
พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 1 
                         พระสุตตันตปฎก          
                                   เลม ๒๒              
                      ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส      
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      
                         ปารายนวรรค             
                          วัตถุคาถา             
                เร่ืองพราหมณพาวรีสงศิษยทูลถามปญหา   
     [๑] พราหมณพาวรี เปนผูเรียนจบมนต ปรารถนาความเปนผูไม          
         มีกังวล ออกจากพระนครโกศลอันนาร่ืนรมย ไปสูทักขิณา-   
         ปถชนบท   
     [๒] พราหมณนั้นอยูท่ีฝงแมน้ําโคธาวารี อันเปนพรมแดนแวน         
         แควนอัสสกะและแวนแควนมุฬกะตอกัน เล้ียงชีวติอยูดวย         
         การเท่ียวภิกขาและผลไม.   
     [๓] เม่ือพราหมณนัน้เขาไปอาศัย (อยู) บานไดเปนหมูใหญดวย     
         ความเจริญอันเกิดแตบานนั้น พราหมณนั้นไดบูชามหายัญ           
     [๔] พราหมณนั้นบูชามหายัญแลวก็กลับเขาไปสูอาศรม เม่ือ            
         พราหมณนั้นกลับเขาไปแลว พราหมณอ่ืนก็มา.    
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     [๕] พราหมณอ่ืนมีเทาพกิาร เดินงกงัน ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ        
         เขาไปหาพาวรีพราหมณแลว ขอทรัพยหารอย.   
     [๖] พาวรีพราหมณเห็นพราหมณนัน้เขาแลว ก็เชิญใหนั่ง แลว         
         ก็ถามถึงความสุขสําราญและความไมมีโรค และไดกลาว   
         คํานี้วา       
     [๗] ทรัพยของเรามีอันจะพึงให เราสละหมดแลว. ดกูรพราหมณ           
         ทานเช่ือเราเถิด ทรัพยหารอยของเราไมมี.   
     [๘] ถาเม่ือเราขอ ทานจักไมให. ในวันท่ีเจ็ด ศีรษะของทานจง       
         แตกเจ็ดเส่ียง.   
     [๙] พราหมณนั้นเปนคนโกหก ปรุงแตงแสดงเหตใุหกลัว.   
         พราหมณพาวรีไดฟงคําของพราหมณนั้นแลว กเ็ปนทุกข.            
    [๑๐] มีลูกศรคือความโศกเสียบแทงแลว ไมบริโภคอาหาร ก็ซูบ             
         ผอม. ใชแตเทานั้น ใจของพาวรีพราหมณผูมีจิตเปนอยางนั้น     
         ยอมไมยนิดีในการบูชา.   
    [๑๑] เทวดา (ท่ีสิงอยูใกลอาศรมของพราหมณพาวรี) ผูปรารถนา          
         ประโยชน เห็นพาวรีพราหมณหวาดกลัวเปนทุกขอยู จึงเขา         
         ไปหาพราหมณพาวรีแลวไดกลาววา.       
    [๑๒] พราหมณผูมีความตองการทรัพยนัน้ เปนคนโกหก ยอม              
         ไมรูจักศีรษะ. ความรูจกัศีรษะหรือธรรมอันใหศีรษะตกไป         
         ยอมไมมีแกพราหมณนัน้.               
    [๑๓] พาวรีพราหมณดําริวา เทวดาน้ีอาจรูไดในบัดนี้. (กลาววา)      
         ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกศีรษะและธรรมอันใหศีรษะ             
         ตกไปแกขาพเจาเถิด. ขาพเจาจะขอฟงคําของทาน.   
    [๑๔] แมขาพเจาก็ไมรูจักศีรษะและธรรมอันใหศีรษะตกไป. ขาพเจา    
         ไมมีความรูในเร่ืองนี้. ความเหน็ซ่ึงศีรษะและธรรมอันให        
         ศีรษะตกไป ยอมมีแกพระชินะท้ังหลายเทานั้น.    
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    [๑๕] พา. กใ็นบัดนี้ ใครในปฐพีมณฑลนี้ยอมรูจักศีรษะและธรรม          
         อันใหศีรษะตกไป. ดกูรเทวดา ขอทานจงบอกทานผูนั้นแก           
         ขาพเจาเถิด.   
    [๑๖] เท. พระสักยบุตร เปนวงศของพระโอกกากราชเสด็จออก   
         จากเมืองกบิลพัสดุบุรี เปนพระพุทธเจาผูนําสัตวโลก เปน       
         ผูทํา (แสดง) ธรรมอันสวาง.             
    [๑๗] ดกูรพราหมณ พระสักยบุตรนัน่แหละ เปนพระสัมพุทธเจา             
         ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง บรรลุกําลังแหงอภิญญาท้ังปวง มี       
         จักษใุนธรรมท้ังปวง ทรงถึงธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงธรรม             
         ท้ังปวง ทรงนอมพระทัยไปในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิ.   
    [๑๘] พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระพุทธเจาในโลก มี              
         พระจักษุ ยอมทรงแสดงธรรม. ทานจงไปทูลถามพระองคเถิด.           
         พระองคจักทรงพยากรณปญหานัน้แกทาน.   
    [๑๙] พราหมณพาวรีไดฟงคําวา พระสัมพุทธเจา แลวมีความ              
         เบิกบานใจ มีความโศกเบาบาง และไดปติอันไพบูลย.   
    [๒๐] พราหมณพาวรีนั้น มีใจยนิดี มีความเบิกบาน โสมนัส   
         ถามถึง (พระผูมีพระภาค) กะเทวดานัน้. (และประกาศวา)            
         พระสัมพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่งของสัตวโลก ประทับอยู ณ ท่ีใด     
         คือ บานนิคมหรือชนบทท่ีเขาทําแลว เราท้ังหลายพึงไป              
         นมัสการพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ณ ท่ีนัน้.             
    [๒๑] เท. พระสักยบุตรนัน้ เปนพระชินะ มีพระปญญาสามารถ               
         มีพระปญญากวางขวางเชนแผนดนิอันประเสริฐ เปน   
         นักปราชญ ไมมีอาสวะ ทรงรูแจงศีรษะและธรรมอันให              
         ศีรษะตกไป ทรงองอาจกวานรชน ประทับอยู ณ พระราช   
         มณเฑียรแหงพระเจาโกศลในพระนครสาวัตถี.    
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    [๒๒] ลําดบันั้น พราหมณพาวรีไดเรียกพราหมณท้ังหลายผูเปนศิษย      
         ผูถึงฝงแหงมนตมา (บอกวา). ดูกรมาณพท้ังหลาย มานี่เถิด.     
         เราจักบอก.ขอทานท้ังหลายจงฟงคําของเรา.   
    [๒๓] ความปรากฎเนืองๆ แหงพระผูมีพระภาคพระองคใดนั้น   
         ยากท่ีจะหาไดในโลก วันนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น            
         เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก มีพระนามปรากฎวา พระ   
         สัมพุทธเจา. ทานท้ังหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถี ดู   
         พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสรรพสัตว.   
    [๒๔] ขาแตทานพราหมณ ก็ขาพเจาท้ังหลายเห็นแลวจะรูจักวา        
         เปนพระพุทธเจาไดอยางไร? ขาพเจาทั้งหลาย จะรูจกั           
         พระสัมพุทธเจาพระองคนั้นดวยอุบายอยางไร? ขอทานจง            
         บอกอุบายน้ันแกขาพเจาท้ังหลายผูไมรูเถิด.   
    [๒๕] พา. กม็หาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตท้ังหลาย            
         ทานกลาวไวแจมแจงบริบูรณแลวโดยลําดับ.   
    [๒๖] ทานผูใดมีมหาบุรุษลักษณะเหลานั้นในกายตัว ทานผูนั้นมีคติ    
         เปนสองอยางเทานั้น มิไดมีคติเปนท่ีสาม.   
    [๒๗] คือ ถาอยูครองเรือน พึงครอบครองแผนดินนี้. ยอมปกครอง         
         โดยธรรม โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาตรา.   
    [๒๘] และถาทานผูนั้นออกบวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระ               
         อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีกิเลสดังหลังคาอันเปดแลว             
         ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา.   
    [๒๙] พราหมณพาวรี (บอกแลว) ซ่ึงชาติ โคตร ลักษณะ   
         และมนตอยางอ่ืนอีก กะพวกศิษย (ไดส่ังวา). ทาน              
         ท้ังหลายจงถามถึงศีรษะ และธรรมอันใหศีรษะตกไปดวยใจ             
         เทานั้น.    
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    [๓๐] ถาทานผูนั้นจกัเปนพระพุทธเจาผูเห็นธรรมไมมีเคร่ืองกั้น. เม่ือ   
         ทานท้ังหลายถามปญหาดวยใจแลว ก็จักแกดวยวาจา.               
    [๓๑] พราหมณ ๑๖ คน ผูเปนศิษย คือ อชิตพราหมณ ติสสเมตเตยย        
         พราหมณ ปุณณกพราหมณ เมตตคูพราหมณ.    
    [๓๒] โธตกพราหมณ อุปสีวพราหมณ นันทพราหมณ เหมก   
         พราหมณ โตเทยยพราหมณ กัปปพราหมณ ชตุกัณณี   
         พราหมณผูเปนบัณฑติ.   
    [๓๓] ภัทราวุธพราหมณ อุทยพราหมณ โปสาลพราหมณ โมฆ   
         ราชพราหมณผูเปนนักปราชญ ปงคิยพราหมณผูแสวงหาคุณใหญ       
         ไดฟงวาจาของพราหมณพาวรีแลว.         
    [๓๔] ท้ังหมดนั้น เฉพาะคนหนึ่งๆ เปนเจาหมูเจาคณะ ปรากฎ            
         แกโลกท้ังปวง เปนผูเจริญฌาน ยินดใีนฌาน เปนธีรชน             
         ผูมีจิตอบรมดวยวาสนาในกาลกอน.        
    [๓๕] พราหมณผูเปนศิษยทุกคน ทรงชฎาและหนังสือ อภิวาท               
         พราหมณพาวรีและกระทําประทักษิณแลว มุงหนาเดินไปทาง            
         ทิศอุดร.       
    [๓๖] สูสถานเปนท่ีตั้งแหงแวนแควนมฬุกะ เมืองมาหิสสติในกาล        
         นั้น เมืองอุชเชนี เมืองโคนัทธะ เมืองเวทิสะ เมืองวน            
         สวหยะ.         
    [๓๗] เมืองโกสัมพี เมืองสาเกต เมืองสาวัตถี เปนเมืองอุดม             
         เมืองเสตัพยะ เมืองกบิลพัสดุ เมืองกสิุนารา.   
    [๓๘] เมืองปาวา โภคนคร เมืองเวสาลี เมืองมคธและปาสาณเจดีย            
         อันเปนรมณียสถาน นาร่ืนรมยใจ.        
    [๓๙] พราหมณเหลานัน้รีบข้ึนสูภูเขา (ปาสาณเจดยี) เหมือนคน         
         กระหายน้ํารีบหาน้ําเยน็ เหมือนพอคารีบหาลาภใหญ และเหมือน       
         คนถูกความรอนแผดเผาและรีบหารม ฉะนั้น.    
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    [๔๐] กใ็นสมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันภกิษุสงฆหอมลอมแลวทรง         
         แสดงธรรมแกพระภิกษุท้ังหลายอยู ประหนึ่งวาราชสีหบันลือ       
         สีหนาทอยูในปา.   
    [๔๑] อชิตพราหมณ ไดเห็นพระสัมพทุธเจาผูเพียงดงัวาดวงอาทิตย      
         มีรัศมีฉายออกไป และเหมือนดวงจันทรเต็มดวงในวันเพญ็.            
    [๔๒] ลําดบันั้น อชิตพราหมณยืนอยู ณ ท่ีควรสวนหนึง่ ร่ืนเริงใจ      
         เพราะไดเห็นอนุพยัญชนะบริบูรณ ในพระกายของพระผูมี            
         พระภาค ไดทูลถามปญหาดวยใจ.           
    [๔๓] อ. ทานเจาะจงใคร? จงบอกชาติ บอกโคตรพรอมดวย   
         ลักษณะ. บอกความสําเร็จในมนตท้ังหลาย. พราหมณสอน   
         มาณพ เทาไร?   
    [๔๔] พ. พราหมณนัน้มีอายุ ๑๒๐ ป ช่ือพาวรีโดยโคตร. ลักษณะ           
         ๓ อยางมีในตัวของพราหมณนัน้. พราหมณนัน้เปนผูถึงฝงแหง    
         ไตรเพท.        
    [๔๕] พาวรีพราหมณ ถึงความสําเร็จในธรรมของตน สอนมาณพ   
         ๕๐๐ ในมหาบุรุษลักษณะ และคัมภีรอิติหาสะ พรอมท้ังคัมภีร       
         นิฆัณฑศุาสตร และคัมภีรเกฏภศาสตร.   
    [๔๖] ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน ผูตัดเสียซ่ึงตัณหา ขอพระองค   
         ทรงประกาศความกวางแหงลักษณะท้ังหลาย ของพราหมณ               
         พาวรี. ความสงสัยอยาไดมีแกขาพระองคท้ังหลายเลย.             
    [๔๗] พราหมณนัน้ยอมปกปดหนาไดดวยล้ิน. มีอุณาโลมอยูใน           
         ระหวางค้ิว. และมีอวัยวะท่ีซอนอยูในผาอยูในฝก. ดูกร        
         มาณพ ทานจงรูอยางนี้.   
    [๔๘] ชนท้ังปวงไมไดฟงใครๆ ซ่ึงเปนผูถาม ไดฟงปญหาท้ังหลาย      
         ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแกแลวเกดิความโสมนัส ประนมอัญชลี          
         ยอมคิดไปตางๆ (วา)    
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    [๔๙] ใครหนอเปนเทวดา เปนพระพรหม หรือเปนพระอินทรผู               
         สุชัมบดี เม่ือเขาถามปญหาดวยใจ จะแกปญหาน้ันกะใครได?        
    [๕๐] อ. พาวรีพราหมณยอมถามถึงศีรษะ และธรรมอันทําใหศีรษะ            
         ตกไป. ขาแตพระผูมีพระภาคผูทรงแสวงหา ขอพระองคทรง            
         โปรดพยากรณขอนั้น. กําจัดเสียซ่ึงความสงสัยของขาพระองค        
         ท้ังหลายเถิด.   
    [๕๑] พ. ทานจงรูเถิดวา อวิชชาเปนศีรษะ วิชชาประกอบกับ             
         ศรัทธา สติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ เปนธรรมเคร่ืองยัง            
         ศีรษะใหตกไป.   
    [๕๒] ลําดบันั้น อชิตมาณพผูอันความโสมนัสเปนอันมากอุดหนุนแลว        
         กระทําซ่ึงหนังเสือเฉวยีงบาขางหนึ่ง แลวซบเศียรลงแทบพระ       
         ยุคลบาท (ทูลวา)   
    [๕๓] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ผูมีพระจกัษุ พราหมณพาวรีพรอมดวย   
         พวกศิษย มีจิตเบิกบานโสมนัส ขอถวายบังคมพระยุคลบาท              
         ของพระองค.    
    [๕๔] พ. พราหมณพาวรีพรอมดวยพวกศิษยจงเปนผูมีสุข. ดูกรมาณพ       
         และแมทานก็ขอใหมีความสุข มีชีวติอยูยืนนานเถิด.              
    [๕๕] เราใหโอกาสแกพาวรีพราหมณ แกทาน และแกพราหมณ               
         ท้ังหมด ตลอดขอสงสัยท้ังปวง. ทานท้ังหลายยอมปรารถนา           
         ปญหาอยางใดอยางหนึ่งไวในใจ ก็จงถามเถิด.   
    [๕๖] เม่ือพระสัมพุทธเจาทรงประทานโอกาสแลว อชิตพราหมณ              
         นั่งประนมมือ แลวทูลถามปฐมปญหากะพระตถาคต ใน   
         บริษัทนัน้.    
                         จบวัตถุคาถา.       
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                     อชิตมาณวกปญหานิทเทส       
                    วาดวยปญหาของทานอชิตะ    
     [๕๗] (ทานอชิตะทูลถามปญหาวา)             
         โลกอันอะไรสิหุมหอไว? โลกไมปรากฎเพราะเหตุอะไรสิ?            
         อะไรเลาเปนเคร่ืองฉาบทาโลกน้ัน? ขอพระองคจงตรัสบอก.           
         อะไรเลาเปนภยัใหญของโลกนั้น.         
     [๕๘] คําวา โลกอันอะไรสิหุมหอไว ความวา โลกนรก โลกเดียรัจฉาน โลก   
เปรตติวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี้ โลกอ่ืน พรหมโลก   
กับท้ังเทวโลก นี้เรียกวาโลก โลกน้ีอันอะไรปกปด ปดบัง ปกคลุม หุมหอ ครอบไว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา โลกอันอะไรสิหุมหอไว?   
     [๕๙] บทวา อิติ ในอุเทศวา "อิจฺจายสฺมา อชิโต" เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวเนื่อง               
เปนบทยังบทใหบริบูรณ เปนความประชุมแหงอักขระ เปนความสละสลวยแหงพยญัชนะ บทวา   
อิตินี้ เปนไปตามลําดับบท. บทวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดย         
เคารพ บทวา อายสฺมานี้ เปนเคร่ืองกลาวถึงเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. บทวา            
อชิโต เปนช่ือ เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมายรู เปนบัญญัติ เปนเคร่ืองรองเรียก เปนนาม       
เปนการต้ังช่ือ เปนเคร่ืองทรงช่ือ เปนภาษาท่ีรองเรียกกัน เปนเคร่ืองแสดงใหปรากฏ เปน         
เคร่ืองกลาวเฉพาะของพราหมณนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา "อิจฺจายสฺมา อชิโต".   
     [๖๐] คําวา โลกไมปรากฎเพราะเหตุอะไรสิ ความวาโลกไมปรากฎ ไมสวาง ไมรุงเรือง             
ไมไพโรจน ไมแจม ไมกระจาง เพราะเหตุอะไร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา โลกไมปรากฎ   
เพราะเหตุอะไรสิ?        
     [๖๑] คําวา อะไรเลาเปนเคร่ืองฉาบทาโลกน้ัน ขอพระองคจงตรัสบอกความวา อะไร   
เปนเคร่ืองฉาบทา เปนเคร่ืองของ เปนเคร่ืองผูก เปนเคร่ืองเขาไปเศราหมอง ของโลกน้ัน คือ       
โลกอันอะไรฉาบทา ติดใหเปอน ใหมัวหมองเปอน ระคนไว ของไว คลองไว พัวพนัไว?               
ขอพระองคจงตรัสบอก เลา แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อะไรเลาเปนเคร่ืองฉาบทาโลกน้ัน? ขอพระองคจงตรัสบอก.    
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     [๖๒] คําวา อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น ความวา อะไรเปนภัยใหญ เปนเคร่ือง               
บีบค้ัน เปนเคร่ืองเสียดสี เปนอันตราย เปนเคร่ืองขัดของของโลกนั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา      
อะไรเลาเปนภยัใหญของโลกนั้น.   
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา (อชิตมาณพทูลถามปญหาวา)      
          โลกอันอะไรสิหอหุมไว? โลกไมปรากฎเพราะเหตุอะไรสิ?           
          อะไรเลาเปนเคร่ืองฉาบทาโลกน้ัน? ขอพระองคจงตรัสบอก.          
          อะไรเลาเปนภยัใหญของโลกนั้น?        
     [๖๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอชิตะ)   
          โลกอันอวิชชาหุมหอไว โลกไมปรากฎเพราะความตระหนี่            
          เรากลาวตัณหาวาเปนเคร่ืองฉาบทาโลก. ทุกขเปนภัยใหญของ      
          โลกน้ัน.      
     [๖๔] ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนโิรธ ความไมรู             
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนสุดเบ้ืองตน ความไมรูในสวนสุดเบ้ืองปลาย ความ         
ไมรูท้ังในสวนสุดเบ้ืองตนและสวนสุดเบ้ืองปลาย ความไมรูในธรรมท้ังหลาย อันอาศัยกันและ        
กันเกดิข้ึน คือ ความเปนปจจยัแหงธรรมนี้ ช่ือวา "อวิชชา" ความไมรู ความไมเห็น ความ          
ไมถึงพรอมเฉพาะ ความไมตามตรัสรู ความไมตรัสรูพรอม ความไมแทงตลอด ความไมถือ   
พรอม ความไมถือรอบ ความไมเห็นเสมอ ความไมพิจารณา ความไมทําใหประจักษ ความ   
รูไดยาก ความเปนคนเขลา ความไมรูท่ัวพรอม ความหลงใหล ความมัวเมา อวิชชาเปนโอฆะ               
อวิชชาเปนโยคะ อวิชชาเปนอนุสัย อวิชชาเปนเคร่ืองกลุมรุม อวิชชาเปนขาย โมหะ อกุศล             
มูล ช่ือวา "อวชิชา" ในอุเทศวา อวิชชายนิวโุต โลโก นี้เรียกวา อวิชชา. โลกนรก   
โลกเดียรัจฉาน โลกเปตติวสัิย โลกมนุษย โลกเทวดา ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก   
โลกน้ี โลกหนา พรหมโลก กบัท้ังเทวโลก นี้เรียกวาโลก. โลกอันอวิชชานี้ ปดบัง ปกคลุม              
หุมหอ ครอบไว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา โลกอันอวิชชาหุมหอไว.          
     [๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา "อชิต". บทวา ภควา นี้   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงทําลายราคะ เพราะเหตุนั้น            
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จึงช่ือวา ภควา. ทรงทําลายโทสะ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. ทรงทําลายโมหะ เพราะ   
เหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. ทรงทําลายมานะ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. ทรงทําลายทิฏฐิ             
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. ทรงทําลายเส้ียนหนาม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรง            
จําแนก ทรงแจกวเิศษ ทรงจําแนกเฉพาะซ่ึงธรรมรตนะ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. ทรง   
ทําซ่ึงท่ีสุดแหงภพท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. มีกายอันอบรมแลว เพราะเหตุนั้น        
จึงช่ือวา ภควา. มีศีลอันอบรมแลว เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. มีจติอันเจริญแลว มี           
ปญญาอันเจริญแลว เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาค ทรงเสพเสนาสนะ             
อันสงัด คือ ปา และปาเปล่ียว เงียบเสียง ไมมีเสียงกึกกอง ปราศจากลม แตหมูชน ควรทํา            
กรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระ   
ผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุ   
นั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส แหง             
อธิศีล อธิจิต อธิปญญา เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึง่ พระผูมีพระภาคทรงมีสวน             
แหงฌาน อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระ             
ภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพวหิารสมาบัติ ๙ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา           
ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๒๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ สมาธิอันสัมปยุต             
อานาปาณัสสติ อสุภฌานสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรง              
มีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗   
อริยมมรรคมีองค ๘ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงกําลัง         
ของพระตถาคต ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภญิญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะเหตุนั้น   
จึงช่ือวา ภควา. พระนามวา ภควานี้ พระมารดามิไดทรงตั้ง พระบิดามิไดทรงต้ัง พระภคินีมิได       
ทรงต้ัง พระภาดามิไดทรงต้ัง มิตรและอํามาตยมิไดตั้ง พระญาติสาโลหิตมิไดทรงต้ัง สมณพราหมณ       
แลเทวดาก็มิไดตั้ง. พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม คือ พระนามท่ีเกิดข้ึนในท่ีสุด         
แหงความหลุดพน. พระนามวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ พระนามของพระผูมีพระภาค   
ท้ังหลายผูตรัสรูแลว พรอมดวยการบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมมหาโพธ์ิ เพราะฉะน้ัน            
จึงช่ือวา "อชิตาติ ภควา".    
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     [๖๖] คําวา โลกไมปรากฎเพราะความตระหน่ี มีความวา ความตระหนี่ ๕ ประการ   
คือ อาวาสมัจฉริยะ ตระหนีท่ี่อยู ๑ กุลมัจฉริยะ ตระหนีส่กุล ๑ ลาภมัจฉริยะ ตระหนีล่าภ ๑           
วรรณมัจฉริยะ ตระหนีว่รรณะ ๑ ธรรมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม ๑ ทานเรียกวา เววิจฉะ ความ   
ตระหนี่ กิริยาท่ีตระหนี่ ความเปนผูตระหนี่ ความปรารถนาตางๆ ความเหนยีวแนน ความ   
เปนผูมีจิตหดหูโดยความเปนจิตเผ็ดรอน ความท่ีแหงจิตอันใครเช่ือไมไดเหน็ปานนี้ เรียกวา      
ความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง แมความตระหน่ีขันธ ทานก็เรียกวามัจฉริยะ แมความตระหนี่ธาตุ        
ทานก็เรียกวามัจฉริยะ ๑. แมความตระหนี่อายตนะ ทานก็เรียกวามัจฉริยะ ความถือเอา ทาน           
ก็เรียกวา มัจฉริยะ ความประมาท สมควรกลาว การปลอยจิต ความเพิ่มการปลอยจิต ในกาย   
ทุจริตก็ดี ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี หรือความเปนผูทําโดยความ            
ไมเอ้ือเฟอ ความเปนผูทําไมติดตอ ความเปนผูหยุดๆ ความเปนผูมีความประพฤติยอหยอน          
ความเปนผูปลงฉันทะ ความเปนผูทอดธุระ ความเปนผูไมสองเสพ ความไมเจริญ ความ   
ไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความไมประกอบเนืองๆ ในการบําเพ็ญกุศลธรรมท้ังหลาย เปน   
ความประมาท ความมัวเมา กริิยาท่ีมัวเมา ความเปนผูมัวเมา เห็นปานนี้ เรียกวา ประมาท.             
     คําวา โลกไมปรากฎเพราะความตระหนี่ เพราะความประมาท ความวาโลกไมปรากฎ   
ไมสวาง ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ไมแจม ไมกระจาง เพราะความตระหนีน่ี้ เพราะความ               
ประมาทน้ี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา โลกไมปรากฎ เพราะความตระหนี่ เพราะความประมาท.   
     [๖๗] คําวา เรากลาววาตัณหาเปนเคร่ืองฉาบทาโลก ความวา ตณัหา เรียกวา ชัปปา   
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความยินด ีความพลอยยนิดี ความเพลิดเพลิน ความกําหนดั   
ดวยความเพลิดเพลิน ความกําหนดันักแหงจิต ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความ   
อยาก ความพัวพัน ความของ ความจม ความหว่ันไหว ความลวง ธรรมชาติอันใหสัตว   
เกิด ธรรมชาติอันใหสัตวเกิดกับทุกข ธรรมชาติอันเย็บไว ธรรมชาติเพียงดังขาย ธรรมชาติ           
อันไหลไป ธรรมชาติอันซานไปในอารมณตางๆ ความเปนผูหลับ ความกวางขวาง ธรรมชาติ   
อันใหอายุเส่ือม ความเปนเพือ่น ความต้ังใจไว ธรรมชาติอันเปนเหตุนําไปสูภพ ธรรมชาติ             
เพียงดังวาปา ธรรมชาติเพียงดังวาหมูไมในปา ความสนทิสนม ความมีเยื่อใย ความเพง ความ          
พัวพัน ความหวัง กิริยาท่ีหวัง ความเปนผูหวัง ความหวังในรูป ความหวงัในเสียง ความหวัง            
ในกล่ิน ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ ความหวังในทรัพย ความ -   
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หวังในบุตร ความหวังในชีวติ ความกระซิบ ความกระซิบท่ัว ความกระซิบยิ่ง กิริยาท่ีกระซิบ            
ความเปนผูกระซิบ ความโลภ กิริยาท่ีโลภ ความเปนผูโลภ ความท่ีตณัหาหวั่นไหว ความเปน             
ผูตองการใหสําเร็จ ความกําหนัดผิดธรรมดา ความโลภไมสมํ่าเสมอ ความใคร กิริยาที่ใคร               
ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ความประสงค กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา รูปตัณหา   
อรูปตัณหา นโิรธตัณหา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา   
ธรรมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน ธรรมชาติเปนเคร่ืองกั้น ธรรมชาติเปนเคร่ืองบัง   
ธรรมชาติเปนเคร่ืองปด ธรรมชาติเปนเคร่ืองผูก อุปกิเลส อนุสัย กิเลสเคร่ืองกลุมรุม              
ธรรมชาติเพียงดังวาเถาวัลย ความตระหนี่ มูลแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกดิแหงทุกข             
บวงมาร เบ็ดมาร วิสัยมาร โคจรแหงมาร เคร่ืองผูกแหงมาร ตัณหาเพียงดังวาแมน้ํา ตณัหา             
เพียงดังวาขาย ตัณหาเพียงดังวาสายโซ ตัณหาเพียงดังวาทะเล อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล   
นี้เรียกวา ชัปปา (ตัณหา) ตณัหานี้เปนเคร่ืองทา เปนเคร่ืองของ เปนเคร่ืองผูก เปนอุปกิเลส     
ของโลก โลกอันตัณหานี้ไลทา ฉาบทา ใหหมอง ใหมัวหมอง ใหเปอน ระคนไว ของไว   
คลองไว พันไว เรายอมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น   
ประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เรากลาววาตัณหาเปนเคร่ืองฉาบทาโลก.      
     [๖๘] ช่ือวา ทุกข ในอุเทศวา ทุกขเปนภยัใหญของโลกนั้น คือ ชาติทุกข ชราทุกข            
พยาธิทุกข มรณทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทุกขในนรก ทุกขใน   
กําเนิดดิรัจฉาน ทุกขในเปตติวิสัย ทุกขในมนุษย ทุกขมีการกาวลงสูครรภเปนมูล ทุกขมีการ       
ตั้งอยูในครรภเปนมูล ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูล ทุกขเนื่องแตสัตวผูเกิด ทุกขเนื่องแต   
ผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด ทุกขเกิดแตความเพียรของตน ทุกขเกิดแตความเพยีงของผูอ่ืน ทุกขในทุกข   
สงสารทุกข วิปริณามทุกข โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคในศีรษะ โรคในหู   
โรคในปาก โรคฟน โรคไอ โรคมองครอ โรคริดสีดวงจมูก โรครอนใน โรคชรา โรคในทอง   
โรคสลบ โรคลงแดง โรคจุกเสียด โรคลงทอง โรคเร้ือน ฝ กลาก โรคหืด โรคลมบาหมู   
หิดดาน หิดเปอย คุดทะราด ลําลาบ คุดทะราดใหญ โรครากเลือด โรคดี โรคเบาหวาน   
โรคริดสีดวงทวาร โรคตอม บานทะโรค อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน   
อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีดีเปนตนประชุมกัน อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป อาพาธเกิด   
เพราะเปล่ียนอิริยาบถไมสม่ําเสมอกัน อาพาธเกิดเพราะความเพียร อาพาธเกิดเพราะผลกรรม    
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ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขแตเหลือบ   
ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเล้ือยคลาน ความตายของมารดาก็เปนทุกข ความตายของ   
บิดาก็เปนทุกข ความตายของพ่ีนองชายก็เปนทุกข ความตายของพ่ีนองหญิงก็เปนทุกข ความ           
ตายของบุตรกเ็ปนทุกข ความตายของธิดาก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงญาติก็เปนทุกข ความ              
ฉิบหายแหงโภคทรัพยก็เปนทุกข ความฉิบหายเพราะโรคก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงศีลก็เปน            
ทุกข ความฉิบหายแหงทิฏฐิก็เปนทุกข รูปาทิธรรมเหลาใด มีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตนก็ปรากฏ         
รูปาทิธรรมเหลานั้นก็มีความดับไปในเบ้ืองปลายปรากฏ วิบากอาศัยกรรม กรรมอาศัยวิบาก รูป             
อาศัยนาม นามก็อาศัยรูป นามรูปไปตามชาติ ชราก็ติดตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้าํหั่น   
ตั้งอยูในทุกข ไมมีอะไรตานทาน ไมมีอะไรเปนท่ีเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่ง    
นี้เรียกวาทุกข. ทุกขเปนภยัใหญ เปนเคร่ืองบีบค้ัน เปนเคร่ืองเสียดสี เปนอันตราย เปน       
เคร่ืองขัดของ ของโลกนั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทุกขเปนภัยใหญของโลกนั้น.   
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
          โลกอันอวิชชาหุมหอไว. โลกไมปรากฏเพราะความตระหน่ี.          
          เรากลาววาตัณหาเปนเคร่ืองฉาบทาโลก. ทุกขเปนภัยใหญ         
          ของโลกนั้น.   
     [๖๙] (ทานอชิตะทูลถามวา)   
          กระแสท้ังหลายยอมไหลไปในอายตนะท้ังปวง. อะไรเปน               
          เคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย? ขอพระองคจงทรงตรัสบอกธรรม           
          เปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย. กระแสท้ังหลายอันอะไรยอม        
          ปดกั้นได?   
     [๗๐] กระแส คือ ตัณหา กระแส คือ ทิฏฐิ กระแส คือ กิเลส กระแส คือ     
ทุจริต กระแส คือ อวิชชา ช่ือวากระแสในอุเทศวา "สวนตฺ ิสพฺพธิ โสตา" บทวา   
สพฺพธิ คือ ในอายตนะท้ังปวง. บทวา สวนตฺิ ความวา ยอมไหลไป ยอมไหลหล่ัง ยอม   
เล่ือนไป ยอมเปนไป คือ ยอมไหลไป ยอมหล่ังไป ยอมเล่ือนไป ยอมเปนไปในรูปทางจักษุ              
ในเสียงทางหู ในกล่ินทางจมูก ในรสทางล้ิน ในโผฏฐัพพะทางกาย ยอมไหลไป ยอมหล่ังไป   
ยอมเล่ือนไป ยอมเปนไปในธรรมารมณทางใจ รูปตัณหา ยอมไหลไป ยอมหล่ังไป ยอมเล่ือน    
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ไป ยอมเปนไปทางจักษุ สัททตัณหายอมไหลไป ... ทางหู คันธตัณหายอมไหลไป ... ทางจมูก               
รสตัณหายอมไหลไป ... ทางล้ิน โผฏฐัพพตัณหายอมไหลไป ... ทางกาย ธรรมตัณหายอมไหล   
ไป ยอมหล่ังไป ยอมเล่ือนไป ยอมเปนไปทางใจ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กระแสทั้งหลาย   
ยอมไหลไปในอายตนะท้ังปวง.   
     [๗๑] คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา อชิโต เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวเนื่อง   
เปนบทยังบทใหบริบูรณ เปนความประชุมแหงอักขระ เปนความสละสลวยแหงพยญัชนะ.   
คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดบับท. บทวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวถึงความเปนไปกับดวย             
ความเคารพและความยําเกรง. บทวา อชิโต เปนช่ือ เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมายรู เปน             
บัญญัติ เปนเคร่ืองรองเรียก เปนนาม เปนการต้ังช่ือ เปนเคร่ืองทรงช่ือ เปนภาษาที่รองเรียก    
กัน เปนเคร่ืองแสดงใหปรากฎ เปนเคร่ืองกลาวเฉพาะของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา          
"อิจฺจายสฺมา อชิโต".    
     [๗๒] คําวา อะไรเปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย ความวาอะไรเปนเคร่ืองกั้น คือ เปน            
เคร่ืองหาม เปนเคร่ืองปองกนั เปนเคร่ืองรักษา เปนเคร่ืองคุมครองกระแสท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน    
จึงช่ือวา อะไรเปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย?    
