม  กลาวกะคนปูนพอวา  พอ  คน 
ปูนพ่ีวา   พ่ี.   วาจา  ชื่อวา   พหุชนกนตฺา    เพราะถอยคําเห็นปานน้ัน 
ชนหมูมากพอใจ.  ชื่อวา  พหุชนมนาปา  เพราะชนหมูมากชอบใจ   ทํา 
ความเจริญแกใจดวยความเปนผูพอใจ.       อกุศลเจตนาอันยังกายประโยค 
และวจีประโยคที่จะใหเขารูไมมีประโยชนต้ังข้ึน    ชื่อวา  สมฺผปฺปลาโป.  
สัมผัปปลาปะนั้นมีโทษนอย  เพราะอาเสวนะ  (การคบหา  การเสพ) นอย  
มีโทษมาก  เพราะอาเสวนะมาก. 
           สัมผัปปลาปะมีองค   ๒   คือมุงกลาวคําไมมีประโยชน    มีเรื่อง 
ภารตยุทธและเรื่องชิงสีดาเปนตน   ๑  กลาวถอยคําแบบน้ัน  ๑. 
           ชื่อวา   กาลวาที   เพราะพูดโดยกาลอันควร.     อธิบายวา    พูด  
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กําหนดกาลท่ีควรพูด.     ชื่อวา  ภูตวาที  เพราะพูดคําจริงแท   ที่เปนตาม 
สภาวะ.   ชื่อวา  อตฺถวาที  เพราะพูดอิงประโยชนในปจจุบันและภพหนา. 
ชื่อวา  ธมมฺวาที   เพราะพูดอิงโลกุตรธรรม  ๙.  ชื่อวา  วินยราที  เพราะพูด 
อิงสังวรวินัย  (การสํารวม) และปหานวินัย   (การละ).   วาจาเปนหลักฐาน 
เรียกวา  นิธาน.  ชื่อวา นิธานวาที   เพราะพูดมีหลักฐานอางอิง   อธิบายวา 
กลาววาจาอันควรจําไวในหทัย.   บทวา  กาเลน  โดยกาลอันควร   คือแม 
กลาววาจาเห็นปานน้ีวา  เราจักพูดวาจามีหลักฐานดังน้ี   กช็ื่อวา  ไมกลาวใน 
กาลอันไมควร  อธิบายวา พิจารณากาลอันควรแลวจึงพูด.  บทวา สาปเทส 
มีที่อางอิง   ความวา   มีเปรียบเทียบ   และมีเหตุผล.   บทวา  ปริยนฺตวตึ  
มีสวนสุด   อธิบายวา   แสดงหัวขอ   แลวกลาวโดยอาการท่ีหัวขอของวาจา 
นั้นปรากฏ.   บทวา  อตฺถสฺหิต  ประกอบดวยประโยชน   คือถึงพรอม 
ดวยประโยชน     เพราะอันผูจําแนกโดยนัยไมนอยไมสามารถจะถือเอาได. 
บุคคลผูกลาวประโยชนนั้นยอมกลาวถึงประโยชนใด     ยอมกลาววาจาอัน 
ประกอบดวยประโยชน    เพราะต้ังอยูดวยประโยชนนั้น     ทานอธิบายวา 
ไมยกอยางอ่ืนแลวกลาวอยางอ่ืน.  บทวา  จตูหิ   วจีสุจริเตหิ  คือ  ดวยการ 
ประพฤติดี  อันประกอบแลวดวยวาจา  ๔  อยางดังกลาวแลวโดยนัยมีอาทิวา 
มุสาวาท  ปหาย   ละการพูดเท็จดังน้ี.  บทวา  สมนนฺาคโต   ประกอบแลว 
คือไมเสื่อม.        บทวา  จตุทฺโทสาปคต  วาจ  ภาสติ  คือ  กลาววาจา 
ปราศจากโทษ  ๔  อยาง  มีไมเปนที่รักเปนตน. 
           บทวา  อตฺถิ  โคจโร  พระเถระประสงคจะกลาวถึงสมณโคจรโดย 
แทจึงยกบทวา อโคจโร  มีอยู   โคจร  ก็มีอยู  ดังนี้.  เหมือนอยางวา บุรุษ 
ผูฉลาดหนทาง   เมื่อบอกหนทางยอมบอกทางมีภัยอันเปนทางมีอันตรายท่ี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 652 

ควรเวนกอนวา   ทานจงเวนทางซาย   ถือเอาทางขวา  ดังนี้   ภายหลังจึงบอก 
ทางตรงอันเปนทางปลอดภัยที่ควรถือเอา     ฉันใด     พระธรรมเสนาบดี 
เชนกับบุรุษผูฉลาดในทางก็ฉันนั้นเหมือนกัน    บอกอโคจรท่ีพระพุทธเจา 
ทรงติเตียน  ควรละกอน  แลวประสงคจะบอกโคจรในภายหลัง  จึงกลาวคํา 
มีอาทิวา   กตโม  อโคจโร  อโคจรเปนไฉน.   ทางที่บุรุษบอกจะถูกก็ได 
ผิดก็ได.   แตทางที่พระตถาคตตรัสบอกไมผิดหวัง    ยอมประชุมลงสูนคร 
คือนิพพานน่ันเอง  ดุจวชิระที่พระอินทรขวางออกไปฉะน้ัน.   ดวยเหตุนั้น 
พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา   บุรุษผูฉลาดในทาง   คําน้ันเปนชื่อของพระ- 
ตถาคต      ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.     หรือเพราะการบําเพ็ญ 
กัลยาณธรรมของผูละบาปธรรมไดแลว  ดุจวิธีการตกแตงเครื่องประดับมี 
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนตน    ของบุคคลผูชําระเหง่ือมลทินและ 
สะเก็ด   ดวยการอาบนํ้าตลอดศีรษะ  ฉะน้ัน  พระสารีบุตรเถระบอกอโคจร 
ที่ควรละกอน    ดุจเหง่ือมลทินและสะเก็ด     แลวประสงคจะบอกโคจรใน 
ภายหลัง      ดุจวิธีตกแตงเครื่องประดับมีดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล 
เปนตน      ของบุคคลผูชําระเหง่ือมลทินและสะเก็ด  ฉะนั้น    จึงกลาวคํามี 
อาทิวา   กตโม  อโคจโร  ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โคจโร  ไดเเก ที่สมควรเขาไปเพ่ือบิณฑบาต  
เปนตน.   อโคจร  คือท่ีไมควรเขาไป.   ชื่อวา  เวสิยโคจโร  เพราะมีหญิง 
แพศยาเปนโคจร.   อธิบายวา  ไมเปนที่ควรเขาไปดวยอํานาจความคุนเคย 
ฉันมิตร.   หญิงอาศัยรูปเลี้ยงชีพชื่อวา  เวสิยะ.   เขาไปหาหญิงเหลาน้ัน 
รวมประเวณีไดงาย    ดวยอํานาจมิตรสันถวสิเนหา  ชื่อวาเปน  เวสิยโคจร. 
เพราะฉะนั้น  ไมควรเขาไปอยางน้ัน.   เพราะอะไร.   เพราะวิบัติดวยการ 
อารักขา.   จริงอยู  เมื่อภิกษุเขาไปอยางนั้น    สมณธรรมท่ีรักษาคุมครองมา  
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เปนเวลานานยอมฉิบหายไปดวยวันเล็กนอยน่ันเอง  แมหากไมฉิบหายก็ได   
รับความติเตียน.   เมื่อเขาไปเกี่ยวกับทักษิณา  ควรต้ังสติเขาไป.   หญิงผัว 
ตายหรือผัวท้ิง  ชื่อวา  วธิวา  หญิงหมาย. 
           บทวา  ถูลกุมาริโย   สาวเท้ือ  คือหญิงแก   คือไมมีความเปนหญิงสาว 
เหลืออยู.   บทวา ปณฺฑกา  บัณเฑาะก  คือพวกนปุงสกะ  (กะเทย)  มาก 
ไปดวยคําพูดอิงโลก   มกีิเลสหนา  เรารอนไมหาย.     โทษในการเขาไป 
หากะเทยเหลาน้ัน     พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล.     แมในภิกษุณี 
ทั้งหลานก็มีนัยนี้เหมือนกัน.     อน่ึง  ธรรมดาภิกษุทั้งหลายยอมเปนผูมี 
พรหมจรรยสูง.  ภิกษุณีก็เหมือนกัน.   ภิกษุเหลาน้ันยังสมณธรรมที่รักษา 
คุมครองแลวใหฉิบหายไปโดยวันเล็กนอย      ดวยการทําสันถวะกะกันและ 
กัน.   แตการไปถามเรื่องเจ็บปวยควร.   ไดดอกไมแลวไป  เพ่ือบูชาบาง 
เพ่ือโอวาทบาง  ควรเหมือนกัน.   บทวา  ปานาคาร คือ โรงเหลา   โรง 
เหลาน้ันยอมทําอันตรายแกพรหมจรรย เปนที่ไมสงัดจากพวกนักเลงเหลา. 
การเขาไปในที่นั้นดวยความชอบพอกับพวกนักเลงเหลาเหลานั้นไมควร. 
ยอมเปนอันตรายแกพรหมจรรย. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  สสฏโ   วหิรติ  วาชหูิ   อยูคลุกคล ี
ดวยพระราชา  ตอไป.  บทวา  ราชาโน  ไดแก  ปกครองราชสมบัติ   จะ 
อภิเษกแลวหรือยังไมอภิเษกก็ตาม   เรยีกวา   พระราชา  ผูประกอบดวย  
ความเปนอิสระอันใหญ  เชนเดียวกับความเปนอิสระของพระราชาทั้งหลาย 
เรียกวา   มหาอํามาตยของพระราชา.     นักบวชนอกศาสนา   มีความเห็น 
วิปริต   เรยีกวา  เดียรถีย.     ผูใหปจจัยแกเดียรถียเหลาน้ันดวยความภักดี 
เรียกวา   สาวกของเดียรถีย.   อธิบายวา  เปนผูคลุกคลีกับสาวกเดียรถีย  
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เหลาน้ัน.     บทวา  อนนุโลมิเกน  คิหสิสคฺเคน    ดวยความคลุกคลีกับ 
คฤหัสถอันไมสมควร     คือภิกษุไดรับอันตรายของพรหมจรรย  การลวง 
บัญญัติ   และความเส่ือมสัลเลขปฏิบติั   ดวยความคลุกคลีอันเปนขาศึกไม 
สมควรแกไตรสิกขา    ชือ่วาความคลุกคลีอันไมสมควร.    เหมือนอยางวา 
ความเศราโศกรวมกัน  ความยินดีรวมกัน   ความมีสุขทุกขรวมกัน  กับพระ- 
ราชาและมหาอํามาตยของพระราชา     เมื่อกิจท่ีควรทําเกิดข้ึน     ถึงความ 
ขวนขวายดวยตน    ความเปนผูมีอาจารยรวมกันดวยความพอใจความชอบ 
ใจเปนอันเดียวกันกับสาวกของเดียรถีย.   การนํามาซึ่งความเปนผูมีอาจาระ 
เสมอกันดวยความพอใจชอบใจเปนอันเดียวกัน       หรือความชืน่ชมมีมาก 
ดวยความเสนหา.   การคลุกคลีกับพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา 
เปนการกระทําอันตรายแกพรหมจรรย   การคลุกคลีกับเดียรถยีนอกน้ีเปน 
การถือลัทธิ.    อันผูสามารถทําลายวาทะของเดียรถียเหลาน้ัน     แลวใหถือ 
ลัทธิของตน  เขาไปหาควร. 
           บัดนีพ้ระสารีบุตรเพื่อจะแสดงอโคจรโดยปริยายอ่ืน      จึงเริ่มคํามี 
อาทิวา  ยานิ  วา ปน  ตานิ  กุลานิ  อนึ่ง  ตระกูลบางตระกูล   ดังน้ี.  ใน 
บทเหลาน้ัน     วา อสฺสทฺธานิ  ไมมีศรทัธา  คือเวนจากศรัทธาในพระ- 
พุทธเจาเปนตน.    ตระกลูทั้งหลายยอมไมเชื่อวา   พระพุทธเจาเปนพระ- 
สัพพัญู  พระธรรมนําสัตวออกจากทุกข   พระสงฆเปนผูปฏิบัติดี  ดังนี้. 
บทวา อปฺปสนฺนานิ  ไมเลือ่มใส    คือไมสามารถทําจิตใหผองใสไมขุนมัว 
ได.     บทวา  อกฺโกสกปรภิาสกานิ  คือ  มักดามักบริภาษ.  อธิบายวา 
ยอมดาดวยอักโกสวัตถุ   (เรื่องที่ดา)  ๑๐ อยาง  อยางนี้คือ  ทานเปนโจร 
เปนคนพาล  เปนคนหลง  เปนอูฐ  เปนโค  เปนลา  เปนคนตกในอบาย  
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เปนสัตวนรก   เปนเดียรัจฉาน   ทานไมมีสุคติ   ทานหวังทุคติอยางเดียว 
และบริภาษดวยการแสดงภัยอยางนี้วา    ชางเถิด   ประเด๋ียวเราจักประหาร 
จักจองจํา  จักฆาทาน. 
           บทวา  อนตฺถกามานิ  มุงความเส่ือม    คือไมปรารถนาประโยชน 
ปรารถนาความเส่ือมอยางเดียว.  บทวา  อหิตกามานิ  มุงสิ่งไมมีประโยชน 
เกื้อกูล   คือปรารถนาความไมมีประโยชนเกื้อกูลอยางเดียว   ไมปรารถนา 
ความมีประโยชนเกื้อกูล.   บทวา  อผาสุกามานิ  มุงความไมสบาย  คือไม 
ปรารถนาความสบาย  ปรารถนาความไมสบายอยางเดียว.  บทวา อโยคกฺ-   
เขมกามาน ิ   มุงความไมปลอดโปรงจากกิเลส      คือไมปรารถนาความ 
ปลอดโปรงจากโยคะ  ๔   คือความไมมีภัย  ปรารถนาความมีภัยอยางเดียว. 
แมสามเณรทั้งหลายก็สงเคราะหเขาในบทน้ีวา  ภิกฺขูน   ดังนี้.  สิกขมานาก็ดี 
สามเณรีก็ดี  สงเคราะหเขาในบทวา  ภิกฺขุนีน  ดังนี้นี้.   การมุงความเส่ือม 
เหลาน้ันแกบริษัท  ๔  ทัง้ปวง  ผูบวชและถึงความเปนสมณะ   อุทิศพระผูมี 
พระภาคเจา.  บทวา   ตถารูปานิ  กุลานิ  คือ  ตระกูลท้ังหลายมีตระกูลกษัตรยิ 
เปนตนเห็นปานนั้น. บทวา เสวติ  คือ  อาศัยเปนอยู. บทวา ภชติ   คบหา 
คือเขาไปใกล.   บทวา  ปยิรุปาสติ  ติดตอ  คือเขาไปใกลบอย ๆ.   บทวา 
อย  วุจฺจติ   พึงทราบวา    นี้เรียกวา   อโคจร    เปนโคจรอันไมสมควร 
๓  ประการ     คืออโคจรมีหญิงแพศยาเปนตน    ของผูเที่ยวหาหญิงแพศยา 
เปนตน     อโคจรมีพระราชาเปนตน  ของผูคลุกคลีกับพระราชาเปนตน 
อโคจรมีตระกูลไมมีศรัทธาเปนตน    ของผูคบตระกูลไมมีศรทัธาเปนตน. 
           พึงทราบความเปนอโคจรของภิกษุนั้นโดยปริยายแมนี้.    พึงทราบ 
อโคจรมีหญิงแพศยาเปนตน  ชื่อวา อโคจร เพราะอาศัยในกามคุณ  ๕ กอน. 
เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     อะไรเปนแดนอ่ืน   ซึ่งเปน  
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อโคจรของภิกษุ  คือกามคุณ  ๕.  พึงทราบอโคจรดวยทําใหเกิดกิเลส ๔ อยาง   
คืออโคจรมีพระราชาเปนตน      ชื่อวา อโคจร  เพราะไมเปนอุปนิสัยแหง 
การประกอบเนือง ๆ ในฌาน  และเพราะเหตุแหงการบีบดวยวิตกอันของ 
อยูในลาภสักการะและเปนเหตุใหทิฏฐิวิบัติ  ๑  อโคจรมีตระกูลไมมีศรัทธา 
เปนตน   ชื่อวาอโคจร    เพราะนําความเส่ือมศรัทธาและความประทุษราย 
ทางจิตมาให ๑  อโคจรมีการเขาไปตามละแวกเรือนเปนตน   ชือ่วาอโคจร 
เพราะเห็นรูปดวยจักษุแลวถือเปนนิมิต     และบริโภคโภชนะที่เขาใหดวย 
ศรัทธาแลวขวนขวายในการดูสิ่งอันเปนขาศึกแหงกุศล  ๑  กามคุณหา  ๑. 
           บทวา มา ภกิฺขเว  อโคจเร  จรถ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอท้ังหลาย 
จงอยาเที่ยวไปในอโคจร   คืออยาเที่ยวไปในท่ีที่ไมควรเท่ียวไป.     บทวา 
ปรวิสเย  ในแดนอ่ืน  คือแดนศัตรู.  บทวา  อโคจเร  ภิกขฺเว   จรต   คือ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเธอเที่ยวไปในอโคจรอันเปนที่ไมสมควร.   บทวา 
ลจฺฉติ  คือ จักได จักเห็น.  บทวา มาโร ไดแก เทวบุตรมารบาง   มัจจุมาร 
บาง.  บทวา  โอตาร  ไดแก  ชองโอกาส. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน   โคจรนิทเทส  ดังตอไปนี้.   บทมีอาทิวา  น 
เวสิยโคจโร  โหติ   ภิกษุไมเปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจรดังน้ี   พึงทราบ 
โดยตรงกันขามกับที่กลาวไวแลว.  แตความตางกันมีดังนี้.  บทวา  จตฺตาโร 
สติปฏานา  โคจโร  คือ   สติปฏฐาน ๔ เปนโคจร   ดวยเปนที่สมควร 
ประพฤติ.  บทวา  สเก   คือ เปนของของตน.  บทวา   เปตฺติเก   วิสเย 
คือ   เปนแดนอันมาแลวแตบิดา. 
           บทวา  อารทฺธวริิยสฺส    ปรารภความเพียร    คือมีความเพียรอัน 
ไดแกสัมมัปปธาน  ๔  เขาไปต้ังไวแลวโดยชอบ.     บทวา   ถามรโต  คือ  
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มีกําลัง.  บทวา  ทฬฺหปรกิกมสฺส คือ มีความเพียรมั่น.  บทวา ยสฺสตฺตา 
เปสิโต   ตนอันภิกษุสงไปแลว     คือสละอัตภาพเพ่ือพระอรหัต.   บทวา 
อตฺตตฺเถ  จ  คือ ในอรหัตผลอันเปนประโยชนของตน.   บทวา  าเย  จ 
คือ  ในมรรคมีองค ๘ อัน เปนอริยะ.   บทวา  ลกฺขเณ จ  คือ  ในการ 
แทงตลอดลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตน.    บทวา  การเณ  จ  คือ  ใน 
เหตุ.   บทวา านาาเน  จ คือ ในฐานะและอฐานะ อธิบายวา ในเหตุ 
และมิใชเหตุ.   บัดนี้พระสารีบุตรเพ่ือแสดงใหพิสดาร จึงกลาวคํามีอาทิวา 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา  ดังน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  คาถาท่ี  ๘  ดังตอไปนี้.  บทวา เอโกทิ   นิปโก  
เปนผูมีสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน    คือเปนบัณฑิตมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง. 
บทวา  ชาตรูปสฺส  โอฬาริกมฺป  มล  ธมติ ชางทองกําจัดมลทินแมอยาง 
หยาบของทอง  คือนํามลทินหยาบของทองออกดวยใชไฟ.  บทวา สนฺธมติ 
คือ  นําออกโดยชอบ.   บทวา  นิทฺธมติ  กําจัด   คือนําออกไป  ทําไมให 
เกิดอีก.  อาจารยบางพวกกลาววา ณาเปติ  คือ เผา.  บทวา  มชณฺิมกมฺป  
อยางกลางบาง  คือละเอียดกวาน้ันบาง.  บทวา  สุขมุกมฺป   ละเอียดบาง 
คือละเอียดยิ่งบาง.    บทวา  เอวเมว    เปนบทแสดงเปรียบเทียบ.  บทวา 
อตฺตโน  โอฬาริเกป     กเิลเส   ธมติ  กําจัดกิเลสอยางหยาบของตน  คือ 
นํากิเลสหยาบมีกายทุจริตเปนตนออกไปดวยความเพียรเผากิเลส.   บทวา 
มชฺฌิมเกป   กิเลเส    กําจัดกเิลสอยางกลาง    คือกิเลสอยางกลางระหวาง 
กิเลสอยางหยาบและอยางละเอียด  มีกามวิตกเปนตน.   บทวา  สุขุมเกป 
กิเลสอยางละเอียด   คือกิเลสอยางละเอียดยิ่งมีวิตกถึงญาติเปนตน.   บทวา 
สมฺมาทิฏ ิยา  มิจฉฺาทิฏ ึ   ธมติ  กําจัดมิจฉาทิฏฐิ    ดวยสัมมาทิฏฐิ   คือ  
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นําออกซึ่งมิจฉาทิฏฐิอันวิปริตดวยสัมมาทิฏฐิ   ทีส่ัมปยุตดวยมรรคพรอมกับ  
วิปสสนา.  แมในสัมมาสังกัปปะเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา      อันทานพระสารีบุตรสรรเสรญิดวยคาถา ๓ 
คาถา  แลวทูลถามถึงเสนาสนะ  โคจร  ศลีและพรต  เปนตน   เพ่ือประ- 
โยชนแกศิษยทั้งหลาย  ๕๐๐  เพ่ือจะทรงประกาศความน้ัน    จึงเริ่มวิสัชนา 
โดยนัยมีอาทิวา  วิชิคุจฺฉมานสฺส  ของภิกษุผูเกลียด  ดังนี้. 
           ในคาถาเหลาน้ันพึงทราบความแหง  คาถาตน   กอน.     ดูกอนสารี- 
บุตร   เราจะกลาวซึ่งความผาสุกและธรรมตามสมควรน้ันของภิกษุผูเกลียด 
ดวยชาติเปนตน   ผูเสพ ที่นั่ง ที่นอน  อันสงัด  ผูปรารถนาสัมโพธิแกเธอ 
ตามท่ีรู  คือเรารูอยางใดก็จะกลาวอยางนั้น. 
           บทวา  ย  ผาสุวิหาร คือ ความอยูเปนผาสุก.    บทวา อสปฺปาย- 
รูปทสฺสเนน  จากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย   คือเห็นรูปไมเปนที่สบายของ 
สมณะมีรูปสตรีเปนตน.  บทวา  ต สมโฺพธึ  พุชฺณิตุกามสฺส  ปรารถนา 
เพ่ือจะตรัสรูสัมโพธินั้น      คือปรารถนาเพื่อจะตรัสรูสัมโพธิ     อันไดแก 
มรรคญาณ ๔ นั้น.  บทวา อนุพุชฺฌิตุกามสฺส  ปรารถนาจะตรัสรูตาม  คือ 
ปรารถนาจะตรัสรูดวยการปฏิบัติตามสมควร.    บทวา ปฏิวิชฺฌิตุกามสฺส 
ปรารถนาจะตรัสรูเฉพาะ   คือปรารถนาจะแทงตลอดทําไวในที่เฉพาะหนา. 
บทวา  สมฺพุชฺฌิตุกามสฺส   ปรารถนาจะตรัสรูพรอม     คือปรารถนาจะ 
ตรัสรูชอบดวยการไมใหกิเลสที่ละไดแลวกลับมา.  บทวา   อธิคนฺตุกามสฺส 
คือ ปรารถนาจะบรรลุ.   บทวา สจฺฉิกาตุกามสฺส ปรารถนาจะทําใหแจง 
คือปรารถนาจะบรรลุดวยการไดเฉพาะและการทําใหแจง.     อีกอยางหนึ่ง 
บทวา พุชฺฌิตุกามสฺส ไดแก ปรารถนาจะรูโสดาปตติมรรคญาณ.  บทวา  
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อนุพุชฺฌิตุกามสฺส  ไดแก  ปรารถนาจะรูสกทาคามิมรรคญาณอีก.   บทวา 
ปฏิวิขฺณิตุกามสฺส  ไดแก ปรารถนาจะรูดวยการแทงตลอดอนาคามิมรรค- 
ญาณ.     บทวา  สนฺพุชฺฌิตุกามสฺส   ไดแก  ปรารถนาจะรูโดยชอบซึ่ง 
อรหัตมรรคญาณ.  ปรารถนาจะบรรลุแมทั้ง  ๔  ญาณ.  บทวา ผุสิตุกามสฺส 
ปรารถนาจะถูกตอง  คือปรารถนาจะถูกตองดวยญาณ.   บทวา  สจฺฉิกาตุ- 
กามสฺส   ไดแก   ปรารถนาจะทําใหประจักษดวยการพิจารณา.     บทวา 
จตุนฺน  มคฺคาน  ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนา   วิปสสนาในสวนเบื้องตนแหง 
มรรค  ๔  คือวิปสสนาญาณมีอุทยัพพยญาณ     (ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความ 
เกิดและความดับ)  เปนตน    อันเกิดข้ึนแลวในเบ้ืองตนของอริยมรรค ๔. 