     [๗๓] คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนเคร่ืองกัน้กระแสท้ังหลาย ความวา   
ขอพระองคจงตรัส คือ จงทรงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น   
ประกาศ ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองกั้น คือ ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองหาม เปนเคร่ืองปองกัน เปนเคร่ือง       
รักษา เปนเคร่ืองคุมครองกระแสท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ขอพระองคจงตรัสบอกซ่ึง          
ธรรมเปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย.               
     [๗๔] คําวา กระแสทั้งหลายอันอะไรยอมปดกั้นได ความวา กระแสท้ังหลายอันอะไร   
ยอมปดบังได คือ ยอมตัดขาด ยอมไมไหล ยอมไมหล่ัง ยอมไมเล่ือน ยอมไมเปนไป   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กระแสท้ังหลายอันอะไรยอมปดได?   
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา (อชิตมาณพทูลถามวา)           
          กระแสท้ังหลายยอมไหลไปในอายตนะท้ังปวง. อะไรเปน               
          เคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย? ขอพระองคจงตรัสบอกธรรม        
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          เปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย. กระแสท้ังหลายอันอะไรยอม        
          ปดกั้นได?   
     [๗๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอชิตะ) กระแสเหลาใด             
          ในโลก สติเปนเคร่ืองกั้นกระแสเหลานั้น. เรากลาวธรรม          
          เปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย. กระแสเหลานี้อันปญญา           
          ยอมปดกั้นได.   
     [๗๖] คําวา กระแสเหลาใดในโลก ความวา กระแสเหลานี้ใด เราบอกแลว เลาแลว   
แสดงแลว บัญญัติแลว แตงต้ังแลว เปดเผยแลว จําแนกแลว ทําใหตืน้แลว ประกาศแลว   
คือ กระแสตัณหา กระแสทิฏฐิ กระแสกิเลส กระแสทุจริต กระแสอวิชชา. บทวา ในโลก   
คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา กระแสเหลาใดในโลก. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อชิตะ.   
     [๗๗] ความระลึก คือ ความตามระลึก ความระลึกเฉพาะ สติ ความระลึก ความ   
ทรง ความไมเล่ือนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค   
(มรรคเปนท่ีไปแหงบุคคลผูเดียว) ช่ือวา สติ ในอุเทศวา "สติ เตส นิวารณ" นี้เรียกวา          
สติ. บทวาเปนเคร่ืองกั้น ความวา เปนเคร่ืองกั้น คือ เปนเคร่ืองหาม เปนเคร่ืองปองกนั        
เปนเคร่ืองรักษา เปนเคร่ืองคุมครอง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สติเปนเคร่ืองกั้นกระแสเหลานั้น.   
     [๗๘] คําวา เรายอมกลาวธรรมเปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย ความวา ยอมบอก   
ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหต้ืน   
ยอมประกาศ ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองกั้น คือ เปนเคร่ืองหาม เปนเคร่ืองปองกัน เปนเคร่ืองรักษา      
เปนเคร่ืองคุมครองกระแสท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เรายอมกลาวธรรมเปนเคร่ืองกั้น         
กระแสทั้งหลาย.          
     [๗๙] ความรูท่ัว กิริยาท่ีรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ              
ช่ือวา ปญญา ในอุเทศวา ป ฺาเยเต ปถิยยฺเร. ขอวา กระแสเหลานี้ อันปญญายอมปด              
กั้นได ความวา กระแสเหลานี้ อันปญญายอมปดกั้นได คือ ยอมตัดขาด ไมไหลไป ไม   
หล่ังไป ไมเล่ือนไป ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา สังขารท้ังปวง        
ไมเท่ียง ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา สังขาร     
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ท้ังปวงเปนทุกข ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา      
ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาบุคคลผูรูเห็น       
วา เพราะอวิชชาเปนปจจยั จงึมีสังขาร ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญา      
ของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ยอมปดกัน้ได ... ไมเปนไป กระแส      
เหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป ยอมปดกั้นได...      
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมี              
สฬายตนะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะ         
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ยอมปดกัน้ได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของ            
บุคคลผูรูเห็นวา เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแส          
เหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ยอมปดก้ันได ...       
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน        
ยอมปดกัน้ได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี ้อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะอุปาทานเปน      
ปจจัยจึงมีภพ ยอมปดกัน้ได ไมเปนไป กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะภพ      
เปนปจจยั จึงมีชาติ ยอมปดกัน้ได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา   
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญา        
ของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วญิญาณจึงดับ เพราะ             
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ   
จึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตณัหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ   
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา   
และมรณะจึงดับ  ยอมปดกัน้ได คือ ยอมปกปด ยอมไมไหลไป ไมหล่ังไป ไมเล่ือนไป   
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ      
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคล           
ผูรูเห็นวา เหลานี้อาสวะ นีเ้หตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความ      
ดับอาสวะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา ธรรม         
เหลานี้ควรรูยิง่ ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ธรรม          
เหลานี้ควรทําใหแจง ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็น     
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงผัสสายตนะ ๖ ยอมปดกั้นได ...          
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ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นความเกิด ความดบั คุณ โทษ และ   
อุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงอุปาทานขันธ ๕ ยอมปดกัน้ได ... ไมเปนไป กระแสเหลานี้ อัน          
ปญญาของบุคคลผูรูเห็นความเกิด ความดบั คุณโทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงมหารูป ๔             
ยอมปดกัน้ได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี ้อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี     
ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ยอมปดกัน้ได คือ ยอม         
ปกปด ยอมไมไหลไป ไมหล่ังไป ไมเล่ือนไป ไมเปนไป เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา กระแส   
เหลานี้ อันปญญายอมปดกันได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
          กระแสเหลาใดในโลก สติเปนเคร่ืองกั้นกระแสเหลานั้น            
          เรากลาวธรรมเปนเคร่ืองกั้นกระแสท้ังหลาย กระแสเหลานี้        
          อันปญญายอมปดกั้นได.               
     [๘๐] (ทานอชิตะทูลถามวา)   
          ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา สติ และนามรูป ยอมดับ          
          ไป ณ ท่ีไหน? ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัส             
          บอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.      
     [๘๑] ความรูชัด กิริยาท่ีรูชัด ความเลือกเฟน ความเลือกเฟนท่ัว ความกําหนดพรอม             
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปน   
ผูละเอียดออน ปญญาเปนเคร่ืองจําแนก ความคิด ความพิจารณา ปญญาดังแผนดิน ความปรีชา              
ปญญาอันนอมไป ความเหน็แจง ความรูท่ัวพรอม ปญญาอันเจาะแทงเหมือนประตัก ปญญินทรีย            
ปญญาเปนกําลัง ปญญาเพียงดังศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาเพียงดังแสงสวาง ปญญา               
เพียงดังรัศมี ปญญาเพียงดังประทีป ปญญาเพียงดังรัตนะ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม               
สัมมาทิฏฐิ ช่ือวาปญญา ในอุเทศวา "ป ฺา เจว สติ จาป" ความระลึก ความตามระลึก ฯลฯ              
สัมมาสติ ช่ือวา สติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อชิตมาณพทูลถามวา ปญญา สติ.   
     [๘๒] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... นามรูป ความวา อรูปขันธ ๔ ช่ือวา นาม             
มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ ช่ือวา รูป บทวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก        
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เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ บทวา มาริสนี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความ           
ยําเกรง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... นามรูป.      
     [๘๓] คําวา เอตมฺเม ในอุเทสวา "เอตมฺเม ปุฏโ ปพฺรูหิ" ความวา ขาพระองค   
ขอทูลถาม ทูลวิงวอน เช้ือเชิญ ใหประสาทขอความใด บทวา ปุฏโ ความวา ขาพระองค   
ทูลถามแลว คือ ทูลวิงวอน ทูลขอเชิญ ใหประสาท บทวา ปพฺรูหิ ความวา ขอจงตรัส   
จงบอก จงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จาํแนก ทําใหตืน้ ประกาศ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองค.   
     [๘๔] คําวา กตฺเถต อุปรุชฺฌติ ความวา นัน่ยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงความ   
ตั้งอยูไมได ยอมระงับ ณ ท่ีไหน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นั่นยอมดับ ณ ท่ีไหน.   
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
          ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา สติ และนามรูป ยอม             
          ดับไป ณ ท่ีไหน? ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัส          
          บอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.      
     [๘๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา)            
          ดูกรอชิตะ ทานไดถามปญหาขอใดแลว เราจะแกปญหา              
          ขอนั้นแกทาน. นามและรูปดับไปไมมีสวนเหลือ ณ ท่ีใด          
          นามรูปนั้นก็ดับ ณ ท่ีนั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ.             
     [๘๖] บทวา ยเมต ในอุเทศวา "ยเมต ป ฺห อปุจฺฉิ" คือ ปญญา สติและนามรูป   
บทวา อปุจฺฉิ คือ มาถาม มาวิงวอน เช้ือเชิญ ใหประสาทแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทาน            
ไดถามปญหาใดแลว.      
     [๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา "อชิตะ" ในอุเทศวา "อชิต ต              
วทามิ เต" บทวา ต คือ ปญญา สติ และนามรูป บทวา วทามิ ความวา เราจะกลาว   
จะบอก จะแสดง จะบัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศปญหานั้น เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ดูกรอชิตะ เราจะกลาวปญหานั้นแกทาน.   
     [๘๘] อรูปขันธ ๔ ช่ือวา นาม ในอุเทศวา "ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ อเสส อุปรุชฺฌติ"              
มหาภูตรูป ๔ รูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔ ช่ือวารูป. คําวา อเสส ความวา ไมเหลือ คือท้ังหมด       
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โดยกําหนัดท้ังหมด ท้ังหมดโดยประการท้ังหมด ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา อเสส นี้               
เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา อุปรุชฺฌติ ความวา ยอมดบั คือสงบ ถึงความตั้งอยูไมได           
ยอมระงับไป เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นามรูปยอมดับไมเหลือ ณ ท่ีใด.       
     [๘๙] คําวา นามรูปนั้นดับ ณ ท่ีนั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ ความวา ธรรม   
เหลาใด คือ นามและรูป พึงเกิดข้ึนในสงสารมีสวนเบ้ืองตน และท่ีสุดอันรูไมได เวนภพ ๗          
ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ถึงความต้ังอยูไมได ระงับไป ณ ท่ีนั้น เพราะความดับ           
แหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม ดวยโสดาปตติมรรคญาณ. ธรรมเหลาใด คือ นาม   
และรูป พึงเกดิข้ึนในภพ ๕ เวนภพ ๒ ธรรมเหลานั้น ยอมดับ คือ ยอมสงบ ถึงความต้ังอยู             
ไมได ระงับไป ณ ท่ีนั้น เพราะความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภสัิงขารธรรม ดวย   
สกทาคามิมรรคญาณ. ธรรมเหลาใด คือ นามและรูป พึงเกิดข้ึนในกามธาตุ รูปธาตุ หรืออรูปธาตุ            
เวนภพ ธรรมเหลานั้นยอมดบั คือ ยอมสงบ ถึงความต้ังอยูไมได ระงบัไป ณ ท่ีนัน้ เพราะ           
ความดับแหงวญิญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม ดวยอนาคามิมรรคญาณ. ธรรมเหลาใด คือ   
นามและรูป พงึเกิดข้ึน ธรรมเหลานั้นยอมดบั คือ ยอมสงบ ถึงความต้ังอยูไมได ระงับไป ณ          
ท่ีนั้น เพราะความดับแหงวญิญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม ดวยอรหัตมรรคญาณ. เม่ือ               
พระอรหันตปรินิพานดวยปรินิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส ธรรมเหลานี้ คือ ปญญา สติ และ             
นามรูป ยอมดบั คือ ยอมสงบ ยอมถึงความต้ังอยูไมได ยอมระงับไป ณ ท่ีนั้น เพราะความ            
ดับแหงวิญญาณดวงกอน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นามรูปนั้นยอมดับ ณ ท่ีนั้น เพราะความดับ            
แหงวิญญาณ.             
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
          ดูกรอชิตะ ทานไดถามปญหาขอใดแลว เราจะแกปญหา              
          ขอนั้นแกทาน นามและรูปดับไมมีสวนเหลือ ณ ท่ีใด             
          นามรูปนั้นก็ดับ ณ ท่ีนั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ.             
     [๙๐] (ทานอชิตะทูลถามวา)   
          พระอรหันตขีณาสพเหลาใดผูมีสังขาตธรรม และพระเสข              
          บุคคลในทิฏฐิเปนตนนี้มีมาก ขาแตพระองคผูนิรทุกข          
          ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคผูมีปญญา ไดโปรด          
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          ตรัสบอกความดําเนินของพระขีณาสพและเสขบุคคลเหลานั้น             
          แกขาพระองคเถิด.   
     [๙๑] คําวา "เย จ สงฺขาตธมฺมา เส" ความวา พระอรหนัตขีณาสพ ทานกลาววามี   
สังขาตธรรม. เพราะเหตไุร? พระอรหันตขีณาสพทานจึงกลาววา มีสังขาตธรรม เพราะเหตุวา               
พระอรหันตขีณาสพเหลานัน้ มีธรรมอันนับแลว คือ มีธรรมอันรูแลว มีธรรมอันพินิจแลว มี            
ธรรมอันพิจารณาแลว มีธรรมอันเปนแจงแลว มีธรรมอันแจมแจงแลว คือ มีธรรมอันนับแลววา          
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ... ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปน   
ปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับ     
ไปเปนธรรมดา. อนึ่ง ขันธ ธาตุ อายตนะ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ   
อันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นนับพรอมแลว. อนึ่ง พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ตั้งอยูแลว            
ในท่ีสุดแหงขันธ ในท่ีสุดแหงธาตุ ในท่ีสุดแหงอายตนะ ในท่ีสุดแหงคติ ในท่ีสุดแหงอุปบัติ       
ในท่ีสุดแหงปฏิสนธิ ในท่ีสุดแหงภพ ในท่ีสุดแหงสงสาร ในท่ีสุดแหงวฏัฏะ ตั้งอยูในภพ             
อันมีในท่ีสุดตัง้อยูในอัตภาพอันมีในท่ีสุด เปนพระอรหนัตผูทรงไวซ่ึงกายอันมีในท่ีสุด.         
          ภพและอัตภาพ คือ ความเกิด ความตายและสงสารน้ี   
          ของพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นมีเปนคร้ังสุดทาย ทานไมมี       
          การเกิดในภพใหมอีก.   
เหตุนั้น พระอรหันตขีณาสพ ทานจึงกลาววา มีสังขาตธรรม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พระ               
อรหันตขีณาสพเหลาใด ผูมีสังขาตธรรม.           
     [๙๒] คําวา "เสกฺขา" ในอุเทศวา "เย จ เสกฺขา ปุถูอิธ" ความวา เพราะเหตุไร   
จึงเรียกวาพระเสขะ? เพราะยงัตองศึกษาตอไป. ศึกษาอะไร? ศึกษาอธิศีลสิกขาบาง อธิจิต             
สิกขาบาง อธิปญญาสิกขาบาง.   
     ก็อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมในปาติโมกขสังวร   
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเหน็ภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน   
สิกขาบทท้ังหลาย ศีลขันธแมเล็ก ศีลขันธแมใหญ ศีลเปนท่ีพึ่ง เปนเคร่ืองกั้น เปนความ         
สํารวม เปนความระวัง เปนประมุข เปนประทานแหงความถึงพรอมแหงกุศลธรรมท้ังหลาย   
นี้ช่ือวา อธิศีลสิกขา.    
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     ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม   
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บรรลุทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน             
นี้ช่ือวา อธิจิตตสิกขา.   
     ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา   
เคร่ืองพิจารณา เห็นความเกดิและความดับ เปนอริยะ เปนเคร่ืองชําแรกกิเลส ใหถึงความ   
ส้ินทุกขโดยชอบ. ภิกษยุอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ          
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทา            
เคร่ืองใหถึงความดบัอาสวะ นี้ช่ือวาอธิปญญาสิกขา.   
     พระเสขะท้ังหลาย คํานึงถึงไตรสิกขานี้ศึกษาอยู รูศึกษาอยู อธิษฐานจิตศึกษาอยู              
นอมใจไปดวยศรัทธาศึกษาอยู ประคองความเพียรศึกษาอยู ตั้งสติไวศึกษาอยู ตั้งจิตศึกษาอยู       
รูท่ัวดวยปญญาศึกษาอยู รูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรูยิ่งศึกษาอยู กาํหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูศึกษาอยู   
ละธรรมท่ีควรละศึกษาอยู เจริญธรรมท่ีควรเจริญศึกษาอยู ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงศึกษา     
อยู ประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติเต็มใจ สมาทานประพฤตไิป เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาพระเสขะ.          
     บทวา ปุถู ความวา มีมาก คือ พระเสขะเหลานี้ ไดแกพระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติ               
เพื่อโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ       
อนาคามิผล พระอรหันต และทานผูปฏิบัติเพื่ออรหัตผล. บทวา อิธ ความวา ในทิฏฐิ   
คือ ในความควรนี้ ในความชอบใจน้ี ในความถือนี้ ในวนิัยนี้ ในธรรมนี้ ในธรรมวินยันี้   
ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพนี้ ในมนษุยโลกนี้ เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวาและพระเสขะท้ังหลายในทิฏฐินี้มีมาก.    
     [๙๓] คําวา ปุฏโ ปพฺรูหิ มาริส" ในอุเทศวา "เตส เม นิปโกริย ปุฏโ   
ปพฺรูหิ มาริส" ความวา แมพระองค มีปญญา เปนบัณฑติ มีความรู มีความตรัสรู มีฌาน              
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส อันขาพระองคทูลถามแลว คือ ไตถาม ทูลวิงวอน   
ทูลอาราธนา ทูลเช้ือเชิญใหประสาทแลว ขอจงตรัส คือ จงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง   
เปดเผย จําแนก ทําใหตืน้ ประกาศซ่ึงความดําเนิน คือ ความประพฤติ ความเปนไป   
ความประพฤติโดยเอ้ือเฟอ ธรรมอันเปนโคจร ธรรมเปนเคร่ืองอยู ขอปฏิบัติของพระอรหันต -           
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ขีณาสพผูมีสังขาตธรรม และพระเสขะเหลานั้น. บทวา มาริส นี้เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก          
เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะ              
ฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคผูมีปญญาจงตรัส       
บอกถึงความดาํเนินของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขะเหลานั้นแกขาพระองคเถิด.   
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
          พระอรหันตขีณาสพเหลาใดผูมีสังขาตธรรม และพระเสข              
          บุคคลในทิฏฐินี้มีมาก ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองค      
          ทูลถามแลว ขอพระองคผูมีปญญา จงตรัสบอกความดําเนิน            
          ของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขบุคคลเหลานั้น   
          แกขาพระองคเถิด.   
     [๙๔] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา)            
          ดูกรอชิตะ ภกิษุไมพึงติดใจในกามท้ังหลาย มีใจไมขุนมัว        
          ฉลาดในธรรมท้ังปวง พึงมีสติเวนรอบ.    
     [๙๕] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา "กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย ดงันี้ กามมี ๒ อยาง   
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑.   
     วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันนาพอใจ เคร่ืองลาด   
เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง บาน   
นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉางขาว เรือนคลัง วัตถุอันชวนใหกําหนัดอยางใดอยางหนึ่ง             
ช่ือวา วัตถุกาม อีกอยางหนึง่ กามสวนอดตี กามสวนอนาคต กามสวนปจจุบัน กามภายใน   
กามภายนอก กามทั้งภายในภายนอก กามเลว กามปานกลาง กามประณีต กามมใีนอบาย    
กามมีในมนุษย กามอันเปนทิพย กามที่ปรากฎ กามที่นิรมิตเอง กามที่ผูอ่ืนนิรมิต กามท่ีหวงแหน      
กามที่ไมหวงแหน กามที่ถือวาของเรา กามที่ไมถือวาของเรา กามาวจรธรรมแมท้ังปวง รูปาวจร         
ธรรมแมท้ังปวง อรูปาวจรธรรมแมท้ังปวง ธรรมอันเปนวัตถุแหงตัณหา ธรรมอันเปนอารมณ              
แหงตัณหา ช่ือวากาม เพราะอรรถวา เปนท่ีตั้งแหงความใคร เพราะอรรถวา เปนท่ีตั้งแหง          
ความกําหนัด เพราะอรรถวา เปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา เหลานี้เรียกวา วตัถุกาม.    
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     กิเลสกามเปนไฉน? ฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ สังกัปปะ ราคะ สังกปัปราคะ เปนกาม   
ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกาม ตัณหาในกาม เสนหาในกาม   
ความกระหายในกาม ความเรารอนในกาม ความติดใจในกาม ความหลงในกาม ความพัวพนั   
ในกาม ในกามทั้งหลาย กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนวิรณ.            
     ดูกรกาม เราไดเหน็รากเงาของเจาแลว.      
     ดูกรกาม เจาเกิดเพราะความดําริถึง. เราจักไมดําริถึงเจาละ.          
     ดูกรกาม เจาจักไมมีดวยอาการอยางนี้.     
     เหลานี้เรียกวา กเิลสกาม. ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล   
เรียกวา ความติดใจ.     
     คําวา ไมตดิใจในกามท้ังหลาย ความวา ไมติดใจ คือ ไมพัวพนั เปนผูไมติดใจ   
ไมถึงความติดใจ ไมหลงใหล ไมพัวพัน ปราศจากความติดใจ สละความติดใจ คายความติดใจ   
ปลอยความติดใจ ละความติดใจ สลัดความติดใจ ปราศจากความกําหนัด สละความกําหนดั   
คลายความกําหนัด ปลอยความกําหนดั ละความกําหนัด สลัดความกําหนัด ในกเิลสกามท้ังหลาย   
ในวัตถุกามทั้งหลาย เปนผูไมหิว ดับสนิท เย็นแลว เปนผูเสวยสุข มีตนอันประเสริฐอยู            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมตดิใจในกามท้ังหลาย.   
     [๙๖] จิต มนะ มานัส หทัย ธรรมชาติขาวผอง อายตนะคือใจ อินทรียคือใจ   
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวญิญาณธาตุ ช่ือวา ใจ ในอุเทศวา "มนสานาวิโล สิยา".   
จิต เปนธรรมชาติขุนมัว ยุงไป เปนไป สืบตอ หวั่นไหว หนนุไป ไมสงบ เพราะกายทุจริต              
วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ   
มายา สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ จิต เปนธรรมชาติขุนมัว   
ยุงไป เปนไป สืบตอไป หวัน่ไหว หนุนไป ไมสงบ เพราะกิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง   
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง.          
     คําวา พึงเปนผูมีใจไมขุนมัว ความวา พงึเปนผูไมขุนมัว คือ ไมยุงไป ไมเปนไป        
ไมสืบตอไป ไมหวั่นไหว ไมหนุนไป สงบแลวดวยจิต คือ พึงละ สละ บรรเทา กระทําใหมี    
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ในท่ีสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงกเิลสท้ังหลายอันทําความขุนมัว พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออกไป       
สลัด สงบ ระงับ หลุดพน ไมเกี่ยวของกับกเิลสท้ังหลายอันทําความขุนมัว พึงเปนผูมีใจปราศจาก      
เขตแดนอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเปนผูมีใจไมขุนมัวอยู.         
     [๙๗] คําวา กุสโล สพฺพธมฺมาน ความวา เปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวงวา สังขาร   
ท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ... ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปนปจจยั   
จึงมีสังขาร ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปน      
ธรรมดา พึงเปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวงแมดวยอาการอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พึงเปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวงโดยเปนสภาพท่ีไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค         
เปนดังฝ เปนดงัลูกศร เปนความลําบาก เปนอาพาธ เปนอยางอ่ืน เปนสภาพชํารุด เปนเสนียด           
เปนอุบาทว เปนสภาพไมสําราญ เปนภัย เปนอุปสรรค หวั่นไหว ผุพัง ไมยั่งยนื ไมมีอะไร            
ตานทาน ไมมีท่ีเรน ไมมีสรณะ ไมเปนท่ีพึง่ วาง เปลา สูญ เปนอนัตตา มีโทษ มีความ            
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไมเปนแกนสาร เปนมูลแหงทุกข เปนผูฆา เปนสภาพปราศจาก   
ความเจริญ มีอาสวะ ปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อแหงมาร มีชาติเปนธรรมดา มีชราเปนธรรมดา             
มีพยาธิเปนธรรมดา มีมรณะเปนธรรมดา มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส   
เปนธรรมดา มีความเศราหมองเปนธรรมดา โดยความเกดิ โดยความดบั ไมมีคุณ มีโทษ   
ไมมีอุบายเปนเคร่ืองออกไป พึงเปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวงแมดวยอาการอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พึงเปนผูฉลาดในขันธ ... ธาตุ ... อายตนะ ... ปฏิจจสมุปบาท ...               
สติปฏฐาน ... สัมมัปปธาน ... อิทธิบาท ... อินทรีย ... พละ ... โพชฌงค ... มรรค ...             
ผล ... นิพพาน พึงเปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวงแมดวยอาการอยางนี้.          
     อีกอยางหนึ่ง อายตนะ ๑๒ คือ จักษุรูป หู เสียง จมูก กล่ิน ล้ิน รส กาย   
โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมารมณ เรียกวา ธรรมท้ังปวง. กภ็ิกษเุปนผูละความกําหนัดในอายตนะ   
ภายในภายนอก คือ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งเหมือนตาลยอดดวน ถึงความไมมีใน   
ภายหลัง มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตใุด ภกิษุพึงเปนผูฉลาดในธรรมท้ังปวง   
แมดวยเหตุประมาณเทานี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ฉลาดในธรรมท้ังปวง.      
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     [๙๘] บทวา สโต ในอุเทศวา "สโต ภิกขุ ปริพฺพเช" ความวา ภิกษุมีสติดวย   
เหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ๑ มีสตเิจริญเวทนานปุสสนา               
สติปฏฐานในเวทนาท้ังหลาย ๑ มีสติเจริญจติตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ๑ มีสติเจริญธัมมา            
นุปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลาย ๑.             
     ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอ่ืนอีก คือ มีสติเพราะเวนความเปนผูไมมีสติ ๑              
เพราะนําธรรมเปนท่ีตั้งแหงความทําสติ ๑ เพราะละธรรมเปนขาศึกแกสติ ๑ เพราะไมหลงลืมธรรม          
อันเปนนิมิตแหงสติ ๑.   
     ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอ่ืนอีก คือ มีสติเพราะความเปนผูประกอบดวยสติ ๑             
เพราะความชํานาญดวยสติ ๑ เพราะความเปนผูคลองแคลวดวยสติ ๑ เพราะไมกลับลงจากสติ ๑.             
     ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอ่ืนอีก คือ มีสติเพราะความเปนผูมีสติเสมอ ๑ เพราะ           
ความเปนผูสงบ ๑ เพราะความเปนผูระงับ ๑ เพราะความเปนผูประกอบดวยธรรมของผูสงบ ๑.             
     มีสติเพราะพุทธานุสสติ เพราะธัมมานสุสติ เพราะสังฆานุสสติ เพราะสีลานุสสติ   
เพราะจาคานสุสติ เพราะเทวดานุสสติ เพราะอานาปานสัสติ เพราะมรณานุสสติ เพราะกาย   
คตาสติ เพราะอุปสมานุสสติ สติ ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค นี้เรียกวา   
สติ. ภิกษุเปนผูเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวย          
สตินี้ ภิกษุนั้นเรียกวามีสติ.   
     คําวา "ภกิขุ" คือ ช่ือวาภิกขุ เพราะเปนผูทําลายธรรม ๗ ประการ คือ เปนผูทําลาย             
สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ภิกษนุั้นเปนผูทําลาย   
อกุศลธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบาก   
เปนทุกข เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป.   
     (พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรสภิยะ)       
          ภิกษนุั้นบรรลุถึงปรินิพพานแลว เพราะธรรมเปนหนทางท่ีตนทํา      
          (ดําเนนิ) แลว ขามพนความสงสัยไดแลว ละแลวซ่ึงความเส่ือม    
          และความเจริญ อยูจบพรหมจรรยแลว มีภพใหมส้ินแลว.      
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     คําวา ภกิษพุึงมีสติเวนรอบ ความวา ภิกษุพึงมีสติเวนรอบ คือ พึงมีสติเดิน พึงมี             
สติยืน พึงมีสตินั่ง พึงมีสตินอน พึงมีสติกาวไปขางหนา พึงมีสติถอยกลับ พึงมีสติแลดู             
พึงมีสติเหลียวดู พึงมีสติคูเขา พึงมีสติเหยยีดออก พึงมีสติทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร           
พึงมีสติเท่ียวไป พึงมีสติอยู คือ เปนไป เปล่ียนแปลง รักษา บํารุง เยยีวยา ใหเยยีวยา             
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาภิกษพุงึมีสติเวนรอบ.     
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
          ภิกษไุมพึงติดใจในกามท้ังหลาย มีใจไมขุนมัว ฉลาดในธรรมท้ังปวง   
          พึงมีสติเวนรอบ.   
     [๙๙] พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุ (โสดาปตติมรรค) ปราศจากธุลี   
ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแลวแกเทวดาและมนุษยหลายพนั ผูมีฉันทะรวมกัน มีประโยครวมกัน             
มีความประสงครวมกัน มีความอบรมวาสนารวมกนั กับอชิตพราหมณนั้นวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี             
ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. และจิตของอชิตพราหมณ           
นั้น พนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน. หนังเสือ ชฎา ผาคากรอง ไมเทา ลักจั่น            
น้ํา ผม และหนวดของอชิตพราหมณหายไปแลว พรอมดวยการบรรลุอรหัต. อชิตพราหมณ   
นั้น เปนภิกษุครองผากาสายะเปนบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร เพราะการปฏิบัติตาม   
ประโยชน นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี         
พระภาคเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้.   
                  จบ อชิตมาณวกปญหานิสเทสท่ี ๑.   
                         ----------      
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                  ติสสเมตเตยยมาณวกปญหานทิเทส   
                 วาดวยปญหาของทานติสสเมตเตยยะ   
     [๑๐๐] (ทานติสสเมตเตยยะทูลถามวา)          
           ใครสันโดษแลวในโลกนี?้ ความหวัน่ไหวของใครยอมไมมี?          
           ใครรูสวนสุดท้ังสองแลว ยอมไมตดิในทามกลางดวยปญญา?      
           พระองคตรัสเรียกใครวา เปนมหาบุรุษ? ใครลวงแลวซ่ึงตัณหา    
           อันเปนเคร่ืองเย็บไวในโลกน้ี?       
     [๑๐๑] คําวา ใครสันโดษแลวในโลกนี้ ความวา ใครพอใจ คือ ชอบใจ มีความ   
ดําริบริบูรณ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ใครสันโดษแลวในโลกนี้? บทวา อิติ ในอุเทศวา "อิจฺจา       
ยสฺมา ติสฺสเมตฺเตยโย" ดังนี้ เปนบทสนธิ คือ เปนบทเกีย่วเนื่อง เปนบทยงัเนื้อความให           
บริบูรณ เปนความประชุมแหงอักขระ เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ บทวา อิติ นี้ เปน   
ไปตามลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ   
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเคร่ืองกลาวถึงเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. คําวา   
ติสสเมตฺเตยฺโย เปนช่ือ เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมายรู เปนบัญญัติ เปนเคร่ืองเรียกรอง      
เปนนาม เปนการต้ังช่ือ เปนเคร่ืองทรงช่ือ เปนภาษาท่ีเรียกรองกัน เปนเคร่ืองแสดงใหปรากฎ      
เปนเคร่ืองกลาวเฉพาะ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา "อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยโฺย".   
     [๑๐๒] คําวา ความหว่ันไหวของใครยอมไมมี ความวา ความหว่ันไหวเพราะตัณหา   
ความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ ความหวั่นไหวเพราะมานะ ความหวั่นไหวเพราะกิเลส ความหว่ันไหว   
เพราะกรรม ความหวั่นไหวเหลานี้ของใครยอมไมมี คือ ไมปรากฎ ไมประจักษ คือ ความ   
หวั่นไหว อันใครละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว มีความไมควรเกิดข้ึน เผา   
เสียแลวดวยไฟ คือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความหวั่นไหวของใครยอมไมมี?   
     [๑๐๓] คําวา ใครรูสวนสุดท้ังสองแลว ความวา ใครรูจัก คือ ทราบ เทียบเคียง   
พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง ซ่ึงสวนสุดท้ังสอง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ใครรูจักสวนสุด          
ท้ังสองแลว?         
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     [๑๐๔] คําวา ไมติดในทามกลางดวยปญญา ความวา ไมติด คือ ไมเขาไปติด ออกไป   
สลัดออกไป หลุดพน ไมเกีย่วของ มีใจปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมติด             
ในทามกลางดวยปญญา.    
     [๑๐๕] คําวา พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ ความวา พระองคตรัสเรียกใคร   
คือ ตรัสใคร ทรงสําคัญใคร ทรงชมเชยใคร ทรงเห็นใคร ทรงบัญญัติใครวาเปนมหาบุรุษ คือ   
เปนอัคคบุรุษ บุรุษสูงสุด บุรุษวิเศษ บุรุษประธาน อุดมบุรุษ บุรุษประเสริฐ เพราะฉะนั้น            
จึงช่ือวา พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ?   
     [๑๐๖] คําวา ใครลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเคร่ืองเย็บไวในโลกนี้ ความวา ใครลวง              
แลว คือ เขาไปลวงแลว กาวลวงแลว พนแลว เปนไปลวงแลว ซ่ึงตัณหาอันเปนเคร่ือง             
เย็บไว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ใครลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเคร่ืองเย็บไวในโลกนี้.               
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
          ใครสันโดษแลวในโลกนี?้ ความหวัน่ไหวของใครยอมไมมี?           
          ใครรูสวนสุดท้ังสองแลว ยอมไมติดในทามกลางดวยปญญา?       
          พระองคยอมตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ? ใครลวงแลวซ่ึง       
          ตัณหาอนัเปนเคร่ืองเยบ็ไวในโลกน้ี?   
     [๑๐๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเมตเตยยะ) ภกิษุมีพรหมจรรยในเพราะกาม   
ท้ังหลาย ปราศจากตัณหา มีสติทุกเม่ือ ทราบแลว ดับแลว ไมมีความหวั่นไหว ภิกษนุั้นรู             
ยิ่งซ่ึงสวนสุดท้ังสอง และทามกลางดวยปญญาแลว ไมตดิอยู เราเรียกภกิษุนั้นวา เปน            
มหาบุรุษ. ภกิษุนั้น ลวงเสียแลวซ่ึงตัณหา อันเปนเคร่ืองเย็บไวในโลกนี้.   
     [๑๐๘] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา "กาเมสุพฺรหฺมจริยวา" ดังนี้ กามมี ๒ อยาง   
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้เรียกวาวัตถุกาม เหลานี้เรียกวากิเลสกาม, คําวา          
มีพรหมจรรย ความวา ความงด ความเวน ความเวนขาด ความขับไลเวร กิริยาท่ีไมกระทํา   
ความไมทํา ความไมตอง ความไมลวงแดน ซ่ึงความถึงพรอมดวยอสัทธรรมเรียกวา พรหมจรรย.            
     อีกอยางหนึ่ง โดยตรงทานเรียก อริยมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ   
วาพรหมจรรย. ภิกษใุดเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบ          
ดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้ ภิกษุนั้น ทานเรียกวา มีพรหมจรรย เขาเรียกบุคคลวา มีทรัพย       
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เพราะทรัพย เรียกกันวา มีโภคะ เพราะโภคะ เรียกกันวามียศ เพราะยศ เรียกกนัวา มีศิลป             
เพราะศิลป เรียกกนัวามีศีล เพราะศีล เรียกกันวา มีความเพียร เพราะความเพียร เรียกกนัวา          
มีปญญา เพราะปญญา เรียกกันวามีวิชชา เพราะวิชชา ฉันใด ภิกษุใดเขาไป เขาไปพรอม   
เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยอรยิมรรคมีองค ๘ นี้ ภิกษุนั้นทานก็          
เรียกวา มีพรหมจรรย ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มีพรหมจรรยในเพราะกาม              
ท้ังหลาย.               
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยโคตรวา ดกูรเมตเตยยะ. คําวา ภควา เปน   
เคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาววา          
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเมตเตยยะ.          
     [๑๐๙] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา "ปราศจากตัณหา มีสติ   
ทุกเม่ือ". ภกิษใุดละตัณหานีข้าดแลว คือ ตดัขาดแลว สงบแลว ระงับแลว มีความไมควร               
เกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ภิกษุนัน้ทานเรียกวา ปราศจากตัณหา คือ สละตัณหาแลว            
คายตัณหาแลว ปลอยตัณหาแลว ละตัณหาแลว  สละคืนตัณหาแลว มีราคะไปปราศจากแลว   
สละราคะแลว คายราคะแลว ปลอยราคะแลว ละราคะแลว สละคืนราคะแลว เปนผูไมมี   
ความหวิ เปนผูดับแลว เย็นแลว เสวยสุข มีตนเปนเพยีงดังพรหมอยู.       
     คําวา สทา ความวา ทุกเม่ือ คือ ทุกสมัย ตลอดกาลทั้งปวง กาลเปนนิตย กาล   
ยั่งยืน ติดตอ เนืองๆ เนื่องกนั ตอลําดับไมสับสนกัน ไมวาง ประกอบดวยความพรอมเพรียง           
ถูกตองกัน กาลเปนปุเรภัต กาลเปนปจฉาภตั ตลอดยามตน ตลอดยามกลาง ตลอดยามหลัง   
ในขางแรม ในขางข้ึน ในฤดฝูน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวยัตน ในตอนวยักลาง   
ในตอนวัยหลัง.           
     คําวา มีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ช่ือวา มีสติ เพราะเปนผูเจริญ             
สติปฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย ๑ ... การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ๑ ...              
พิจารณาเห็นจติในจิต ๑ ... พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลาย ๑ ฯลฯ ภิกษนุั้นทานเรียกวา             
ผูมีสติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ.             
     [๑๑๐] คําวา ญาณ ปญญา กิริยาท่ีรู ความเลือกเฟน ฯลฯ ความไมหลง ความ   
เลือกเฟนธรรม ปญญาอันเห็นชอบ ช่ือวา สังขา ในอุทเทศวา สงฺขาย นิพฺพุโต ภกิขุ.    
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     คําวา ทราบแลว ความวา ทราบ คือ รู เทียบเคียง พจิารณา เจริญ ทําใหแจมแจง   
แลว คือ ทราบ ... ทําใหแจมแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ...    
ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความ           
เกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.            
     อีกอยางหนึ่ง ทราบ ... ทําใหแจมแจงแลวโดยความเปนสภาพไมเท่ียง ... เปนทุกข ...         
เปนโรค ... เปนดังหวัผี ... เปนลูกศร ฯลฯ โดยไมมีอุบายเคร่ืองออกไป.   
     คําวา ดับแลว ความวา ช่ือวาดับแลว เพราะเปนผูดับราคะ โทสะ โมหะ ... มทะ   
ปมาทะ กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความ   
เดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง.         
     คําวา ภกิฺขุ ความวา ช่ือวาภิกษุ เพราะเปนผูทําลายธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ภิกษุนั้น ...         
อยูจบพรหมจรรยแลว มีภพใหมส้ินแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ภกิษุ ... ทราบแลว ดับแลว.         
     [๑๑๑] คําวา ตสฺส ในอุเทศวา "ตสฺส โน สนฺติ อิ ฺชิตา" ความวา พระอรหันต   
ขีณาสพไมมีความหวั่นไหว คือ ความหวัน่ไหวเพราะตัณหา ความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ ความ   
หวั่นไหวเพราะมานะ ความหวั่นไหวเพราะกิเลส ความหว่ันไหวเพราะกรรม. ความหว่ันไหว   
เหลานี้ยอมไมมี ไดแก ไมปรากฎ ไมประจักษ แกภกิษุนัน้ คือความหวัน่ไหวเหลานีภ้กิษุนั้น     
ละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ไมอาจเกดิข้ึนอีก เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน              
จึงช่ือวา ภิกษนุั้นไมมีความหว่ันไหวท้ังหลาย.   
     [๑๑๒] คําวา ท่ีสุด ในอุเทศวา "โส อุภนฺตมภิ ฺาย มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ"   
ดังนี้ ความวา ผัสสะเปนสวนสุดขางหนึ่ง เหตุใหเกดิผัสสะเปนสวนสุดท่ีสอง ความดับผัสสะ         
เปนทามกลาง อดีตเปนสวนสุดขางหนึ่ง อนาคตเปนสวนสุดท่ีสอง ปจจุบัน เปนทามกลาง              
สุขเวทนาเปนสวนสุดขางหนึ่ง ทุกขเวทนาเปนสวนสุดท่ีสอง อทุกขมสุขเวทนาเปนทามกลาง              
นามเปนสวนสุดขางหนึ่ง รูปเปนสวนสุดท่ีสอง วิญญาณเปนทามกลาง อายตนะภายใน ๖ เปน              
สวนสุดขางหนึ่ง อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดท่ีสอง วิญญาณเปนทามกลาง สักกายะเปน   
สวนสุดขางหนึ่ง เหตุใหเกิดสักกายะเปนสวนสุดท่ีสอง  ความดับสักกายะเปนทามกลาง.               
     ปญญา ความรูท่ัว กิริยาท่ีรู ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ปญญาอันเห็น               
ชอบ เรียกวา มันตา.     
     ความติด ๒ อยาง คือ ความติดเพราะตัณหา ๑ ความติดเพราะทิฏฐิ ๑ ช่ือวา เลปา.   
ความติดเพราะตัณหาเปนไฉน? การทําเขต การทําแดน การทําสวน การทําความกําหนด   
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ความหวงแหน ความยดึถือ โดยสวนแหงตัณหาวา นี้ของเรา นั่นของเรา เทานี้ของเรา   
ประมาณเทานีข้องเรา รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส              
แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ไรนา ท่ีดิน เงิน ทอง บานนิคม ราชธานี   
แวนแควน ชนบท ฉางขาว คลังของเรา บุคคลยอมยึดถือเอามหาปฐพีแมท้ังส้ินวาเปนของ   
เราดวยสามารถแหงตัณหา และตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ เปนความติดเพราะตัณหา. ความติดเพราะ               
ทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ         
ความเหน็ รกชัฏคือทิฏฐิ  ทางกันดารคือทิฏฐิ เส้ียนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ ความ            
ประกอบไวคือทิฏฐิ ความถือ ความถือเฉพาะ ความถือม่ัน ความลูบคลํา ทางช่ัว ทางผิด   
ความเปนผิด ลัทธิแหงเดียรถีย ความถือดวยความแสวงหาผิด ความถืออันวิปริต ความถือ   
อันวิปลาส ความถือผิด ความถือในวัตถุอันไมจริงวาวัตถุจริง ทิฏฐิ ๖๒ เทาใด นี้เปนความติด        
เพราะทิฏฐิ.             
     คําวา ภกิษนุั้นรูยิ่งซ่ึงสวนสุดท้ังสองและทามกลาง ดวยปญญาแลวไมติดอยู ความวา        
ภิกษนุั้นรูยิ่ง ทราบ เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง ซ่ึงสวนสุดท้ังสองและ              
ทามกลางดวยปญญาแลว ไมติดอยู คือ ไมเขาไปติด ไมทา ไมเปอน ออกไป สละไป   
หลุดพน ไมเกีย่วของแลว มีจิตปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภกิษุนัน้รูยิง่ซ่ึง    
สวนสุดท้ังสอง และทามกลางดวยปญญาแลว ไมติดอยู.   
     [๑๑๓] คําวา ต พฺรูมิ มหาปุริโส ความวา เรายอมเรียก กลาว สําคัญ บอก   
เห็น บัญญัติ ภกิษุนั้นวา เปนมหาบุรุษ คือ เปนอัคคบุรุษ บุรุษสูงสุด บุรุษวิเศษ บุรุษเปน       
ประธาน อุดมบุรุษ บุรุษประเสริฐ. ทานพระสารีบุตรทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค            
ผูเจริญ พระองคตรัสวา มหาบุรุษ. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเทาไรหนอแล บุคคลจึง            
เปนมหาบุรุษ? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสารีบุตร เรากลาววา เปนมหาบุรุษ เพราะ              
เปนผูมีจิตหลุดพน เราไมกลาววา เปนมหาบุรุษเพราะเปนผูนอมจิตเช่ือ. ดูกรสารีบุตร ก็ภิกษุ   
เปนผูมีจิตหลุดพนแลวอยางไร? ดูกรสารีบุตร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูพิจารณาเหน็กายใน        
กายเปนภายใน มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู เม่ือภิกษุ             
นั้นพิจารณาเหน็กายในกายอยู จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม              
ถือม่ัน ภิกษเุปนผูพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังหลาย ... ในจิต ... เปนผูพิจารณาเหน็ธรรม        
ในธรรมท้ังหลาย มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เม่ือ    
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ภิกษนุั้นพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายอยู จิตยอมคลายกําหนดั ยอมหลุดพนจากอาสวะ   
ท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน. ดกูรสารีบุตร ภิกษุเปนผูมีจติหลุดพนแลวอยางนี้แล ดกูรสารีบุตร       
เรากลาววา เปนมหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตหลุดพนแลว เราไมกลาววา เปนมหาบุรุษ เพราะ         
เปนผูนอมจิตเช่ือ เพราะฉะนัน้ จึงตรัสวา "เรายอมเรียกภกิษุนั้นวา มหาบุรุษ".   
     [๑๑๔] คําวา ภิกษนุั้นลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเคร่ืองเย็บไวในโลกนี้ ความวา ตัณหา          
ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวา ตัณหาอันเปนเคร่ืองเย็บไว. ตัณหา   
อันเปนเคร่ืองเย็บไวนั้น อันภิกษใุดละแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ไมอาจเกดิข้ึน          
อีก เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ภกิษุนัน้ลวงแลว คือ เขาไปลวงแลว ลวงไปแลว ลวงเลย             
ไปแลว ซ่ึงตัณหาอันเปนเคร่ืองเย็บไว เพราะฉะนัน้ ภกิษนุั้นจึงช่ือวาลวงแลวซ่ึงตัณหาอันเปน   
เคร่ืองเย็บไวในโลกน้ี;   
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
             ภิกษุมีพรหมจรรยในเพราะกามท้ังหลาย ปราศจากตัณหา มี         
             สติทุกเม่ือ ทราบแลว ดับแลว ไมมีความหวั่นไหว. ภกิษุนัน้   
             รูสวนสุดท้ังสองและทามกลางดวยปญญาแลว ยอมไมติด       
             อยู. เราเรียกภิกษนุั้นวาเปนมหาบุรุษ. ภิกษุนัน้ลวงเสียแลว   
             ซ่ึงตัณหาอันเปนเคร่ืองเย็บไวในโลกนี้.   
     [๑๑๕] พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุ (โสดาปตติมรรค) ปราศจากธุลี   
ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแลวแกเทวดาและมนุษยหลายพนั ผูมีฉันทะรวมกัน มีประโยครวมกัน             
มีความประสงครวมกัน มีความอบรมวาสนารวมกนักับติสสเมตเตยยพราหมณนั้นวา ส่ิงใดส่ิง              
หนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. และจิตของ               
ติสสเมตเตยยพราหมณนั้นพนแลวจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน. หนังเสือ ชฎา ผาคากรอง            
ไมเทา ลักจั่นน้ํา ผมและหนวดของติสสเมตเตยยพราหมณหายไปแลว พรอมดวยการบรรลุ   
อรหัต. ติสสเมตเตยยพราหมณนั้นเปนภกิษคุรองผากาสายะเปนบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและ   
จีวร เพราะการปฏิบัติตามประโยชน นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคประกาศวา ขาแต            
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้.   
               จบติสสเมตเตยยมาณวกปญหานทิเทสท่ี ๒   
                         ----------    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 33 
                     ปุณณกมาณวกปญหานิทเทส      
                    วาดวยปญหาของทานปุณณกะ   
     [๑๑๖] (ทานปุณณกะทูลถามดังนี้วา)          
           ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู         
           ไมมีตัณหาเครื่องหวัน่ไหว ผูเห็นมลู. ฤาษี มนุษย กษัตริย   
           และพราหมณเปนอันมากในโลกน้ีอาศัยอะไร จงึพากัน               
           แสวงหายัญใหแกเทวดาท้ังหลาย? ขาแตพระผูมีพระภาค           
           ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหา          
           นั้นแกขาพระองคเถิด.               
     [๑๑๗] คําวา ผูไมมีตัณหาเครื่องหวั่นไหว ผูเห็นมูล ความวา ตัณหา ราคะ   
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล เรียกวา ความหวัน่ไหว. ตัณหาอันเปนความหวั่นไหว   
นั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละขาดแลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดจุตาลยอดดวน     
ถึงความไมมี มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวาไมมี          
ความหวั่นไหว. พระผูมีพระภาคชื่อวาอเนชะ เพราะพระองคทรงละตัณหาเครื่องหวัน่ไหวขาดแลว           
ยอมไมทรงหวั่นไหวเพราะลาภ แมเพราะความเส่ือมลาภ แมเพราะยศ แมเพราะความเส่ือมยศ   
แมเพราะสรรเสริญ แมเพราะนินทา แมเพราะสุข แมเพราะทุกข ... ไมหวั่น ไมไหว   
ไมคลอนแคลน เพราะเหตุนัน้ จึงช่ือวา อเนชะ.     
     คําวา มูลทสฺสาวี ความวา พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล คือ ทรงเห็นเหตุ ทรงเห็น   
นิทาน ทรงเหน็สมภพ ทรงเห็นสมุฏฐาน ทรงเห็นอาหาร ทรงเห็นอารมณ ทรงเห็นปจจัย   
ทรงเห็นสมุทัย. อกุศลมูล ๓ คือ โลภะอกุศลมูล ๑ โทสะอกุศลมูล ๑ โมหะอกุศลมูล ๑.   
สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุแหงความเกิดข้ึน          
แหงกรรม ๓ ประการนี้ คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวดา มนุษย    
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หรือสุคติอยางใดอยางหน่ึงแมอ่ืน ยอมไมปรากฎเพราะกรรมเกิดแตโลภะ เพราะกรรมเกิดแต             
โทสะ เพราะกรรมเกิดแตโมหะ. ดกูรภกิษท้ัุงหลาย โดยที่แท นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   
ปตติวิสัย หรือทุคติ อยางใดอยางหนึ่งแมอ่ืน ยอมปรากฎ เพราะกรรมเกิดแตโลภะ เพราะ              
กรรมเกิดแตโทสะ เพราะกรรมเกิดแตโมหะ. อกุศลมูล ๓ ประการนี้ เพือ่ความเกิดแหงอัตภาพ              
ในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมี      
พระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการอยางนี้.              
     กุศลมูล ๓ ประการ คือ อโลภะกุศลมูล ๑ อโทสะกุศลมูล ๑ อโมหะกุศลมูล ๑.   
สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา กศุลมูล ๓ ประการนี้ ฯลฯ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย      
นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย หรือทุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอ่ืน ยอมไมปรากฎเพราะ          
กรรมเกิดแตอโลภะ เพราะกรรมเกิดแตอโทสะ เพราะกรรมเกิดแตอโมหะ. ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
โดยท่ีแท เทวดา มนุษย หรือสุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอ่ืน ยอมปรากฎเพราะกรรมเกิดแตอโลภะ         
เพราะกรรมเกดิแตอโทสะ เพราะกรรมเกิดแตอโมหะ. กุศลมูล ๓ ประการนี้ เพื่อความเกิด   
แหงอัตภาพในเทวดา และในมนุษย. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมีพระภาค            
ยอมทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเหน็สมุทัย แมดวยประการอยางนี้.   
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมอยางใด           
อยางหนึ่งท่ีเปนอกุศล เปนสวนอกุศล เปนฝายอกุศล ธรรมท้ังหมดนัน้มีอวิชชาเปนมูล               
มีอวิชชาเปนท่ีรวม มีอวิชชาอันอรหัตมรรคกําจัดได ยอมถึงความเพิกถอนท้ังหมด. พระผูมี            
พระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้ พระผูมีพระภาคทรงเหน็มูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการ         
อยางนี้.               
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมอยางใด           
อยางหนึ่งท่ีเปนกุศล เปนสวนกุศล เปนฝายกุศล ธรรมท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปนมูล          
มีความไมประมาทเปนท่ีรวม ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงธรรมเหลานั้น.   
พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แม           
ดวยประการอยางนี้.     
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     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นวา อวิชชาเปนมูลแหงสังขาร สังขาร            
เปนมูลแหงวญิญาณ วิญญาณเปนมูลแหงนามรูป นามรูปเปนมูลแหงสฬายตนะ สฬายตนะ   
เปนมูลแหงผัสสะ ผัสสะเปนมูลแหงเวทนา เวทนาเปนมูลแหงตัณหา ตัณหาเปนมูลแหงอุปาทาน           
อุปาทานเปนมูลแหงภพ ภพเปนมูลแหงชาติ ชาติเปนมูลแหงชราและมรณะ. พระผูมีพระภาค   
ยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการ               
อยางนี้.               
     และสมจริงตามพระพุทธพจน ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม   
อยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนอกศุล เปนสวนอกุศล เปนฝายอกุศล ธรรมท้ังหมดนั้นมีอวิชชาเปนมูล        
มีอวิชชาเปนท่ีรวม มีอวิชชาอันอรหัตมรรคกําจัดได ยอมถึงความเพิกถอนท้ังหมด. พระผูมี            
พระภาคทรงเห็นมูล ทรงเหน็เหตุ ทรงเหน็นิทาน ทรงเห็นสมภพ ทรงเห็นสมุฏฐาน ทรงเห็น   
อาหาร ทรงเหน็อารมณ ทรงเห็นปจจัย ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการอยางนี้ เพราะฉะน้ัน               
จึงช่ือวา ไมทรงหวั่นไหว ทรงเห็นมูล.           
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจาฺยสฺมา ปุณฺณโก เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา ปุณณฺโก เปนช่ือของพราหมณนั้น.      
     [๑๑๘] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ความวา ขาพระองคมี   
ความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา คือ ขาพระองคประสงคจะทูลถามปญหาจึงมาเฝา ประสงค               
จะฟงปญหาจงึมาเฝา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา            
แมดวยประการอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ความวา ขาพระองคท้ังหลายประสงคจะทูลถามปญหา คือ ประสงคจะ   
ฟงปญหาจึงมาเฝา คือ เขามาเฝา เขาใกล นัง่ใกล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพระองคมีความ      
ตองการดวยปญหาจึงมาเฝา แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ความวา พระองคทรงมี             
ประสงคดวยปญหาจึงเสด็จมา คือ แมพระองคก็ทรงอาจ ทรงสามารถ ทรงเปนผูควรจะตรัส   
จะวิสัชนา จะทรงแสดง จะช้ีแจง ซ่ึงปญหาท่ีขาพระองคทูลถาม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา แมดวยประการฉะน้ี.     
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     [๑๑๙] คําวา กึนิสฺสิตา ในอุเทศวา กนึิสฺสิตา อิสโย มนุชา ความวา อาศัย   
คือ หวัง เยื่อใย เขาไปใกล พวัพัน นอมใจถึงซ่ึงอะไร. บุคคลพวกใดพวกหน่ึงมีช่ือวาฤาษี           
คือ ผูท่ีบวชเปนฤาษี เปนอาชีวก เปนนิครนถ เปนชฎิล เปนดาบส ช่ือวา อิสโย.   
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกมนษุยวา มนุชา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ฤาษี มนุษยอาศัยอะไร?             
     [๑๒๐] ผูท่ีเกิดเปนชาติกษตัริยเหลาใดเหลาหนึ่ง ช่ือวากษัตริย ในอุเทศวา "ขตฺติยา      
พฺราหฺมณา เทวตาน"      
     ผูท่ียกยองสรรเสริญกันวา มีวาทะเจริญ เหลาใดเหลาหนึ่ง ช่ือวาพราหมณ. คําวา             
เทวตาน ความวา อาชีวกเปนเทวดาของพวกอาชีวกสาวก นิครนถเปนเทวดาของพวกนิครนถ   
สาวก ชฎิลเปนเทวดาของพวกชฎิลสาวก ปริพาชกเปนเทวดาของพวกปริพาชกสาวก ดาบส   
เปนเทวดาของพวกดาบสสาวก ชางเปนเทวดาของพวกประพฤติหัตถีพรต มาเปนเทวดาของ   
พวกประพฤตอัิสสพรต โคเปนเทวดาของพวกประพฤตโิคพรต สุนัขเปนเทวดาของพวกประพฤติ   
กุกกุรพรต กาเปนเทวดาของพวกประพฤตกิากพรต ทาววาสุเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติ   
วาสุเทวพรต พลเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติพลเทพพรต ทาวปุณณภัทรเปนเทวดาของ   
พวกประพฤตปุิณณภัททพรต ทาวมณภิัทรเปนเทวดาของพวกประพฤติมณิภัททพรต ไฟเปนเทวดา   
ของพวกประพฤติอัคคิพรต นาคเปนเทวดาของพวกประพฤตินาคพรต ครุฑเปนเทวดาของพวก   
ประพฤติสุบรรณพรต ยกัษเปนเทวดาของพวกประพฤตยิักขพรต อสูรเปนเทวดาของพวก   
ประพฤติอสูรพรต คนธรรพเปนเทวดาของพวกประพฤติคันธัพพพรต ทาวมหาราชเปนเทวดา   
ของพวกประพฤติมหาราชพรต จันทเทวบุตรเปนเทวดาของพวกประพฤติจันทรพรต สุริยเทพบุตร   
เปนเทวดาของพวกประพฤติสุริยพรต อินทเทพบุตรเปนเทวดาของพวกประพฤติอินทรพรต   
พรหมเปนเทวดาของพวกประพฤติพรหมพรต พวกเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติเทพพรต    
ทิศท้ังหลายเปนเทวดาของพวกประพฤติทิศาพรต พระทัทขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมของ   
ชนเหลาใด ก็เปนเทวดาของชนเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา กษัตริย ... พราหมณ ... เทวดา       
ท้ังหลาย.               
     [๑๒๑] ไทยธรรม คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยเภสัชบริขาร ขาว   
น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก เคร่ืองประทีป ทานเรียกวา    
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ยัญ ในอุเทศวา "ย ฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก". คําวา แสวงหาแลวซ่ึงยัญ ความวา แมชน   
เหลาใดยอมแสวงหา เสาะหา สืบหายัญ คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป แมชนเหลานั้นก็ช่ือวา            
แสวงหายัญ. แมชนเหลาใดยอมจัดแจงยัญ คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป แมชนเหลานั้นกช่ื็อวา         
แสวงหายัญ. แมชนเหลาใดยอมให ยอมบูชา ยอมบริจาคยญั คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป แม            
ชนเหลานั้นกช่ื็อวา แสวงหายัญ.   
     คําวา เปนอันมาก คือ ยัญเหลานั้นก็มาก ผูบูชายัญนั้นกม็าก หรือพระทักขิไณยบุคคล            
นั้นก็มาก. ยัญเหลานั้นมากอยางไร? ยัญเหลานั้นมาก คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป ยัญเหลานั้น      
มากอยางนี้. ผูบูชายัญนั้นมากอยางไร? ผูบูชายัญนั้นมาก คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร        
คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาและมนุษย ผูบูชายัญนั้นมากอยางนี้. หรือพระทักขิไณยบุคคลน้ัน              
มากอยางไร? พระทักขิไณยบุคคลนั้นมาก คือ สมณะ พราหมณ ยาจก วณิพก สาวกหรือ   
พระทักขิไณยบุคคลนั้นมากอยางนี้. คําวา ในโลกน้ี คือในมนุษยโลก เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา            
มากในโลกนี้ ... แสวงหาแลวซ่ึงยัญ.              
     [๑๒๒] การถามมี ๓ อยาง คือ อทิฏฐโชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑   
วิมติเฉทนาปุจฉา ๑ ช่ือวาปุจฉา ในอุเทศวา "ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต".   
     อทิฏฐโชตนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะที่ยังไมรู ไมเหน็ ไมเทียบเคียง ไมพิจารณา   
ไมแจมแจง ไมปรากฏ โดยปกติ บุคคลยอมถามปญหาเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อเทียบเคียง เพื่อ          
พิจารณา เพื่อตองการใหแจมแจง เพื่อตองใหปรากฎ ซ่ึงลักษณะน้ัน ช่ือวา อทิฏฐโชตนาปุจฉา.       
     ทิฏฐสังสันทนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะที่รู เห็น เทียบเคียง พิจารณาแจมแจง   
ปรากฏ โดยปกติ บุคคลยอมถามปญหา เพื่อตองการสนทนากับบัณฑติอ่ืนๆ ช่ือวา ทิฏฐสัง   
สันทนาปุจฉา.           
     วิมติเฉทนาปุจฉาเปนไฉน? บุคคลแลนไปสูความสงสัย ความเคลือบแคลง มีใจเปน   
สองวา เร่ืองนี้เปนอยางนีห้รือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้ เร่ืองนี้เปนไฉนหนอ หรือเปน          
อยางไร ดังนี้ โดยปกติ บุคคลยอมถามปญหา เพื่อตองการตัดความเคลือบแคลงเสีย นี้ช่ือวา           
วิมติเฉทนาปุจฉา. ปุจฉา ๓ ประการนี้.             
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ มนุสสปุจฉา ๑ อมนุสสปุจฉา ๑ นิมมิตปุจฉา ๑.     
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     มนุสสปุจฉาเปนไฉน? มนุษยท้ังหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมทูล            
ถามปญหา ภิกษุท้ังหลาย ... ภิกษณุีท้ังหลาย ... อุบาสกท้ังหลาย ... อุบาสิกาทั้งหลาย ... พระราชา   
ท้ังหลาย ... กษัตริยท้ังหลาย ... พราหมณท้ังหลาย ... แพศยท้ังหลาย ... ศูทรท้ังหลาย ... คฤหัสถ   
ท้ังหลาย ... บรรพชิตท้ังหลาย เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมทูลถามปญหา นี้ช่ือวา   
มนุสสปญหา.             
     อมนุสสปุจฉาเปนไฉน? อมนุษยท้ังหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว ยอมทูลถาม   
ปญหา นาคท้ังหลาย ... ครุฑท้ังหลาย ... ยกัษท้ังหลาย ... อสูรท้ังหลาย ... คนธรรพท้ังหลาย ...   
ทาวมหาราชท้ังหลาย ... พระอินทรท้ังหลาย ... พระพรหมทั้งหลาย ... เทวดาท้ังหลาย เขาไปเฝา       
พระผูมีพระภาคแลว ยอมทูลถามปญหา นี้ช่ือวา อมนุสสปุจฉา.              
     นิมมิตปุจฉาเปนไฉน? พระผูมีพระภาคทรงนิรมิตพระรูปใด อันสําเร็จดวยพระทัย มี   
อวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไมบกพรอง พระพุทธนิรมิตนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรู       
แลว ยอมตรัสถามปญหา พระผูมีพระภาคทรงวิสัชนา นีช่ื้อวา นิมมิตปุจฉา. ปุจฉา ๓ ประการนี้.       
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามประโยชนตน ๑ การถามประโยชนผูอ่ืน ๑ การถาม   
ประโยชนท้ังสอง ๑.      
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามถึงทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๑ การถามถึงสัมปรายิกัตถ              
ประโยชน ๑ การถามถึงปรมัตถประโยชน ๑.          
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามถึงเนื้อความอันไมมีโทษ ๑ การถามถึงเนื้อความอัน   
ไมมีกิเลส ๑ การถามถึงเนื้อความอันผองแผว ๑.   
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามถึงเร่ืองอดีต ๑ การถามถึงเร่ืองอนาคต ๑ การถามถึง               
เร่ืองปจจุบัน ๑.       
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเร่ืองภายใน ๑ การถามเร่ืองภายนอก ๑ การถาม   
เร่ืองท้ังภายในภายนอก ๑.   
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเร่ืองกุศล ๑ การถามเร่ืองอกุศล ๑ การถามเร่ือง   
อัพยากฤต ๑.             
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเร่ืองขันธ ๑ การถามเร่ืองธาตุ ๑ การถามเร่ือง   
อายตนะ ๑.          
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     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเร่ืองสติปฏฐาน ๑ การถามเร่ืองสัมมัปปธาน ๑ การ   
ถามเร่ืองอิทธิบาท ๑.    
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเร่ืองอินทรีย ๑ การถามเร่ืองพละ ๑ การถามเร่ือง   
โพชฌงค ๑.              
     ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเร่ืองมรรค ๑ การถามเร่ืองผล ๑ การถามเร่ือง   
นิพพาน ๑.               
     คําวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ความวา ขาพระองคทูลถาม คือ ทูลขอ ทูล   
เช้ือเชิญ ทูลใหประสาท ซ่ึงปญหานั้นวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหาแกขาพระองค เพราะ              
ฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.   
     คําวา ภควา นี้ เปนคํากลาวโดยเคารพ ฯลฯ. คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ คําวา            
ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค ความวา ขอพระองคจงตรัส ... ขอพระองคจง   
ประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอ               
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.         
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกราบทูลวา     
           ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผูไม      
           หวั่นไหว ผูเหน็มูล. ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณเปน        
           อันมากในโลกน้ี อาศัยอะไร จึงพากันแสวงหายัญใหแก             
           เทวดาทั้งหลาย ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถาม        
           ปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค          
           เถิด.        
     [๑๒๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณกะ)   
           ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหน่ึงนี้ เปน           
           อันมากในโลกน้ี พากนัแสวงหายัญแกเทวดาท้ังหลาย. ดูกร          
           ปุณณกะ ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณ เปนอันมาก               
           ในโลกนี้ เหลานั้น หวังความเปนอยางนี้ อาศัยชรา จึง         
           พากันแสวงหายัญแกเทวดาท้ังหลาย.     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 40 
     [๑๒๔] คําวา เยเกจเิม ในอุเทศวา "เยเกจิเม อิสโย มนชุา" ดังนี้ ความวา ท้ังหมด              
โดยกําหนดทัง้หมด ท้ังหมดโดยประการท้ังหมด ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ คําวา เยเกจิเม   
นี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. บุคคลพวกใดพวกหน่ึง มีช่ือวา ฤาษี คือ พวกท่ีบวชเปนฤาษี              
อาชีวก นิครนถ ชฎิล ดาบส ช่ือวา ฤาษี. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกมนุษยวา มนุชา เพราะฉะน้ัน       
จึงช่ือวา ฤาษี มนุษย ... เหลาใดเหลาหนึ่งนี.้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา   
ปุณณกะ. พระนามวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ พระนามวา ภควา นี้ เปน   
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณกะ.   
     [๑๒๕] ผูท่ีเกิดเปนชาติกษัตริยเหลาใดเหลาหนึ่ง ช่ือวากษัตริย ในอุเทศวา "ขตฺติยา      
พฺราหมณา เทวตาน".      
     ผูท่ียกยองสรรเสริญกันวามีวาทะเจริญเหลาใดเหลาหนึ่ง ช่ือวาพราหมณ คําวา เทวตาน        
ความวา อาชีวกเปนเทวดาของพวกอาชีวบสาวก ฯลฯ ทิศท้ังหลายเปนเทวดาของพวกประพฤติ   
ทิศาพรต พระทักขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมของชนเหลาใด ก็เปนเทวดาของชนเหลานั้น   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กษัตริย พราหมณ ... แกเทวดาท้ังหลาย.           
     [๑๒๖] ไทยธรรม คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป ทานเรียกวายัญ ในอุเทศวา ย ฺมกปฺปสุ           
ปุถูธ โลเก. คําวา แสวงหาแลวซ่ึงยัญ ความวา แมชนเหลาใดยอมแสวงหา เสาะหา สืบหา   
ยัญ คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป แมชนเหลานัน้ก็ช่ือวาแสวงหายัญ. คําวา เปนอันมาก คือ           
ยัญเหลานั้นกม็าก ผูบูชายัญนั้นก็มาก หรือพระทักขิไณยบุคคลนั้นก็มาก. ยัญเหลานัน้มาก            
อยางไร? ฯลฯ หรือพระทักขิไณยบุคคลมากอยางนี้. คําวา ในโลกน้ี คือ ในมนุษยโลก เพราะ               
ฉะนั้น จึงช่ือวา มากในโลกน้ี ... แสวงหาแลวซ่ึงยัญ.   
     [๑๒๗] คําวา อาสึสมานา ในอุเทศวา อาสึสมานา ปุณฺณก อิตฺถต ความวา หวัง   
คือ หวังไดรูป หวังไดเสียง หวังไดกล่ิน หวงัไดรส หวังไดโผฏฐัพพะ หวังไดบุตร หวังได          
ภรรยา หวังไดทรัพย หวังไดยศ หวังไดความเปนใหญ หวงัไดอัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาล             
หวังไดอัตภาพในสกุลพราหมณมหาศาล หวังไดอัตภาพในสกุลคฤหบดีมหาศาล หวังไดอัตภาพ   
ในเทวดาชาวจาตุมหาราชิก หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวดาวดึงส หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวยามา              
หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวดุสิต หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวนิมมานรดี หวังไดอัตภาพใน    
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     [๑๒๘] คําวา ชร สิตา ในอุเทศวา ชร สิตา ย ฺมกปฺปสุ ความวา อาศัยชรา   
อาศัยพยาธิ อาศัยมรณะ อาศัยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส บุคคลพวกน้ันแสวง   
หายัญในเทวดา เพราะอาศัยชาติ หรือวาอาศัยชาติจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา   
เพราะอาศัยชรา หรือวาอาศัยชราจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัย   
พยาธิ หรือวาอาศัยพยาธิจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยมรณะ   
หรือวาอาศัยมรณะจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยโสกะ ปริเทวะ   
ทุกข โทมนัส และอุปายาส หรือวาอาศัยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จึง   
แสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยคติ หรือวาอาศัยคติจึงแสวงหายัญใน   
เทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยอุปบัติ หรือวาอาศัยอุปบัติจึงแสวงหายัญในเทวดา   
แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยปฏิสนธิ หรือวาอาศัยปฏิสนธิจึงแสวงหายัญในเทวดา   
แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยภพ หรือวาอาศัยภพจงึแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญ   
ในเทวดา เพราะอาศัยสงสาร หรือวาอาศัยสงสารจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา   
เพราะอาศัยวัฏฏะ หรือวาอาศัยวัฏฏะจึงแสวงหายัญในเทวดา ปรารถนา พัวพัน เขาถึง ติดใจ               
นอมใจไปแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อาศัยชรา จึงแสวงหายัญ.              
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
           "ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหน่ึงนี้ เปน          
           อันมากในโลกน้ี แสวงหายัญ แกเทวดาท้ังหลาย. ดูกรปุณณกะ        
           ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณเปนอันมากในโลกนี้เหลานัน้      
           หวังความเปนอยางนี้ อาศัยชราจึงแสวงหายัญแกเทวดาท้ังหลาย.   