           พึงทราบความใน   คาถาท่ีสอง  ดังตอไปนี้.  บทวา สปฺปริยนฺตจารี 
ประพฤติในธรรมเปนสวนสุด   คือประพฤติในธรรมเปนสวนสุด  ๔ อยาง 
มีศีลเปนตน.  บทวา ฑสาธิปาตาน  ไดแก  เหลือบและแมลงวัน.  เพราะ 
เหลือบและแมลงวันเหลานั้นบินออกจากท่ีนั้น  ๆ แลวกัด      เพราะฉะนั้น 
จึงเรียกวา  อธิปาตา (สัตวไตตอม).   บทวา  มนุสฺสผสฺสาน  สัมผัสแต 
มนุษย  คือสัมผัสแตโจรเปนตน. 
           บทวา   จตฺตาโร  ปริยนฺตา   ประพฤติธรรมเปนสวนสุดรอบมี ๔ 
อยาง  ไดแกศีลอันเปนเขตแดน  ศีลอันเปนขอกําหนด.    บทวา  อนฺโต  
ปูติภาว  ปจฺจเวกฺขมาโน   พิจารณาความเสีย  ณ  ภายใน   คือตรวจดูความ 
นาเกลียดในภายใน  ความเปนผูเวนจากศีล.    บทวา  อนฺโตสีลสรรปร-ิ 
ยนฺเต  จรติ  ไดแก   ประพฤติในธรรมภายในอันกําหนดดวยศีลสังวร. 
บทวา  มริยาท  น  ภินฺทติ  มิไดทําลายศีลอันเปนเขตแดน    คือไมทําศีล  
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อันเปนเขตแดน  ศลีอันเปนขอกําหนดใหกําเริบ.  บทวา อาทิตฺตปริยาย  
ปจฺจเวกฺขมาโน  คือ  พิจารณาอาทิตตปริยาเทศนา. 
           บทวา  อกขฺพฺภฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมสูปม   ปจฺจเวกฺขมาโน 
พิจารณาอาหารเปรียบดวยนํ้ามันหยอดเพลาเกวียน      ผาพันแผลและเน้ือ 
บุตร  คือพิจารณาอาหารดุจนํ้ามันหยอดเพลาของเกวียน  อุปมาดวยผาเกา 
ชุบน้ํามันพันแผลของตนเปนโรคเรื้อน       และอุปมาดวยการกินเนื้อบุตร 
ของผัวเมียที่เดินทางกันดาร.   บทวา  ภทฺเทกรตฺตวิหาร  ปจฺจเวกฺขมาโน 
พิจารณาถึงความเปนอยูแหงบุคคลผูมีราตรีเดียวเจริญ    คือพิจารณาภัทเทก- 
รัตตวิหารธรรม  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา  
                   บุคคลไมควรคํานึงถึงอดีต  ไมควรหวงัถึงอนาคต   มุน ี 
           ผูสงบ  เรียกบุคคลน้ันแลวา  เปนผูมีราตรีเดียวเจริญ   ดังน้ี. 
           บทวา  ตา  อุปฺปติตฺวา  อุปฺปติตฺวา  ขาทนติฺ  แมลงวันเหลาน้ันยอม 
บินตอมกัดกิน. 
           พึงทราบความแหง  คาถาท่ีสาม  ดังตอไปนี้.   คนภายนอกแมทั้ง 
หมดเวนสหธรรมิก  ๗ จําพวก  ชื่อวา  ปรธมฺมิกา    คนที่ต้ังอยูในธรรม 
อ่ืน.   บทวา   กุสลานุเอสี   ผูแสวงหากุศล  คือแสวงหากุศลธรรม.  บทวา 
สตฺต  สหธมมฺิเก  เปตฺวา    เวนสหธรรมิก  ๗  จําพวก    คือเวนภิกษุ 
ภิกษุณี   สิกขมานา   สามเณร   สามเณรี   อุบาสก   อุบาสิกา.   บทวา 
อถาปรานิป    อตฺถิ   อภิสมฺโภตพฺพานิ   คือ  อนึ่ง  อันตรายแมเหลาอ่ืน 
มีอยู    ภิกษุทั้งหลายพึงย่ํายี. 
           พึงทราบความใน  คาถาท่ีสี่   ดังตอไปนี้.   บทวา  อาตงฺกผสฺเสน 
ไดแก  ผัสสะคือโรค.  บทวา  สีต  อถุณฺห ไดแก  ความหนาวและความ  
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รอน.   บทวา  โส เตห ิ ผุฏโ  พหธุา  คือ ภิกษุนั้นอันผัสสะเหลาน้ันมี 
โรคเปนตน   กระทบแลวโดยอาการไมนอย.   บทวา อโนโก เปนผูไมเปด 
โอกาส คือไมใหโอกาสแกวิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขารเปนตน.  บทวา 
อพฺภนฺตรธาตุสงฺโกปวเสน  วา   ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงอาโป- 
ธาตุภายในรางกายกําเริบ  คือดวยสามารถแหงอาโปธาตุภายในกําเริบ หรือ 
ดวยสามารถแหงธาตุอยางใดอยางหน่ึงกําเริบ.   บทวา  อุณฺห  ความรอน 
คือความรอนยอมเกิดดวยสามารถแหงเตโชธาตุภายในรางกายกําเริบ. 
บทวา   อภิสงฺขารสหคตวิฺาณสฺส   วิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร 
คือจิตท่ีสัมปยุตดวยกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา.   บทวา โอกาส  น  กโรติ 
ไมเปดโอกาส  คือไมเปดชองที่อาศัย.     บทวา  อรฏ ิตสมาทาโน  พึง 
เปนผูสมาทานมั่น     คือหยั่งลงยึดไว. 
           พระผูมีพระภาคเจา     ทรงแกความท่ีพระสารีบุตรถามดวยคาถา  ๓ 
คาถามีอาทิวา   เมื่อภิกษุเกลียดอยูอยางนี้แลว   เมื่อจะทรงแกปญหาที่พระ- 
สารีบุตรถามโดยนัยมีอาทิวา  ภิกษุพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร  จึง  
ตรัสคํามีอาทิวา  ภิกษุไมพึงทําการขโมย  ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ผสฺเส  คือ  พึงแผ.   บทวา  ยทาวิลตฺต 
มนโส  วิชฺา  ความวา  ภิกษุพึงรูความขุนใจ   พึงบรรเทาเสียซึ่งความ 
ขุนใจนั้นทั้งหมด   ดวยมนสิการวา   นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา อทินฺนาทาน  ปหาย   ภิกษุละอทินนา- 
ทานเสีย  ดังตอไปนี้   การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมใหชื่อวา  อทินนาทาน. 
การนําไปมีคําอธิบายวา  การขโมยของคนอ่ืนทานกลาววา  เปนโจร.  ใน 
บทเหลาน้ัน บทวา อทินฺน คือ ของท่ีคนอ่ืนหวงแหน. คนอ่ืนถงึความเปน          
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ผูทําตามความปรารถนา ไมควรลงอาชญา  และไมควรวากลาวติเตียน  ใน  
ของท่ีผูอ่ืนหวงแหนใด    โดยเจตนาอันยังความพยายามเพ่ือถือเอาของที่ผู 
อ่ืนหวงแหนน้ัน ต้ังข้ึน ของผูมีความสําคัญในของที่ผูอ่ืนหวงแหนวา เปน 
ของอันผูอ่ืนหวงแหนเปนอทินนาทาน. อทินนาทานน้ันมีโทษนอยในของ 
ผูอ่ืนที่เลว   มีโทษมากในของที่ประณีต.      เพราะเหตุไร.     เพราะวัตถุ 
ประณีต.  เมือ่วัตถุสมบูรณมีโทษมาก  ในวัตถ ุ อันเปนของของผูยิ่งดวย  
คุณธรรม.     มีโทษนอยในวัตถุอันเปนของของผูมีคุณเลวกวาผูยิ่งดวยคุณ  
นั้นๆ. 
           อทินนาทาน้ันมีองค  ๕  คือของอันผูอันหวงแหน  ๑ รูอยาวาผูอื่น 
หวงแหน  ๑  จิตคิดจะขโมย ๑ พยายามท่ีจะขโมย   ๑ นําไปไดดวย 
ความพยายามนั้น ๑. 
           บทวา  ปหาย   คือ  ละความเปนผูทุศีล  อันไดแกเจตนาท่ีจะถือเอา 
ของท่ีเขาไมใหตน.    บทวา  ปฏิวิรโต  คือ  งดเวนจากความเปนผูทุศีลนั้น 
ต้ังแตเวลาท่ีละไดแลว.   ชื่อวา   ทินฺนาทายี   เพราะถือเอาแตของที่เขาให 
อยางเดียว.       ชื่อวา   ทนิฺนปาฏิกงฺขี   เพราะหวังไดแตของที่เขาต้ังใจให 
อยางเดียว.     ชื่อวา   เถโน  คือ  ขโมย.      พึงเปนผูมีจิตไมเปนขโมย. 
เปนผูมีจิตสะอาดเพราะเปนผูมีจิตไมขโมย.   บทวา อตฺตา คือ ดวยความ 
เปนตน.  ทานอธิบายวา  ทําความเปนตนใหมีจิตสะอาดมีจิตไมขโมย.   ตอ 
จากน้ี    มีนัยดังกลาวแลว. 
           ความไมตรีดวยอํานาจความเมตตา.   อาการแหงความเมตตา  ชื่อวา 
เมตตฺายนา.   ความท่ีจิตมีความพรอมเพรียงดวยเมตตา   ชื่อวา  เมตฺตา- 
ยิตตฺต.    ชื่อวา  อนุทฺทยนา  เพราะยอมเอ็นดู.  อธิบายวา  ยอมรักษา. 
อาการแหงความเอ็นดู  ชื่อวา  อนุทฺทยนา.    ความเปนผูเอ็นดู   ชื่อวา  
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อนุทฺทายิตตฺต.      การแสวงหาประโยชนดวยอํานาจแหงการหาประโยชน 
เกื้อกูล.   ความอนุเคราะหดวยอํานาจแหงความชวยเหลือ.    ดวยบทแมทั้ง 
หมดเหลาน้ีทานกลาววา  เมตตา  อันถึงอุปจาร  (ใกลเคียง) และอัปปนา 
(แนบแนน). พึงเห็นความท่ีเมตตาไพบูลยดวยการแผไปในบทนี้วา วิปุเลน 
ดวยความไพบูลย.   จิตน้ันถึงความเปนใหญดวยอํานาจภูมิ.  ไมมีประมาณ 
ดวยอํานาจความคลองแคลว.      อนึ่ง ไมมีประมาณดวยอํานาจสัตตารมณ 
(มีสัตวเปนอารมณ)     ไมมีเวรดวยการละขาศึกคือพยาบาท     ชื่อวาไมมี 
พยาบาทเพราะละโทมนัส.  อธิบายวา  ไมมีทุกข.   บทวา  อาวิล  ขุนมัว 
คือไมผองใส.        บทวา  ลุลิต  เศราหมอง  คือเปนกลละ  (เปอกตม). 
บทวา  เอริต  ยุง  คือไมตกลง.   บทวา  ฆฏฏิต  วุน  คือถึงความกระทบ 
ดวยอารมณ.    บทวา  จลติ  หว่ันไหว  คือส่ันสะเทือน.    บทวา  ภนฺต 
หมุนไป  คือละหนาที่.  บทวา  อวูปสนฺต   ไมสงบ  คือไมดับ. 
           พึงทราบวินิจฉัยบททั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา โย  โส มาโร ดังน้ี  
ตอไป.   ชื่อวา  มาร  เพราะชักชวนมหาชนใหประกอบความฉิบหายแลว 
ฆา.   ชื่อวา  กณฺห  เพราะมีกรรมดํา.    ชื่อวา  อธิปติ เพราะเปนใหญ 
ในกามาวจร.  ชื่อวา  อนฺตคู  เพราะใหสัตวถึงความตาย.    ชื่อวา  นมุจ ิ
เพราะไมใหสัตวพนไปได.   ชื่อวา  มารพฬิส  เพราะเปนเบ็ดมาร.  ชื่อวา 
มารามิส  เพราะเปนเหยื่อมารโดยอาศัยวัฏฏะ.    ชื่อวา มารนิสโย  เพราะ 
เปนวิสัยแหงมารโดยใหอยูในอํานาจ.       ชื่อวา   มารนิวาโป   เพราะเปน 
เหยื่อของมารโดยเปนอารมณ.   ชื่อวา  มารโคจโร  เพราะเปนอารมณของ 
มารโดยเที่ยวไปสูกาม.   ชื่อวา  มารพนฺธน   เพราะเปนเครื่องผูกของมาร 
โดยแกออกไดยาก.  ชื่อวา  ทุกขฺพนฺธโน  เพราะทําใหเกิดทุกข.  
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           บทวา  มูลมฺป   เตส  ปลิขฺ  ติฏเ  ภิกษุพึงขุดรากความโกรธ    
และความดูหม่ินเหลาน้ันต้ังอยู      คือพึงขุดรากมีอวิชชาเปนตนของความ 
โกรธและความดูหม่ินเหลาน้ันต้ังอยู.    บทวา  อทฺธา  ภวนฺโต   อภิสม-ฺ 
ภเวยฺย   คือ    ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักและที่เกลียดชังโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน.  อธิบายวา   ไมพึงยินดีสิ่งท่ีรัก   ไมพึงเกลียดสิ่งท่ีไมนารัก. 
           บทวา  อวิชฺชา  มูล  คือ  อวิชชาเปนตน   เปนมูลแหงความโกรธ  
ดวยอํานาจอุปนิสยปจจัยและสหชาตปจจัยเปนตน.   ธรรมสองอยางเหลานี้  
คือไมทําไวในใจโดยอุบาย  ๑  การถือตัว  ๑   เปนมูลของความโกรธดวย 
อํานาจอุปนิสยปจจัย.  ธรรมสามอยางเหลาน้ี   คือความไมละอาย  ๑  ความ 
ไมเกรงกลัว  ๑    ความฟุงซาน  ๑    เปนมูลของความโกรธ   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสยปจจัยและสหชาตปจจัย.     แมแหงอติมานะ  (ความดูหม่ิน)  ก ็
เหมือนกัน. 
           บทวา ปฺ  ปุรกขฺิตฺวา  คือ  ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา.  บทวา 
กลฺยาณปติ    มีปติงาม    คือประกอบดวยกัลยาณปติ.     บทวา    จตุโร 
สเหถ  ปริเทวธมฺเม  คือ  พึงปราบปริเทวธรรม  (ธรรมอันเปนที่ต้ังแหง 
ความรําพัน)  สี่อยาง  ที่ทานกลาวไวในคาถาเปนลําดับไป. 
           บทวา  วิจยพหุโล  มีความเลือกเฟนมาก  คือมีความไตรตรองมาก. 
บทวา ปวิจยพหุโล    มีความเลือกเฟนทั่วมาก    คือมีความไตรตรองมาก 
เปนพิเศษ.  บทวา โอกฺขายนพหุโล  มีปญญาเครื่องเห็นมาก  คือมีความ 
เห็นมาก.    บทวา สเมกฺขายนพหุโล  มีความเสาะหามาก  คือมีการแสวง 
หามาก.  บทวา  วิภูตวิหารี   คือ  อยูดวยการทําความรูใหปรากฏ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  อภกิฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต     ในการกาวไป  
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ในการถอยกลับนี้ตอไป.  การเดินไปเรียกวา กาวไป  การเดินกลบัเรียกวา 
ถอยกลับ.   แมทั้งสองน้ันก็ไดในอิริยาบถ  ๔   พึงทราบความในการเดิน 
กอน  การนํากายไปขางหนา  ชื่อวา กาวไป  การยังกายใหถอยกลับ ชื่อวา 
ถอยกลับ.  ยนือยูกับที่นอมกายไปขางหนา  ชื่อวา  กาวไป  ถอยไปขางหลัง 
ชื่อวา  ถอยกลับ.  นั่งอยูกบัที่  หันหนาหมุนไปทางอาสนะ ชื่อวา กาวไป 
หมุนอวัยวะไปขางหลัง  ชื่อวา ถอยกลับ.   แมในการนอนก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน.   บทวา สมฺปชานการี  โหติ  คือ การทํากิจท้ังหมดดวย สัมปชัญญะ. 
หรือวาการทําความรูสึกตัวน่ันเอง.  จริงอยู  ผูมีสัมปชัญญะน้ันยอมทําความ 
รูสึกตัวในการกาวไปเปนตน  เปนผูไมเวนจากความรูสึกตัวไมวาในท่ีไหน ๆ. 
           พึงทราบความในบทวา  อาโลกิเต   วิโลกิเต   ในการแลดูในการ 
เหลียวดูนี้ตอไป.   การเพงไปขางหนา  ชื่อวา  การแลดู   การเพงดูไปตาม 
ทิศ ชื่อวา การเหลียวดู. แมอยางอ่ืนที่มีการกมการแหงนการมองดูไปท่ัวๆ 
ดวยการเพงดูไปขางลางขางบนขางหลัง.   ในที่นีม้ิไดถือเอาอยางนั้น.   แต 
โดยสรุปถือเอาสองอยางเหลาน้ี   หรือถือเอาทั้งหมดโดยเปนหัวขอน้ีเทาน้ัน. 
บทวา  สมฺมิฺชิเต  ปสาริเต    ในการคูเขา    ในการเหยียดออก    ไดแก 
ในการคูเขาการเหยียดออกซ่ึงอวัยวะท้ังหลาย. 
           พึงทราบความในบทวา    สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ     ในการครอง 
สังฆาฏิ   บาตร   และจีวรนี้ตอไป.     การใชดวยการนุงและการหมสังฆาฏิ 
และจีวร   ดวยการรับภิกษาแหงบาตร   ชื่อวา  ธารณ  (การครอง). 
           พึงทราบความในบทวา   อสิต   การฉัน  เปนตนตอไป.    บทวา 
อสิเต  คือ  ในการฉันบิณฑบาต.    บทวา  ปเต  คือ ในการด่ืมขาวยาคู. 
เปนตน.   บทวา  ขายิเต   คือ   ในการเค้ียวมีของเค้ียวทําดวยแปงเปนตน.  
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บทวา สายิเต  คือ ในการลิ้มมีน้ําผ้ึงและน้ําออยเปนตน.   บทวา  อุจฺจาร-   
ปสิสาวกมฺเม  คือ  ในการถายอุจจาระและปสสาวะ. 
           พึงทราบในบทวา  คต   เปนตนตอไป.  บทวา  คเต  คือ  ในการ 
เดิน.    บทวา   ิเต  คือ  ในการยืน.   บทวา  นิสินฺเน  คือ  ในการนั่ง. 
บทวา  สุตฺเต   คือ   ในการนอน.    บทวา  ชาคริเต  คือ   ในการตื่น. 
บทวา  ภาสิเต  คือ  ในการพูด.     ในบทวา  ภาสิเต  นั้นมีความดังน้ี. 
เมื่อสัททายตนะอันเปนอุปาทายรูปเปนไปไมได     ก็ไมชื่อวาพูด      เมื่อ 
สัททายตนะยังเปนไปได  กช็ื่อวาพูดได   เพราะเหตุนั้น     ภิกษุผูกําหนด 
ชื่อวา  เปนผูทําความรูสึกตัวในการพูด.  ภิกษุแสดงธรรมในหัวขอ   วิมุต- 
ตายตนะ  (การหลุดพน)  บาง  ละติรัจฉานกถา ๓๒  กลาวกถาอิงกถา- 
วัตถุ  ๑๐  บาง  ก็ชื่อวา เปนผูทําความรูสึกตัวในการพูด.  บทวา ตุณฺหีภาเว 
ในการน่ิง  คือไมพูด.    ในบทวา  ตุณฺหีภาเว  นั้น   มีความดังน้ี   ชื่อวา 
ความเปนผูนิ่งยอมไมมี      ในเมื่อสัททายตนะอันเปนอุปาทายรูปยังเปนไป 
ไดอยู   ยอมมีไดในเมื่อสัททายตนะอันเปนอุปาทายรูปเปนไปไมได   ดวย 
เหตุนั้น    ภิกษุผูกําหนดจึงชื่อวา   เปนผูทําความรูสึกตัวในความเปนผูนิ่ง. 
ภิกษุนั่งเรียนกัมมัฏฐานอันเปนที่ชอบใจในอารมณ ๓๘ ก็ดี   เขาทุติยฌาน 
ก็ดี  ชื่อวา เปนผูทําความรูสึกตัวในความเปนผูนิ่ง.  อน่ึง ในบทนี้  อิริยาบถ 
หน่ึงมาแลวในฐานะสอง.  ในบทวา อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  นี้   เมื่อภิกษุ 
เดินไปเดินมายังบานเพ่ือภิกษาจาร    ทานกลาวถึงภิกษุนั้นในภายหลังดวย 
การเดินทางไกล.  ในบทวา   คเต   ิเต  นิสินฺเน  พึงทราบวา ทานกลาว 
ดวยการยกเทาอันมีฝุนละอองในวิหาร.    บทมีอาทิวา  พุทฺธานุสฺสติวเสน 
ดวยอํานาจแหงพุทธานุสสติ    ทานประกาศไวแลวในที่นั้น  ๆ ในหนหลัง.  
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บทวา อรติ   ความไมยินดี    คือหามความยินดี.    บทวา อรติกา   คือ 
อาการไมยินดี.  บทวา  อนภิรติ  คือ  ความไมยินดียิ่ง.   บทวา  อนภริมนา 
คือ  อาการไมยินดีเฉพาะ.  บทวา อุกฺกณฺ ิกา  คือ  อาการเบ่ือ.   บทวา 
ปริตฺตสิกา  ความระอา  คือความระอาดวยความเบ่ือ. 
           บทวา  กึส ุ อสิสฺสามิ  คือ เราจักฉันอะไร.  บทวา กุว  วา อสิสฺส 
คือ  เราจักฉันที่ไหน.  บทวา  ทุกฺข  วต  เสตฺถ  กุวชฺช  เสสฺส  คือ  วันนี้  
เรานอนลําบากตลอดคืนน้ี   พรุงน้ีเราจักนอนที่ไหน.  บทวา  เอเต  วิตกฺเก 
ไดแก  วิตก ๔ อยาง    คือวิตกอาศัยบิณฑบาต  ๒ อยาง    อาศัยเสนาสนะ 
๒  อยาง.   บทวา  อนิเกตจารี    ไดแก เปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป    ไมม ี
ตัณหาทองเท่ียวไป. 
           บทวา  ผลเก  วา  บนแผนกระดาน  คือบนหลังกระดานมีกระดาน 
คดเปนตน.   บทวา  อาคมนรตฺตึ   คือ  ราตรีที่จะมาถึง.   บทวา อาเทว- 
เนยฺเย    เปนฐานแหงความปรับทุกข   คือปรับทุกขเปนพิเศษ.    บทวา 
ปริเทวเนยฺเย  เปนฐานแหงความรําพัน  คือรําพันไปรอบ ๆ. 
           บทวา   กาเล  คือ  ในเวลาออกบิณฑบาต.    อธิบายวา    ไดขาว 
คือบิณฑบาตหรือเครื่องนุงหม  คือจีวรโดยธรรมโดยเสมอ.   บทวา มตฺต   
โส   ชฺา  ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณ  คือพึงรูจักประมาณในการรับและ 
การบริโภค.    บทวา  อิธ  คือ  ในศาสนานี้.    หรือบทวา  อิธ  นี้  เปน 
เพียงนิบาตเทาน้ัน.  บทวา โตสนตฺถ  คือ  เพ่ือสันโดษ.   ทานอธิบายวา 
พึงรูจักประมาณเพ่ือประโยชนนั้น.     บทวา  โส  เตสุ   คุตฺโต  คือ  ภิกษุ 
นั้นสํารวมในปจจัยเหลานั้น.    บทวา  ยตจารี  คือ  เปนผูสํารวมเที่ยวไป. 
ทานอธิบายวา  รักษาอิริยาบถ  และรกัษากายทวาร วจีทวาร  มโนทวาร.  
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ปาฐะวา  ยติจารี  บาง.  มคีวามอยางเดียวกัน.  บทวา  รุสิโต  คือ  ถูกเขา 
ดา.   อธิบายวา   ถกูเขาเสียดสี. 