     [๑๒๙] (ทานปุณณกะทูลถามวา)   
           มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหนึ่งนี้ มีเปนอันมาก        
           ในโลกนี้ แสวงหาแลวซ่ึงยัญ แกเทวดาท้ังหลาย. ขาแต          
           พระผูมีพระภาคผูนิรทุกข ผูบูชายัญเหลานั้นไมประมาทแลว   
           ในทางยัญ ไดขามพนแลวซ่ึงชาติชราบางหรือ? ขาแตพระผูมี    
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           พระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอก        
           ปญหานั้น แกขาพระองคเถิด.         
     [๑๓๐] คําวา เยเกจิเม ในอุเทศวา เยเกจิเม อิสโย มนุชา ดังนี้ ฯลฯ คําวา   
กจฺจิสุ เต ภควา ย ฺปเถ อปฺปมตฺตา ความวา การถามเพื่อตัดความสงสัย การถามเพ่ือ   
ตัดความเคลือบแคลง การถามเพ่ือตัดความมีใจเปนสอง การถามโดยไมใชสวนเดียว เร่ืองนี้              
เปนอยางนีห้รือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้ เร่ืองนี้เปนไฉน หรือเปนอยางไร เพราะฉะน้ัน          
จึงช่ือวา บางหรือ. คําวา เต ความวา ผูบูชายญั. คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ       
คําวา ภควานี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค บุคคล              
พวกนั้น ... บางหรือ.   
     คําวา ไมประมาทแลวในทางยัญ ความวา ยัญน้ันแหละทานกลาววาทางยัญ อริยมรรค   
ทางอริยะ มรรคเทวดา ทางเทวดา มรรคพรหม ทางพรหม ฉันใด ยัญนัน่แหละ ทานกลาว   
วาทางยัญ ฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา ไมประมาทแลว ความวา ไมประมาทแลว คือ ทําโดย   
ความเคารพ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอดฉันทะ ไมทอดธุระ   
ในทางยัญ คือ ประพฤติอยูในทางยัญนั้น มากอยูในทางยัญนั้น หนักอยูในทางยัญนัน้ นอม              
ไปในทางยัญนั้น โอนไปในทางยัญนั้น เง้ือมไปในทางยัญนั้น นอมใจไปในทางยัญนั้น มีทาง   
ยัญนั้นเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมประมาทแลวในทางยัญ. แมชนเหลาใดแสวงหา   
สืบหา เสาะหายัญ คือ จีวร ... เคร่ืองประทีป เปนผูกระทําโดยเคารพ ฯลฯ มีทางยัญนั้นเปน            
ใหญ แมชนเหลานั้นเปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ. แมชนเหลาใดจัดแจงยัญ คือ จวีร ...             
แมชนเหลานัน้ เปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ. แมชนเหลาใดยอมให ยอมบูชา ยอมบริจาค            
ยัญ คือ จีวร ... แมชนเหลานัน้เปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแต       
พระผูมีพระภาค ผูบูชายัญเหลานั้น ไมประมาทในทางยัญ ... บางหรือ.      
     [๑๓๑] คําวา "อตารุ ชาติ ฺจ มาริส" ความวา ผูบูชายญัเหลานั้นไดขาม   
พนแลว คือ ขามข้ึนแลว ขามท่ัวแลว กาวลวงแลว ลวงไปแลวซ่ึงชาติ ชรา และมรณะ.              
คําวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ คําวา มาริส นี้ เปน           
เคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระผูมี          
พระภาคผูนิรทุกข ผูบูชายัญเหลานั้น ไดขามพนแลวซ่ึงชาติและชรา.     
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     [๑๓๒] คําวา ปุจฺฉามิ ต ในอุเทศวา "ปุจฉฺามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต" ดังนี้   
ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ขอทูลวิงวอน ขอเชิญ ขอใหทรงประสาท ขอจงตรัสบอก   
ปญหานั้น แกขาพระองค เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น คําวา ภควา นั้น      
เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ คําวา พฺรูหิ เม ต               
ความวา ขอพระองคจงตรัส คือ ขอจงบอก ขอจงแสดง ขอจงบัญญัติ ขอจงแตงต้ัง ขอจง   
เปดเผย ขอจงจําแนก ขอจงทําใหตื้น ขอจงทรงประกาศ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแต   
พระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.           
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
           มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหนึ่ง มีเปนอันมาก           
           ในโลกนี้ แสวงหาแลวซ่ึงยัญแกเทวดาท้ังหลาย. ขาแต พระผู   
           มีพระภาคผูนิรทุกข ผูบูชายัญเหลานัน้ไมประมาทแลวในทางยัญ   
           ไดขามพนแลวซ่ึงชาติและชราบางหรือ, ขาแตพระผูมีพระภาค   
           ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้น     
           แกขาพระองค.   
     [๑๓๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรปุณณกะ)   
           ชนท้ังหลายยอมหวัง ยอมชม (ยอมชอบ) ยอมบูชา อาศัย           
           ลาภแลว ยอมชอบกามท้ังหลาย. เรายอมกลาววา ชนเหลานั้น      
           ประกอบการบูชายัญ กําหนดัแลวดวยความกําหนดัในภพ ไม            
           ขามพนชาติและชราไปได.              
     [๑๓๔] คําวา อาสึสนฺติ ในอุเทศวา อาสึสนฺติ โถมยนฺต ิอภิชปฺปนฺติ ชุหนฺติ   
ดังนี้ ความวา หวังไดรูป หวงัไดเสียง หวังไดกล่ิน หวังไดรส หวังไดโผฏฐัพพะ หวังได           
บุตร หวังไดภรรยา หวังไดทรัพย หวังไดยศ หวังไดความเปนใหญ หวงัไดอัตภาพในสกุล               
กษัตริยมหาศาล หวังไดอัตภาพในสกุลพราหมณมหาศาล หวังไดอัตภาพในสกุลคฤหบดีมหาศาล   
หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวจาตุมหาราชิก ฯลฯ หวัง ยินดี ปรารถนา รักใครการไดอัตภาพ   
ในเทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมหวัง.          
     คําวา ยอมชม ความวา ยอมชมยัญบาง ยอมชมผลบาง ยอมชมทักขิไณยบุคคลบาง.    
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     ยอมชมยัญอยางไร? ยอมชม คือ ยกยอง พรรณนา สรรเสริญวา เราใหของรัก   
เราใหของเจริญใจ เราใหของประณีต เราใหของท่ีควร เราเลือกให เราใหของไมมีโทษ เรา              
ใหเนืองๆ เม่ือกําลังให จิตก็เล่ือมใส ยอมชมยัญ อยางนี้.               
     ยอมชมผลอยางไร ยอมชม ยกยอง พรรณนา สรรเสริญวา เพราะยัญนี้เปนเหตุ   
จักไดรูป ... จกัไดโผฏฐัพพะ จักไดอัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ จักไดอัตภาพในเทวดา           
ท่ีนับเนื่องในหมูพรหม ยอมชมผลอยางนี้. ยอมชมทักขิไณยบุคคลอยางไร? ยอมชม ยกยอง              
พรรณนา สรรเสริญวา พระทักขิไณยบุคคลเปนผูถึงพรอมดวยชาติ ถึงพรอมดวยโคตร เปนผู             
ชํานาญมนต ทรงมนต เรียนจบไตรเพท พรอมดวยคัมภีรนิฆัณฑุศาสตรและเกตุภศาสตร เปน   
ประเภทอักขระ มีคัมภีรอิติหาสเปนท่ีหา เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร        
โลกายตนะและตําราทํานายมหาบุรุษลักษณะ เปนผูปราศจากราคะบาง ปฏิบัติเพื่อกาํจัดราคะบาง             
เปนผูปราศจากโทสะบาง ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะบาง เปนผูปราศจากโมหะบาง ปฏิบัติเพื่อกําจดั       
โมหะบาง  ถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วมุิตติญาณทัสสนะ ยอมชม   
ทักขิไณยบุคคลอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ยอมหวัง ยอมชม.           
     คําวา อภิชปฺปนฺติ ความวา ยอมชอบการไดรูป ... ชอบการไดโผฏฐัพพะ ชอบการได   
อัตภาพในสกลุกษัตริยมหาศาล ฯลฯ  ชอบการไดอัตภาพในเทวดาผูนบัเนื่องในหมูพรหม เพราะ              
ฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมหวัง ยอมชม ยอมชอบ.      
     คําวา ชุหนตฺิ ความวา ยอมบูชา คือ ยอมให ยอมสละ ยอมบริจาค ซ่ึงจีวร ...   
เคร่ืองประทีป เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมหวัง ยอมชม ยอมชอบ ยอมบูชา.   
     คําวา ปุณณฺกาติ ภควา ความวา พระผูมีพระภาค ยอมตรัสเรียกพราหมณนัน้โดย   
ช่ือวา ปุณณกะ.         
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาค              
ตรัสตอบวา ดกูรปุณณกะ.   
     [๑๓๕] คําวา อาศัยลาภแลวยอมชอบกามท้ังหลาย ความวา อาศัยการไดรูปแลวยอม   
ชอบกามท้ังหลาย ฯลฯ อาศัยการไดอัตภาพในเทวดาผูนบัเนื่องในหมูพรหมแลว ยอมชอบ คือ               
ยินดี ปรารถนากามท้ังหลาย เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา อาศัยลาภแลวยอมชอบกามท้ังหลาย.    
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     [๑๓๖] คําวา เต ในอุเทศวา "เต ยาชโยคา ภวราครตฺตา นาตรึสุ ชาติชรนฺติ   
พฺรูมิ" ดังนี้ ความวา ผูบูชายญั.              
     คําวา ยาชโยคา ความวา ผูประกอบ คือ ประกอบท่ัว ประกอบท่ัวดวยดี ในการ   
บูชาท้ังหลาย คือ  ประพฤติในการบูชา มากอยูในการบูชา หนักอยูในการบูชา เอนไปในการ   
บูชา โอนไปในการบูชา เง้ือมไปในการบูชา นอมใจไปในการบูชา มีการบูชาเปนใหญ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ชนท้ังหลายผูประกอบในการบูชายัญเหลานั้น.             
     คําวา ภวราครตฺตา ความวา ตัณหาทานเรียกวา ภวราคะ (อนึ่ง) ความพอใจในภพ   
ความกําหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ตัณหาในภพ ความเยื่อใยในภพ ความกระหาย   
ในภพ ความเรารอนในภพ ความลุมหลงในภพ ความหมกมุนในภพ ในภพท้ังหลาย เรียกวา   
ภวราคะ ผูบูชายัญเหลานั้นกาํหนัดแลว คือ ติดใจ หลงใหล หมกมุน  ของ เกี่ยวของ   
พัวพันแลวในภพท้ังหลายดวยความกําหนดัในภพ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูบูชายัญเหลานั้น             
ประกอบในการบูชา ยินดแีลวดวยภวราคะ.            
     คําวา นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ความวา เรายอมกลาว คือ ยอมบอก ยอมแสดง   
ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ยอมประกาศวา ผูบูชายัญ           
เหลานั้น ประกอบในการบูชา กําหนดัแลวดวยภวราคะ ไมขาม คือ ไมขามข้ึน ไมขามพน               
ไมกาวลวง ไมเปนไปลวงซ่ึงชาติ ชรา และมรณะ คือ เปนผูไมออก ไมสลัดออก ไมลวง              
ไมพน ไมเปนไปลวงจากชาติ ชรา และมรณะ ยอมวนเวยีนอยูภายในชาติ ชรา และมรณะ   
ยอมวนเวียนอยูภายในทางสงสาร เปนผูเปนไปตามชาติ อันชราแลนตาม พยาธิก็ครอบงํา   
มรณะห้ําหั่น ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่ง เพราะ       
ฉะนั้น จึงช่ือวา เรายอมกลาววา ผูบูชายัญเหลานั้น ประกอบในการบูชา ยินดดีวยภวราคะ           
ไมขามพนซ่ึงชาติ ชรา และมรณะไปได.            
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
           ดูกรปุณณกะ ชนทั้งหลายยอมหวัง ยอมชม (ยอมชอบ)               
           ยอมบูชา อาศัยลาภแลว  ยอมชอบกามท้ังหลาย. เรายอม           
           กลาววา ชนเหลานั้นประกอบการบูชายัญ กําหนดัแลว              
           ดวยความกําหนดัในภพ ไมขามพนชาติและชราไปได.    
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     [๑๓๗] (ทานปุณณกะทูลถามวา)   
           ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาชนเหลานั้น ประกอบดวยการบูชา    
           ดวยยัญท้ังหลาย ไมขามพนชาติและชราไปได. ขาแตพระองค     
           ผูนิรทุกข เม่ือเปนดังนี้ บัดนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก   
           ไดขามพนชาติและชรา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค        
           ขอทูลถามปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแก             
           ขาพระองค.   
     [๑๓๘] คําวา เต เจ นาตรึสุ ยาชโยคา ความวา ผูบูชายญัเหลานั้นประกอบใน   
การบูชา กําหนัดแลวดวยความกําหนดัในภพ ไมขาม คือ ไมขามข้ึน ไมขามพน ไมกาวลวง             
ไมเปนไปลวง ซ่ึงชาติ ชรา และมรณะ คือ เปนผูไมออก ไมสลัดออก ไมลวง ไมพน   
ไมเปนไปลวง จากชาติ ชรา และมรณะ ยอมวนเวียนอยูภายในชาติชราและมรณะ ยอม   
วนเวียนอยูภายในทางสงสาร เปนผูเปนไปตามชาติ อันชราแลนตาม พยาธิครอบยํา มรณะ   
ห้ําหั่น ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่ง เพราะฉะนัน้     
จึงช่ือวา ถาชนเหลานั้นประกอบในการบูชา ไมขามพน.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจายสฺมา ปุณฺณโก เปนบทสนธิ ฯลฯ ทานปุณณกะ.   
     [๑๓๙] คําวา ย ฺเหิ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส ความวา ดวยยัญเปนอันมาก คือ   
ดวยยัญตางๆ ชนิด ดวยยัญมากมาย.   
     คําวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ.   
     คําวา มาริส นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกบัดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ย ฺเหิ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส.   
     [๑๔๐] คําวา อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก อตาริ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส ความวา   
เม่ือเปนดังนัน้ ใครเลาในโลก พรอมท้ังเทวโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ           
เทวดาและมนษุย ขามแลว คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซ่ึงชาติ ชรา   
และมรณะ?   
     คําวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ คําวา มาริส               
นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพยําเกรง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระองค            
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ผูนิรทุกข เม่ือเปนดังนั้น ในบัดนี้ ใครเลา ในเทวโลกและมนุษยโลก ไดขามพนชาติและ             
ชราไปได?               
     [๑๔๑] คําวา ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ความวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานี้               
นั้น คือ ขอวิงวอน ขอเช้ือเชิญ ขอใหทรงประสาทปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหา   
นั้นแกขาพระองค. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกบัดวยความเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปน              
สัจฉิกาบัญญัติ. คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้น แกขาพระองค ความวา ขอพระองค               
จงตรัสบอก ... ขอจงประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค   
ขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.            
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
           ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาชนเหลานั้น ประกอบในการ          
           บูชาดวยยัญท้ังหลาย ไมขามพนชาติและชราไปได. ขาแต        
           พระองคผูนิรทุกข เม่ือเปนดังนี้ ใครเลาในเทวโลกและ        
           มนุษยโลก ไดขามพนชาติและชรา? ขาแตพระผูมีพระภาค          
           ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอก              
           ปญหานั้นแกขาพระองค.              
     [๑๔๒] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรปุณณกะ)   
           เรายอมกลาววา ความหวั่นไหวในโลกไหนๆ มิไดมีแก             
           พระอรหันตขีณาสพใด เพราะทราบฝงนี้และฝงโนนในโลก           
           พระอรหันตขีณาสพนั้น เปนผูสงบ ขจัดทุจริต  เพยีงดัง          
           วาควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ไดขามแลว ซ่ึงชาติ        
           และชรา.      
     [๑๔๓] ญาณ ปญญา ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ   
ตรัสวา สังขา ในอุเทศวา "สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ".   
      คําวา ปโรปรานิ ความวา มนุษยโลกตรัสวาฝงนี้. เทวโลกตรัสวาฝงโนน. กามธาตุ             
ตรัสวาฝงนี้. รูปธาตุและอรูปธาตุตรัสวาฝงโนน. กามธาตุ รูปธาตุ ตรัสวาฝงนี้. อรูปธาตุตรัสวา   
ฝงโนน.       
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     คําวา สงขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ ความวา เพราะทราบ คือ รูเทียบเคียง พิจารณา   
ใหแจมแจง ทําใหปรากฏ ซ่ึงฝงนี้และฝงโนน โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค         
เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร ฯลฯ โดยไมมีอุบายเคร่ืองสลัดออกได เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวาเพราะ        
ทราบฝงโนนและฝงนี้ในโลก.   
     คําวา ปุณณฺกาติ ภควา ความวา พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา              
ปุณณกะ.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรปุณณกะ.           
     [๑๔๔] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺสิ ฺชิต นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเก" ดังนี้ ไดแก   
พระอรหันตขีณาสพ. คําวา อิ ฺชิต คือความหวั่นไหวเพราะตัณหา ความหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ   
ความหวั่นไหวเพราะกิเลส ความหวั่นไหวเพราะมานะ ความหวั่นไหวเพราะกรรม ความหวั่นไหว   
เหลานั้นไมมี คือ ไมปรากฏ ไมประจักษ แกพระอรหนัตขีณาสพใด คือ ความหวั่นไหว   
เหลานี้ พระอรหันตขีณาสพใด ละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจ   
เกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ.               
     คําวา กุหิ ฺจิ ความวา ไหนๆ คือ แหงไหน แหงไร ภายใน หรือภายนอก หรือ   
ท้ังภายในภายนอก.        
     คําวา โลเก คือในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความ   
หวั่นไหวในโลกไหนๆ มิไดมีแกพระอรหนัตขีณาสพใด.   
     [๑๔๕] คําวา สนฺโต ในอุเทศวา "สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส อตาริ โส   
ชาติชรนฺติ พฺรูมิ" ดังนี้ ความวา ช่ือวา สันตะ เพราะเปนผูมีราคะสงบ มีโทสะสงบ มี              
โมหะสงบ ช่ือวาสงบแลว คือ เขาไปสงบแลว ระงับแลว ดับแลว ระงับเฉพาะแลว เพราะ   
เปนผูสงบแลว ถึงความสงบแลว เขาไปสงบแลว เผาแลว ดับแลว ปราศจากแลว ระงับ   
เฉพาะแลวซ่ึงความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่   
ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง   
ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลา           
ภิสังขารท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาสงบ.      
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     คําวา วิธูโม ความวา กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต อันพระอรหันตขีณาสพขจัด   
แลว กําจัดแลว ใหเหือดแหงแลว ทําใหส้ินสุดแลว ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ...   
ความประมาท กิเลสท้ังปวง ... อกุสลาภิสังขารท้ังปวง อันพระอรหนัตขีณาสพขจัดแลว กําจัด              
แลว ใหเหือดแหงแลว ทําใหส้ินสุดแลว.         
     อนึ่ง ความโกรธทานกลาววา เปนดังควนั     
         ดูกรพราหมณ ทานมีมานะเปรียบเหมือนดังเคร่ืองหาบ มี             
         ความโกรธเปรียบเหมือนควัน มีการพูดเท็จเปรียบเหมือนเถา          
         มีล้ินเปรียบเหมือนทัพพี หฤทัยของสัตวท้ังหลายเปรียบ            
         เหมือนสถานท่ีบูชายัญของทาน ตนท่ีฝกดีแลว เปนกําเนิด          
         ของบุรุษ.      
     อนึ่ง ความโกรธยอมเกิดดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ ความโกรธเกิดดวยผูกใจวา คนโนน               
ไดประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑  คนโนนประพฤติอยูซ่ึงส่ิงไมเปนประโยชน          
แกเรา ๑ คนโนนจักประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ๑ คนโนนไดประพฤติแลวซ่ึงส่ิงท่ีไม      
เปนประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ คนโนนประพฤติอยูซ่ึงส่ิงท่ีไมเปนประโยชน   
แกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ คนโนนจกัประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปน     
ท่ีรักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนไดประพฤติแลวซ่ึงประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ         
ของเรา ๑ คนโนนประพฤติอยูซ่ึงประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ คนโนนจะ         
ประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑. อีกอยางหนึ่ง ความ      
โกรธยอมเกิดในฐานะอันไมควร ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความโกรธตอบ   
ความเคือง ความเคืองท่ัว ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังท่ัว ความชังเสมอ ความ   
พยาบาทแหงจติ ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง   
กิริยาท่ีชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพโิรธ              
ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความเพาะวาจาช่ัว ความไมพอใจของจิต นี้เรียกวา   
ความโกรธ.             
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     อนึ่ง พึงทราบความโกรธมาก โกรธนอย ความโกรธเปนแตเพยีงทําจิตใหขุนมัวใน   
บางคร้ังก็มี แตยังไมถึงใหมีหนาเงาหนางอ. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหหนาเงาหนางอ ใน        
บางคร้ังก็มี แตไมถึงใหคางสั่น. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหคางส่ันในบางคร้ังก็มี แตยงัไม      
ถึงเปลงผรุสวาจา. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหเปลงผรุสวาจาในบางคร้ังก็มี แตยังไมถึงให          
เหลียวดูทิศทางตางๆ. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเหลียวดูทิศตางๆ ในบางคร้ังก็มี แตยังไม         
ถึงการจับทอนไมและศาตรา. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหจับทอนไมและศาตราในบางคร้ังก็มี             
แตยังไมถึงเง้ือทอนไมและศาตรา. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหเง้ือทอนไมและศาตราในบางคร้ัง       
ก็มี แตยงัไมถึงตีฟน. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหตีฟนในบางคร้ังก็มี แตยังไมถึงฉีกขาดเปน     
บาดแผล. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหถึงฉีกขาดเปนบาดแผลในบางคร้ังก็มี แตยังไมใหหกั              
ใหแหลก. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหหกัใหแหลกในบางคร้ังก็มี แตยงัไมใหอวัยวะนอยใหญ           
เคล่ือนท่ี. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหอวยัวะนอยใหญเคล่ือนท่ีในบางคร้ังก็มี แตยังไมใหชีวติ   
ดับ. ความโกรธเปนแตเพยีงทําใหชีวติดับในบางคร้ังก็มี แตยังไมถึงความสละบริจาคอวัยวะ            
ท้ังหมด. เม่ือใด ความโกรธใหฆาบุคคลอ่ืนแลวใหฆาตน เม่ือนั้น ความโกรธถึงความเปน              
ความโกรธแรงยิ่ง ถึงความเปนความโกรธมากยิ่ง โดยอาการอยางนี้ ความโกรธนั้น อันพระ   
อรหันตขีณาสพใด ละไดแลว ตัดขาดแลว สงบระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึนอีก เผาเสีย   
แลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพนั้น เรียกวาผูกาํจัดกิเลสเพยีงดังควัน. พระอรหันต              
ขีณาสพช่ือวา วิธูมะ เพราะเปนผูละความโกรธ เพราะเปนผูกําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ เพราะ        
เปนผูตัดขาดซ่ึงเหตุแหงความโกรธ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วิธูมะ.        
     คําวา อนีโฆ ความวา ราคะเปนทุกข โทสะเปนทุกข โมหะเปนทุกข ความโกรธ   
เปนทุกข ความผูกโกรธเปนทุกข ฯลฯ อกสุลาภิสังขารท้ังปวงเปนทุกข. ทุกขเหลานั้น อัน           
พระอรหันตขีณาสพใดละไดแลว ... เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพนั้น เรียกวา             
ผูไมมีทุกข.          
     คําวา ไมมีความหวัง ความวา ตัณหาเรียกวาความหวัง ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา   
โลภะ อกุศลมูล เรียกวาความหวัง. ตณัหาอันเปนความหวังนัน้ อันพระอรหันตขีณาสพใดละ   
ไดแลว เผาเสียไดแลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพนั้น เรียกวา ผูไมมีความหวัง.     
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     ความเกิด ความเกดิพรอม ความกาวลง ความบังเกดิ ความเกิดเฉพาะ ความปรากฏ   
แหงขันธท้ังหลาย ความไดเฉพาะซ่ึงอายตนะท้ังหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ           
ช่ือวา ชาติ.           
     ความแก ความเสื่อม ความเปนผูมีฟนหกั ความเปนผูมีผมหงอก ความเปนผูมีหนังยน            
ความเส่ือมอายุ ความแกแหงอินทรียท้ังหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานัน้ๆ ช่ือวา ชรา.    
     คําวา สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส อตาริ โส ชาติ ชรนฺติ พฺรูมิ ความวา เรายอม   
กลาว ... ยอมประกาศวา พระอรหันตขีณาสพใด เปนผูสงบ กําจัดกิเลสเพียงดังวาควนั ไมมี            
ทุกข และไมมีความหวัง พระอรหันตขีณาสพนั้นขามไดแลว ขามข้ึนแลว ขามท่ัวแลว ลวงแลว        
เปนไปลวงแลวซ่ึงชาติ ชรา และมรณะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เรายอมกลาววา พระอรหันต            
ขีณาสพนั้น เปนผูสงบ กําจัดกิเลสเพียงดังวาควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ขามไดแลวซ่ึง       
ชาติและชรา.             
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
           เรายอมกลาววา ความหวั่นไหวในโลกไหนๆ มิไดมีแก             
           พระอรหันตขีณาสพใด เพราะทราบฝงนี้และฝงโนนในโลก           
           พระอรหันตขีณาสพนั้น เปนผูสงบ กําจัดกเิลสเพยีงดังวา         
           ควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ไดขามแลวซ่ึงชาติ            
           และชรา.      
     พรอมดวยเวลาจบคาถา ฯลฯ ทานพระปุณณกะนัน้ เปนภิกษุครองผากาสายะเปนบริขาร   
ทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค ประกาศวา ขาแต   
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.              
                 จบ ปุณณกมาณวกปญหานิทเทส ท่ี ๓.   
                       -----------          
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                    เมตตคูมาณวกปญหานิทเทส      
                    วาดวยปญหาของทานเมตตคู   
     [๑๔๖] (ทานเมตตคูทูลถามวา)   
           ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ         
           พระองคจงตรัสบอกปญหานั้น แกขาพระองค. ขาพระองค          
           ยอมสําคัญซ่ึงพระองควาเปนผูจบเวท มีพระองคอันใหเจริญ     
           แลว. ทุกขมีชนิดเปนอันมาก เหลาใดเหลาหนึ่งนี้ในโลก        
           เกิดมาแตท่ีไหนหนอ?   
     [๑๔๗] การถามมี ๓ อยาง คือ อทิฏโชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑   
วิมติเฉทนาปุจฉา ๑ ฯลฯ (เหมือนในขอ ๑๒๒) เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค             
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. คําวา อิติ               
ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา เมตฺตคู เปนคําเช่ือมบท ฯลฯ ช่ือวา อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู.   
     [๑๔๘] คําวา ม ฺามิ ต เวทคุ ภาวิตตฺต ความวา ขาพระองคยอมสําคัญซ่ึงพระองค             
วา ผูจบเวท ยอมสําคัญซ่ึงพระองควา มีพระองคอันอบรมแลว คือ ขาพระองคยอมสําคัญ               
ยอมรู ยอมรูท่ัว ยอมรูแจง ยอมรูแจงเฉพาะ ยอมแทงตลอดอยางนีว้า พระองคเปนผูจบเวท     
มีพระองคอันใหเจริญแลว.   
     ก็พระผูมีพระภาคทรงจบเวทอยางไร? ญาณ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ    
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิมังสา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เรียกวาเวท.             
     พระผูมีพระภาคทรงถึงท่ีสุด ทรงบรรลุถึงท่ีสุด ทรงไปสูท่ีสุด ทรงบรรลุซ่ึงท่ีสุด ทรง         
ถึงสวนสุดรอบ ถึงสวนสุดแลว ทรงถึงความจบ ทรงบรรลุความจบแลว แหงชาติ ชรา และ   
มรณะ ทรงถึงท่ีตานทาน ทรงบรรลุถึงท่ีตานทาน ทรงถึงท่ีเรน ทรงบรรลุถึงท่ีเรน ทรงถึงท่ีพึ่ง      
ทรงบรรลุถึงท่ีพึ่ง ทรงถึงความไมมีภัย ทรงบรรลุถึงความไมมีภัย ทรงถึงความไมเคล่ือน ทรง          
บรรลุถึงความไมเคล่ือน ทรงถึงความไมตาย ทรงบรรลุความไมตาย ทรงถึงนิพพาน ทรงบรรลุ   
นิพพาน ดวยเวทเหลานัน้.    
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     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงถึงท่ีสุดแหงเวทท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาเวทคู.       
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงถึงท่ีสุดดวยเวททั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาเวทคู.       
     อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคไดช่ือวาเวทคู เพราะพระองคทรงทราบแลวซ่ึงธรรม ๗             
ประการ คือ ทรงทราบสักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ   
และพระองคทรงทราบอกุศลธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความ   
กระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป.      
     (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสภิยะ)          
           บุคคลเลือกเวทเหลาใดท้ังส้ิน เวทเหลานั้น ของสมณพราหมณ      
           ก็มีอยู บุคคลนั้นปราศจากราคะในเวทนาท้ังปวง ลวงเวททั้งปวง   
           แลว ช่ือวาเวทคู.   
     พระผูมีพระภาค มีพระองคอันใหเจริญแลวอยางไร?   
     พระผูมีพระภาคมีพระกาย มีศีล มีจิต มีปญญา มีสติปฏฐาน มีสัมมัปปธาน มี   
อิทธิบาท มีอินทรีย มีพละ มีโพชฌงค มีมรรค อันใหเจริญแลว ทรงละกิเลสแลว ทรง   
แทงตลอดอกปุปธรรมแลว มีนิโรธอันทรงทําใหแจมแจงแลว พระองคทรงกําหนดรูทุกข ทรง   
ละสมุทัย ทรงเจริญมรรค ทรงทําใหแจงนโิรธแลว ทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรูยิ่ง ทรงกําหนด            
รูธรรมท่ีควรกําหนดรู ทรงละธรรมท่ีควรละ ทรงเจริญธรรมท่ีควรเจริญ ทรงทําใหแจงซ่ึงธรรม            
ท่ีควรทําใหแจง. พระองคมีธรรมไมนอย มีธรรมมาก มีธรรมลึก มีธรรมประมาณไมได มีธรรม             
ยากท่ีจะหยั่งลงได มีธรรมรัตนะมาก เปรียบเหมือนทะเลหลวง ทรงประกอบดวยฉฬงัคุเบกขา   
พระองคทรงเห็นรูปดวยพระจักษุแลว ไมดีพระทัย ไมเสียพระทัย ทรงวางเฉย มีสติ   
สัมปชัญญะอยู ทรงไดยินเสียงดวยพระโสตแลว ทรงดมกล่ินดวยพระฆานะแลว ทรงล้ิมรส   
ดวยพระชิวหาแลว ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัส   
แลว ไมดพีระทัย ไมเสียพระทัย ทรงวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู. ทรงเห็นรูปอันนาพอใจ               
ดวยพระจักษแุลว ไมทรงติดใจ ไมทรงรักใคร ไมทรงยังราคะใหเกิด. พระองคมีพระกายคงท่ี           
มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดวยดใีนกายใน พนกิเลสดีแลว. ทรงเห็นรูปนั้นอันไมเปนท่ีชอบใจดวย        
พระจักษุแลว ไมทรงเกอเขิน มีพระทัยมิไดขัดเคือง มีพระทัยไมหดหู มีพระทัยไมพยาบาท            
พระองคมีพระกายคงท่ี มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดวยดใีนภายใน พนกิเลสดีแลว. ทรงไดยิน      
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เสียงอันนาพอใจดวยพระโสตแลว ทรงดมกล่ินอันนาพอใจดวยพระฆานะแลว ทรงล้ิมรสอันนา               
พอใจดวยพระชิวหาแลว ทรงถูกตองโผฏฐัพพะอันนาพอใจดวยพระกายแลว  ทรงทราบธรรมา   
รมณอันนาพอใจดวยพระมนสัแลว ไมทรงติดใจ ไมทรงรักใคร ไมทรงยังราคะใหเกดิ. พระองค          
มีพระกายคงท่ี มีพระทัยคงที ่ดํารงอยูดวยดใีนภายใน พนกิเลสดีแลว. ทรงรูแจงธรรมารมณ           
อันไมเปนท่ีพอใจดวยพระมนัสแลว ไมทรงเกอเขิน มีพระทัยมิไดขัดเคืองมี พระทัยไมหดหู          
มีพระทัยไมพยาบาท. พระองคมีพระกายคงท่ี มีพระทัยคงท่ี ดํารงอยูดวยดีในภายใน พนวิเศษ            
ดีแลว. ทรงเหน็รูปดวยพระจักษแุลว มีพระกายคงท่ีในรูป ท้ังท่ีชอบใจและไมชอบใจ มีพระทัย          
คงท่ี ดํารงอยูดวยดใีนภายใน พนวิเศษดีแลว. ทรงไดยินเสียงดวยพระโสตแลว ทรงดมกล่ิน             
ดวยพระฆานะแลว ทรงล้ิมรสดวยพระชิวหาแลว ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว   
ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัสแลว มีพระกายคงท่ีในธรรมท้ังหลาย ท้ังท่ีชอบใจและไมชอบ               
ใจ มีพระทัยคงท่ี ดํารงอยูดวยดีในภายใน พนวิเศษดีแลว. ทรงเห็นรูปดวยพระจกัษุแลว ไม           
ทรงรักในรูปอันเปนท่ีตั้งแหงความรัก ไมทรงชังในรูปอันเปนท่ีตั้งแหงความชัง ไมทรงหลงในรูป     
อันเปนท่ีตั้งแหงความหลง ไมทรงโกรธในรูปอันเปนท่ีตั้งแหงความโกรธ ไมทรงมัวเมาในรูปอัน        
เปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา ไมทรงเศราหมองในรูปอันเปนท่ีตั้งแหงความเศราหมอง. ทรงไดยิน        
เสียงดวยพระโสตแลว ทรงดมกล่ินดวยพระฆานะแลว ทรงล้ิมรสดวยพระชิวหาแลว ทรงถูก   
ตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัสแลว ไมทรงรักในธรรมอัน   
เปนท่ีตั้งแหงความรัก ไมทรงขัดเคืองในธรรมอันเปนท่ีตัง้แหงความขดัเคือง ไมทรงหลงในธรรม       
อันเปนท่ีตั้งแหงความหลง ไมทรงโกรธในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความโกรธ ไมทรงมัวเมา               
ในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา ไมทรงเศราหมองในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเศราหมอง         
พระผูมีพระภาคเปนแตเพยีงทรงเห็นรูปท่ีทรงเห็น เปนแตเพียงทรงไดยินในเสียงท่ีทรงไดยิน         
เปนแตเพียงทรงทราบในอารมณท่ีทรงทราบ เปนแตเพียงทรงรูในธรรมารมณท่ีทรงรูแจง ไมทรง         
ติดในรูปท่ีทรงเห็น ในเสียงท่ีทรงไดยิน ในอารมณท่ีทรงทราบ ในธรรมารมณท่ีรูแจง ไมทรง          
เขาถึง ไมทรงอาศัย ไมทรงเกี่ยวของ ทรงพนวิเศษแลว. ไมทรงเกี่ยวของในรูปท่ีทรงเห็น มี        
พระทัยอันไมใหมีเขตแดนอยู ไมทรงเขาถึง ... ไมทรงเกีย่วของ ในเสียงท่ีทรงไดยิน ในอารมณ     
ท่ีทรงทราบ ในธรรมารมณท่ีทรงรูแจง มีพระทัยอันไมมีเขตแดนอยู พระผูมีพระภาคทรงมี              
พระจักษุ ทรงเห็นรูปดวยพระจักษุ แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวเิศษดีแลว, พระผูมี           
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พระภาคทรงมีพระโสต ทรงสดับเสียงดวยพระโสต แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษ   
ดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงมีพระฆานะ ทรงสูดกล่ินดวยพระฆานะ แตไมทรงมีฉันทราคะ มี   
พระทัยพนวเิศษดีแลว พระผูมีพระภาคทรงมีพระชิวหา ทรงล้ิมรสดวยพระชิวหา แตไมทรงมี              
ฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงมีพระกาย ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวย               
พระกาย แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงมีพระมนัส ทรงรู            
แจงธรรมดวยพระมนัส แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงขม            
ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระจักษุอันชอบใจในรูป ยินดีในรูป พอใจในรูป และ   
ทรงแสดงธรรมเพ่ือสํารวมจกัษุนั้น, ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระโสตอัน   
ชอบใจในเสียง ยินดใีนเสียง ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระฆานะอัน   
ชอบใจในกล่ิน ยินดีในกล่ิน ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระชิวหาอันชอบใจ   
ในรส ยินดใีนรส ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระกายอันชอบใจในโผฏฐัพพะ   
ยินดใีนโผฏฐัพพะ ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระมนัสอันชอบใจในธรรมา   
รมณ ยินดีในธรรมารมณ พอใจในธรรมารมณ และทรงแสดงธรรมเพ่ือสํารวมใจนัน้.   