           บทวา   ทฺวีหิ  การเณหิ มตฺต  ชาเนยฺย  คือ  พึงรูจักประมาณดวย 
เหตุ  ๒ อยาง.  บทวา ปฏคฺิคหณโต วา  โดยการรับ    คือโดยกาลรับของ 
ที่ผูอ่ืนถวาย.  บทวา ปริโภคโต   วา  โดยการบริโภค คือ โดยกาลบริโภค. 
บทวา โถเกป   ทียมาเน คือ เมื่อทายกถวายแมนอย. บทวา  กุลานุทฺทยาย 
คือ  เพ่ือความเอ็นดูแกตระกูล.      บทวา  กุลานุรกขฺาย  คือ  เพ่ือรักษา 
ตระกูล. บทวา ปฏิคฺคณฺหาติ  คือ รับแมนอย.   บทวา พหุเกป   ทียมาเน 
คือ   เมื่อทายกถวายแมมาก. 
           พึงทราบความในบทวา   กายปริหาริย  จีวร  ปฏิคฺคณฺหาติ   ภิกษุ 
รับจีวรพอบริหารกายน้ีตอไป   ชื่อวา  กายปริหารยิ    เพราะบริหารเลี้ยง 
รางกาย.  ชื่อวา  กุจฺฉิปรหิาริย  เพราะบริหารเลี้ยงทอง.  บริขาร ๘  คือ 
ไตรจีวร   บาตร   มีดตัดไมชําระฟน   เข็ม   ประคดเอว   หมอกรองน้ํา 
ยอมควรแก  ภิกษุ  ผูประกอบดวยสันโดษในปจจัยตามมีตามได.   สมดังท่ี 
ทานกลาวไววา 
                   บริขาร ๘  เหลาน้ี  คือ   ไตรจีวร   บาตร  มีด   เขม็ 
           ประคดเอว  หมอกรองน้ํา  ยอมควรแกภิกษผูุประกอบความ 
           เพียร  ดังน้ี. 
           บริขารท้ังหมดน้ัน  เปนทั้งการบริหารกาย  เปนทั้งการบริหารทอง. 
อยางไร.       ไตรจีวร      ยอมบริหารเลี้ยงกายในเวลานุงและหมเท่ียวไป 
เพราะเหตุนั้น  จึงเปนการบริหารกาย.  ไตรจีวรบริหารเลี้ยงทอง  ในเวลา 
เอาชายจีวรกรองน้ําด่ืม  และในเวลารับผลไมนอยใหญที่ควรเค้ียว   เพราะ 
เหตุนั้น    จึงเปนการบริหารทอง.   แมบาตรก็เปนการบริหารกาย  ในเวลา  
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เอาบาตรตักนํ้าอาบ   และในเวลาทําความสะอาดกุฏิ   เปนการบริหารทอง 
ในเวลารับอาหารฉัน .  แมมีดก็เปนการบริหารกาย     ในเวลาเอามีดนั้นตัด 
ไมสีฟน   และในเวลาแตงเชิงเตียง   และต่ัง   จีวร   และใชไมทาํกุฏิ   เปน 
การบริหารทอง  ในเวลาตัดออยและปอกมะพราว.   เข็มเปนการบริหารกาย 
ในเวลาเย็บจีวร  เปนการบริหารทอง  ในเวลาจ้ิมขนมหรือผลไมกิน.  รัด 
ประคดเปนการบริหารกาย   ในเวลาพันกายเที่ยวไป   เปนการบริหารทอง 
ในเวลามัดออยเปนตนถือเอา.  หมอกรองน้ําเปนการบริหารกาย   ในเวลา 
เอาหมอกรองนั้นกรองน้ําอาบ  และในเวลาทําความสะอาดเสนาสนะ   เปน 
การบริหารทอง   ในเวลากรองนํ้าดื่ม และในเวลารับงา  ขาวสาร   ขาวเมา 
เปนตน   ดวยหมอกรองน้ําน้ันฉัน. 
           บทวา   ปฏิสงฺขา   โยนิโส     พิจารณาโดยแยบคาย    อธิบายวา 
พิจารณาโดยอุบาย  คือโดยทํานองคลองธรรม.  อน่ึง ในบทนี้  พึงทราบ 
วา  การพิจารณาโดยนัยมีอาทิวา  สีตสฺส  ปฏิฆาตาย  เพ่ือกําจัดความหนาว 
เปนการพิจารณาโดยแยบคาย  ดังนี้.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา จวีร  ไดแก 
จีวรผืนใดผืนหน่ึง    ในบรรดาอันตรวาสก (ผาสบง)  เปนตน.    บทวา 
ปฏิเสวติ   คือ ใช.  ไดแก นุงหรือหม.  บทวา  ยาวเทว  เปนคํากําหนด 
เขตของประโยชน     เพราะวาประโยชนในการใชจีวรของพระโยคีมีเพียง 
เทาน้ี     คือเพ่ือกําจัดความหนาวเปนตนไมยิ่งไปกวาน้ัน.   บทวา สีตสฺส 
ความหนาว    คือความหนาวอยางใดอยางหน่ึง  อันเกิดข้ึนดวยธาตุภายใน 
กําเริบ   หรือความเปลี่ยนแปลงฤดูในภายนอก.   บทวา  ปฏิฆาตาย  คือ 
เพ่ือกําจัด.  เพ่ือบรรเทาอาพาธโดยอาการท่ีไมใหอาพาธน้ันเกิดในรางกาย. 
เพราะเม่ือรางกายถูกความหนาวเบียดเบียน     ภิกษุมีจิตฟุงซานไมสามารถ  
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ต้ังความเพียรโดยแยบคายได.    เพราะฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง  
อนุญาตวา    ภิกษุพึงใชจีวรเพื่อกําจัดความหนาวดังน้ี.    ในบทท้ังปวงก็มี 
นัยนี้.    เพราะในบทน้ีมีอยางเดียว.    บทวา อุณฺหสฺส  ความรอน   คือ 
ความรอนของไฟ.    ความรอนของไฟนั้นพึงทราบวา     เกิดข้ึนในเพราะ 
ไฟไหมปาเปนตน. 
           อน่ึง พึงทราบความในบทน้ีวา  ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน 
สัมผัส  เหลอืบ   ยุง   ลม   แดด   สัตวเลื้อยคลานตอไป.     บทวา  ฑส 
คือ  เหลือบ.    ทานเรียกวา อนฺธมกฺขิกา  บาง.    บทวา  มกส    คือยุง 
นั่นเอง.   บทวา   วาต   คือ   ลมเกิดแตเสียงและเกิดแตการหมุนของวงลอ. 
บทวา อาตโป  คือ ความรอนจากดวงอาทิตย.  บทวา สิรึสป คือ ทีฆชาติ 
ประเภทใดประเภทหน่ึง มีงูเปนตน  เลื้อยคลานไป.  สัมผัสเหลาน้ัน  สัมผัส 
สองอยาง  คือทัฏฐสัมผัส (ถูกกัด) ๑ ผุฏฐสัมผัส (ถกูตอง) ๑. สมัผัสแมนั้น 
ยอมไมเบียดเบียนภิกษุผูนั่งหมจีวร.    เพราะฉะนั้น   ภิกษุใชจีวรเพื่อกําจัด 
สัมผัสเหลานั้น   ในฐานะเชนนั้น.    จะกลาวถึงบทวา  ยาวเทว  อีก   คือ 
เพ่ือแสดงกําหนดเขตของประโยชนทีแ่นนอน.  เพราะประโยชนที่แนนอน 
คือการปกปดอวัยวะที่ยังความละอายใหกําเริบ.      นอกน้ียอมเปนบางครั้ง 
บางคราว.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา หริโิกปน  ยังหิรใิหกําเริบ  คืออวัยวะ 
นั้นๆ เปนทีคั่บแคบ. เพราะเม่ืออวัยวะใด ๆ เปด  หิริยอมกําเริบคือเสียหาย  
ทานจึงเรียกอวัยวะนั้น  ๆ วา  หิริโกปน    เพราะยังหิริใหกําเริบ    ชื่อวา 
หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ       เพราะปกปดอวัยวะอันจะยังหิริใหกําเริบนั้น. 
ปาฐะวา   หริิโกปน  ปฏจิฺฉาทนฺตฺถ  บาง  ความอยางเดียวกัน. 
           บทวา  ปณฺฑปาต  คือ  อาหารอยางใดอยางหนึ่ง.  จริงอยู   ทาน  
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เรียกอาหารอยางใดอยางหนึ่งวา   ปณฺฑปาต     เพราะตกไปในบาตรของ 
ภิกษุโดยความเปนกอน.   หรือชื่อวา  ปณฺฑปาโต    เพราะกอนขาวตกลง 
ไป.    อธิบายวา  รวบรวมภิกษาที่ไดในที่นั้น   ๆ.    บทที่เหลือมีนัยดังได 
กลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
           บทวา เสนาสน  คือ ที่นอนและที่นั่ง. ก็ภิกษุนอนท่ีใด ๆ จะเปน 
ในวิหาร    หรือในเรือนมุงดานเดียว   ที่นั้นเรียกวา  เสนะ  คือ  ที่นอน. 
ภิกษุนั่งในท่ีใด ๆ  ที่นั้นเรียกวา อาสนะ  คือ  ที่นัง่.  ที่นอนท่ีนั่งเปนอัน 
เดียวกัน  เรียกวา เสนาสนะ คือท่ีนอนที่นั่ง. บทวา  อุตุปริสฺสยวิโนทน- 
ปฏิสลฺลานารามตฺถ    เพ่ือบรรเทาอันตรายเกิดแตฤดู    เพ่ือความยินดีใน 
การหลีกเรน  คือฤดูนั่นแหละเปนอันตราย  จึงเรียกวา  อุตุปริสฺสย.  เพ่ือ 
บรรเทาอันตรายแตฤดู.  และเพ่ือความยินดีในการหลีกเรน.  ฤดูใดเปนฤด ู
ไมสบายทําใหรางกายและจิตใจผิดปกติ       พึงบรรเทาฤดูนั้นดวยการใช 
เสนาสนะ.  เพ่ือบรรเทาฤดูนั้น.  อธิบายวา  เพ่ือความสุขอัน เปนเอกภาพ. 
           ทานกลาวการบรรเทาอันตรายเกิดแตฤดู     ดวยบทมีอาทิวา  สีต- 
ปฏิฆาต    กาํจัดความหนาวโดยแท.    ทานกลาววา    ก็เพราะประโยชนที ่
แนนอน คือการปกปดอวัยวะอันจะยังหิริใหกําเริบในการใชจีวร  นอกน้ัน 
เปนบางครั้งบางคราวฉันใด  แมในบทน้ีก็ฉันนั้น  พึงทราบวา ทานกลาว 
ดังน้ีหมายถึงความแนนอน    คือการบรรเทาอันตรายอันเกิดแตฤดู.    อีก 
อยางหน่ึง  ฤดูที่ไดกลาวแลวน้ีคืออุตุเทาน้ัน. 
           แตอันตรายมีสองอยาง   คืออันตรายปรากฏ  ๑   อันตรายปกปด ๑ 
ในอันตรายสองอยางนั้น     อันตรายปรากฏ    ไดแก  ราชสีหและเสือโครง 
เปนตน.     อันตรายปกปด   ไดแก   ราคะและโทสะเปนตน.    อันตราย  
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เหลาน้ันไมทําการเบียดเบียนดวยการไมคุมครอง     และดวยการเห็นรูปไม   
เปนที่สบายเปนตน     ในเสนาสนะใด    ภิกษุรูพิจารณาอยางนี้แลว   ใช 
เสนาสนะน้ัน  พึงทราบวา  ชื่อวา  พิจารณาเสนาสนะโดยแยบคาย   ฯลฯ 
ใชเสนาสนะเพ่ือบรรเทาอันตรายเกิดแตฤดู. 
           พึงทราบความในบทน้ีวา    คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร    บริขาร 
คือคิลานปจจัยเภสัชตอไป.  ชื่อวา  ปจฺจโย  เพราะตอตานโรค  อธิบายวา 
ถึงความเปนขาศึกกัน.     บทนี้   เปนชือ่แหงความสบายอยางใดอยางหน่ึง 
การกระทําของหมอ ชื่อวา เภสัชชะ  เพราะอนุญาตใหใชยาเปนปจจัยแหง 
คนไข.  เภสัช  ก็คือคิลานปจจัยนั่นเอง ชื่อวา  คิลานปจจัยเภสัช.  ทาน 
อธิบายวา  การการทําของหมอ  เปนที่สบายของคนไขดวยเภสัช   มีน้ํามัน 
น้ําผ้ึง  น้ําออย  เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง.  บทวา ปริกฺขาโร ทานเรียกวา 
บริวารในประโยคมีอาทิวา  นครลอมไวเปนอยางดีดวยการลอมนคร ๗ ชั้น. 
เรียกวาเครื่องประดับ  ในประโยคมีอาทิวา รถประดับดวยสีขาว  มีฌานเปน 
เพลา มีวิริยะเปนลอ.  เรยีกวาของใช  ในบทมีอาทิวา   บรรพชติควรหา 
ของใชอันจําเปนแกชีวิต.   แตในที่นี้   เปนของใชบาง   เปนบริวารบางก็ 
ควร.  อน่ึง  คิลานปจจัยเภสัชนั้น   ชือ่วา  เปนบริวารของชีวิตบาง  เพราะ 
ปองกัน   ไมใหชองเพ่ือเกิดอาพาธ   อันจะทําความเสียหายแกชีวิต,   ชื่อวา 
เปนของใชบาง      เพราะเปนเหตุใหชีวิตเปนไปไดนาน.     เพราะฉะนั้น 
จึงเรียกวา  ปริกฺขาโร.  ชื่อวา คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร   เพราะเปน 
คิลานปจจัยเภสัช   และเปนบริขาร.  ซึ่งคิลานปจจัยเภสัชบริขารน้ัน.  ทาน 
อธิบายวา  น้ํามัน   น้ําผ้ึง และน้ําออยเปนตน   อันหมออนุญาตแลวอยางใด  
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อยางหน่ึง      เปนที่สบายของคนไข  ชื่อวาเปน   ชีวิตบริขาร.      บทวา 
อุปปนฺนาน  คือ  เกิดแลว  เปนแลว  บงัเกิดแลว. 
           บทวา  พฺยาพาโธ    ในบทวา  เวยฺยาพาธิกาน   นี้   คือ  ธาตุกําเริบ. 
โรคเรื้อน   ฝ   ฝหัวขาดเปนตน     ซึ่งมีธาตุกําเริบเปนสมุฏฐาน    ชื่อวา 
เวยฺยาพาธิกา   เพราะเกิดจากธาตุกําเริบ.    บทวา  เวทนา   ไดแก  ทุกข- 
เวทนา      คือเวทนาอันเปนผลแหงอกุศล.      เพ่ือกําจัดเวทนาอันเกิดแต 
ธาตุกําเริบเหลาน้ัน.    บทวา  อพฺยาปชฺฌปรมตาย    เพ่ือความไมลําบาก 
เปนอยางยิ่ง   คือเพ่ือความไมมีทุกขเปนอยางยิ่ง.   อธิบายวา     ตลอดเวลา 
ที่ละทุกขไดหมด. 
           บทวา สนฺตุฏโ   โหติ   ภิกษุเปนผูสันโดษ  คือสันโดษดวยปจจัย. 
บทวา  อิตรีตเรน  จีวเรน    ดวยจีวรตามมีตามได    คือไมใชสนัโดษดวย 
จีวรผืนใดผืนหน่ึง  บรรดาจีวรเนื้อหยาบ  ละเอียด   เศราหมอง   ประณีต 
ยังใหม    และเกา    ที่แทเปนผูสันโดษดวยจีวรผืนใดผืนหน่ึงตามมีตามได 
ในบรรดาจีวรตามท่ีไดแลวเปนตน.  จริงอยู  ในจีวรมีสันโดษ ๓ อยาง คือ 
ยถาลาภสันโดษ   (สันโดษตามท่ีได) ๑     ยถาพลสันโดษ   (สนัโดษตาม 
กําลัง) ๑   ยถาสารุปปสันโดษ  (สันโดษตามสมควร) ๑.   แมในบิณฑบาต 
เปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา วณฺณวาที   กลาวคุณ  ความวา  ภิกษุ 
รูปหน่ึงเปนผูสันโดษยอมไมกลาวคุณของความสันโดษ    รปูหน่ึงเปนผูไม 
สันโดษ     ยอมกลาวคุณของความสันโดษ     รูปหนึ่งท้ังเปนผูไมสันโดษ 
ทั้งไมกลาวคุณของความสันโดษ  รูปหนึ่งท้ังเปนผูสันโดษ  ทัง้เปนผูกลาว 
คุณของความสันโดษ  เพ่ือแสดงถึงการกลาวคุณน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  อติรีตรสนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาที   ผูกลาวคุณแหงความสันโดษ  
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ดวยจีวรตามมีตามได ดังนี้.  บทวา อเนสน    การแสวงหาผิด   คือการ 
แสวงหาไมสมควรมีประการตาง ๆ    มีประเภทเชนเปนทูตสงขาว   เดิน  
สงขาว.   บทวา  อปฺปฏิรปู   คือ ไมสมควร.   บทวา ลทฺธา จ  คือ ไดแลว 
โดยธรรมโดยเสมอ.    บทวา  อคธิโต   ไมอยาก  คือปราศจากความโลภ. 
อนุจฺฉิโต ไมหลง  คือไมหลงดวยอยากไดใหมาก.  บทวา อนชฌฺาปนฺโน 
ไมพัวพัน   คือไมถูกตัณหาทวมทับ    ไมพัวพันดวยตัณหา.     บทวา 
อาทีนวทสฺสาวี   เห็นโทษ    คือเห็นโทษในการแสวงหาไมสมควร   และ 
ในการบริโภคดวยความอยาก.     บทวา  นิสฺสรณปฺโ    มีปญญาเปน 
เครื่องสลัดทุกข  คือรูเครื่องสลัดทุกข  ดังที่กลาวแลววา  ยาวเทว  สีตสฺส 
ปฏิฆาตาย   เพียงเพ่ือกําจัดความหนาว. 
           บทวา   อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา    คือ    ดวยความสันโดษดวยจีวร 
ตามมีตามได.    บทวา  เนวตฺตานุกฺกเสติ  ไมยกตน    คือไมยกตนวาเรา 
เปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร  เราถือปงสุกูลิกังคธุดงคในเรือนยอดต้ังแตวัน 
อุปสมบท  ไมมีใครเชนกบัเรา.  บทวา น  ปร  วมฺเภติ  ไมขมผูอ่ืน   คือ 
ไมขมผูอ่ืนอยางนี้วา   ภิกษุอ่ืนเหลาน้ันไมถือผาบังสุกุลเปนวัตร   หรือภิกษุ 
เหลาน้ันแมเพียงถือผาบังกุกุลเปนวัตรก็ไมมี. 
           บทวา  โย  ห ิ  ตตฺถ  ทกฺโข   กภิ็กษุใดเปนผูขยันในจีวรสันโดษนั้น 
คือภิกษุใดเปนผูขยัน   ฉลาด    เฉียบแหลม    ในการกลาวคุณเปนตนใน 
จีวรสันโดษนั้น.  บทวา อนลโส  ไมเกียจคราน  คือเวนจากความเกียจ- 
ครานดวยการกระทําเนือง ๆ.     บทวา สมฺปชาโน  ปติสฺสโต    มีสัมป- 
ชัญญะ  มีสติ  คือประกอบดวยปญญาคือความรูสึกตัวและดวยสติ.   บทวา 
โปราเณ   มีมาแตโบราณ   คือมิใชเพ่ิงเกิดในบัดนี้.    บทวา อคฺคฺเ  
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คือท่ีรูกันวาเปนวงศเลิศ. บทวา   อริยวเส   ิโต   คือ  ดํารงอยูในวงศของ 
พระอริยะท้ังหลาย.  
           อน่ึง  บทวา  อริยวโส  คือ  อริยวงศที่ ๘  แมนี้   เปนเชื้อสายของ 
พระอริยะ ชือ่วา เปนประเพณีของพระอริยะ  เหมือนวงศกษัตริย   วงศ- 
พราหมณ   วงศแพศย   วงศศูทร   วงศสมณะ    วงศตระกูล   ราชวงศ 
ฉะน้ัน.  อริยวงศนี้นั้นทานกลาววา   เลิศกวาวงศเหลาน้ี  เหมือนกล่ิน 
กระลําพักเปนตน     เลิศกวากลิ่นไมมีกลิ่นที่รากเปนตน .     กว็งศของ 
พระอริยะท้ังหลายเปนใครบาง.  พระพุทธเจาท้ังหลาย   พระปจเจกพุทธะ 
ทั้งหลาย  และสาวกของพระตถาคตท้ังหลาย   ทานเรียกวาเปนอริยะ  วงศ 
ของพระอริยะเหลาน้ัน      ชื่อวา อริยวงศ.   จริงอยู    กอนแตนี้ไปในที่สุด 
สื่อสงไขยกับแสนกัป   มีพระพุทธเจาอุบัติข้ึน  ๔ พระองค   คือพระตัณ- 
หังกร  พระเมธังกร  พระสรณังกร  พระทีปงกร.   พระพุทธเจาเหลาน้ัน  
เปนอริยะ   วงศของพระอริยะเหลาน้ัน   ชื่อวา อริยวงศ.   ตอมาหลังจาก 
พระพุทธเจาเหลาน้ันปรินิพพานลวงไปหนึ่งอสงไขย    พระพุทธเจาพระ- 
นามวาโกณฑัญญะทรงบังเกิด.  ในกปันี้พระพุทธเจา  ๔ พระองคทรงอุบัติ 
คือพระกกุสันธะ  พระโกนาคมนะ   พระกัสสปะ  พระผูมีพระภาคเจาของ 
พวกเราคือพระโคดม  วงศของพระอริยะเหลาน้ัน    ชื่อวา อริยวงศ.  อนึ่ง 
วงศของพระอริยะท้ังหลาย  ผูเปนพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  และ 
พระสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลายในอดีต  อนาคต    และปจจุบัน    ชื่อวา 
อริยวงศ.  ประดิษฐานอยูในอริยวงศนั้น. 
           บทวา  อิตรีตเรน   ปณฺฑปาเตน  คือ  ดวยบิณฑบาตตามมีตามได 
อยางใดอยางหนึ่ง.  แมในเสนาสนะเปนตนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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           บทวา อายตเนสุ  คือ  ในอายตนะท้ังหลายมีจักขวายตนะเปนตน. 
บทวา ยโต   คือ  สํารวมแลว.   บทวา ยตฺโต  คือ  ระวังแลว.    บทวา 
ปฏิยตฺโต  คือ  ระวังอยางยิ่ง.  บทวา คุตฺโต  คือ คุมครองแลว.   บทวา 
โคปโต  ครอบครองแลว   คือต้ังไวแลวดุจต้ังไวในหีบ.   บทวา  รกฺขิโต 
รักษาแลว   คือเก็บไวเเลว.   บทวา  สวุโต   สํารวมแลว     คือปดแลวดวย 
การกันทวาร.    บทวา ขุสิโต   คือ  ถูกติเตียน.   บทวา  วมฺภิโต   ถูกเขา 
ดูหม่ิน   คือถูกเขาไมเลื่อมใส.     ฆฏฏิโต   คือ  ถกูเขาเสียดสี.     บทวา 
ครหิโต   คือ   ถูกเขาเหยียดหยาม.  บทวา อุปวทิโต   ถูกเขาคอนวา   คือ 
ถูกเขาดา.   บทวา ผรุเสน  ดวยถอยคําหยาบ   คือดวยคําตัดจุดสําคัญของ 
รางกาย.    บทวา  กกฺขเฬน    ดวยถอยคํากระดาง    คือทารุณ     บทวา 
น  ปฏิวชฺชา๑   คือ  ไมพึงกลาวโตตอบ. 
           บทวา  ฌานานุยุตฺโต  พึงเปนผูขวนขวายในฌาน  คือประกอบดวย 
ฌานท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน     และเสพฌานท่ีเกิดแลว.      บทวา อุเปกฺข- 
มารพฺภ  สมาหิตตฺโต   พึงเปนผูมีจิตต้ังม่ันปรารภอุเบกขา   คือพึงเปนผู 
มีจิตดังม่ัน  ยังอุเบกขาในจตุตถฌานใหเกิด.      บทวา   ตกฺกาสย  กุกฺกุจฺจ-ิ 
ยูปจฺฉินฺเท  พึงตัดวิตก  ที่อยูของวิตกและความคะนอง    คือพึงตัดวิตกมี 
กามวิตกเปนตน     ที่อยูของวิตกมีกามสัญญาเปนตน     และความคะนองมี 
คะนองมือเปนตน. 
           บทวา อนุปฺปนฺนสฺส  วา ปมณานสฺส  อุปฺปาทาย   เพ่ือความเกิด 
ข้ึนแหงปฐมฌานท่ียังไมเกิด  คือเพ่ือความเกิดข้ึนแหงปฐมฌานท่ียังไมเกิด 
ในอัตภาพนั้น  หรือเกิดข้ึนแลวเสื่อมไป  เพ่ือไดเฉพาะในสันดานของตน  
 
๑. ในบาลีไมมี  แต ม. ยุ. มีคํานี้.  