           ชนท้ังหลาย ยอมนํายานที่ตนฝกแลวไปสูท่ีประชุม. พระราชา      
           ยอมทรงประทับยานท่ีสารถีฝกแลว. บุคคลท่ีฝกแลวเปนผูประเสริฐ   
           ในหมูมนุษย, บุคคลใดยอมอดทนคําท่ีลวงเกินได บุคคลนั้นเปน   
           ผูประเสริฐ. มาอัสดร มาอาชาไนย มาสินธพ ชางใหญคือกุญชร   
           ท่ีเขาฝกแลว จงึประเสริฐ. บุคคลฝกตนแลวประเสริฐกวายานมีมา   
           อัสดร ท่ีสารถีฝกแลวเปนตนนัน้. ใครๆ พึงไปสูทิศท่ีไมเคยไป   
           ดวยยานเหลานี้ เหมือนบุคคลท่ีมีตนฝก (ดวยความฝกอินทรีย)   
           ฝกดี (ดวยอริยมรรคภาวนา) ฝกแลว ยอมไปสูทิศท่ีไมเคยไป    
           ฉะนั้น หาไดไม. พระขีณาสพท้ังหลายยอมไมหวัน่ไหว ในเพราะ    
           มานะท้ังหลาย ยอมเปนผูหลุดพนจากกรรมกิเลส อันเปนเหตุให   
           เกิดบอยๆ บรรลุถึงภูมิท่ีฝกแลว (อรหัตผล). พระขีณาสพ        
           เหลานัน้ เปนผูมีความชนะในโลก อินทรียท้ังหลาย. พระขีณาสพใด   
           ใหเจริญแลว อายตนะภายใน อายตนะภายนอก พระขีณาสพนั้น           
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           ทําใหหมดเสพติดแลว พระขีณาสพนั้น ลวงแลวซ่ึงโลกนี้และ       
           โลกอ่ืน ในโลกท้ังปวง มีธรรมอันใหเจริญแลว ฝกดีแลว ยอม    
           หวังมรณกาล.   
     คําวา เอว ภควา ภาวิตตฺโต ความวา ขาพระองคยอมสําคัญซ่ึงพระองควา จบเวท   
มีพระองคอันใหเจริญแลว.   
     [๑๔๙] คําวา กุโตนุ ในอุเทศวา "กุโตนุ ทุกฺขา สมุปาคตา เม" ความวา เปน   
การถามดวยความสงสัย เปนการถามดวยความเคลือบแคลง เปนการถามสองแง ไมเปนการถาม   
โดยสวนเดียววา เร่ืองนี้เปนอยางนี้หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี?้ เร่ืองนี้เปนไฉนหนอ         
หรือเปนอยางไร? เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แตอะไรหนอ.   
     ช่ือวาทุกข คือ ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือ ความโศก ความ              
รํ่าไร ความทุกข ความทุกขใจ และความคับแคนใจ ทุกขในนรก ทุกขในดิรัจฉานกําเนิดทุกข              
ในปตติวิสัย ทุกขในมนษุย ทุกขมีการกาวลงสูครรภเปนมูล ทุกขมีการตั้งอยูในครรภ เปนมูล    
ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูล ทุกขเนือ่งแตสัตวผูเกดิ ทุกขเนื่องแตผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด ทุกข   
เกิดแตความเพยีรของตน ทุกขเกิดแตความเพียรของผูอ่ืน ทุกขในทุกข สังสารทุกข วิปริณาม        
ทุกข โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคในศีรษะ โรคท่ีหู โรคในปาก โรคฟน   
โรคไอ โรคมองครอ โรคริดสีดวงจมูก โรครอนใน โรคชรา โรคในทอง โรคสลบ โรคลงแดง   
โรคจุกเสียด โรคลงทอง โรคเร้ือน โรคฝ กลาก โรคหืด โรคลมบาหมู หิดดาน หิดเปอย   
คุดทะราด รําราบ คุดทะราดใหญ โรครากเลือด โรคดี โรคเบาหวาน โรคริดสีดวงทวาร   
โรคตอม บานทะโรค อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปน   
สมุฏฐาน อาพาธมีดีเปนตนประชุมกัน อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป อาพาธเกิดเพราะเปล่ียน   
อิริยาบถไมสมํ่าเสมอกัน อาพาธเกิดเพราะความเพียร อาพาธเกิดเพราะผลกรรม ความหนาว ความ               
รอนความหวิ ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขแตเหลือบยุง ลม แดด และ   
สัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ความตายของมารดาก็เปนทุกข ความตายของบิดาก็เปนทุกข   
ความตายของพ่ีชายนองชายก็เปนทุกข ความตายของพ่ีหญิงนองหญิงกเ็ปนทุกข ความตายของ              
บุตรก็เปนทุกข ความตายของธิดาก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงญาติก็เปนทุกข ความฉิบหาย              
แหงโภคทรัพยก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงศีลก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงทิฏฐิก็เปนทุกข      
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รูปาทิธรรมเหลาใดมีความเกดิในเบ้ืองตนปรากฏรูปาทิธรรมเหลานั้น กมี็ความดับไปในเบ้ืองปลาย        
ปรากฎ. วิบากอาศัยกรรม กรรมอาศัยวิบาก รูปอาศัยนาม นามก็อาศัยรูป นามรูปไปตามชาติ   
ชราก็ติดตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหัน่ ตั้งอยูในทุกข ไมมีอะไรตานทาน ไมมีอะไรเปน          
ท่ีเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่ง เหลานี้เรียกวาทุกข.   
     ทานพระเมตตคูยอมทูลถาม ทูลวิงวอน ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหทรงประสาทซ่ึงมูล เหตุ   
นิทาน เหตุเกิด แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจยั สมุทัย แหงทุกขเหลานี้   
ทุกขเหลานี้เขามาถึงพรอม เกิด ประจักษ บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฎแลวแตอะไร มีอะไร          
เปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทุกขเหลานี้ เกิด          
มาแตท่ีไหนหนอ?         
     [๑๕๐] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา "เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา" ความวา ท้ังปวง   
โดยกําหนดทัง้ปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ บทวา เยเกจ ินี้   
เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด.   
     คําวา โลกสฺมึ ความวา ในอบายโลก  ในมนุษยโลก ในเทวโลก ในขันธโลก ใน   
ธาตุโลก ในอายตนโลก.     
     คําวา อเนกรูปา ความวา ทุกขท้ังหลายมีอยางเปนอเนก คือ มีประการตางๆ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ทุกขท้ังหลายมีชนิดเปนอเนกอยางใดอยางหนึ่งในโลก.    
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกราบทูลวา     
           ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ         
           พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. ขาพระองค           
           ยอมสําคัญซ่ึงพระองควาเปนผูจบเวท มีพระองคอันใหเจริญ     
           แลว. ทุกขท้ังหลายมีชนิดเปนอันมาก เหลาใดเหลาหนึ่ง        
           ในโลก เกิดมาแตท่ีไหนหนอ?            
     [๑๕๑] (พระผูมีพระภาคตอบวา ดูกรเมตตคู)    
            ทานถามถึงเหตุแหงทุกขกะเราแลว. เรารูอยูอยางไร ก็จะ     
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           บอกเหตุนั้นแกทาน. ทุกขท้ังหลายมีชนิดเปนอันมาก อยาง      
           ใดอยางหนึ่งในโลก มีอุปธิเปนเหตุ ยอมเกิดข้ึน.              
     [๑๕๒] คําวา ทุกฺขสฺส ในอุเทศวา "ทุกขฺสฺส เว ม ปภว อปุจฺฉิ" ความวา   
แหงชาติทุกข  ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือความโศก ความรํ่าไร ความทุกขกาย              
ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวาแหงทุกข.              
     คําวา เว ม ปภว อปุจฺฉสิ ความวา ทานถาม วิงวอน เช้ือเชิญ ใหประสาทซ่ึงมูล   
เหตุ นิทาน เหตุเกิด แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย สมุทัย แหงทุกขกะเรา   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานถามถึงเหตุแหงทุกขกะเราแลว.   
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา เมตตคู. คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ือง            
กลาวโดยเคารพ  ฯลฯ คําวา ภควา เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาค          
ตรัสตอบวา ดกูรเมตตคู.   
     [๑๕๓] คําวา ตนฺเต ปวกขฺามิ ในอุเทศวา "ตนฺเต ปวกขฺามิ ยถา ปชาน" ดังนี้   
ความวา เราจักกลาว ... จักประกาศ ซ่ึงมูล ... สมุทัยแหงทุกขนั้นแกทาน เพราะฉะน้ัน จงึ        
ช่ือวา เราจักกลาวซ่ึงมูลแหงทุกขนั้นแกทาน.   
     คําวา ยถา ปชาน ความวา เรารูอยู รูท่ัว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอดอยางไร             
จะบอกธรรมท่ีประจักษแกตนท่ีเรารูเฉพาะดวยตนเอง โดยจะไมบอกวา กลาวกันมาดังนี้ๆ ไม           
บอกตามท่ีไดยินกนัมา ไมบอกตามลําดับสืบๆ กันมา ไมบอกโดยการอางตํารา ไมบอกตามท่ี   
นึกเดาเอาเอง ไมบอกตามท่ีคาดคะเนเอาเอง ไมบอกดวยความตรึกตามอาการ ไมบอกดวย   
ความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เรารูอยางไร.     
     [๑๕๔] คําวา อุปธิ ในอุเทศวา "อุปธินทิานา ปภวนฺต ิทุกฺขา" ดังนี้  ไดแกอุปธิ              
๑๐ ประการ คือ ตัณหูปธิ ทิฏูปธิ กิเลสูปธิ กัมมูปธิ ทุจจริตูปธิ อาหารูปธิ ปฏิฆูปธิ               
อุปธิคืออุปาทินนธาตุ ๔ อุปธิคืออายตนะภายใน ๖ อุปธิคือหมวดวิญญาณ ๖ ทุกขแมท้ังหมดก็             
เปนอุปธิ เพราะอรรถวา ยากที่จะทนได เหลานี้เรียกวาอุปธิ ๑๐.          
     คําวา ทุกฺขา คือชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ฯลฯ ไมมีอะไรเปนสรณะ               
ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่ง เหลานี้เรียกวาทุกข. ทุกขืเหลานี้มีอุปธิเปนนิทาน  มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิ    
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เปนปจจยั มีอุปธิเปนการณ ยอมมี ยอมเปน เกิดข้ึน เกิดพรอม บังเกิด ปรากฎ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทุกขท้ังหลาย มีอุปธิเปนเหตุยอมเกิดข้ึน.       
     [๑๕๕] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา "เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา" ดังนี้ ความวา   
ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ คําวา เยเกจิ             
นี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด.  คําวา  โลกสฺมึ ความวาในอบายโลก ในมนุษยโลก ในเทวโลก   
ในขันธโลก ในธาตุโลก ในอายตนโลก. คําวา อเนกรูปา ความวา ทุกขท้ังหลายมีอยางเปน   
อเนก มีประการตางๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทุกขท้ังหลายมีชนิดเปนอันมาก อยางใดอยางหนึ่ง       
ในโลก.   
     เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
           ทานไดถามเหตุแหงทุกขกะเราแลว. เรารูอยูอยางไร ก็จะ     
           บอกเหตุนั้นแกทาน. ทุกขท้ังหลาย มีชนิดเปนอันมาก           
           อยางใดอยางหนึ่งในโลก มีอุปธิเปนเหตุ ยอมเกดิข้ึน.         
     [๑๕๖] ผูใดแล มิใชผูรู ยอมทําอุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา  ยอมเขา   
           ถึงทุกขบอยๆ. เพราะเหตุนั้น บุคคลผูรูอยู ไมพึงทําอุปธิ   
           เปนผูพจิารณาเหตุเกิดแหงทุกข.     
     [๑๕๗] คําวา โย ในอุเทศวา "โย เว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ" ดังนี้ ความวา   
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือ มนุษยผูใด คือ เชนใด   
ควรอยางไร ชนิดใด ประการใด ถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด.   
     คําวา อวิทฺวา ความวา ไมรู คือ ไปแลวในอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง   
มีปญญาทราม.            
     คําวา อุปธึ กโรติ ความวา กระทําซ่ึงตัณหูปธิ ... อุปธิ คือ หมวดวิญญาณ ๖ คือ   
ใหเกดิ ใหเกดิพรอม ใหบังเกิด เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา  มิใชผูรูกระทําอุปธิ.   
     [๑๕๘] คําวา ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ ในอุเทศวา "ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ  มนฺโท"   
ดังนี้ ความวา ยอมถึง คือ เขาถึง เขาไปถึง ยอมจับ ยอมลูบคลํา ยอมยึดม่ัน ซ่ึงชาติทุกข       
ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือ ความโศก ความรํ่าไร ความทุกขกาย ความทุกขใจ   
ความคับแคนใจบอยๆ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เขาถึงทุกขบอยๆ.      
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     คําวา มนฺโท ความวา เปนคนเขลา คือ เปนคนหลงมิใชผูรู ไปแลว ในอวิชชา   
ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง มีปญญาทราม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เปนคนเขลา เขาถึง               
ทุกขบอยๆ.             
     [๑๕๙] คําวา ตสฺมา ในอุเทศวา "ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยิรา" ดังนี้ ความวา   
เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณ เหตุ ปจจยั นิทานนั้น บุคคลเม่ือเห็นโทษนี้ในอุปธิท้ังหลาย          
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะเหตุนั้น.           
     คําวา ปชาน คือ รู รูท่ัว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด คือ รู ... แทงตลอดวา            
สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ... ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังปวงลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา.      
     คําวา อุปธึ น กยิรา ความวา ไมพึงกระทํา ... ไมพึงกระทําตัณหูปธิ ... อุปธิ คือ              
อายตนะภายใน ๖ คือ ไมพึงใหเกดิ ใหเกดิพรอม ใหบังเกิด เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เพราะ            
เหตุนั้น รูอยู ไมพึงทําอุปธิ.   
     [๑๖๐] คําวา ทุกฺขสฺส ความวา เปนผูพจิารณาเห็นแดนเกิด คือ เปนผูพิจารณา   
เห็นมูล เหตุ นทิาน สมภพ แดนเกดิ สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจยั สมุทัย แหง   
ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกข คือ ความโศก ความรํ่าไร ทุกขกาย   
ทุกขใจ ความคับแคนใจ. ปญญา คือ ความรูชัด กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความ   
เลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ เรียกวา อนุปสสนา. บุคคลเปนผูเขาไป คือ เขาไปพรอม เขามา          
เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบแลวดวยปญญาอันพิจารณาเห็นนี้ บุคคลนัน้เรียกวา         
ผูพิจารณาเหน็ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูพิจารณาเห็นแดนเกิดแหงทุกข.   
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
           ผูใดแล มิใชผูรู ยอมทําอุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา ยอมเขาถึง   
           ทุกขบอยๆ. เพราะเหตุนั้น บุคคลผูรูอยู ไมพึงทําอุปธิ      
           เปนผูพจิารณาเหน็แดนเกิดแหงทุกข.   
     [๑๖๑] ขาพระองคไดทูลถามแลวซ่ึงปญหาใด พระองคไดตรัสบอก         
           ปญหานั้นแลวแกขาพระองค. ขาพระองคท้ังหลาย จะขอ          
           ทูลถามปญหาขออ่ืน. ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้น.            
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           ธีรชนท้ังหลายยอมขามซ่ึงโอฆะ ชาติ ชรา โสกะและ               
           ปริเทวะไดอยางไรหนอ? พระองคเปนพระมุนี ขอทรงโปรด           
           แกปญหานั้นแกขาพระองคท้ังหลายดวยดี. แทจริง ธรรมนั้น    
           อันพระองคทรงทราบแลว.               
     [๑๖๒] คําวา ยนตฺ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยิี โน ความวา ขาพระองคท้ังหลายไดทูลถาม              
คือ ทูลวิงวอน ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหทรงประสาทแลวซ่ึงปญหาใด.              
     คําวา อกิตตฺิยี โน ความวา พระองคไดตรัส คือ บอก ... ทรงทําใหงาย ทรงประกาศ               
แลว ซ่ึงปญหานั้นแลวแกขาพระองคท้ังหลาย. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคท้ังหลายได       
ทูลถามปญหาใดแลว พระองคไดตรัสแกปญหานั้นแลวแกขาพระองคท้ังหลาย.   
     [๑๖๓] คําวา กถ นุ ในอุเทศวา "อ ฺ ต ปุจฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ กถ นุ   
ธีรา วิตรนฺติ โอฆ ชาติชฺชร โสกปริเทว ฺจ" ดังนี้ ความวา เปนการดวยความสงสัย   
เปนการถามดวยความเคลือบแคลง เปนการถามสองแง ไมเปนการถามโดยสวนเดียววา เร่ืองนี้            
เปนอยางนีห้รือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้? เร่ืองนี้เปนไฉนหนอแล หรือเปนอยางไร?               
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อยางไรหนอ?              
     คําวา ธีรา คือ นักปราชญ บัณฑิต ผูมีปญญา ผูมีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง              
มีปญญาทําลายกิเลส.      
     คําวา โอฆ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ ความเกดิ ความเกิดพรอม   
ความกาวลง ความบังเกดิ ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย ความไดเฉพาะ   
ซ่ึงอายตนะท้ังหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ ช่ือวาชาติ.    
     ความแก ความเสื่อม ความเปนผูมีฟนหกั ความเปนผูมีผมหงอก ความเปนผูมีหนังยน            
ความเส่ือมอายุ ความแกแหงอินทรียท้ังหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานัน้ๆ ช่ือวาชรา.     
     ความโศก กิริยาท่ีโศก ความเปนผูโศก ความโศก ณ ภายใน ความกรมเกรียม ณ   
ภายใน ความรอน ณ ภายใน ความเรารอน ณ ภายใน ความเกรียมกรอมแหงจิต โทมนสั   
ลูกศรคือความโศก ของคนท่ีถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขา หรือของคนท่ีถูกความฉิบหาย    
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แหงโภคะกระทบเขา ของคนท่ีถูกความฉิบหายเพราะโรคกระทบเขา หรือของคนท่ีถูกความฉิบหาย              
แหงศีลกระทบเขา ของคนท่ีถูกความฉิบหายแหงทิฏฐิกระทบเขา ของคนท่ีประจวบกับความ   
ฉิบหายอยางใดอยางหนึ่ง หรือของคนท่ีถูกเหตแุหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบเขา ช่ือวา          
ความโศก.   
     ความรองไห ความรําพัน กิริยาท่ีรองไห กิริยาท่ีรําพัน ความเปนผูรองไห ความเปน          
ผูรําพัน ความพูดถึง ความพดูเพอ ความพูดบอยๆ ความรํ่าไร กิริยาท่ีรํ่าไร ความเปนผูรํ่าไร          
ของคนท่ีถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขา ... หรือของคนท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึง        
กระทบเขา ช่ือวา ปริเทวะ.   
     คําวา ธีรชนท้ังหลายยอมขามโอฆะ ชาติ ชรา โสกะและปริเทวะได อยางไรหนอ   
ความวา ธีรชนท้ังหลาย ยอมขาม คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงโอฆะ ชาติ            
ชรา โสกะและปริเทวะไดอยางไร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ธีรชนท้ังหลาย ยอมขามโอฆะ ชาติ             
ชรา โสกะและปริเทวะไดอยางไรหนอ?   
     [๑๖๔] คําวา ต ในอุเทศวา "ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ" ดังนี้ ความวา   
ขาพระองคยอมทูลถาม ทูลวิงวอน ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหทรงประสาท. ญาณ ปญญา   
ความรูท่ัว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา โมนะ ในคําวา               
มุนี. พระผูมีพระภาคทรงประกอบดวยญาณนั้น จึงเปนพระมุนี คือ ถึงความเปนพระมนุี.   
โมเนยยะ (ความเปนมุนี) ๓ ประการ คือ กายโมเนยยะ วจีโมเนยยะ มโนโมเนยยะ.   
     กายโมเนยยะ เปนไฉน? การละกายทจุริต ๓ อยาง เปนกายโมเนยยะ กายสุจริต ๓ อยาง   
เปนกายโมเนยยะ ญาณมีกายเปนอารมณ เปนกายโมเนยยะ ความกําหนดรูกาย เปนกายโมเนยยะ   
มรรคอันสหรคตดวยความกาํหนดรู เปนกายโมเนยยะ ความละฉันทราคะในกาย เปนกาย   
โมเนยยะ ความดับกายสังขาร ความเขาจตุตถฌาน เปนกายโมเนยยะ นีช่ื้อวา กายโมเนยยะ.   
     วจีโมเนยยะ เปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง เปนวจีโมเนยยะ วจสุีจริต ๔ อยาง   
เปนวจีโมเนยยะ ญาณมีวาจาเปนอารมณ เปนวจีโมเนยยะ การกําหนดรูวาจา เปนวจโีมเนยยะ   
มรรคอันสหรคตดวยการกําหนดรู เปนวจโีมเนยยะ การละฉันทราคะในวาจา เปนวจโีมเนยยะ   
ความดับวจีสังขาร ความเขาทุติยฌาน เปนวจีโมเนยยะ นีช่ื้อวา วจีโมเนยยะ.    
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     มโนโมเนยยะ เปนไฉน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง เปนมโนโมเนยยะ มโนสุจริต ๓   
อยาง เปนมโนโมเนยยะ ญาณมีจิตเปนอารมณ เปนมโนโมเนยยะ การกาํหนดรูจิต เปน   
มโนโมเนยยะ มรรคอันสหรคตดวยความกาํหนดรู เปนมโนโมเนยยะ การละฉันทราคะในจิต   
ความดับจิตสังขาร ความเขาสัญญาเวทยิตนโิรธ นี้ช่ือวา มโนโมเนยยะ.        
           บัณฑิตท้ังหลายกลาวถึงมุนี ผูเปนมุนีโดยกาย เปนมุนีโดย     
           วาจา เปนมุนีโดยใจ ผูไมมีอาสวะถึงพรอมดวยความเปน         
           มุนีวา เปนผูละอกุศลธรรมท้ังปวง. บัณฑิตท้ังหลายกลาวถึง    
           มุนี ผูเปนมุนีโดยกาย เปนมุนีโดยวาจา เปนมุนีโดยใจ         
           ผูไมมีอาสวะ ถึงพรอมดวยความเปนมุนีวา เปนผูมีบาปอัน    
           ลอยแลว.     
     มุนีผูประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนมุนีเหลานี้ เปนมุนี ๖ จําพวก คือ เปนอาคารมุนี ๑         
อนาคารมุนี ๑ เสกขมุนี ๑ อเสกขมุนี ๑ ปจเจกมุนี ๑ มุนิมุนี ๑. อาคารมุนี เปนไฉน?   
คฤหัสถผูครองเรือน มีบทอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจง นี้ช่ือวา อาคารมุนี. อนาคารมุนี          
เปนไฉน? บรรพชิตผูมีบทอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว นี้ช่ือวา อนาคารมุนี. พระเสกข        
บุคคล ๗ จําพวก ช่ือเสกขมุนี. พระอรหนัตช่ืออเสกขมุนี. พระปจเจกสัมพุทธเจา ช่ือปจเจกมุนี.      
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ช่ือมุนิมุนี.    
           บุคคลยอมไมเปนมุนดีวยความเปนผูนิ่ง เปนผูหลง มิใชผูรู   
           ก็ไมเปนมุนี. สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ      
           เหมือนบุคคลประคองตราช่ัง ยอมละเวนบาปท้ังหลาย               
           บุคคลนั้นเปนมุนี โดยเหตุนั้น บุคคลน้ันเปนมุนี. บุคคล       
           ใด รูจักโลกท้ัง ๒ บุคคลนั้นทานเรียกวาเปนมุนี โดยเหตุนั้น.   
           บุคคลใด รูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษในโลก           
           ท้ังปวง ท้ังในภายในท้ังในภายนอก อันเทวดาและมนุษย            
           ท้ังหลายบูชาแลว บุคคลน้ันลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปน         
           เคร่ืองของ และตัณหาดังวาขาย ช่ือวาเปนมุนี.    
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     คําวา สาธุ วิยากโรหิ ความวา ขอพระองคทรงตรัสบอก คือ ทรงแสดง ... ทรง   
ประกาศดวยด ีเพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระองคเปนพระมุน ีขอทรงโปรดแกปญหานั้นของ   
ขาพระองคดวยดี.       
     [๑๖๕] คําวา ตถา หิ เต วทิิโต เอส ธมฺโม ความวา จริงอยางนั้น ธรรมนั้น   
อันพระองคทรงทราบแลว คือ ทรงรูแลว ทรงเทียบเคียงแลว ทรงพิจารณาแลว ทรงใหเจริญแลว           
ทรงแจมแจงแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา จริงอยางนั้น ธรรมนี้อันพระองคทรงทราบแลว.              
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
           ขาพระองคไดทูลถามแลวซ่ึงปญหาใด พระองคไดตรัสบอก         
           ปญหานั้นแลวแกขาพระองค. ขาพระองคท้ังหลายจงขอทูล        
           ถามปญหาขออ่ืน. ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้น.              
           ธีรชนท้ังหลายยอมขามซ่ึงโอฆะ ชาติ ชรา โสกะ และ              
           ปริเทวะไดอยางไรหนอ? พระองคเปนพระมุนี ขอทรงโปรด           
           แกปญหานั้นแกขาพระองคท้ังหลายดวยดี. แทจริง ธรรมนั้น    
           อันพระองคทรงทราบแลว.               
     [๑๖๖] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตตคู)   
           เราจักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว อันประจกัษแกตน           
           ท่ีบุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอัน        
           เกาะเกีย่วในอารมณตางๆ ในโลกแกทาน.   
     [๑๖๗] คําวา เราจักบอกธรรม ... แกทาน ความวา เราจักบอก ... ประกาศซ่ึงพรหมจรรย            
อันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ            
บริบูรณส้ินเชิง และสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕   
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา               
เราจักบอกธรรมแกทาน. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้โดยช่ือวา เมตตคู.   
     [๑๖๘] คําวา ทิฏเ ธมฺเม ในอุเทศวา "ทิฏเ ธมฺเม อนีติห" ดังนี้ ความวา   
ในธรรมท่ีเราเห็น รู เทียบเคียง พิจารณา ใหเจริญแลว ปรากฎแลว คือ ในธรรมอันเราเห็นแลว ...      
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ปรากฎแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้น        
ท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เราจักบอกธรรมในธรรม      
ท่ีเราเห็นแลว.         
     อีกอยางหนึ่ง ความวา เราจักบอกทุกขในทุกขท่ีเราเหน็แลว จกับอกสมุทัยในสมุทัยท่ี          
เราเห็นแลว จกับอกมรรคในมรรคท่ีเราเห็นแลว จักบอกนิโรธในนิโรธท่ีเราเห็นแลว แมดวย             
เหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา จักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว.          
     อีกอยางหนึ่ง ความวา เราจักบอกธรรมท่ีจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก               
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ในธรรมท่ีเราเห็นแลว แมดวยเหตุ              
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา เราจักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ในธรรม      
ท่ีเราเห็นแลว.         
     คําวา อนีตหิ ความวา เราจักบอกซ่ึงธรรมอันประจักษแกตน ท่ีเรารูเฉพาะดวยตนเอง            
โดยไมบอกวากลาวกันมาอยางนี้ ไมบอกตามท่ีไดยนิกันมา ไมบอกตามลําดับสืบๆ กันมา ไม             
บอกโดยการอางตํารา ไมบอกตามท่ีนึกเดาเอาเอง ไมบอกตามท่ีคาดคะเนเอาเอง ไมบอกโดย   
ความตรึกตามอาการ ไมบอกโดยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ใน               
ธรรมท่ีเราเห็นแลวอันประจกัษแกตน.             
     [๑๖๙] คําวา ย วิทิตฺวา สโต จร ความวา กระทําใหรูแจง คือ เทียบเคียง พิจารณา             
ใหเจริญ ทําใหแจมแจง คือ ทําใหรู ... ทําใหแจมแจงวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใด      
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.   
     คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเปนเคร่ือง   
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นเรียกวา มีสติ.   
     คําวา จร คือ เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถเปนไป รักษาบํารุง เยียวยา           
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูธรรมใดแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป.              
     [๑๗๐] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา วิสัตติกา.   
ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติก"       
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     ช่ือวา วิสัตติกา ในคําวา วิสตฺติกา เพราะอรรถวากระไร? เพราะอรรถวา แผไป   
เพราะอรรถวา กวางขวาง เพราะอรรถวา ซานไป เพราะอรรถวา ครอบงํา เพราะอรรถวา นําไปผิด             
เพราะอรรถวา ใหกลาวผิด เพราะอรรถวา มีรากเปนพิษ เพราะอรรถวา มีผลเปนพิษ เพราะ               
อรรถวา มีการบริโภคเปนพษิ.   
     อนึ่ง ตัณหาน้ันกวางขวาง ซานไป แผซานไปใน รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย    
เภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ   
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีตกาล อนาคตกาล    
ปจจุบันกาล ธรรม คือ รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ และธรรมท่ีรูแจง เพราะ         
เหตุนั้น จึงช่ือวา วิสัตติกา.   
     คําวา โลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก.   
     คําวา ตเร โลเก วิสตฺติก ความวา บุคคลนั้นเปนผูมีสติ พึงขาม คือ ขามข้ึน   
ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซ่ึงตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลก เพราะฉะนั้น               
จึงช่ือวา พึงขามตัณหาอันเกาะเก่ียวในอารมณตางๆ ในโลก.   
     เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
           เราจักบอกธรรมในธรรมท่ีเราเห็นแลว อันประจกัษแกตน           
           ท่ีบุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอัน        
           เกาะเกีย่วในอารมณตางๆ ในโลก แกทาน.   
     [๑๗๑] ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจ         
           พระดํารัสของพระองคนั้น และธรรมอันสูงสุดท่ีบุคคลทราบ          
           แลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอันเกาะเกี่ยวใน        
           อารมณตางๆ ในโลกได.   
     [๑๗๒] คําวา ต ในอุเทศวา "ต ฺจาห อภินนฺทามิ" ความวา ซ่ึงพระดาํรัส คือ   
ทางแหงถอยคํา เทศนา อนุสนธิ ของพระองค.        
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     คําวา อภินนฺทามิ คือ ขาพระองคยอมยนิดี ชอบใจ เบิกบาน อนุโมทนา ปรารถนา   
พอใจ ขอ ประสงค รักใคร ติดใจ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคยอมชอบใจพระดํารัส   
ของพระองคนัน้.         
     [๑๗๓] คําวา มเหสี ในอุเทศวา มเหสี ธมฺมมุตฺตม ดังนี ้ความวา ช่ือวา มเหสี   
เพราะอรรถวากระไร? ช่ือวา มเหสี เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา   
คนหาซ่ึงศีลขันธใหญ ซ่ึงสมาธิขันธใหญ ซ่ึงปญญาขันธใหญ ซ่ึงวิมุตติขันธใหญ ซ่ึงวมุิตติญาณ   
ทัสสนขันธใหญ ช่ือวา มเหสี เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา   
แลวซ่ึงความทําลายกองมืดใหญ ซ่ึงความทําลายวิปลาสใหญ ซ่ึงความถอนลูกศรคือตัณหาใหญ   
ซ่ึงความตัดความสืบตอทิฏฐิใหญ ซ่ึงความใหมานะเปนเชนธงใหญตกไป ซ่ึงความระงับ   
อภิสังขารใหญ ซ่ึงความสละโอฆะใหญ ซ่ึงความปลงภาระใหญ ซ่ึงความตัดสังสารวัฏใหญ ซ่ึงการ          
ใหความเรารอนใหญดับไป ซ่ึงความสงบระงับความเดือดรอนใหญ ซ่ึงความยกข้ึนซ่ึงธรรมเปน           
ดังวาธงใหญ ซ่ึงสติปฏฐานใหญ ซ่ึงสัมมัปปธานใหญ ซ่ึงอิทธิบาทใหญ ซ่ึงอินทรียใหญ ซ่ึง        
พละใหญ ซ่ึงโพชฌงคใหญ ซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ใหญ ซ่ึงอมตนิพพานเปน   
ปรมัตถใหญ.            
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคชื่อวา มเหสี เพราะอรรถวา อันสัตวท้ังหลายผูมีศักดิ ์        
ใหญแสวงหา เสาะหา สืบหาวา พระพุทธเจาประทับ ณ ท่ีไหน พระผูมีพระภาคประทับ ณ   
ท่ีไหน พระผูมีพระภาคผูเปนเทวดาลวงเทวดาประทับ ณ ท่ีไหน พระนราศภประทับ ณ ท่ีไหน.              
     อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา เปน   
ธรรมอุดม ในคําวา ธมฺมมุตฺตม.   
     คําวา อุตฺตม คือ ธรรมอันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุด อยางยิ่ง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ... ซ่ึงธรรมอุดม.        
     [๑๗๔] คําวา ย วิทิตฺวา สโต จร ความวา ทําใหทราบ คือ เทียบเคียง พิจารณา   
ใหเจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหทราบ ... ทําใหแจมแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ    
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.    
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     คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเปนเคร่ือง   
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นทานกลาววา เปนผูมีสติ.             
     คําวา จร คือ เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ... เยยีวยา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูแจงแลว         
เปนผูมีสติเท่ียวไป.   
     [๑๗๕] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา วิสัตติกา   
ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติก"         
     วิสัตติกา ในบทวา วิสตฺติกา เพราะอรรถวากระไร? ฯลฯ ซานไป แผซานไปในรูป   
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธรรม คือ รูปท่ีเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ และ             
ธรรมท่ีรูแจง เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา วิสัตติกา.   
     คําวา โลเก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก.     
     คําวา ตเร โลเก วิสตฺติก ความวา บุคคลนั้นเปนผูมีสติ พึงขาม คือ ขามข้ึน ขามพน        
กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงตัณหา อันเกาะเกีย่วในอารมณตางๆ ในโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา            
พึงขามตัณหาอันเกาะเกีย่วในอารมณตางๆ ในโลก.   
     เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา       
           ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจ         
           พระดํารัสของพระองคนั้น และธรรมอันสูงสุดท่ีบุคคล              
           ทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอันเกาะเกีย่ว      
           ในอารมณตางๆ ในโลกได.              
     [๑๗๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเมตตคู) ทานยอมรูธรรม        
           อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมช้ันสูง ช้ันตํ่า และช้ันกลาง    
           สวนกวาง ทานจงบรรเทาความยินดี ความพัวพัน และ               
           วิญญาณในธรรมเหลานั้นเสีย ไมพงึต้ังอยูในภพ.   
     [๑๗๗] คําวา ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ความวา ทานยอมรู คือ รูท่ัว รูแจง       
รูแจงเฉพาะ แทงตลอดซ่ึงธรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานยอมรูธรรม            
อยางใดอยางหน่ึง. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้น โดยช่ือวา เมตตคู. คําวา ภควา นี้         
เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา           
ดูกรเมตตคู.             
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     [๑๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสอนาคตวา ช้ันสูง ในอุเทศวา "อุทธ อโธ ติริย ฺจาป   
มชฺเฌ" ดังนี้. ตรัสอดีตวา ช้ันตํ่า. ตรัสปจจบัุนวา ช้ันกลาง สวนกวาง. ตรัสเทวโลกวา           
ช้ันสูง. ตรัสนิรยโลกวา ช้ันต่ํา. ตรัสมนุษยโลกวา ช้ันกลาง สวนกวาง. ตรัสกุศลธรรมวา            
ช้ันสูง. ตรัสอกุศลธรรมวา ช้ันตํ่า. ตรัสอพยากตธรรมวา ช้ันกลาง สวนกวาง. ตรัสอรูปธาตุวา        
ช้ันสูง ตรัสกามธาตุวา ช้ันตํ่า. ตรัสรูปธาตุวา ช้ันกลาง สวนกวาง. ตรัสสุขเวทนาวา ช้ันสูง.     
ตรัสทุกขเวทนาวา ช้ันตํ่า. ตรัสอทุกขมสุขเวทนาวา ช้ันกลาง สวนกวาง. ตรัสสวนเบ้ืองบน            
ตลอดถึงพื้นเทาวา ช้ันสูง. ตรัสสวนเบ้ืองตํ่าตลอดถึงปลายผมวา ช้ันตํ่า. ตรัสสวนกลางวา          
ช้ันกลาง สวนกวาง. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ช้ันสูง ช้ันตํ่า และช้ันกลาง สวนกวาง.               
     [๑๗๙] คําวา เอเตสุ ในอุเทศวา "เอเตสุ นนฺทิ ฺจ นิเวสน ฺจ ปนุชฺช วิ ฺาณ   
ภเว น ติฏเ" ดังนี้ ความวา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราบอกแลว ... ประกาศแลว ตัณหา ราคะ              
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวาความยนิด.ี   
     ความพัวพนัในบทวา นิเวสน มี ๒ อยาง คือ ความพัวพันดวยตัณหา ๑ ความพวัพนั   
ดวยทิฏฐิ ๑. ความพัวพันดวยตัณหาเปนไฉน? ความถือวาของเราอันทําใหเปนแดน ... ดวยสวน           
ตัณหาเทาใด ฯลฯ นี้ช่ือวา ความพัวพันดวยตัณหา. ความพัวพันดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิ         
มีวัตถุ ๒๐ ฯลฯ นี้ช่ือวา ความพัวพนัดวยทิฏฐิ.   
     คําวา ปนุชฺช วิ ฺาณ ความวา วิญญาณอันสหรคตดวยปุญญาภิสังขาร วิญญาณอัน   
สหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร วิญญาณอันสหรคตดวยอเนญชาภิสังขาร. ทานจงบรรเทา คือ   
จงสลัด จงถอน จงถอนท้ิง จงละ จงทําใหไกล จงทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงความยินดี              
ความพัวพัน และวิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขารในธรรมเหลานี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทาน             
จงบรรเทาความยินดี ความพวัพัน และวิญญาณในธรรมเหลานี้.   
     ภพมี ๒ คือ กรรมภพ ๑ ภพใหมอันมีในปฏิสนธิ ๑ ช่ือวาภพในอุเทศวา "ภเวน น   
ติฏเ". กรรมภพเปนไฉน? ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร นี้เปนกรรมภพ.               
ภพใหมอันมีในปฏิสนธิเปนไฉน? รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีในปฏิสนธิ   
นี้เปนภพใหมอันมีในปฏิสนธิ.   
     คําวา ภเว น ติฏเ ความวา เม่ือละขาด บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี   
ซ่ึงความยินดี ความพัวพัน วญิญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร กรรมภพ และภพใหมอันมีใน    
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ปฏิสนธิ ไมพึงต้ังอยูในกรรมภพ ไมพึงดํารงอยู ไมพึงประดิษฐานอยูในภพใหมอันมีในปฏิสนธิ         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานจงบรรเทา ... วิญญาณไมพึงต้ังอยูในภพ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาค   
จึงตรัสวา              
           ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงเปนธรรมช้ันสูง ช้ันตํ่า   
           และช้ันกลางสวนกวาง. ทานจงบรรเทาความยินดี ความพัวพัน       
           และวิญญาณในธรรมเหลานั้นเสีย ไมพึงต้ังอยูในภพ.             
     [๑๘๐] ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท มีความรูแจง     
           ละความยึดถือวาเปนของเราแลว เท่ียวไป พึงละชาติ ชรา         
           ความโศกและความรําพันอันเปนทุกขในอัตภาพนี้เสียทีเดยีว.       
     [๑๘๑] คําวา เอววิหารี ในอุเทศวา "เอววิหารี สโต อปฺปมตฺโต" ดังนี้ ความวา   
ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงความยินดี ความพัวพัน วญิญาณอันสหรคต   
ดวยอภิสังขาร กรรมภพ และภพใหมอันมีในปฏิสนธิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูมีปกติอยูอยางนี้.      
     คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเคร่ือง   
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ ภิกษนุั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนผูมีสติ.   
     คําวา อปฺปมตฺโต ความวา ภิกษเุปนผูทําดวยความเต็มใจ คือ ทําเนืองๆ ทําไมหยุด   
มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ ไมประมาทในกุศลธรรม คือ ความพอใจ   
ความพยายาม ความหม่ัน ความเปนผูมีความหม่ัน ความไมถอยหลัง สติ สัมปชัญญะ   
ความเพยีรใหกิเลสรอนท่ัว ความเพยีรชอบ ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ใด ในกุศลธรรม   
นั้นวา เม่ือไร เราพึงบําเพ็ญศีลขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหศีลขันธท่ี   
บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น ... เม่ือไร เราพึงบําเพญ็สมาธิขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ   
หรือพึงอนุเคราะหสมาธิขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น ... เม่ือไร เราพึงบําเพ็ญปญญา    
ขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหปญญาขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรม    
นั้น ... เม่ือไร เราพึงบําเพ็ญวมุิตติขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติขันธ   
ท่ีบริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น ... เม่ือไร เราพึงบําเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธท่ียังไมบริบูรณ   
ใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติญาณทัสสนขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น. ความ       
พอใจเปนตนนั้น ช่ือวาความไมประมาทในกุศลธรรม ความพอใจ ความพยายาม ... ความตั้งใจ     
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ความประกอบเนืองๆ ใดในกุศลธรรมนั้นวา เม่ือไรเราพึงกําหนดรูทุกขท่ียังไมกําหนดรู เราพึง         
ละกิเลสท้ังหลายท่ียังไมไดละ เราพึงเจริญมรรคท่ียังไมเจริญ หรือเราพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธท่ียัง   
ไมทําใหแจง ความพอใจเปนตนนั้น ช่ือวาความไมประมาทในกุศลธรรม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา          
ผูมีปกติอยูอยางนี้ เปนผูมีสติไมประมาท.    
     [๑๘๒] ภกิษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ดี ภกิษุเปนพระเสขะก็ดี ช่ือวา ภกิษุ ในอุเทศวา              
"ภิกฺขุ จร หิตฺวา มมายิตานิ" ดังนี้.           
     คําวา จร ความวา เท่ียวไป คือ เท่ียวไปทั่ว ... เยยีวยา.           
     ความยึดถือวาของเรามี ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเรา ดวยอํานาจตัณหา ๑ ความ   
ยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ช่ือวา ความยึดถือวาของเราดวยอํานาจตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวา   
ความยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ช่ือวาความยึดถือวาของเรา. ละความยึดถือวาของเราดวย         
อํานาจตัณหา สละคืนความยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ละ สละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด   
ใหถึงความไมมีซ่ึงความยึดถือวาของเราท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภิกษุ ... ละแลวซ่ึงความ   
ยึดถือวาของเราท้ังหลายเท่ียวไป.   
     [๑๘๓] ความเกิด ความเกิดพรอม ... ความไดเฉพาะซ่ึงอายตนะท้ังหลายในหมูสัตว   
นั้นๆ แหงสัตวเหลานัน้ๆ ช่ือวาชาติ ในอุเทศวา "ชาติชฺชร โสกปริทฺเทว ฺจ อิเมว วิทฺวา         
ปชฺชเหยยฺ ทุกข" ดังนี้. ความแก ความเส่ือม ... ความแกรอบแหงอินทรียท้ังหลาย ช่ือวาชรา.      
ความโศก กิริยาท่ีโศก ... หรือของคนท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขา ช่ือวา         
ความโศก. ความรองไห ความรําพัน ... หรือของคนท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขา       
ช่ือวา ปริเทวะ.        
     คําวา อิธ ความวา ในทิฏฐินี้ ฯลฯ ในมนุษยโลกนี้.   
     คําวา วิทฺวา ความวา ผูรูแจง คือถือความรูแจง มีญาณ มีความแจมแจง เปน   
นักปราชญ. ชาติทุกข ฯลฯ ทุกขคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ช่ือวาทุกข.             
     คําวา ชาติชฺชร โสกปริทฺเทว ฺจ อิเธว วทฺิวา ปชฺชเหยย ทุกฺข ความวา ผูรูแจง             
คือ ถึงความรูแจง มีญาณ มีความแจมแจง เปนปราชญ พึงละ คือ พึงบรรเทา ทําใหส้ินสุด             
ใหถึงความไมมีซ่ึงชาติ ชรา ความโศก  และความรํ่าไรในอัตภาพนี้เทียว เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา         
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ผูรูแจงพึงละชาติ ชรา ความโศก และความรํ่าไรอันเปนทุกขในอัตภาพนี้เทียว. เพราะฉะนัน้           
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท มีความรูแจง     
           ละความยึดถือวาเปนของเรา แลวเท่ียวไป พึงละชาติ ชรา         
           ความโศกและความรําพันอันเปนทุกขในอัตภาพนี้เสียทีเดยีว.       
     [๑๘๔] ขาแตพระโคดม ขาพระองคชอบใจพระดํารัส ของพระองค             
           ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ท่ีตรัสไวดีแลว เปนธรรมไมมีอุปธิ.   
           พระผูมีพระภาคทรงละทุกขไดแลวเปนแน.จริงอยางนั้น ธรรม    
           นั้นอันพระองคทรงทราบแลว.           
     [๑๘๕] คําวา เอต ในอุเทศวา "เอตาภนินฺทามิ วโจ มเหสิโน" ดังนี้ ความวา   
ถอยคํา ทางถอยคํา เทศนา อนุสนธิของพระองค.       
     คําวา อภินนฺทามิ ความวา ยอมยินดี คือ ชอบใจ เบิกบาน อนุโมทนา ปรารถนา   
พอใจ ขอประสงค รักใคร ติดใจ.   
     คําวา มเหสิโน ความวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหาศีลขันธใหญ ฯลฯ   
พระนราศภประทับท่ีไหน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองค   
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ.   
     [๑๘๖] คําวา สุกิตฺติต ในอุเทศวา "สุกิตฺตติ โคตม นูปธีก" ดังนี้ ความวา   
อันพระองคตรัสแลว คือ ตรัสบอก ... ทรงประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ตรัสดีแลว.             
     กิเลสท้ังหลายก็ดี ขันธกด็ี อภิสังขารกด็ี ทานกลาววา อุปธิ ในอุเทศวา "โคตม              
นูปธีก" เปนธรรมท่ีละอุปธิ คือ เปนท่ีสงบอุปธิ ท่ีสละคืนอุปธิ ท่ีระงับอุปธิ อมตนิพพาน          
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระโคตม ... ตรัสดีแลว เปนธรรมไมมีอุปธิ.   
     [๑๘๗] คําวา อทฺธา ในอุเทศวา "อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกข" ดังนี้ เปน   
เคร่ืองกลาวโดยสวนเดียว เปนเคร่ืองกลาวโดยไมมีความสงสัย เปนเคร่ืองกลาวโดยไมมีความ         
เคลือบแคลง เปนเคร่ืองกลาวโดยไมเปนสองแง เปนเคร่ืองกลาวแนนอน เปนเคร่ืองกลาวไมผิด       
คําวา อทฺธา นี้ เปนเคร่ืองกลาวแนแท. คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา       
ภวคา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.    
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      คําวา ปหาสิ ทุกข ความวา พระองคทรงละ คือ ทรงละขาด ทรงบรรเทา ทรงทํา   
ใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงชาติทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือความโศก ความรําพัน          
ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคทรง              
ละทุกขไดแลวเปนแน.   
     [๑๘๘] คําวา จริงอยางนัน้ ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว ความวา จริงอยางนั้น              
ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบ คือ ทรงรู ทรงเทียบเคียง ทรงพิจารณา ทรงใหแจมแจง   
ปรากฎแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา จริงอยางนั้น ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว. เพราะ             
ฉะนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา   
           ขาแตพระโคตม ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองค              
           ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ท่ีตรัสไวดีแลว เปนธรรมไมมี       
           อุปธิ. พระผูมีพระภาคทรงละทุกขไดแลวเปนแน. จริง          
           อยางนัน้ ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว.   
     [๑๘๙] พระองคเปนพระมุนีตรัสสอนชนเหลาใดบอยๆ ก็ชนแม              
           เหลานัน้พึงละทุกขไดเปนแน. ขาพระองคมาพบแลวซ่ึง        
           พระผูมีพระภาคผูประเสริฐ จักขอนมัสการพระองค. ขอ            
           พระผูมีพระภาคพึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ บาง.   
     [๑๙๐] คําวา เต จาป ในอุเทศวา "เต จาป นูน ปชเหยฺยุ ทุกฺข" ดังนี้ คือ   
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย พึงละได.     
     คําวา ทุกฺข ความวา พึงลง คือ พึงบรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึง   
ชาติทุกข ... ความคับแคนใจ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กแ็มชนเหลานั้นพงึละทุกขไดเปนแน.        
     [๑๙๑] คําวา เย ในอุเทศวา "เย ตฺว มุนี อฏ ิต โอวเทยยฺ" ดังนี้ คือ กษตัริย              
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนษุย เมตตคูพราหมณยอมกลาวกบั   
พระผุมีพระภาควา ตฺว.   
     ญาณ เรียกวา โมนะ ในคําวา มุนี ฯลฯ บุคคลนั้นลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปน   
เคร่ืองของ และตัณหาเปนดังวาขาย ยอมเปนมุนี.    
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     คําวา อฏ ิต โอวเทยยฺ ความวา ตรัสสอนโดยเอ้ือเฟอ คือ ตรัสสอนเนืองๆ   
ตรัสสอน พรํ่าสอนบอยๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระองคเปนพระมุนี ตรัสสอนชนเหลาใด   
บอยๆ.   
     [๑๙๒] เมตตคูพราหมณกลาวกับพระผูมีพระภาควา ต ในอุเทศวา ตนฺต นมสฺสามิ   
สเมจฺจ นาค.            
     คําวา นมสฺสามิ ความวา ขาพระองคขอนมัสการ คือ ขอ สักการะ เคารพ นับถือ   
บูชาดวยกาย ดวยจติ ดวยขอปฏิบัติอันเปนไปตามประโยชน หรือดวยการปฏิบัติธรรมสมควร              
แกธรรม.   
     คําวา สเมจฺจ ความวา ขาพระองคมาพบ คือ มาประสบ มาหา มาเฝาแลว ขอ   
นมัสการพระองคเฉพาะพระพักตร.   
     คําวา นาค ความวา ผูไมมีความช่ัว, พระผูมีพระภาคไมทรงทําความช่ัว เพราะฉะน้ัน            
จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จไปสูความช่ัว เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จ            
มาสูความช่ัว เพราะฉะน้ัน จงึทรงพระนามวา นาค.   
     พระผูมีพระภาคไมทรงทําความช่ัวอยางไร เพราะฉะนัน้ จึงทรงพระนามวา นาค. อกุศล              
ธรรมท้ังปวงอันทําใหเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก   
เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป ทานกลาววาความช่ัว.               
     บุคคลไมทําความช่ัวนอยหนึ่งในโลก สลัดแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวท้ังปวง             
ซ่ึงเคร่ืองผูกท้ังหลาย เปนผูหลุดพนแลว ไมเกี่ยวของในท่ีท้ังปวง. บุคคลนั้นทานกลาววาเปน   
นาค ผูคงท่ี มีจิตอยางนั้น.   
     พระผูมีพระภาคไมทรงทําความช่ัวอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงทรงพระนามวา นาค.   
     พระผูมีพระภาคไมเสด็จไปอยางไร เพราะฉะน้ัน จึงทรงพระนามวา นาค? พระผูมี   
พระภาคไมเสด็จไปสูฉันทาคติ ไมเสด็จไปสูโทสาคติ ไมเสด็จไปสูโมหาคติ ไมเสดจ็ไปสู            
ภยาคติ. พระองคไมเสด็จไปดวยอํานาจราคะ ไมเสด็จไปดวยอํานาจโทสะ ไมเสด็จไปดวยอํานาจ              
โมหะ ไมเสดจ็ไปดวยอํานาจทิฏฐิ ไมเสดจ็ไปดวยอํานาจมานะ ไมเสดจ็ไปดวยอํานาจอุทธัจจะ               
ไมเสด็จไปดวยอํานาจวิจกิิจฉา ไมเสด็จไปดวยอํานาจอนสัุย ไมดําเนนิ ไมเสด็จออก ไมถูก      
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พัดไป ไมถูกนาํไป ไมถูกเคล่ือนไปดวยธรรมอันเปนพวก พระผูมีพระภาคไมเสด็จไปอยางนี้             
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค.   
     พระผูมีพระภาคไมเสด็จมาอยางไร เพราะฉะน้ัน จึงทรงพระนามวา นาค? พระผูมี   
พระภาคไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสท้ังหลาย ท่ีพระองคทรงละไดแลวดวยโสดาปตติ        
มรรค ... ดวยสกทาคามิมรรค ... ดวยอนาคามิมรรค ... ดวยอรหัตมรรค. พระผูมีพระภาค   
ไมเสด็จมาอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขาพระองค            
มาพบพระผูมีพระภาคผูเปนนาค จึงขอนมัสการพระองค.   
     [๑๙๓] คําวา อปฺเปว ม ภควา อฏ ิต โอวเทยฺย ความวา ขอพระผูมีพระภาค   
พึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ คือ โปรดตรัสสอนโดยเอ้ือเฟอ ตรัสสอนเนืองๆ ตรัสสอน   
พรํ่าสอนบอยๆ บาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอพระผูมีพระภาคพึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ              
บาง. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา      
           พระองคเปนพระมุนี ตรัสสอนชนเหลาใดบอยๆ ก็ชน   
           แมเหลานั้นพึงละทุกขไดเปนแน. ขาพระองคมาพบแลว         
           ซ่ึงพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ จักขอนมัสการพระองค.           
           ขอพระผูมีพระภาคพงึตรัสสอนขาพระองคบอยๆ บาง.              
     [๑๙๔] บุคคลพึงรูจักผูใดวาเปนพราหมณ ผูถึงเวท ไมมีกิเลสเคร่ือง   
           กังวล ไมของเกี่ยวในกามภพ ผูนัน้ขามไดแลวซ่ึงโอฆะนี้     
           โดยแท และเปนผูขามถึงฝง ไมมีเสาเข่ือน ไมมีความ        
           สงสัย.       
     [๑๙๕] คําวา พฺราหฺมณ ในอุเทศวา ย พฺราหฺมณ เวทคุ อภิชา ความวา ช่ือวา               
เปนพราหมณเพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ. เปนผูลอยสักกายทิฏฐิ วิจกิิจฉา            
สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ. เปนผูลอยอกศุลบาปธรรมอันทําใหเศราหมอง   
ใหเกดิในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชราและมรณะ               
ตอไป.   
             (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสภิยะ) พระผูมีพระภาค        
             ลอยเสียแลวซ่ึงธรรมอันลามกท้ังปวง ปราศจากมลทิน มีจิต        
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             ตั้งม่ันดี มีจิตคงท่ี ลวงแลวซ่ึงสงสาร เปนผูบริบูรณ.   
             พระผูมีพระภาคนัน้อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงท่ี    
             บัณฑติกลาววาเปนผูประเสริฐ.     
     ญาณในมรรค ๔ ตรัสวาเวท ในคําวา เวทคุ ฯลฯ พราหมณนัน้เปนเวทคู เพราะลวง   
เสียซ่ึงเวทท้ังปวง.     
     คําวา อภิช ฺา ความวา พึงรูจัก คือ พึงรูท่ัว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด               
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงรูจกัผูใดวาเปนพราหมณผูถึงเวท.           
     [๑๙๖] คําวา อกิ ฺจน ในอุเทศวา อกิ ฺจน กามภเว อสตฺต ดังน้ี ความวา   
เคร่ืองกังวล คือ ราคะ เคร่ืองกังวล คือ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต.   
เคร่ืองกังวลเหลานี้อันผูใดละขาดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน          
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวา ไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล.   
     โดยอุทานวา กาม กามมี ๒ อยาง คือ วตัถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ตรัสวา               
วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ตรัสวา กิเลสกาม.         
     ช่ือวาภพ คือ ภพ ๒ อยาง. คือ กรรมภพ ๑ ภพใหมอันมีในปฏิสนธิ ๑. ฯลฯ นี้   
ช่ือวาภพใหมอันมีในปฏิสนธิ.   
     คําวา อกิ ฺจน กามภเว อสตฺต ความวา ไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล ไมของเกี่ยว คือ              
ไมของแวะ ไมเกาะเกี่ยว ไมพัวพัน ในกามภพ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล     
ไมของเกี่ยวในกามภพ.   
     [๑๙๗] คําวา อทฺธา ในอุเทศวา อทฺธา ห ิโส โอฆมิม อตาริ ดังนี้ เปนเคร่ือง   
กลาวโดยสวนเดียว ฯลฯ คําวา อทฺธา นี้เปนเคร่ืองกลาวแนแท. คําวา โอฆ คือ กามโอฆะ             
ภวโอฆะ ทิฏฐโิอฆะ อวิชชาโอฆะ. คําวา อตาริ ความวา ขามแลว คือ ขามข้ึนแลว ขาม   
พนแลว กาวลวงแลว เปนไปลวงแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูนั้นไดขามแลวซ่ึงโอฆะน้ี        
โดยแท.   
     [๑๙๘] คําวา ติณฺโณ ในอุเทศวา "ติณฺโณ จ ปาร อขิโล อกงฺโข" ดังนี้ ความวา   
ผูนั้นขามไดแลว คือ ขามข้ึน ขามพน ลวงพนแลว เปนไปลวงแลว ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ           
ทิฏฐิโอฆะ อวชิชาโอฆะ มีความอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว มีทางไกลอันถึงแลว    
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มีทิศอันถึงแลว มีท่ีสุดอันถึงแลว มีพรหมจรรยอันรักษาแลว ถึงแลวซ่ึงทิฏฐิอันอุดม มีมรรค       
อันเจริญแลว มีกิเลสอันละแลว มีอกุปปธรรมอันแทงตลอดแลว มีนิโรธอันทําใหแจงแลว.   
ผูนั้นกําหนดรูทุกขแลว ละสมุทัยแลว เจริญมรรคแลว ทํานิโรธใหแจมแจงแลว รูยิ่งซ่ึงธรรม      
ท่ีควรรูยิ่งแลว กําหนดรูซ่ึงธรรมท่ีควรกําหนดรูแลว ละซ่ึงธรรมท่ีควรละแลว เจริญซ่ึงธรรมท่ี    
ท่ีควรเจริญแลว ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงแลว. ผูนั้นมีอวิชชาเพยีงดังกลอนอันถอด         
ออกแลว มีชาติสงสารเพียงดังคูอันกลบแลว มีตัณหาเพยีงดังเสาระเนยีดอันถอนข้ึนแลว ไมมี           
ล่ิมสลัก เปนผูไกลจากกิเลสดังขาศึก มีอัสมิมานะดังวาธงลมไปแลว มีภาระปลงเสียแลว เปน        
ผูไมเกี่ยวของ ละนิวรณมีองค ๕ เสียแลว ประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ มีสติเปนเคร่ืองรักษา      
อยางเอก มีธรรมเปนท่ีพึ่งพงิ ๔ มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางหน่ึงๆ บรรเทาเสียแลว มีความ              
แสวงหาอันประเสริฐบริบูรณโดยชอบ มีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารระงับแลว มีจิตพน              
วิเศษดีแลว มีปญญาพนวิเศษดีแลว เปนผูบริบูรณ อยูจบพรหมจรรยแลว เปนบุรุษอุดม             
เปนบุรุษประเสริฐ เปนผูถึงอรหันตผลอันประเสริฐ.   
     ผูนั้นยอมไมกอ ไมทําลาย ทําลายเสร็จแลวดํารงอยู ไมตองละ ไมตองยึดถือ ละเสร็จ          
แลวดํารงอยู ยอมไมเย็บ ไมยก ตัดเสร็จแลวดํารงอยู ไมตองกําจัด ไมตองกอ กอเสร็จ            
แลวดํารงอยู ช่ือวาดํารงอยูแลว เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ           
วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะ ยังอริยสัจท้ังปวงใหถึงเฉพาะแลว           
ดํารงอยู ลวงเสียอยางนีแ้ลวดาํรงอยู ดับไฟกิเลสแลวดํารงอยู ดํารงอยูในความเปนผูไมวนเวยีน    
ยึดถือความชนะเสร็จแลวดาํรงอยู ดํารงอยูในความสองเสพวิมุติ ดํารงอยูในเมตตา กรุณา   
มุทิตา อุเบกขาอันบริสุทธ์ิ ดํารงอยูในความบริสุทธ์ิสวนเดียว ดํารงอยูในความเปนผูไมมี          
กัมมัญญะ (ตณัหา ทิฏฐิ มานะ) ดํารงอยูเพราะความเปนผูพนวเิศษแลว ดํารงอยูเพราะความ              
เปนผูมีจิตสงบ ดํารงอยูในท่ีสุดแหงขันธ ดํารงอยูในท่ีสุดแหงธาตุ ดาํรงอยูในท่ีสุดแหงอายตนะ   
ดํารงอยูในท่ีสุดแหงคติ ดํารงอยูในท่ีสุดแหงอุปบัติ ดํารงอยูในท่ีสุดแหงปฏิสนธิ ดํารงอยูใน      
ท่ีสุดแหงภพ ดํารงอยูในท่ีสุดแหงสังขาร ดํารงอยูในท่ีสุดแหงวัฏฏะ ดาํรงอยูในภพอันมีในท่ีสุด     
ดํารงอยูในอัตภาพอันมีในท่ีสุด เปนพระอรหันตทรงไวซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด.   
     พระขีณาสพนั้น มีภพนี้เปนคร้ังหลัง มีอัตภาพนีแ้ละมีสงสาร           
     คือ ชาติ ชราและมรณะเปนคร้ังสุดทาย ไมมีภพใหม.    
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     เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา เปนผูขามแลว.     
     อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ตรัสวาฝง ในบทวา               
ปาร ดังนี้. ผูนัน้ถึงแลวซ่ึงฝง คือ บรรลุถึงฝง ไปสูสวนสุด ถึงสวนสุด ไปสูท่ีสุด ถึงท่ีสุด   
ไปสูสวนสุดรอบ ถึงสวนสุดรอบ ไปสูท่ีจบ ถึงท่ีจบ ไปสูท่ีตานทาน ถึงท่ีตานทาน ไปสู           
ท่ีเรน ถึงท่ีเรน ไปสูท่ีพึ่ง ถึงท่ีพึ่ง ไปสูท่ีไมมีภัย ถึงท่ีไมมีภัย ไปสูท่ีไมเคล่ือน ถึงท่ีไมเคล่ือน          
ไปสูอมตะ ถึงอมตะ ไปสูนพิพาน ถึงนิพพาน. ผูนั้นมีพรหมจรรยอันเปนเคร่ืองอยู อยูจบแลว        
มีจรณะประพฤติแลว ฯลฯ ไมมีสงสาร คือ ชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา เปนผูขามแลว ถึงฝง.             
     คําวา ไมมีเสาเข่ือน คือ ราคะเปนเสาเข่ือน โทสะเปนเสาเข่ือน โมหะเปนเสาเข่ือน             
ความโกรธเปนเสาเข่ือน ความผูกโกรธเปนเสาเข่ือน ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวงเปนเสาเข่ือน.          
ผูใดละเสาเข่ือนเหลานีแ้ลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟ         
คือญาณ ผูนั้นตรัสวา เปนผูไมมีเสาเข่ือน.    
     คําวาผูไมมีความสงสัย คือ ความสงสัยในทุกข ความสงสัยในทุกขสมุทัย ความ   
สงสัยในทุกขนิโรธ ความสงสัยในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในเง่ือนเบ้ืองตน ความ               
สงสัยในเง่ือนเบื้องปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปนนธรรม คือ ความเปนปจจยัแหงสงขารา               
ทิธรรมนี้ ความสงสัย กิริยาท่ีสงสัย ความเปนผูสงสัย ความเคลือบแคลง ความไมตกลง   
ความเปนสองแง ความเปนสองทาง ความลังเล ความไมถือเอาโดยสวนเดียว ความระแวง   
ความระแวงรอบ ความตัดสินไมลง ความมีจิตคร่ันคราม ความมีใจสนเทห เห็นปานนี.้ ผูใด              
ละความสงสัยเหลานี้ ... เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ ผูนั้นตรัสวา เปนผูไมมีความสงสัย          
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูขามแลว ถึงฝง ไมมีเสาเข่ือน ไมมีความสงสัย. เพราะเหตุนัน้     
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           บุคคลพึงรูจักผูใดวา เปนพราหมณ ผูถึงเวท ไมมีกเิลสเคร่ือง   
           กังวล ไมของเกี่ยวในกามภพ ผูนัน้ไดขามแลวซ่ึงโอฆะน้ี     
           โดยแท และเปนผูขามถึงฝง ไมมีเสาเข่ือน ไมมีความ        
           สงสัย.     
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     [๑๙๙] นรชนใดในศาสนานี้ มีความรู เปนเวทคู สลัดแลวซ่ึง            
           บาปธรรมเปนเคร่ืองของนี้ ในภพนอยและภพใหญ นรชน             
           นั้นเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง. เรา        
           กลาววา นรชนนั้นไดขามแลวซ่ึงชาติและชรา.   
     [๒๐๐] คําวา วิทฺวา ในอุเทศวา "วิทฺวา จ โย เวทคู นโร อิธ" ดังนี้ ความวา   
ไปแลวในวิชชา มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส.   
     คําวา โย ความวา ฯลฯ มนุษยใด คือ เชนใด.   
     ญาณในมรรค ๔ ตรัสวาเวท ในบทวา เวทคู นรชน นัน้ ช่ือวาเปนเวทคู เพราะลวง   
เสียซ่ึงเวทท้ังปวง.     
     คําวา นโร ไดแก สัตว นระ มาณพ ผูอันเขาเล้ียง บุคคล ผูเปนอยู ผูถึงชาติ               
สัตวเกิด ผูถึงความเปนใหญ ชนผูเกิดแตพระมนู.   
     คําวา อิธ คือ ในทิฏฐินี้ ฯลฯ ในมนษุยโลกนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนใดใน   
ศาสนาน้ี มีความรู เปนเวทคู.   
     [๒๐๑] คําวา ภวาภเว ในอุเทศวา "ภวาภเว สงฺคมิม วสิชฺช" ดังนี้ ความวา   
ในภพนอยและภพใหญ คือ ในกรรมภพ (กรรมวัฏ) ในปุนัพภพ (วิปากวัฏ) ในกามภพ   
(กามธาตุ) ในกรรมภพ ในกามภพ ในปุนพัภพ ในรูปภพ ในกรรมภพ ในรูปภพ ในปุนัพภพ   
ในอรูปภพ ในกรรมภพ ในวปิากวัฏอันใหเกิดใหมในอรูปภพ ในภพบอยๆ ในคติบอยๆ   
ในอุปบัติบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในความเกิดแหงอัตภาพบอยๆ. บาปธรรมเปนเคร่ืองของ   
ในบทวา สงฺค มี ๗ อยาง คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เปน   
เคร่ืองของ.            
     คําวา สละแลว คือ สลัดแลว ซ่ึงบาปธรรมเปนเคร่ืองของท้ังหลาย. อีกอยางหนึ่ง               
ความวา เปล้ืองปลอยบาปธรรมท้ังหลายเปนเคร่ืองของ คือ เปนเคร่ืองผูก เคร่ืองพัน เคร่ือง        
คลอง เคร่ืองเกี่ยวของ เคร่ืองผูกพัน เคร่ืองพัวพัน. เปรียบเหมือนชนท้ังหลายยอมทําความ           
ปลดปลอยยาน คานหาม รถ เกวียน หรือลอเล่ือน ยอมใหเสียไป ฉันใด นรชนนัน้   
สละ สลัดบาปธรรมเปนเคร่ืองของเหลานั้น หรือปลดเปล้ืองบาปธรรมท้ังหลายเปนเคร่ืองของ             
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เปนเคร่ืองผูกไว เปนเคร่ืองพนั เปนเคร่ืองคลองไว เปนเคร่ืองเกี่ยวของ เปนเคร่ืองพัวพนั    
เปนเคร่ืองผูกพัน ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สลัดแลวซ่ึงบาปธรรมเปนเคร่ืองของนี้   
ในภพนอยและภพใหญ.      
     [๒๐๒] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา "โส วีตตณฺโห อนโิฆ นิราโส อตฺตาริ โสชาติชรนฺติ พฺรูมิ"   
ดังนี้ นรชนใดละตัณหานี้แลว ... เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ นรชนนัน้ตรัสวา เปนผูปราศจาก          
ตัณหา คือ เปนผูสละตัณหา คายตัณหา ปลอยตัณหา ละตัณหา สละคืนตัณหา ปราศจาก   
ราคะ สละราคะ คายราคะ ปลอยราคะ ละราคะ สละคืนราคะ ไมมีความหิว เปนผูดับ   
เยือกเย็นแลว เสวยสุขอยูดวยตนอันประเสริฐ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา นรชนนั้นเปนผูปราศจาก        
ตัณหา.   
     คําวา อนิโฆ ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ        
อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนทุกข. นรชนใดละทุกขเลานีแ้ลว ... เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ         
นรชนนั้นตรัสวา ไมมีทุกข.   
     คําวา ไมมีความหวัง ความวา ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล   
ตรัสวาความหวัง. นรชนใดละความหวัง คือ ตัณหานีแ้ลว ... เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ   
นรชนนั้นตรัสวา ไมมีความหวัง.   