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           พึงทราบความในบทมีอาทิวา  อุปฺปนฺนฺจ  ปมชฺฌาน  อาเสวติ   
เสพปฐมฌานท่ีเกิดข้ึนแลวตอไป     ในบทนี้มีความวา    เสพโดยเอื้อเฟอ 
กระทําใหคลองแคลว   ทาํใหเกิด   ทําใหเจริญ    ทาํใหมาก   ทําบอย ๆ. 
บทวา อุเปกฺขา  ความเพิกเฉย  คือตัตรมัชฌัตตุเบกขาอันเกิดข้ึนในจตุตถ- 
ฌาน.   บทวา อุเปกฺขา   เปนบทแสดงสภาวะ.   
           บทวา อุเปกฺขนา    กิริยาที่เพิกเฉย    คืออาการเห็นแตการเขาถึง. 
บทวา  อชฺฌุเปกฺขนา   กิรยิาเพิกเฉยยิ่ง    คือเห็นเปนอยางยิ่ง.    บทวา 
จิตฺตสมตา  ความที่จิตสงบ    คือความท่ีจิตเสมอเวนความหยอนและความ 
มากเกินไป.  บทวา จิตฺตปสฺสทฺธตา  ความท่ีจิตระงับ   อธิบายวา  ความ 
ที่จิตไมคะนอง  จิตไมกระดาง.   บทวา มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส  ความที่จิต 
เปนกลาง  อธิบายวา  ความที่จิตไมใชสัตวไมใชบุคคล  เปนกลาง.   วา 
จตุตฺเถ  ฌาเน อุเปกฺข  อารพฺภ   ปรารภอุเบกขาในจตุตถฌาน   คืออาศัย  
ตัตรมัขฌัตตุเบกขา    อันเกิดข้ึนในจตุตถฌาน.     บทวา   เอกคฺคจิตฺโต 
คือเปนผูมีจิตเปนไปแลวในอารมณเปนหน่ึง.  บทวา อวิกฺขิตฺตจิตฺโต    คือ 
เปนผูมีจิตไมฟุงซานเวนจากอุทธัจจะ   วิตก ๙ มีนัยดังกลาวแลว.  บทวา 
กามวิตกฺกาน   กามสฺาสโย   กามสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหงกามวิตก. 
อธิบายวา กามสัญญาอันเกิดข้ึนแกผูตรึกอยูดวยกามวิตก  เปนที่อาศัย  เปน 
โอกาสที่อยูของวิตกเหลาน้ัน    เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา   กามสฺาสโย. 
แมในพยาปาทวิตกเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  จุทิโต  วจีภ ิ  สติมาภินนเฺท   ภิกษุถกูติเตียนดวยวาจา   พึง 
เปนผูมีสติชอบใจ    คือภิกษุถูกติเตียนดวยวาจา    พึงเปนผูมีสติ   ยินดีคํา 
ตักเตือนน้ัน.   บทวา   วาจ ปมฺุเจ  กสุล  พึงเปลงวาจาเปนกุศล  คือเปลง  
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วาจาอันต้ังข้ึนดวยญาณ.     บทวา  นาติเวล   ไมเกนิขอบเขต  คือ  ไมพึง  
เปลงวาจาเกินขอบเขต  คือ  เกินขอบเขตของกาล   และขอบเขตของศีล. 
บทวา  ชนวาทธมฺมาย  คือ เนื้อธรรม  คือ  การวากลาวชน.    บทวา  น 
เจตเยยฺย   คือ ไมพึงยังความคิดใหเกิด. 
           บทวา  อิท เต  อปฺปตฺต  คือ กรรมนี้ไมถึงแกทาน.  บทวา อสารุปฺป 
คือ กรรมน้ีไมสมควรท่ีทานจะประกอบ.  บทวา  อสีลฏ  ไมดังอยูในศีล 
คือ   ชื่อวา  อสีลฏ   เพราะไมต้ังอยูในศีลอันเปนความขวนขวายของ 
ทาน.     อธิบายวา    กรรมน้ีไมเปนประโยคสมบัติของทานผูต้ังอยูในศีล. 
อาจารยบางพวกกลาววา อสิลิฏ   คือ ไมงดงาม.   ทานพรรณนาความไว 
วา  มีวาจาไมเกลี้ยงเกลา.  บทวา  นิธนี  ขุมทรัพย  คือหมอทรัพยเต็มไป 
ดวยเงินและทองที่เขาฝงต้ังเอาไว.    บทวา  ปวตฺตาร  ผูบอก   คือดุจผูทํา 
ความอนุเคราะหมนุษยเข็ญใจ   มีความเปนอยูคับแคน   กลาววา   เจาจงมา 
เราจะบอกอุบายเลี้ยงชีพอยางเปนสุขแกเจา        แลวนําไปยังท่ีฝงทรัพยไว 
เหยียดมือบอกวา  เจาจงถือเอาทรัพยนี้เลี้ยงชีพใหเปนสุขเถิด. 
           บทวา  วชฺชทสฺสิน   ผูแสดงโทษ   ความวา  ผูชี้โทษมี ๒ จําพวก 
คือผูคอยเสาะแสวงหาโทษดวยประสงควา    เราจักขมภิกษุนั้นในทามกลาง 
สงฆ   ดวยกรรมอันไมสมควร   หรือดวยความพล้ังพลาดน้ี     และผูต้ังอยู 
ในสภาพท่ีจะชี้โทษดวยการตรวจดูโทษนั้นๆ  เพราะความเปนผูใครความ 
เจริญแกเขาดวยศีลเปนตน     เพ่ือใหรูสิ่งที่ไมรู  เพ่ืออนุเคราะหสิ่งท่ีรูแลว. 
ในที่นี้ประสงคเอาขอน้ี.  ภิกษุไมควรโกรธบุคคลผูเห็นความไมสมควรหรือ 
ความผิดพลาด แลวบอกกลาว พึงเปนผูมีความยินดีอยางเดียว  ควรขอรอง 
วา  ทานขอรับ   ทานไดทํากรรมแกกระผมอยางใหญหลวง  ขอทานพึงต้ังอยู  
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ในฐานะอาจารยและอุปชฌายของกระผม      แลววากลาวตักเตือนกระผม 
อีก   ดวยโอวาทดังนี้     เหมือนคนเข็ญใจ   ไมโกรธผูคุกคาม   แมโบยตี 
แลวแสดงขุมทรัพยใหวา      เจาจงถือเอาทรัพยนี้เถิด      กลับพอใจเสียอีก 
ฉะน้ัน. 
           บทวา   นิคฺคยฺหวาทึ     กลาวขมข่ี    คือ  ภิกษุบางรูปเห็นความไม 
สมควร   หรอืความผิดพลาดของสัทธิวิหาริกเปนตนแลว   ไมวากลาวดวย 
คิดวา       ภิกษุรูปนี้อุปฏฐากเราดวยการใหน้ําบวนปากเปนตนโดยเคารพ 
หากเราจักวากลาวเธอ      เธอก็จักไมอุปฏฐากเรา      เราก็จักเส่ือมไปดวย 
ประการฉะน้ี   ดังน้ี   ไมชื่อวาเปนผูกลาวขมข่ี. ภิกษุนั้นโปรยหยากเยื่อลงใน 
ศาสนานี้    สวนภิกษุใดเห็นโทษอยางนั้นแลว   คุกคามตามสมควรแกโทษ 
ประณามทําทัณฑกรรม   นําออกจากวิหารใหศึกษา   ภิกษุนี้ชือ่วา  เปนผู 
กลาวขมข่ี    เหมือนอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาฉะน้ัน.    สมดังท่ีพระองค 
ตรัสไววา  ดูกอนอานนท  เรากลาวขมผูที่ควรขม  เรากลาวยกยองผูที่ควร 
ยกยอง  ผูที่มีคุณความดีจักดํารงอยูได. 
           บทวา  เมธาว ึ    ผูมีปญญา   คือผูประกอบดวยปญญา   มีโอชะเกิด 
แตธรรม.     บทวา  ตาทิส  คือ  พึงคบ   พึงเขาใกลบัณฑิตเห็นปานนั้น. 
เพราะวาเมื่ออันเตวาสิกคบอาจารยเชนนั้น    ยอมมีแตความประเสริฐอยาง 
เดียว      ไมมีความลามก      มีแตความเจริญอยางเดียว     ไมมคีวามเส่ือม 
ฉะน้ี. 
           บทวา โอวเทยฺย  พึงกลาวสอน  คือ เมื่อเรื่องเกิดข้ึนแลวกลาวสอน 
ชื่อวา  โอวาท  เมื่อเรื่องยังไมเกิดข้ึนพึงชี้ใหเห็นโทษในอนาคต  ดวยคํามี 
อาทิวา แมโทษก็จะพึงมีแกทาน ดังน้ี  ชื่อวา อนุสาสน  แมกลาวสอนตอ   
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หนาก็ชื่อวา  โอวาท  สงทูตหรือคําสอนไปลับหลัง  ชื่อวา  อนุสาสน  กลาว 
สอนแมครั้งเดียวก็ชื่อวา โอวาท กลาวสอนบอย  ๆ ชื่อวา อนุสาสน หรือให 
โอวาทอยางเดียวก็ชื่อวา อนุสาสน  เพราะเหตุนั้น   ภิกษุพึงใหโอวาทและ 
อนุสาสนดวยประการฉะนี้.  บทวา อสพฺภา  จากอสัตบุรุษ  ความวา พึง 
หามจากอกุศลธรรม  พึงใหต้ังอยูในกุศลธรรม.  บทวา  สต  ห ิ โส   ปโย 
โหติ  เพราะวาบุคคลน้ันยอมเปนที่รักของสัตบุรุษ  คือ บุคคลเห็นปานน้ัน 
ยอมเปนที่รักของสัตบุรุษท้ังหลาย   มีพระพุทธเจาเปนตน.    อน่ึง  ภิกษุ 
ผูใหโอวาทอนุสาสน   ยอมไมเปนที่รักของภิกษุผูเปนอสัตบุรุษ   ผูไมเห็น 
ธรรม  ผูขามปรโลกเสียแลว   ผูเพงตออามิส   บวชเพ่ือดํารงชีวิต  ยังกลาว 
ทิ่มแทงดวยหอกคือปากวา  ทานมิใชอุปชฌายอาจารยของพวกผม  เพราะ 
เหตุไรจึงมาส่ังสอนพวกผม  ดังนี้. 
           บทวา  เอกกมฺม   คือ  มีกรรมเปนอันเดียวกัน     มีอปโลกนกรรม 
คือ การบอกเลาเปนตน.  บทวา  เอกุทฺเทโส   มีอุเทศเปนอันเดียวกัน  คือ 
มีนิทานุเทศเปนตนเปนอันเดียว.     บทวา  สมสิกขฺตา  คือ  มสีิกขาเสมอ 
กัน.  บทวา อาหตจิตฺตต  คือ ความเปนผูมีจิตอันความโกรธกระทบแลว. 
บทวา   ขิลชตต  คือ ความเปนผูมีจิตกระดาง.   บทวา ปฺจป  เจโตขิเล 
คือ พึงทําลายความกระดางแหงจิต   ในสิ่งท้ัง ๕   คือ ในพระพุทธเจา  ๑ 
ในพระธรรม ๑   ในพระสงฆ ๑   ในสิกขา ๑   ในเพ่ือนพรหมจรรย  ๑. 
บทวา  าณสมุฏ ิต   วาจ   คือ พึงเปลงวาจาอันเกิดข้ึนในจิตสัมปยุตดวย  
ญาณ.   บทวา มฺุเจยฺย  คือ พึงเปลง.   บทวา  อตฺถูปสหิต   คือ วาจา 
ประกอบดวยอรรถ.     บทวา  ธมฺมูปสหิต  คือ วาจาประกอบดวยธรรม. 
บทวา  กาลาติกฺกนฺต  วาจ  น  ภาเสยฺย     คือ  ไมพึงเปลงวาจาเกินกาล  
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เพราะเวลานั้นลวงไปแลว.      บทวา  เวลาติกฺกนฺต    เกินขอบเขต  คือ 
ไมพึงกลาววาจาเกินขอบเขต    เพราะขอบเขตของวาจาลวงไปแลว.  พึง 
ทราบกาลและเวลาดวยบทท้ังสอง.  
           บทวา โย จ  กาเล  อสมฺปตฺเต       ก็บุคคลใดยังไมถึงกาลอันควร 
คือ  ยังไมถึงกาลท่ีตนพูด.    บทวา อติเวล  เกินเวลา  คือ  พูดเกนิเวลาที่ 
กําหนด.    บทวา  นิหโต   เสติ   คือ ถกูฆานอนอยู.    บทวา  โกกิลาเยว 
อตฺรโช  คือ เหมือนลูกนกดุเหวาเกิดแตดุเหวา   อันนางกาเลี้ยงไว. 
           บทวา อถาปร   คือ ลําดับตอไปนี้.    บทวา ปฺจ  รชาน ิ ธุล ี ๕ 
ประการ  คือ ธุล ี ๕  มีรูปราคะเปนตน.     บทวา  เยส  สติมา  วนิยาย 
สิกฺเข   ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษา  คือ พึงต้ังสติศึกษาไตรสิกขา  เพ่ือกําจัด 
กิเลส.   เพราะเมื่อศึกษาอยูอยางนี้   ยอมอดกลั้นความกําหนัดในรูป  ฯลฯ 
ในผัสสะ  ไมอดกลั้นอยางอ่ืน.     บทวา  รูปรโช    ธุลีในรูป   คือ  ธุลีม ี
ราคะเปนตน   เกิดข้ึนเพราะอาศัยรูป.    แมในบทวา  สทฺทรโช  เปนตนก็ 
มีนัยเหมือนกัน. 
           แตนั้นภิกษุศึกษาเพ่ือกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น   พึงทราบคาถา 
วา   เอเตสุ   ธมฺเมสุ  โดยลําดับ.  ในบทเหลาน้ัน บทวา  เอเตสุ  คือ  ใน 
รูปเปนตน.   บทวา  กาเลน โส สมมฺา  ธมฺม ปริวิมสมาโน  ภิกษุนั้น 
พึงพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล    คือ  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาสังขตธรรม 
ทั้งปวง    โดยนัยมีความเปนของไมเที่ยงเปนตน    ตามกาลท่ีทานกลาวไว 
โดยนัยมีอาทิวา  เมื่อจิตฟุงซานเปนกาลของสมถะ.     บทวา  เอโกทิภูโต  
วิหเน   ตม  โส  ภิกษุเปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดข้ึน    พึงกําจัดความมืดเสีย  
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คือ  ภิกษุนั้นมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง       พึงกําจัดความมืดมีโมหะท้ังหมด 
เปนตนเสีย  ไมมีความสงสัยในขอน้ี.  
           บทวา อุทฺธเต  จิตฺเต  เมื่อจิตฟุงซาน  คือ เมื่อจิตไมสงบดวยอํานาจ 
แหงวิริยินทรีย.    จริงอยู    ความเพียรมีกําลัง  สมาธิออน  ยอมครอบงํา 
ความฟุงซาน       เพราะความเพียรเปนฝายแหงความฟุงซาน       เมื่อจิต 
ไมฟุงซานอยางนี้.    บทวา  สมถสฺส  กาโล  คือ เปนกาลแหงความเจริญ 
สมาธิ.  บทวา  สมาหิเต  จิตฺเต   คือ เมื่อจิตต้ังม่ันดวยอุปจารและอัปปนา. 
จริงอยู  สมาธิมีกําลัง  ความเพียรออน ยอมครอบงําความเกียจคราน เพราะ 
สมาธิเปนฝายแหงความเกียจคราน     สมาธิอันวิริยะผูกไวแลว   ยอมไมตก 
ไปในความเกียจคราน.   วิริยะอันสมาธิผูกไวแลว   ยอมไมตกไปในความ 
ฟุงซาน.   เพราะฉะน้ัน     ทั้งสองอยางนั้นพึงทําใหเสมอกัน   เพราะความท่ี 
ธรรมทั้งสองเสมอกัน  จึงเปนอัปปนา.  บทวา  วิปสฺสนาย  กาโล  เปนกาล 
แหงวิปสสนา   คือ เมื่อจิตต้ังม่ันแลวอยางนี้  เปนกาลแหงวิปสสนาหลาย  
อยาง   ดวยอํานาจแหงอนิจจลักษณะเปนตน    ศรทัธาแมมีกําลังก็ควรแก 
ผูประกอบสมาธิ. เมื่อเชื่อคือเชื่อม่ันอยางนี้   ยอมถงึอัปปนา. ศรัทธามีกําลัง 
ในสมาธิและปญญา   ยอมควร   เพราะผูประกอบสมาธิมีอารมณเปนหน่ึง. 
จริงอยู   ผูนัน้ยอมถึงอัปปนาดวยอาการอยางนี้.   ปญญามีกําลงัยอมควรแก 
ผูประกอบวิปสสนา.        เพราะผูนั้นยอมบรรลุการแทงตลอดลักษณะดวย 
ประการฉะน้ี.  แมเม่ือท้ังสองอยางเสมอกัน    ก็เปนอัปปนาแท.  
           บทวา กาเล  ปคฺคณฺหติ  จิตฺต   ประคองจิตไวในกาลอันควร  คือ 
ในสมัยใด    จิตหดหูเพราะความเพียรยอหยอนยิ่งนักเปนตน    ในสมัยนั้น 
ประคองจิตไวดวยการต้ังอยูในธัมมวิจยสัมโพชฌงค      วิริยสมัโพชฌงค  
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และปติสัมโพชฌงค.  บทวา  นิคฺคณฺหาติ   ยอมขม  คือ  ในสมัยใด  จิต 
ฟุงซานดวยปรารภความเพียรเกินไปเปนตน      ในสมัยนั้น   ขมจิตไวดวย 
ต้ังอยูในปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค และอุเบกขาสัมโพชฌงค. 
บทวา  สมฺปหสติ  กาเลน  ยอมใหจิตรืน่เริงโดยกาล  คือ ในสมยัใด จิต  
ไมมีอัสสาทะ   (ความยินดี)  เพราะความขวนขวายดวยปญญาออน   หรือ 
เพราะไมไดรับความสุขอันเกิดแตความสงบ ในสมัยนั้น   ใหเกิดความสังเวช 
ดวยพิจารณาสังเวควัตถุ  (วัตถุใหเกิดความสังเวช)  ๘  ประการ.   สังเวค- 
วัตถุ ๘ ประการ  คือ ชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ  รวมเปน ๔   ทุกขใน 
อบายเปนที่  ๕   ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดีตเปนที่ ๖   ทกุขมีวัฏฏะเปนมูล 
ในอนาคตเปนที่ ๗   ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบันเปนที่  ๘. 
ทําจิตใหเกิดความเลื่อมใสดวยระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย.      นี้เรียกวา 
ใหจิตรื่นเริงตามกาล. 
           บทวา  จิตฺต สมาทเห   พึงต้ังจิตไว  คือ  สมัยใด  ความที่ศรัทธา 
และปญญา  สมาธิ และวิริยะ เสมอกัน    สมัยนั้น  พึงต้ังจิต  คือ พึงใหถึง 
อัปปนา.  บทวา  อชฺฌุเปกฺขติ  กาเลน  วางเฉยตามกาล  คือ  สมยัใด จิต 
อาศัยสัมมาปฏิบัติ  ไมหดหู   ไมฟุงซาน  มีอัสสาทะ  เปนไปเสมอในอารมณ 
ดําเนินสูวิถีแหงสมาธิ     สมัยนั้น   จิตน้ันยอมไมถึงความขวนขวายในการ 
ประคอง  ขม  ใหราเริง  เหมือนสารถี    เมื่อมาว่ิงเรียบก็วางเฉยได    นี ้
เรียกวา วางเฉยตามกาล.    บทวา  โส  โยคี  กาลโกวิโท  โยคีผูนั้นชื่อวา 
เปนผูฉลาดในกาล     คือ  โยคีผูนั้นเปนผูประกอบแลวในกรรมฐาน    ม ี
ประการดังกลาว     เปนผูฉลาดเฉียบแหลมในกาล  คือ   ยกยอง  ขม  ให 
ราเริง   ต้ังม่ัน   และวางเฉย.  
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           พระผูพระภาคเจาตรัสตามกาลมีการประคองเปนตน       ดวยพระ-   
ดํารัส   มีอาทิวา  กิมฺห ิ  กาลมฺหิ   ในกาลไหน  ดังนี้.   บัดนี ้ เมือ่จะทรง 
วิสัชนากาลมีการประคองเปนตน จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ลีเน  จิตฺตมฺห ิ
เมื่อจิตหดหู  ดังนี้. 
           เมื่อจิตถึงความหดหูเพราะความเพียรยอหยอนยิ่งนักเปนตน   เปนกาล 
ที่ควรประคองไวดวยการต้ังอยูดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงค   วิรยิสัมโพชฌงค 
แลปติสัมโพชฌงค. บทวา อุทฺธตสฺมึ  วินิคฺคโห  เมื่อจิตฟุงซานเปนกาล 
ที่ควรขมไว   คือ เมื่อจิตฟุงซานเพราะปรารภความเพียรเกินไป  เปนกาล 
ที่ควรขมดวยปสสัทธิสัมโพชฌงค      สมาธิสัมโพชฌงค      และอุเบกขา 
สัมโพชฌงค.   บทวา นิรสฺสาทคต  จิตฺต  สมฺปหเสยฺย  ตาวเท  โยคีพึง 
ยังจิตท่ีถึงความไมแชมชื่นใหรื่นเริงในกาลนั้น    คือ   โยคีพึงยังจิตที่เวนจาก 
ความแชมชื่น    เพราะขวนขวายทางปญญาออน    หรือเพราะไมไดรับสุข 
อันเกิดแตความสงบ  ใหรืน่เริงดวยพิจารณาสังเวควัตถุ  ๘   ประการ  หรือ 
ดวยระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในขณะน้ัน. 
           บทวา สมฺปหฏ  ยทา   จิตฺต  จิตรื่นเริงในกาลใด  คือ ในกาลใดจิต 
เปนธรรมชาติรื่นเริงตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.    วา  อลีน  ภวติ  นุทฺธต 
จิตเปนธรรมชาติ ไมหดหู  ไมฟุงซาน  คือ  จิตเวนจากความหดหูและฟุง- 
ซาน  เพราะผูกไวดวยวิริยะและสมาธิ.  บทวา  สมถนิมิตฺตสฺส   ของสมถ- 
นิมิต   คือ  สมถะและนิมิตของกาลน้ัน  ชื่อวาสมถนิมิต.   ทวา โส   กาโล 
คือ กาลท่ีทานกลาวถึงกาล  ที่เวนจากความหดหูและฟุงซาน.  บทวา อชฺฌ- 
ตต  รมเย  มโน  ใจพึงยินดีในภายใน  คือ จิตสัมปยุตดวยฌาน  พึงยินดี 
พึงใหอภิรมยในภายในอารมณมีกสิณเปนตน .  บทวา  เอเตน  เมวุปาเยน  
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โดยอุบายน้ันนั่นแล    คือ  โดยอุบายดังท่ีกลาวแลวน้ันนั่นแล.   ม   อักษร 
ทานกลาวดวยบทสนธิ.     บทวา  อชฺฌเุปกฺเขยฺย   ตาวเท   พึงวางเฉยใน 
กาลน้ัน  คือ ในกาลใด   จิตน้ันต้ังม่ันดวยอุปจารและอัปปนา  ในกาลน้ัน 
ชื่อวา  จิตต้ังม่ันแลว    เพราะเหตุนั้น    โยคีรูแลวไมพึงทําความขวนขวาย  
ในการประคอง  การขม  การใหราเริง   ควรกระทาํการวางเฉยอยางเดียว 
ในขณะนั้น. 
           บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยอคาถาที่พระองคตรัสถามวา 
กิมฺห ิ  กาลมหฺิ    ปคฺคาโห    ความประคองจิตควรมีในกาลไหน   จึงตรัส 
พระดํารัส  มอีาทิวา  เอว  กาลวิทู   ธีโร   ธีรชนผูรูแจงกาลอยางน้ี  ดังนี้. 
           บทวา   กาเลน   กาล  จิติตสฺส  นิมิตฺตมุปลกฺขเย      พึงกําหนด 
อารมณอันเปนนิมิตของจิตตลอดกาลตามกาล   ความวา   พึงกําหนด  เขา 
ไปกําหนดอารมณของจิตอันสัมปยุตดวยสมาธิตามกาลอันสมควร.   บทที ่
เหลือในที่ทั้งปวงชัดดีแลว.  พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรม 
เปนยอด  คือพระอรหัตดวยประการฉะน้ี. 
                                จบอรรถกถาสารีปุตตนิเทสท่ี  ๑๖ 
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                               อรรถกถามหานิทเทส  จบบริบรูณ 