     ความเกิด ความเกดิพรอม ... ความไดเฉพาะซ่ึงอายตนะท้ังหลาย ในหมูสัตวนัน้ๆ   
แหงสัตวนั้นๆ ช่ือวาชาติ. ความแก ความเส่ือม ... ความแกแหงอินทรียท้ังหลายในหมูสัตว       
นั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ ช่ือวา ชรา. ความตาย ความจุติ ... ความทอดท้ิงซากศพ ความขาด   
แหงชีวิตินทรียท้ังหลาย จากหมูสัตวนัน้ๆ แหงสัตวนั้นๆ ช่ือวามรณะ. คําวา นรชนนัน้           
เปนผูปราศจากตัณหา ไมมีความทุกข ไมมีความหวัง เรากลาววา นรชนนั้นไดขามแลว ซ่ึง           
ชาติชรา ความวา นรชนนัน้ใดเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง เรากลาว   
บอก ... ประกาศวา นรชนนัน้ไดขามแลว คือ ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซ่ึงชาติ ชรา              
และมรณะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนนัน้เปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง             
เรากลาววา นรชนนั้นไดขามแลวซ่ึงชาติและชรา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา            
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           นรชนใดในศาสนานี้ มีความรู เปนเวทคู สลัดแลวซ่ึงบาป         
           ธรรมเปนเคร่ืองของนี้ ในภพนอยและภพใหญ นรชนนั้น            
           เปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง เรากลาว        
           วานรชนน้ันไดขามแลวซ่ึงชาติและชรา.   
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา เมตตคูพราหมณ ฯลฯ นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมี   
พระภาคประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองค         
เปนสาวก ดังนี้แล.      
                 จบ เมตตคูมาณวกปญหานิทเทส ท่ี ๔.   
                          --------           
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                     โธตกมาณวกปญหานิทเทส       
                    วาดวยปญหาของทานโธตกะ    
     [๒๐๓] (ทานโธตกะทูลถามวา)   
           ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ         
           พระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. ขาแตพระ         
           องคผูแสวงหาธรรมอันใหญ ขาพระองคยอมหวังพระวาจา           
           ของพระองค. บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว พึง            
           ศึกษานพิพานเพื่อตน.   
     [๒๐๔] คําถามในคําวา ปุจฺฉามิ ในอุเทศวา "ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต" ดังนี้              
มี ๓ อยาง คือ อทิฏโชตนาปุจฺฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑ วิมติเฉทนาปุจฉา ๑. ฯลฯ   
ปุจฉา ๓ อยางนี้ ฯลฯ ถามถึงนิพพาน.              
     คําวา ปุจฺฉามิ ต ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ทูลวิงวอน ทูลเช้ือเชิญ ทูลให             
ประสาทปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.             
     คําวา พฺรูหิ เม ต ความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก คือ โปรดบอก ... ขอทรงโปรด   
ประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอ               
พระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.       
     คําวา อิจฺจ ในอุเทศวา "อิจฺจายสฺมา โธตโก" ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา โธตโก เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น             
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานพระโธตกะทูลถามวา.   
     [๒๐๕] คําวา ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมใหญ ขาพระองคยอมหวงัพระวาจาของ   
พระองค มีความวา ขาพระองคยอมหวัง คือ ยอมจํานง ปรารถนา ยินดี ประสงค รักใคร   
ชอบใจ ซ่ึงพระดํารัส คือ คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิ ของพระองค.          
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     คําวา มเหสี ความวา ช่ือวามเหสีเพราะอรรถวากระไร? ช่ือวามเหสีเพราะอรรถวา   
พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงศีลขันธใหญ ฯลฯ พระนราสภประทับท่ีไหน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มเหสี เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมใหญ            
ขาพระองคยอมหวังเฉพาะซ่ึงพระวาจาของพระองค.   
     [๒๐๖] คําวา บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว ความวา บุคคลไดฟง คือ ไดยิน               
ศึกษา เขาไปทรงจํา เขาไปกําหนดแลว ซ่ึงพระดํารัส คือ คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิของ   
พระองค เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว.       
     [๒๐๗] สิกขา ในคําวา สิกฺเข ในอุเทศวา "สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน" ดงันี้ มี ๓   
อยาง คือ อธิสีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ฯลฯ นี้ช่ืออธิปญญาสิกขา.   
     คําวา นิพฺพานมตฺตโน ความวา พึงศึกษาแมอธิศีล แมอธิจิต แมอธิปญญา เพื่อดับ               
ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ เพื่อสงบ เพื่อเขาไปสงบ เพื่อสงบวิเศษ เพื่อดับ   
เพื่อสละคืน เพื่อระงับ ฯลฯ อกุสลาสังขารท้ังปวง เพื่อนึกถึงสิกขา ๓ อยางนี้กพ็ึงศึกษา            
เม่ือรูก็พึงศึกษา เม่ือเห็นก็พึงศึกษา เม่ือพจิารณาก็พึงศึกษา เมื่ออธิษฐานจิตก็พึงศึกษา เม่ือ   
นอมใจไปดวยศรัทธาก็พึงศึกษา เม่ือประคองความเพยีรกพ็ึงศึกษา เม่ือเขาไปต้ังสติก็พึงศึกษา        
เม่ือต้ังจิตก็พึงศึกษา เม่ือรูดวยปญญาก็พึงศึกษา เม่ือรูยิ่งดวยปญญาอันรูยิ่งก็พึงศึกษา เม่ือ   
กําหนดรูดวยปญญาเคร่ืองกําหนดรูกพ็ึงศึกษา เม่ือละธรรมท่ีควรละก็พึงศึกษา เม่ือเจริญธรรมท่ี      
ควรเจริญก็พึงศึกษา เม่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีควรทําใหแจงก็พึงศึกษา สมาทานประพฤติ   
สมาทานปฏิบัติไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พงึศึกษานิพพานเพ่ือตน. เพราะเหตุนั้น พราหมณ             
นั้นจึงกลาววา         
           ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ         
           พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. ขาแตพระองค        
           ผูแสวงหาธรรมอันใหญ ขาพระองคยอมหวังพระวาจาของ            
           พระองค. บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว พึงศึกษา          
           นิพพานเพื่อตน.    
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     [๒๐๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรโธตกะ)   
           ถาเชนนั้น ทานจงเปนผูมีปญญา มีสติ ทําความเพยีรใน         
           ทิฏฐินี้นี่แหละ. บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว พงึศึกษา      
           นิพพานเพื่อตน.   
     [๒๐๙] คําวา ถาเชนนัน้ ทานจง ... ทําความเพยีร ความวา ทานจงทําความเพียร   
ทําความหม่ัน ทําความเปนผูมีความหม่ัน ทําความพยายาม ทําความทรงจํา ทําความเปนผูกลา   
ยังฉันทะใหเกดิ ใหเกิดพรอม ใหเขาไปต้ังไว ใหบังเกดิ ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึง        
ช่ือวา ถาเชนนัน้ ทานจง ... ทําความเพยีร.     
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา โธตกะ ในอุเทศวา โธตกาติ ภควา.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโธตกะ.              
     [๒๑๐] คําวา อิธ ในอุเทศวา "อิเธว นิปฺปโก สโต" ดังนี้ คือ ทิฏฐินี้ ในความ   
ควรนี้ ในความชอบใจน้ี ในความถือนี้ ในธรรมน้ี ในวินยันี้ ในธรรมวนิัยนี้ ในปาพจนนี้              
ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพนี้ ในมนุษยโลกน้ี.               
     คําวา นิปโก ความวา เปนผูมีปญญา คือ เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ            
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส.              
     คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเคร่ืองพิจารณา             
เห็นกายในกาย ฯลฯ ผูนั้นตรัสวามีสติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูมีปญญา มีสติ ... ใน         
ทิฏฐินี้นี่แหละ.        
     [๒๑๑] คําวา ไดฟงคําแตปากเรานี้แลว ความวา ไดยนิ คือ ไดฟง ศึกษา เขาไป   
ทรงจํา เขาไปกําหนดแลวซ่ึงถอยคํา คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิของเรา แตปากเรานี้ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว.   
     [๒๑๒] สิกขา ในคําวา สิกฺเข ในอุเทศวา "สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน" ดงันี้ มี ๓   
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา ฯลฯ นี้ ช่ือวา อธิปญญาสิกขา.   
     คําวา นิพฺพานมตฺตโน ความวา พึงศึกษาแมอธิศีล แมอธิจิต แมอธิปญญา ... สมาทาน             
ปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงศึกษานพิพานเพ่ือตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา     
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           ถาเชนนั้น ทานจงเปนผูมีปญญา มีสติ ทําความเพยีรในทิฏฐินี้   
           นี่แหละ. บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว พึงศึกษานิพพาน        
           เพื่อตน.     
     [๒๑๓] ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพผูไมมีเคร่ืองกังวล เปน   
           พราหมณ เท่ียวอยูในมนษุยโลก. ขาแตพระองคผูมีพระสมันต    
           จักษุ ขาพระองคขอนมัสการพระองคนั้น. ขาแตพระสักกะ         
           ขอพระองคจงปลดเปล้ืองขาพระองค จากความสงสัยท้ังหลาย.        
     [๒๑๔] เทพ ในอุเทศวา "ปสฺสามห เทวมนุสฺสโลเก" ดังนี้ มี ๓          
คือ สมมติเทพ ๑ อุปบัติเทพ ๑ วิสุทธิเทพ ๑. สมมติเทพเปนไฉน? พระราชา พระราช   
กุมารและพระเทวี เรียกวา สมมติเทพ.             
     อุปบัติเทพเปนไฉน? เทวดาชาวจาตุมหาราชิกา เทวดาชาวดาวดึงส เทวดาชาวยามา   
เทวดาชาวดุสิต เทวดาชาวนมิมานรดี เทวดาชาวปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาท่ีนับเนื่องในหมูพรหม             
และเทวดาในช้ันท่ีสูงกวา เรียกวาอุปบัติเทพ.    
     วิสุทธิเทพเปนไฉน? พระอรหันตขีณาสพสาวกของพระตถาคต และพระปจเจก    
สัมพุทธเจา เรียกวา วิสุทธิเทพ.               
     พระผูมีพระภาคเปนเทพ เปนเทพยิ่งกวาสมมติเทพ กวาอุปบัติเทพ และกวาวิสุทธิเทพ             
ท้ังหลาย เปนเทพยิ่งกวาเทพ เปนสีหะยิ่งกวาสีหะ เปนนาคยิ่งกวานาค เปนเจาคณะยิ่งกวา         
เจาคณะ เปนมุนียิ่งกวามุนี เปนพระราชายิ่งกวาพระราชา.   
     คําวา ปสฺสามห เทว มนุสฺสโลเก ความวา ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพ   
คือ ยอมเห็นพระองคผูเปนอติเทพ ยอมเหน็ ยอมดู ยอมแลดู ยอมเพงดู ยอมเขาพจิารณา            
ซ่ึงพระองคผูเปนเทพยิ่งกวาเทพ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพ ...   
ในมนุษยโลก.             
     [๒๑๕] คําวา อกิ ฺจน ในอุเทศวา "อกิ ฺจน พฺราหฺมณ อริยมาน" ดงันี้ ความวา               
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เปนเคร่ืองกงัวล เคร่ืองกังวลเหลานั้น   
อันพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน        
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ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว     
 จึงช่ือวาไมมีเคร่ืองกังวล.   
     คําวา พฺราหฺมณ ความวา พระผูมีพระภาคช่ือวาเปนพราหมณ เพราะทรงลอยธรรม   
๗ ประการแลว คือ ทรงลอยสักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ   
มานะ และทรงลอยธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกศุลอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม   
มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป.   
     (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสภิยะ)          
           พระผูมีพระภาคลอยเสียแลวซ่ึงธรรมอันลามกท้ังปวง ปราศจาก      
           มลทิน มีจิตต้ังม่ันดี มีจิตคงท่ี ลวงแลวซ่ึงสงสาร เปนผูบริบูรณ.   
           พระผูมีพระภาคนัน้ ตณัหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงท่ี    
           บัณฑิตกลาววา เปนผูประเสริฐ.      
     คําวา อริยมาน ความวา เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ รักษา เปนไป              
เยียวยา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูไมมีเคร่ืองกังวล เปนพราหมณเท่ียวไป.   
     [๒๑๖] โธตกพราหมณกลาวกะพระผูมีพระภาควา ต ในอุเทศวา "ตนฺต นมสฺสามิ   
สมนฺตจกฺขุ" ดงันี้.     
     คําวา นมสฺสามิ ความวา ขาพระองคขอนมัสการดวยกาย ดวยวาจา ดวยจติ ขอ   
นมัสการดวยขอปฏิบัติอันเปนไปตามประโยชน หรือขอนมัสการ สักการะ เคารพ นบัถือ   
บูชา ดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.            
     พระสัพพญัุตญาณ เรียกวาสมันตจกัษุ ในบทวา สมนฺตจกฺขุ. พระผูมีพระภาคทรง   
เขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยพระสัพพัญุต              
ญาณน้ัน.               
           พระตถาคตพระองคนัน้ ไมทรงเห็นอะไรๆ นอยหนึ่งในโลกนี้        
           อนึ่ง ไมทรงรูอะไรๆ ท่ีไมทรงรูแลว ไมมีเลย. พระตถาคต     
           ทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวง ธรรมชาติใดท่ีควรแนะนาํมีอยู พระ   
           ตถาคตทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมชาตินั้นแลว เพราะฉะน้ัน พระตถาคต     
           จึงช่ือวา มีพระสมันตจักษุ.          
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     เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจกัษุ ขาพระองค ขอนมัสการพระองค.        
     [๒๑๗] คําวา สักกะ ในอุเทศวา "ปมฺุจ ม สกุก กกกถาหิ" ดังนี้ ความวา   
พระผูมีพระภาคทรงผนวชจากศากยสกุล แมเพราะเหตุนี้ จึงช่ือวาสักกะ. อีกอยางหนึ่ง พระผูมี        
พระภาคเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย แมเพราะเหตุนี้ พระองคจึงช่ือวาสักกะ.        
พระองคมีทรัพยเหลานี้ คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ        
ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือสติปฏฐาน ทรัพยคือสัมมัปปธาน               
ทรัพยคืออิทธิบาท ทรัพยคืออินทรีย ทรัพยคือพละ ทรัพยคือโพชฌงค ทรัพยคือมรรค   
ทรัพยคือผล ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย ดวย             
รัตนทรัพยท้ังหลายอยางนี้ แมเพราะฉะนั้น พระองคจึงช่ือวาสักกะ. อีกอยางหนึ่ง พระผูมี       
พระภาคเปนผูอาจ ผูองอาจ อาจหาญ มีความสามารถ ผูกลา ผูแกลวกลา ผูกาวหนา   
ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไมสะดุง ผูไมหนี ละความกลัวความขลาดเสียแลว ปราศจาก            
ความเปนผูมีขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุนี้ จึงช่ือวา สักกะ.               
     วิจิกจิฉา คือ ความสงสัยในทุกข ความสงสัยในทุกขสมุทัย ความสงสัยในทุกข   
นิโรธ ความสงสัยในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในเง่ือนเบ้ืองตน ความสงสัยในเง่ือน            
เบ้ืองปลาย ความสงสัยท้ังในเง่ือนเบ้ืองตนและเง่ือนเบ้ืองปลาย ความสงสัยในธรรมท่ีอาศัยกัน         
เกิดข้ึน คือ ความท่ีสังขาราทิธรรมนี้เปนปจจัยแหงกนัและกัน ความสงสัย กิริยาท่ีสงสัย            
ความเปนผูสงสัย ความเคลือบแคลง ความไมตกลง ความเปนสองแง ความเปนสองทาง   
ความลังเล ความไมถือเอาโดยสวนเดยีว ความระแวง ความระแวงโดยรอบ ความตัดสินใจ   
ไมลง ความท่ีจิตคร่ันคราม ใจสนเทห เรียกวา กถกถา.   
     คําวา ขาแตพระสักกะ ขอพระองคจงปลดเปล้ืองขาพระองค จากความสงสัยท้ังหลาย   
ความวา ขอพระองคจงปลดเปล้ือง จงปลอย จงถอนข้ึน จงฉุดชัก จงใหขาพระองคออกไป   
จากลูกศร คือความสงสัย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระสักกะ ขอพระองคจงปลดเปล้ือง               
ขาพระองคจากความสงสัยท้ังหลาย. เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงทูลวา          
           ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพเจา ผูไมมีเคร่ืองกังวล   
           เปนพราหมณเท่ียวอยูในมนุษยโลก. ขาแตพระองคผูมีสมันตจักษุ    
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           ขาพระองคขอนมัสการพระองคนั้น. ขาแตพระสักกะ ขอ            
           พระองคจงปลดเปล้ืองขาพระองค จากความสงสัยท้ังหลาย.          
     [๒๑๘] ดูกรโธตกะ เราไมอาจปลดเปล้ืองใครๆ ท่ีมีความสงสัยในโลกได     
           ก็แตทานเม่ือมารูธรรมอันประเสริฐ พึงขามโอฆะนี้ไดดวยความรู   
           อยางนี้     
     [๒๑๙] คําวา เราไมอาจปลดเปล้ือง ความวา เราไมอาจ ปลด เปล้ือง แก ปลอย   
ถอนข้ึน ฉุดชักทานใหออกจากลูกศร คือความสงสัยได แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา เรา       
ไมอาจปลดเปล้ือง.       
     อีกอยางหนึ่ง เราไมอาจ ไมสามารถ ไมอุตสาหะ ไมพยายาม ไมกระทําความหม่ัน   
ไมกระทําความเปนผูมีความหม่ัน ไมกระทําเร่ียวแรง ไมทําความทรงจาํ ไมทําความเพียร ไมยัง           
ฉันทะใหเกดิ ใหเกดิพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพือ่จะแสดงธรรมกะบุคคลผูไมมี             
ศรัทธา ไมมีฉันทะ ผูเกยีจคราน มีความเพยีรเลว ไมปฏิบัติตาม แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้         
จึงช่ือวา เราไมอาจปลดเปล้ือง.   
     อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลเหลานั้นพึงปลดเปล้ืองได ก็ไมตองมีใครๆ อ่ืนชวยปลดเปล้ือง.        
บุคคลท้ังหลายเปนผูปฏิบัตปิฏิปทาอันชอบ ปฏิปทาสมควร ปฏิปทาอันเปนไปตามประโยชน   
ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ดวยเร่ียวแรง กําลัง ความเพียร ความบากบ่ัน ของตน ดวย   
เร่ียวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ันของบุรุษ อัน           
เปนสวนของตนเอง พึงปลดเปล้ืองได แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา เราไมอาจปลดเปล้ือง.    
     สมจริงตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดกูรจุนทะ บุคคลนั้นหนอเปนผู   
ติดหลมอยูดวยตน จกัถอนข้ึนซ่ึงบุคคลอ่ืนผูติดหลมได ขอนี้ ไมใชฐานะท่ีจะมีได. ดกูรจุนทะ   
บุคคลนั้นหนอ ไมไดฝก ไมไดถูกแนะนํา ไมดับรอบแลวดวยตนเอง จกัฝกจักแนะนําให   
บุคคลอ่ืนใหดบัรอบได ขอนี ้ไมใชฐานะท่ีจะมีได. แมดวยเหตุอยางนี้ ดงันี้ จึงช่ือวา เราไม   
อาจปลดเปล้ืองได.       
     สมจริงตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           กรรมช่ัวอันบุคคลทําดวยตนเองแลว จักเศราหมองดวยตนเอง.       
           กรรมช่ัวอันบุคคลไมทําดวยตนเองแลว ยอมบริสุทธ์ิดวยตนเอง.   
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           ความบริสุทธ์ิ ความไมสุทธ์ิ เฉพาะตน. ผูอ่ืนจะชวย           
           ชําระผูอ่ืนใหบริสุทธ์ิหาไดไม.     
     แมดวยเหตุอยางนี้ จึงช่ือวา เราไมอาจปลดเปล้ือง.   
     สมจริงตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดกูรพราหมณ นิพพานก็ตั้งอยูอยางนั้น         
แหละ. หนทางนิพพานก็ตั้งอยู. เราผูแนะนําก็ตั้งอยู. ก็เม่ือเปนอยางนี ้สาวกท้ังหลายของเรา      
เราก็ตักเตือนอยางนี้ พรํ่าสอนอยางนี้. บางพวกบรรลุนิพพานอันมีความสําเร็จสวนเดยีว. บาง           
พวกก็ไมบรรลุ. ดูกรพราหมณ ในเร่ืองนี้ เราจะทําอยางไรได. ดูกรพราหมณ ตถาคตเปนแต              
ผูบอกทาง. ใครถามทางแลวก็บอกให. บุคคลท้ังหลายปฏิบัติอยูดวยตน พึงพนไดเอง. แม              
ดวยเหตุอยางนี้จึงช่ือวา เราไมอาจปลดเปล้ือง.   
     [๒๒๐] คําวา ดูกรโธตกะ ... ใครๆ ผูมีความสงสัยในโลก ความวา ซ่ึงบุคคลผูมี   
ความสงสัย มีความเคลือบแคลง มีความระแวง มีความเห็นเปนสองทาง มีวิจิกจิฉา.   
     คําวา ก ฺจิ ความวา ใครๆ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย สูทร คฤหัสถ   
บรรพชิต เทวดา หรือมนุษย.   
     คําวา โลเก ความวา ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
ดูกรโธตกะ ... ใครๆ ผูมีความสงสัยในโลก.         
     [๒๒๑] คําวา ก็แต ... เม่ือมารูธรรมอันประเสริฐ ความวา อมตนิพพาน ความระงับ   
สังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกกเิลส ความดับ ความ   
ออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ตรัสวาเปนธรรมอันประเสริฐ.               
     คําวา เสฏ ความวา อันเลิศ คือ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธานอุดม.    
     คําวา อาชานมาโน ความวา รูท่ัว คือ รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด เพราะฉะน้ัน               
จึงช่ือวา กแ็ต ... รูท่ัวธรรมอันประเสริฐ.    
     [๒๒๒] คําวา ทานพึงขามโอฆะนี้ดวยความมารูอยางนี้ ความวา ทานพึงขาม คือ พึง            
กาวลวง พึงเปนไปลวง ซ่ึงโอฆะคือกาม โอฆะคือภพ โอฆะคือทิฏฐิ โอฆะคืออวิชชา   
ดวยความมารูอยางนี้. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ทานพึงขามโอฆะนี้ดวยความมารูอยางนี้. เพราะเหตุ   
นั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.    
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           ดูกรโธตกะ เราไมอาจปลดเปล้ืองใครๆ ท่ีมีความสงสัย             
           ในโลกได. ก็แตทานเมื่อมารูธรรมอันประเสริฐ พงึขาม         
           โอฆะนี้ไดดวยความมารูอยางนี้.     
     [๒๒๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระกรุณา            
           ตรัสสอนธรรมอันสงัดท่ีขาพระองคพึงรูได. ขาพระองคไม      
           ขัดของเหมือนอากาศ เปนผูสงบอยูในท่ีนี้นี่แหละ ไมอาศัย    
           แลวพึงเท่ียวไป.   
     [๒๒๔] คําวา อนุสาส พฺรหฺเม ในอุเทศวา "อนุสาสุ พฺรหฺเม กรุณายมาโน"   
ความวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดตรัสสอน คือ อนุเคราะห เอ็นดู เพราะ               
ฉะนั้นจึงช่ือวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดตรัสสอน.         
     คําวา กรุณายมาโน ความวา โปรดกรุณา ปราณี รักษา อนุเคราะห เอ็นดู เพราะ   
ฉะนั้นจึงช่ือวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระกรุณาตรัสสอน.   
     [๒๒๕] อมตนิพพาน ... ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ตรัสวา เปนธรรม   
อันสงัด ในอุเทศวา "วิเวกธมฺม ยมห วิช ฺ".   
     คําวา ยมห วิช ฺ ความวา ท่ีขาพระองคพึงรู คือ พึงรูแจง พึงรูแจงเฉพาะ พึง          
แทงตลอด เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ธรรมอันสงัดท่ีขาพระองคพึงรูแจง.       
     [๒๒๖] คําวา ขาพระองคไมขัดของเหมือนอากาศ ความวา ขาพระองคไมขัดของ   
คือ ไมติด ไมพัวพัน เหมือนอากาศอันไมขัดของ คือ ไมติด ไมพวัพัน ดวยเหตุอยางนี้             
จึงช่ือวา ขาพระองคไมขัดของ เหมือนอากาศ. ขาพระองคไมรัก ไมชัง ไมหลง ไมมัวหมอง          
เหมือนอากาศที่ใครๆ ยอมดวยน้ําคร่ัง น้ําขม้ิน น้ําสีเขียว น้ําสีฝาด ไมได ฉะนั้น แมดวย          
เหตุอยางนี้ จึงช่ือวา ขาพระองคไมขัดของ เหมือนอากาศ. ขาพระองคไมโกรธ ไมขัดเคือง         
ไมหดหู ไมกระทบกระท่ัง เหมือนอากาศ ไมโกรธ ไมขัดเคือง ไมหดหู ไมกระทบกระท่ัง               
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ขาพระองคไมขัดของ เหมือนอากาศ.   
     [๒๒๗] คําวา อิเธว สนฺโต ในอุเทศวา อิเธว สนฺโต อสิโต จเรยฺย ความวา   
เปนผูสงบอยูในท่ีนี้นี่แหละ คือ เปนผูนั่งอยูในท่ีนี้นี่แหละ ผูเปนนั่งอยูแลว ณ อาสนะน้ีนี่    
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แหละ เปนผูนัง่อยูแลวในบริษัทนี้นีแ่หละ แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา เปนผูสงบอยู   
ในท่ีนี้นีแ่หละ.        
     อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับระงับแลว  ในท่ีนี้   
นี่แหละ แมดวยเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงช่ือวา เปนผูสงบอยูในท่ีนี้นี่แหละ.   
     "คําวา อสิโต ความวา นิสัยมี ๒ อยาง คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ   
นี้ช่ือวาตัณหานิสัย. ฯลฯ นี้ช่ือวาทิฏฐินิสัย. ขาพระองคละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัย         
ไมอาศัย จกัษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ไมอาศัยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
ธรรมารมณ ไมอาศัย สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไมอาศัยจีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ คิลานเภสัชบริขาร ไมอาศัยกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ไมอาศัยกามภพ รูปภพ   
อรูปภพ ไมอาศัยสัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ ไมอาศัยเอกโวการภพ    
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ไมอาศัยอดตี อนาคต ปจจบัุน ไมอาศัย ไมแอบ ไมเขาถึง   
ไมพัวพนั ไมนอมใจ ออก สละ พนขาดแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ         
และธรรมท่ีพึงรูแจง มีจิตอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้นจงึช่ือวาไมอาศัย.              
     คําวา จเรยยฺ ความวา พึงเท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติไป               
เปนไป เยียวยา  เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาพระองคเปนผูสงบอยู ในท่ีนีน้ี่แหละ ไมอาศัยแลว    
พึงเท่ียวไป. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา   
           ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระกรุณา            
           ตรัสสอนธรรมอันสงัดท่ีขาพระองคพึงรูได. ขาพระองคไม      
           ขัดของเหมือนอากาศ เปนผูสงบอยูในท่ีนี้นี่แหละ ไมอาศัย    
           แลว พงึเท่ียวไป.   
     [๒๒๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรโธตกะ)  เราจักบอกความ          
           สงบในธรรมท่ีเราเห็นแลว อันประจกัษแกตนแกทาน ท่ี          
           บุคคลไดทราบแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอันซาน     
           ไปในอารมณตางๆ ในโลกได.            
     [๒๒๙] คําวา เราจักบอกความสงบ ... แกทาน ความวา เราจักบอก คือ จักเลา ...   
จักประกาศซ่ึงความสงบราคะ ความสงบโทสะ ความสงบโมหะ ความสงบ เขาไปสงบ ความ    
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เขาไปสงบวิเศษ ความดับ ความระงับซ่ึงความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ   
ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความหวัดื้อ ความแขงดี ความถือตัว ความ   
ดูหม่ินทาน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง   
ความเรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา เรา        
จักบอกความสงบ ... แกทาน. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา โธตกะ ในอุเทศ           
วา โธตกาติ ภควา ดังนี้.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควานี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ               
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรโธตกะ.               
     [๒๓๐] คําวา ทิฏเ ธมฺเม ในอุเทศวา ทิฏเ ธมฺเม อนีติห ดังนี้ ความวา ใน   
ธรรมท่ีเราเห็นแลว คือ ในธรรมที่เรารูแลว เทียบเคียงแลว พิจารณาแลว ปรากฎแลว   
แจมแจงแลว คือ ในธรรมท่ีเราเห็นแลว ... แจมแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใด     
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา แมดวยเหตุ          
อยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ในธรรมท่ีเราเห็นแลว.   
     อีกอยางหนึ่ง เราจักบอกทุกขในทุกขท่ีเราเห็นแลว จกับอกสมุทัยในสมุทัยท่ีเราเห็น           
แลว จักบอกมรรคในมรรคท่ีเราเห็นแลว จกับอกนิโรธในนิโรธท่ีเราเห็นแลว แมดวยเหตุ   
อยางนี้ดังนี้  จงึช่ือวา ในธรรมท่ีเราเห็นแลว.   
     อีกอยางหนึ่ง เราจักบอกธรรมอันบุคคลผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร   
เรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ในธรรมท่ีเราเห็นแลว แมดวย             
เหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ในธรรมท่ีเราเห็นแลว เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ในธรรมท่ีเราเห็นแลว.   
     คําวา ประจักษแกตน ความวา เราจักบอกซ่ึงธรรมอันประจักษแกตน ท่ีเรารูเฉพาะ               
ดวยตนเอง โดยไมบอกวากลาวกันมาดังนี้ ไมบอกตามท่ีไดยินกันมา ไมบอกตามลําดับสืบๆ               
กันมา ไมบอกดวยอางตํารา ไมบอกตามท่ีนึกเดาเอาเอง ไมบอกตามท่ีคาดคะเนเอาเอง ไมบอก              
ดวยความตรึกตามอาการ ไมบอกดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา              
ในธรรมท่ีเราเห็นแลว อันประจักษแกตน.          
     [๒๓๑] คําวา ท่ีบุคคลรูแจงแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป ความวากระทําใหรูแจง คือ             
เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหรูแจง ... แจมแจงแลววา สังขาร         
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ท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปน   
ธรรมดา.   
     คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเคร่ือง           
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นตรัสวา เปนผูมีสติ.   
     คําวา เท่ียวไป ความวา เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา             
บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ท่ีรูแจงแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป.   
     [๒๓๒] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูลตรัสวา ตัณหาอัน   
ซานไปในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติก"   
     คําวา  วิสตฺติกา ความวา ตัณหาชื่อวิสัตติกา เพราะอรรถวากระไร? ฯลฯ เพราะอรรถวา            
ซานไป กวางขวาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วิสัตติกา.   
     คําวา โลเก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก. คําวา พึงขามตัณหาอันซานไป   
ในอารมณตางๆ ในโลก ความวา พึงเปนผูมีสติขาม คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวง        
ซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงขามตัณหาอันซานไป          
ในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เราจักบอกความสงบในธรรมท่ีเราเห็นแลวอันประจักษ แกตน        
           แกทาน ท่ีบุคคลไดทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขาม     
           ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกได.   
     [๒๓๓] ขาแตพระองค ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจ        
           พระดํารัสของพระองคนั้น และสันติอันสูงสุดท่ีบุคคล             
           ทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอันซานไปใน        
           อารมณตางๆ ในโลกได.   
     [๒๓๔] คําวา ต ในอุเทศวา ต ฺจาห อภินนฺทามิ ความวา ซ่ึงพระดํารัส คือ ทางแหง              
ถอยคํา เทศนา  อนุสนธิของพระองค.   
     คําวา อภินนฺทามิ ความวา ขาพระองคยอมยินดี ชอบใจ เบิกบาน อนโุมทนา พอใจ   
ปรารถนา รักใคร ติดใจ เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ขาพระองคยอมชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น.        
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     คําวา มเหสี  ในอุเทศวา มเหสี สนฺติมุตฺตม ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคทรง   
แสวงหา เสาะหา คนหาซ่ึงสีลขันธใหญ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา มเหสี. พระผูมีพระภาคทรง              
แสวงหา เสาะหา คนหาซ่ึงสมาธิขันธใหญ ฯลฯ พระผูมีพระภาคเปนเทวดาลวงเทวดา ประทบ   
อยู ณ ท่ีไหน. พระนราสภประทับอยู ณ ท่ีไหน. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา มเหสี.   
     อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความสํารอกกเิลส ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวา สันติ ในอุเทศวา              
"สนฺติมุตฺตม".         
     คําวา อุตฺตม ความวา เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุดอยางยิ่ง เพราะ   
ฉะนั้นจึงช่ือวา มเหสี สนฺติมุตฺตม.            
     [๒๓๕] คําวา ท่ีบุคคลรูแจงแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป ความวา กระทําใหรูแจง คือ            
เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหรูแจง ... แจมแจงแลว สังขาร             
ท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไป     
เปนธรรมดา.             
     คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน เคร่ือง          
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูมีสติ.   
     คําวา จร ความวา เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง            
เยียวยา เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ท่ีรูแจงแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป.      
     [๒๓๖] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล เรียกวา ตัณหา    
อันซานไปในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติก".   
     คําวา วิสตฺติกา ความวา ตัณหาชื่อวิสัตติกา เพราะอรรถวากระไร? ฯลฯ เพราะอรรถวา             
ซานไป กวางขวาง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วิสตฺติกา.   
     คําวา  โลเก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก. คําวา พึงขามตัณหาอันซานไปใน   
อารมณตางๆ ในโลก ความวา พึงเปนผูมีสติขาม คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวง          
ซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงขามตัณหาอันซานไป          
ในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้นพราหมณนัน้จึงกลาววา    
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     ขาแตพระองคผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น              
และสันติอันสูงสุดท่ีบุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณ            
ตางๆ ในโลกได.         
     [๒๓๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรโธตกะ) ทานยอมรู             
           ธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนธรรมช้ันสูง ช้ันต่ํา และ        
           ช้ันกลางสวนกวาง ทานรูธรรมนี้วา เปนเคร่ืองของอยูในโลก   
           แลวอยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญ.   
     [๒๓๘] คําวา ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ความวา ทานยอมรู คือ ยอมรูแจง           
รูแจงเฉพาะ แทงตลอดธรรมอยางใดอยางหน่ึง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานยอมรูธรรมอยางใด         
อยางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา โธตกะ ในอุเทศวา "โธตกาติ ภควา".       
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโธตกะ.   
     [๒๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสอนาคตวา ช้ันสูง ในอุเทศวา "อุทธ อโธ ติริย ฺจาป   
มชฺเฌ"  ดังน้ี ตรัสอดีตวาช้ันตํ่า. ตรัสปจจบัุนวา ช้ันกลางสวนกวาง. อีกอยางหนึ่ง ตรัส        
สุขเวทนาวา ช้ันสูง. ตรัสทุกขเวทนาวา ช้ันต่ํา. ตรัสอทุกขมสุขเวทนาวา ช้ันกลางสวนกวาง.         
ตรัสกุศลธรรมวา ช้ันสูง. ตรัสอกุศลธรรมวา ช้ันตํ่า. ตรัสอพยากตธรรมวา ช้ันกลางสวนกวาง.         
ตรัสเทวโลกวา ช้ันสูง. ตรัสอบายโลกวา ช้ันต่ํา. ตรัสมนุษยโลกวา ช้ันกลางสวนกวาง. ตรัส          
อรูปธาตุวา ช้ันสูง. ตรัสกามธาตุวา ช้ันตํ่า. ตรัสรูปธาตุวา ช้ันกลางสวนกวาง. ตรัสสวน         
เบ้ืองบนตลอดถึงพื้นเทาวา ช้ันสูง. ตรัสสวนเบ้ืองตํ่าตลอดถึงปลายผมวา ช้ันต่ํา. ตรัสสวนกลาง     
วา ช้ันกลางสวนกวาง. เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ช้ันสูง ช้ันต่ํา และช้ันกลางสวนกวาง.             
     [๒๔๐] คําวา ทานรูแลวซ่ึงธรรมนั้นวา เปนเคร่ืองของในโลก ความวา รู คือ ทราบ           
เทียบเคียง พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฎวา ธรรมนี้เปนเคร่ืองของ ธรรมชาตินี้เปนเคร่ือง      
ขัดของ ธรรมชาตินี้เปนเคร่ืองผูกพัน  ธรรมนี้เปนเคร่ืองกังวล เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูแลว    
ซ่ึงธรรมนั้นวา เปนเคร่ืองของในโลก.           
     [๒๔๑] คําวา อยาไดทําแลวซ่ึงตัณหาเพือ่ภพนอยและภพใหญ ความวา รูปตัณหา   
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธรรมตัณหา.    
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     คําวา เพื่อภพนอยและภพใหญ ความวา ทานอยาไดทํา คือ อยาใหตณัหาเกิด อยาให              
เกิดพรอม อยาใหบังเกดิ อยาใหบังเกดิเฉพาะ จงละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี           
ซ่ึงตัณหา เพื่อภพนอยและภพใหญ คือ เพือ่กรรมภพ (กรรมวัฏ) เพื่อปุนัพภพ (วิปากวัฏ)   
เพื่อกามภพ (กามธาตุ) เพื่อกรรมภพ (กรรมวัฏ) เพื่อกามภพ เพื่อปุนัพภพ (วิปากวัฏ)  เพื่อ            
รูปภพ เพื่อกรรมภพ เพื่อวิปากวัฏอันใหเกดิใหมในรูปภพ เพื่ออรูปภพ เพื่อกรรมภพ เพื่อ              
วิปากวัฏ อันใหเกิดใหมในอรูปภพ เพื่อภพบอยๆ เพื่อคติบอยๆ เพื่ออุบัติบอยๆ เพื่อปฏิสนธิ        
บอยๆ เพื่อความเกิดแหงอัตภาพบอยๆ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา อยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอย             
และภพใหญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงเปนธรรมช้ันสูง ช้ันตํ่า   
           และช้ันกลางสวนกวาง. ทานรูธรรมนี้วา เปนเคร่ืองของ      
           ในโลกแลว อยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญ.   
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ นั่งประนมอัญชลีนมัสการ พระผูมีพระภาคประกาศวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.         
                จบ โธตกมาณวกปญหานิทเทส ท่ี ๕.   
                         ----------        
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                     อุปสีวมาณวกปญหานิทเทส     
                    วาดวยปญหาของทานอุปสีวะ   
     [๒๔๒] (ทานอุปสีวะทูลถามวา)               
           ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ไมอาศัยแลว ไมอาจ    
           ขามโอฆะใหญได. ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจกัษุ ขอพระองค   
           จงตรัสบอกอารมณท่ีขาพระองคไดอาศัยแลว พึงขามโอฆะนี้ได.   
     [๒๔๓] คําวา เอโก ในอุเทศวา เอโก อห สกฺก มหนฺตโมฆ ดังนี้ ความวา   
ขาพระองคไมมีบุคคลเปนเพื่อน หรือไมมีธรรมเปนเพื่อน. ขาพระองคอาศัยบุคคลหรืออาศัยธรรม       
แลว พึงขาม คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงกามโอฆะ ภวะโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ              
อวิชชาโอฆะ ใหญได เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูเดียว.   
     คําวา สกฺก คือ พระผูมีพระภาคเปนศากยราช พระผูมีพระภาคทรงผนวชจากศากย   
สกุล แมเพราะเหตุนี้ จึงช่ือวา สักกะ.         
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย แมเพราะเหตุนี้     
พระองคจึงช่ือวาพระสักกะ. พระองคมีทรัพยเหลานี้ คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล             
ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือ            
สติปฏฐาน ฯลฯ ทรัพยคือนพิพาน. พระผูมีพระภาคม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย ดวย           
ทรัพยรัตนะหลายอยางนี้ แมเพราะฉะนั้น พระองคจึงช่ือวา สักกะ.          
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคผูอาจ ผูองอาจ มีความสามารถ อาจหาญ ผูกลา ผูมี              
ความแกลวกลา กาวหนา ไมขลาด ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนี ละความกลัวความขลาด   
เสียแลว ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุนี้จึงช่ือวา เปนพระสักกะ เพราะ            
ฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ... โอฆะใหญได.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา "อิจจฺายสฺมา อุปสีโว" ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา               
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา อุปสีโว เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น.          
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานอุปสีวะทูลถามดังนี้.    
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     [๒๔๔] คําวา อนิสฺสิโต ในอุเทศวา "อนสฺิสิโต โน วิสหามิ ตาริตุ" ดงันี้   
ความวา ไมอาศัยบุคคลหรือไมอาศัยธรรมแลว.      
     คําวา ไมอาจ คือ ไมอุตสาหะ ไมอาจ ไมสามารถ.   
     คําวา ขาม คือ ขาม ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ   
ทิฏฐิโอฆะ อวชิชาโอฆะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมอาศัยแลวไมอาจขามได.   
     [๒๔๕] คําวา อารมฺมณ พรูหิ ในอุเทศวา "อารมฺมณ พรูหิ สมนฺตจกฺขุ" ความ   
วา ขอพระองคตรัส คือ บอก ... ประกาศซ่ึงอารมณ คือ ท่ียึดเหน่ียว ท่ีอาศัย ท่ีเขาไป             
อาศัย พระสัพพัญุตญาณ เรียกวา สมันตจักษุ ในคําวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษ,ุ              
พระผูมีพระภาคทรงเขา เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวย            
พระสัพพัญุตญาณนั้น.    
     พระตถาคตพระองคนั้น ไมทรงเห็นอะไรๆ นอยหน่ึงในโลกนี้ อนึ่ง ไมทรงรูอะไรๆ ท่ี             
ไมทรงรูแลว ไมมีเลย. พระตถาคต ทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวง. ธรรมชาติใดท่ีควรแนะนํามีอยู         
พระตถาคต ทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมชาตินั้น เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงช่ือวา มีพระสมันตจักษุ            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขอพระองคตรัสบอกอารมณ.   
     [๒๔๖] คําวา ย นิสฺสิโต ในอุเทศวา "ย นิสฺสิโต โอฆมิม ตเรยฺย" ดังนี้   
ความวา อาศัยบุคคล หรืออาศัยธรรมแลว.           
     คําวา พึงขามโอฆะนี้ได คือ พึงขาม ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซ่ึง               
กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา อาศัยอันใดแลวพึงขาม   
โอฆะนี้ได เพราะเหตุนัน้ พราหมณนัน้จึงกลาววา   
           ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ไมอาศัยแลว ไมอาจ    
           ขามโอฆะใหญได. ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจกัษุ ขอ          
           พระองคตรัสบอกอารมณท่ีขาพระองคไดอาศัยแลว พึงขามโอฆะ    
           นี้ได.      
     [๒๔๗] (พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา ดกูรอุปสีวะ)   
           ทานจงเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัยสมาบัติ    
           อันเปนไปวา อะไรๆ นอยหนึ่งไมมีดังนี้แลว จงขามโอฆะเถิด.    
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           ทานจงละกามท้ังหลาย เวนจากความสงสัยท้ังหลาย พิจารณาดู       
           ความส้ินไปแหงตัณหาตลอดคืนและวันเถิด.   
     [๒๔๘] คําวา ทานจะเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ ความวา พราหมณนัน้               
ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ โดยปกติ ไมรูวาเปนท่ีอาศัยวาสมาบัตินี้เปนท่ีอาศัยของเรา. พระผูมี   
พระภาคยอมตรัสบอกสมาบัติเปนท่ีอาศัยและธรรมเปนทางท่ีออกยิ่งข้ึนไป แกพราหมณนั้นวา            
ทานเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัติแลว จงเพงด ูคือ ตรวจดู พนิิจดู   
พิจารณาดู ซ่ึงธรรม คือ จิตและเจตสิกท่ีเกดิในสมาบัตินัน้ โดยความเปนธรรมไมเท่ียง เปน           
ทุกข เปนโรค เปนฝ เปนลูกศร เปนความลําบาก เปนอาพาธ เปนของชํารุด เปนเสนียด   
เปนอุบาทว เปนของไมสําราญ เปนภยั เปนอุปสรรค เปนของหวั่นไหว เปนของทําลาย   
เปนของไมยั่งยืน เปนของไมมีท่ีตานทานเปนของไมมีท่ีเรน เปนของไมเปนสรณะ เปนของ          
ไมเปนท่ีพึ่ง เปนของวาง เปนของเปลาเปนของสูญ เปนอนัตตา เปนโทษ เปนวิปริฌามธรรม           
เปนของไมมีแกนสาร เปนมูลแหงทุกข เปนของไมเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนดังเพชฌฆาต              
เปนธรรมอันปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อมาร เปนของมีชาติเปนธรรมดา เปนของมีชราเปนธรรมดา          
เปนของมีพยาธิเปนธรรมดา เปนของมีมรณะเปนธรรมดา เปนของมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส              
และอุปายาสเปนธรรมดา เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา เปนของมีความดับเปนธรรมดา เปน   
ของไมนาพอใจ เปนของมีอาทีนพโทษ เปนของไมมีเคร่ืองสลัดออก.            
     คําวา มีสติ ความวา ความระลึก ความตามระลึก ความระลึกเฉพาะ ฯลฯ ความ   
ระลึกชอบ นี้เรียกวา สติ.   
     พราหมณนัน้ผูเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบ            
ดวยสตนิี้ ตรัสวา มีสติ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ.         
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้โดยช่ือวา อุปสีวะ ในอุเทศวา อุปสีวาติ ภควา ดงันี้.          
คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะ             
ฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.   
     [๒๔๙] คําวา อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา อะไรๆ นอยหน่ึง ไมมีดังนีแ้ลว จงขาม   
โอฆะเถิด ดังนี้ ความวา อากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวาอะไรๆ นอยหน่ึงยอมไมมี.              
อากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา อะไรๆ นอยหน่ึงยอมไมมี เพราะเหตุไร. พราหมณ    
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นั้นเปนผูมีสติ เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้นแลว ไมยังวิญญาณนัน้นั่น            
แหละใหเจริญ ใหเปนแจง ใหหายไป ยอมเห็นวาอะไรๆ นอยหนึ่งยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น            
จึงช่ือวา อากญิจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา อะไรๆ นอยหน่ึงยอมไมมี. ทานจงอาศัย              
คือ เขาไปอาศัยสมาบัตินั้น ทําใหเปนอารมณ ใหเปนเคร่ืองหนวงเหนีย่ว แลวจงขาม ขามข้ึน       
ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐโิอฆะ อวิชชาโอฆะเถิด. เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา อะไรๆ นอยหน่ึงยอมไมมีดังนี้แลว ขามโอฆะเถิด.     
     [๒๕๐] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา กาเม ปหาย วิรโต กถาหิ ดังนี้ ความ   
วา กามมี ๒ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้              
เรียกวา กิเลสกาม.      
     คําวา ละกามท้ังหลาย ความวา กําหนดรูวัตถุกามทั้งหลาย ละ สละ บรรเทา ทําให   
ส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงกิเลสกามท้ังหลาย เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ละกามท้ังหลาย.   
     วิจิกจิฉาเรียกวา ความสงสัย ในอุเทศวา วิรโต กถาหิ. ความสงสัยในทุกข ฯลฯ   
ความท่ีจิตคร่ันคราม ใจสนเทห งด เวน ขาด ออก สลัด หลุดพน ไมเกี่ยวของดวยความ               
สงสัย ยอมมีใจทําใหปราศจากเขตแดนอยู แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา เวนจากความ           
สงสัยท้ังหลาย.          
     อีกอยางหนึ่ง งด เวน เวนขาด ออก สลัด หลุดพน ไมเกี่ยวของดวยดิรัจฉาน   
กถา ๓๒ ประการ ยอมมีใจทําใหปราศจากเขตแดนอยู แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา              
เวนจากความสงสัยท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ละกามท้ังหลายแลว เวนจากความสงสัย              
ท้ังหลาย.               
     [๒๕๑] รูปตัณหา สัทททัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา "ตณฺหกฺขย รตฺตมหาภิปสฺส" ดงันี้.              
     กลางคืนช่ือวา รัตตะ. กลางวันช่ือวา อหะ. ทานจงดู คือ พิจารณา แลดู ตรวจดู   
พินิจ พจิารณา ซ่ึงความส้ินไปแหงตัณหา คือ ความส้ินแหงราคะ โทสะ โมหะ คติ อุปบัติ   
ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฎฎะ ท้ังกลางคืนกลางวัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา จงพิจารณาดูความ   
ส้ินแหงตัณหาตลอดกลางคืนและกลางวัน. เพราะเหตุนัน้  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           ทานจงเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัย           
           สมาบัติอันเปนไปวา อะไรๆ นอยหนึ่งไมมี. ดังนีแ้ลว         
           จงขามโอฆะเถิด ทานจงละกามท้ังหลายแลว เวนจาก               
           ความสงสัยท้ังหลาย พิจารณาดูความสิ้นไปแหงตัณหาตลอด           
           คืนและวันเถิด.   
     [๒๕๒] (ทานอุปสีวะทูลถามวา)               
           ผูใดปราศจากความกาํหนัดในกามท้ังปวง ละสมาบัติอ่ืน             
           อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปในสัญญาวิโมกข             
           อยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว พึงดํารงอยูในอากิญ       
           จัญญายตนสมาบัตินัน้หรือหนอ.          
     [๒๕๓] คําวา สพฺเพสุ ในอุเทศวา "สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค" ดังนี ้ความวา   
ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา สพฺเพสุ           
นี้ เปนเคร่ืองกลาวรวม. โดยอุทานวา กาเมสุ กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลส   
กาม ๑. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม.   
     คําวา ผูใดปราศจากความกําหนดัในกามท้ังปวง ความวา ผูใดปราศจากความกําหนัด   
คือ สละ คาย ปลอย ละ สละคืน ขมความกําหนดัในกามท้ังปวง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา   
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังปวง.             
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา อุปสีโว เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา เปน   
เคร่ืองกลาวดวยความรัก คําวา อุปสีโว เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานอุปสีวะทูลถามวา.    
     [๒๕๔] คําวา ละสมาบัตอ่ืิน อาศัยอากญิจัญญายตนสมาบัติ ความวา ละ เวน สละ   
ลวง กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงสมาบัติ ๖ ช้ันตํ่าแลว อาศัย คือ แอบอิง เขามา เขามาพรอม           
ชอบใจ นอมใจไปสูอากิญจญัญายตนสมาบัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ละสมาบัติอ่ืน อาศัย   
อากิญจัญญายตนสมาบัติ.   
     [๒๕๕] คําวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง ความวา สัญญาสมาบัติ ๗ ทาน   
กลาววา สัญญาวิโมกข. บรรดาสัญญาสมาบัตินั้น อากิญจัญญายตนสมาบัติเปนวิโมกขเลิศ    
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ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดมและอยางยิ่ง. นอมใจไป ในสัญญาวิโมกขอยางยิง่ เลิศ               
ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม อยางยิง่ ดวยอธิมุตติวิโมกข คือ นอมใจไปในสัญญา               
วิโมกขนั้น ปลอยใจไปในสัญญาวิโมกขนัน้ ประพฤติในสัญญาวิโมกข มากอยูในสัญญาวิโมกข            
หนักอยูในสัญญาวิโมกข เอนไปในสัญญาวิโมกข โอนไปในสัญญาวิโมกข เง้ือมไปในสัญญา   
วิโมกข มีสัญญาวิโมกขนั้นเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขเปน           
อยางยิ่ง.              
     [๒๕๖] คําวา ติฏเ นุ ในอุเทศวา "ติฏเ นุ โส ตตฺถ อนานุยายี" ดังนี้   
เปนคําถามดวยความสงสัย เปนคําถามสองแง ไมเปนคําถามสวนเดียววา เร่ืองนั้นเปนอยางนี้          
หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้ เร่ืองนี้เปนไฉนหนอแล หรือเปนอยางไร เพราะฉะนัน้ จึง             
ช่ือวา พึงดํารงอยูหรือหนอ.   
     คําวา ตตฺถ คือ ในอากิญจญัญายตนสมาบัติ.     
     คําวา อนานุยายี ความวา ไมหวัน่ไหว คือ ไมพร่ันพรึง ไมไปปราศ ไมอันตรธาน   
ไป ไมเส่ือมไป. อีกอยางหนึง่ ไมกําหนัด ไมขัดเคือง ไมหลง ไมมัวหมอง เพราะฉะนัน้               
จึงช่ือวา ผูนั้นไมมีความหวัน่ไหว พึงดํารงอยูในอากิญจญัญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ. เพราะ         
เหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา   
           ผูใดปราศจากความกาํหนัดในกามท้ังปวง ละสมาบัติอ่ืน             
           อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปในสัญญาวิโมกข             
           อยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว พึงดํารงอยูในอากิญ       
           จัญญายตนสมาบัตินัน้หรือหนอ.          
     [๒๕๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรอุปสีวะ)   
           ผูใดปราศจากความกาํหนัดในกามท้ังปวง ละสมาบัติอ่ืน             
           อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปในสัญญาวิโมกข             
           อยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหว่ันไหว พึงดํารงอยูในสัญญา       
           วิโมกขนั้น.   
     [๒๕๘] คําวา สพฺเพสุ ในอุเทศวา "สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค" ดังนี ้ความ   
วา ... ไมมีสวนเหลือ. คําวา "สพฺเพสุ" นี้ เปนเคร่ืองกลาวรวม.     
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     โดยอุทานวา กาเมสุ กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กเิลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้   
เรียกวา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กเิลสกาม.   
     คําวา ผูใดปราศจากความกําหนดัในกามท้ังปวง ความวา ผูใดปราศจากความกําหนัด ...   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูใดปราศจากความกําหนดัในกามท้ังปวง.              
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา อุปสีวะ ในอุเทศวา "อุปสีวาติ ภควา"           
ดังนี้.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาค ตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.           
     [๒๕๙] คําวา ละสมาบัตอ่ืิน อาศัยอากญิจัญญายตนสมาบัติ ความวา ละเวน นอมใจ   
ไปสูอากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ละสมาบัติอ่ืน อาศัยอากิญจัญญายตน              
สมาบัติ.               
     [๒๖๐] คําวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง ความวา สัญญาสมาบัติ ๗ ทาน   
กลาววา สัญญาวิโมกข ... มีสัญญาวิโมกขนั้นเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นอมใจไปใน          
สัญญาวิโมกข เปนอยางยิ่ง.   
     [๒๖๑] คําวา ติฏเยยฺ ในอุเทศวา "ติฏเยฺย โส ตตฺถ อนานุยายี" ดังนี้ ความ   
วา พึงต้ังอยูหกหม่ืนกัป. คําวา ตตฺถ คือ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ คําวา อนานยุายี   
ความวา ไมหวั่นไหว ... เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูใน           
อากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น. เพราะเหตุนัน้พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา         
           ผูใดปราศจากความกาํหนัดในกามท้ังปวง ละสมาบัติอ่ืน             
           อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปแลวในสัญญา               
           วิโมกขอยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูใน      
           อากิญจญัญายตนสมาบัตินั้น.            
     [๒๖๒] ถาผูนั้นไมมีความหว่ันไหว พึงดํารงอยูในสมาบัตินั้น. ขาแต   
           พระองคผูมีพระสมันตจักษุ ผูนัน้เปนผูพนแลว มีความเยน็   
           พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละแมมากป. วิญญาณของบุคคล           
           เชนนั้นพึงมีหรือ?    
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     [๒๖๓] คําวา ติฏเ เจ โส ในอุเทศวา "ตฏิเ เจ โส ตตฺถ อนานุยายี"   
ดังนี้ ความวา ถาผูนั้นพึงดํารงอยูหกหม่ืนกปั.   
     คําวา ตตฺถ คือ ในอากิญจญัญายตนสมาบัติ.     
     คําวา อนานุยายี ความวา ไมหวัน่ไหว ... ไมเศราหมอง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
ถาผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยู ในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น.     
     [๒๖๔] คําวา ปูคมฺป วสฺสาน ในอุเทศวา "ปูคมฺป วสฺสาน สมนฺตจกขฺุ" ดังนี้   
ความวา แมมากป คือ แมหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป หลายรอยกัป   
หลายพันกัป หลายแสนกัป. พระสัพพัญุตญาณ เรียกวา สมันตจักษุ ในคําวา ขาแตพระ   
องคผูมีพระสมันตจักษุ ฯลฯ เหตุนั้นพระตถาคต จึงช่ือวา มีพระสมันตจกัษุ เพราะฉะนั้น             
จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ... แมมากป.   
     [๒๖๕] คําวา ผูนั้นเปนผูพนแลว มีความเย็น พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละ วิญญาณ             
ของบุคคลเชนนั้นพึงมีหรือ ความวา ผูนัน้ถึงความเปนผูเย็น ยั่งยืน เปนผูเท่ียง ไมมีความ     
แปรปรวนเปนธรรมดา ในสมาบัตินั้นนั่นแหละ พึงตั้งอยูในสมาบัตินัน้นั่นแหละเท่ียงแท.              
     อีกอยางหนึ่ง พราหมณนั้นยอมถามถึงความเท่ียงแท และความขาดสูญของบุคคลผู   
บังเกิดในอากญิจัญญายตนภพวา วิญญาณของผูนั้นพึงเคล่ือนไป พึงขาดสูญ พินาศไป ไมพึงมี             
ปฏิสนธิวิญญาณไมพึงเกิดในกามธาตุ ในรูปธาตุ หรือในอรูปธาตุดังน้ี หรือวายอมถามถึง               
ปรินิพพานและปฏิสนธิของบุคคลผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพวา บุคคลนั้น ยอมปรินิพพาน              
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในอากิญจัญญายตนภพนัน้นัน่แหละ หรือวาวิญญาณของบุคคลนั้น   
พึงเคล่ือนไป พึงเกิดปฏิสนธิวิญญาณในกามธาตุ รูปธาตุ หรืออรูปธาตุอีก.     
     คําวา ตถาวธิสฺส ความวา ของบุคคลชนิดอยางนัน้ คือ ของบุคคลเชนนั้น ผูดํารง   
อยูดังนัน้ ผูมีประการดังนัน้ ผูมีสวนดังนั้น ผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพ เพราะฉะน้ัน        
จึงช่ือวา ผูนั้นเปนผูพนแลว มีความเยน็ พึงมีในสมาบัตินัน่แหละ วิญญาณของบุคคลเชนนั้น       
พึงมีหรือ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้จึงกลาววา.   
           ถาผูนั้นไมมีความหวัน่ไหว พึงดํารงอยูในสมาบัตนิั้น. ขาแต   
           พระองคผูมีพระสมันตจักษุ ผูนัน้เปนผูพนแลว มีความเยน็    
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           พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละแมมากป. วิญญาณของบุคคล           
           เชนนั้นพึงมีหรือ?   
     [๒๖๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรอุปสีวะ)   
           เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม ยอมถึงความไมมี ไม             
           เขาถึงความนับ ฉันใด มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึง            
           ความไมมี ไมเขาถึงความนับ ฉันนัน้.   
     [๒๖๗] เปลวไฟตรัสวา อัจจิ ในอุเทศวา "อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺต" ดังนี้   
ลมทิศตะวันออก ลมทิศตะวนัตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมมีธุลี ลมไมมีธุลี ลมเย็น ลมรอน               
ลมแรง ลมบาหมู ลมแตปกนก ลมแตปกครุฑ ลมแตใบตาล ลมแตพัด ช่ือวา วาตา.   
     คําวา ดับแลวเพราะกําลังลม ความวา ดบั คือ สูญหาย หายไป ส้ินไป หมดไป   
หมดส้ินไปแลวเพราะกําลังลม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม ... ฉันใด.         
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้โดยช่ือวา อุปสีวะ ในอุเทศวา "อุปสีวาติ ภควา" ดังนี้.        
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยความเคารพ ฯลฯ พระนามวา ภควา นี้ เปน   
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.   
     [๒๖๘] คําวา อตฺถ ปเลติ ในอุเทศวา อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข ดังนี้   
ความวา ยอมดบัไป คือ ถึงความส้ินไป ถึงความหมดไป ดบัไป สงบไป ระงับไป.   
     คําวา ไมเขาถึงความนับ ความวา ไมเขาถึงความนับ คือ ไมเขาถึงความอาง ความ              
คาดคะเน ความบัญญัติวา เปลวไฟน้ันไปสูทิศช่ือโนนแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมถึง            
ความไมมี ไมเขาถึงความนับ.   
     [๒๖๙] คําวา เอว ในอุเทศวา "เอว มุนิ นามกายา วิมุตโฺต" ดังนี้ เปนเคร่ือง   
ยังอุปมาใหถึงพรอม.    
     ญาณ ตรัสวา โมนะ ในคําวา มุนี. ฯลฯ มุนีนั้นลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปนเคร่ือง               
ของและตัณหาเปนดังวาขาย.   
     คําวา พนแลวจากนามกาย ความวา มุนนีั้นพนจากนามกายและรูปกายกอนแลวโดย   
ปกติ คือ มุนีนัน้ละนามกายและรูปกายแลว ดวยการละ คือ ความลวงและความขม ดวย    
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องคนั้นๆ อาศัยพระผูมีพระภาคแลวไดอริยมรรค ๔ เพราะเปนผูไดอริยมรรค ๔ จึงกาํหนดรู            
นามกายและรูปกาย เพราะเปนผูกําหนดรูนามกายและรูปกาย จึงพน คือ พนวิเศษจากนามกาย   
และรูปกายดวยความพนวิเศษสวนเดียว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มุนีพนแลวจากนามกาย ...              
ฉันนั้น.   
     [๒๗๐] คําวา ยอมถึงความไมมี ในอุเทศวา "อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข" ดังนี้   
ความวา มุนนีัน้ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพานธาตุ คือ ปรินิพพานแลวดวยอนุปา            
ทิเสสปรินิพพานธาตุ.    
     คําวา ยอมไมเขาถึงความนับ ความวา มุนีนั้นยอมไมเขาถึงความนับ คือ ไมเขาถึง           
ความอาง ความคาดคะเน ความบัญญัติวา เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร   
เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา เปนมนุษย เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตว         
มีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือวาเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช มุนีนั้นไมมี      
เหตุ ไมมีปจจยั ไมมีการณเคร่ืองใหถึงการนับ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ยอมถึงความไมมี ไม      
เขาถึงความนบั เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม ยอมถึงความไมมี ไมเขา         
           ถึงความนับ ฉันใด. มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึงความ           
           ไมมี ไมเขาถึงความนับ ฉันนั้น.     
     [๒๗๑] มุนนีั้นเปนผูดับไปแลว หรือมุนนีั้นยอมไมมี หรือวามุนนีั้น   
           เปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเท่ียง. ขอพระองคผูเปนพระ   
           มุนี โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวยด ีพระองค         
           ทรงทราบธรรมน้ันแลวแทจริง.          
     [๒๗๒] คําวา มุนีนัน้เปนผูดับไปแลว หรือมุนีนั้นยอมไมมี ความวา มุนีนั้นเปนผู         
ดับไปแลว หรือวามุนีนัน้ยอมไมมี คือ มุนีนั้นดับแลว ขาดสูญแลว หายไปแลว เพราะฉะน้ัน         
จึงช่ือวา มุนนีัน้เปนผูดับไปแลว หรือมุนนีัน้ยอมไมมี.              
     [๒๗๓] คําวา หรือวามุนนีั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเท่ียง ความวา หรือวามุนี        
นั้นเปนผูยั่งยนื คือ เปนผูเท่ียง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงต้ังอยูเท่ียงแทในอากิญ -  
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จัญญายตนภพนั้นนั่นแหละ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา หรือมุนีนั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปน          
ผูเที่ยง.              
     [๒๗๔] คําวา ต ในอุเทศวา ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรห ิดังนี้ ความวา ขาพระองค              
ยอมทูลถาม ทูลขอ ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหทรงประสาทปญหาใด.   
     ญาณ ทานเรียกวา โมนะ ในคําวา มุนี ฯลฯ มุนีนั้นลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปน   
เคร่ืองของและตัณหาเปนดังวาขาย.              
     คําวา ขอพระองคจงตรัสบอก ... ดวยดี ความวา ขอพระองคจงตรัสบอก ... ขอจง   
ทรงประกาศดวยดี เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขอพระองคผูเปนมุนี โปรดตรัสบอกปญหานั้นแก             
ขาพระองคดวยดี.       
     [๒๗๕] คําวา พระองคทรงทราบธรรมน้ันแลวแทจริง ความวา พระองคทรงทราบ คือ   
ทรงรู ทรงเทียบเคียง ทรงพิจารณา ทรงใหแจมแจง ทรงใหปรากฎแลวแทจริง เพราะฉะน้ัน               
จึงช่ือวา พระองคทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา              
           มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว หรือมุนนีั้นยอมไมมี หรือวามุนีนัน้   
           เปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเท่ียง. ขอพระองคผูเปนพระมุนี   
           โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวยดี. พระองคทรง          
           ทราบธรรมนั้นแลวแทจริง.             
     [๒๗๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรอุปสีวะ)   
           บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ. ชนท้ังหลายพึงวาบุคคล      
           นั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น. เม่ือธรรม      
           ท้ังปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว แมทางแหงถอยคําท้ังปวง       
           บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว.              
     [๒๗๗] คําวา บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ ความวา บุคคลผูดับไปแลว คือ   
ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมไมมี ยอมไมปรากฎ ยอมไมประจักษประมาณ              
แหงรูป ประมาณแหงเวทนา ประมาณแหงสัญญา ประมาณแหงสังขารประมาณแหงวิญญาณ   
ประมาณแหงรูปเปนตนนั้น อันบุคคลผูดับไปแลว ละไดแลว ตัดขาดแลว ใหสงบแลว    
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ระงับแลว ทําใหไมอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลผู           
ดับไปแลวยอมไมมีประมาณ.   
     พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา อุปสีวะ ในอุเทศวา อุปสีวาติ              
ภควา ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ      
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.            
     [๒๗๘] คําวา ชนท้ังหลายพึงวาบุคคลน้ันดวยกิเลสใด กิเลสนั้นกไ็มมีแกบุคคลนัน้              
ดังนี้ ความวา ชนท้ังหลายพึงวา (บุคคลนัน้) ดวยราคะ ดวยโทสะ ดวยโมหะ ดวยมานะ   
ดวยทิฏฐิ ดวยอุทธัจจะ ดวยวิจิกจิฉา ดวยอนุสัยใดวา บุคคลน้ันเปนผูกาํหนัด เปนผูขัดเคือง     
เปนผูหลง เปนผูมีมานะผูกพัน เปนผูถือม่ัน เปนผูถึงความฟุงซาน เปนผูถึงความไมตกลง      
หรือวาเปนผูถือกําลังอภิสังขารเหลานั้น บุคคลนั้นละเสียแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูละอภสัิงขาร   
เสียแลว ชนท้ังหลายพึงวาโดยคติดวยเหตใุดวา บุคคลนัน้ผูเกิดในนรก เปนผูเกิดในกําเนิด          
ดิรัจฉาน เปนผูเกิดในปตติวสัิย เปนมนษุย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป          
เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือวาเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช บุคคล      
นั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะอันเปนเคร่ืองใหชนท้ังหลายพึงวา พึงกลาว พึงพดูถึงได     
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชนท้ังหลายพึงวาบุคคลนั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น.       
     [๒๗๙] คําวา เม่ือธรรมท้ังปวงอันบุคคลน้ันถอนเสียแลว ความวา เม่ือธรรมท้ังปวง               
คือ เม่ือขันธ อายตนะ ธาตุ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ท้ังปวง อันบุคคล   
นั้นถอนข้ึนแลว คือ ถอนข้ึนพรอมแลว ฉุดข้ึนแลว ฉุดข้ึนพรอมแลว เพกิข้ึนแลว เพิกข้ึน         
พรอมแลว ละขาดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลว   
ดวยไฟคือ ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือธรรมท้ังปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว.   
     [๒๘๐] คําวา ทางแหงถอยคําท้ังปวง บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว ความวา กิเลส ขันธ และ            
อภิสังขาร ตรัสวา ทางแหงถอยคํา. ถอยคํา ทางแหงถอยคํา ช่ือ ทางแหงช่ือ นิรุตติ ทางแหง          
นิรุตติ บัญญัติ ทางแหงบัญญัติ อันบุคคลนั้นถอนข้ึนแลว ถอนข้ึนพรอมแลว ฉุดข้ึนแลว             
ฉุดข้ึนพรอมแลว เพิกข้ึนแลว เพิกข้ึนพรอมแลว ละขาดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับ              
แลว ทําใหไมอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา แมทางแหง              
ถอยคําท้ังปวง บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ. ชนท้ังหลายพึงวาบุคคล      
           นั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น. เม่ือธรรม      
           ท้ังปวง อันบุคคลนั้นถอนเสียแลว แมทางแหงถอยคํา             
           ท้ังปวง บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว.      
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค ประกาศ   
วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของพวกขาพระองค. ขาพระองคเปน            
สาวก ดังนี้.            
                  จบอุปสีวมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๖.   
                         ----------       
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                     นันทมาณวกปญหานิทเทส       
                   วาดวยปญหาของทานพระนันทะ   
     [๒๘๑] (ทานพระนันทะทูลถามวา)              
           ชนท้ังหลายยอมกลาวกันวา มุนีท้ังหลายมีอยูในโลกนี้. ขอนี้   
           นั้นเปนอยางไร? ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบ        
           ดวยญาณวาเปนมุนี หรือวายอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวย     
           ความเปนอยูวาเปนมุนี?             
     [๒๘๒] คําวา สนฺติ ในอุเทศวา สนฺติ โลเก มุนโย ดังนี้ ความวา ยอมมี คือ   
ยอมปรากฏ ยอมประจักษ.   
     คําวา ในโลก ความวา ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก.   
     คําวา มุนีท้ังหลาย ความวา อาชีวก นิครนถ ชฎิล ดาบส ช่ือวา มุนี เพราะ   
ฉะนั้นจึงช่ือวา มุนีท้ังหลายมีอยูในโลก.       
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา นนฺโท ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา นนฺโท เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น             
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ทานพระนันทะทูลถามวา.    
     [๒๘๓] คําวา ชนท้ังหลาย ในอุเทศวา ชนา วทนฺติ ตยิท กถสุ ดังนี้ คือ กษัตริย               
พราหมณ แพศย ศูทร บรรพชิต เทวดา และมนุษย.     
     คําวา ยอมกลาว ความวา ยอมกลาว คือ ยอมพูด ยอมแสดง ยอมบัญญัติ.   
     คําวา ตยิท กถสุ เปนคําถามดวยความสงสัย เปนคําถามดวยความเคลือบแคลง เปน   
คําถามสองแง ไมเปนคําถามโดยสวนเดียววา เร่ืองนี้เปนอยางนี้หนอแล หรือไมเปนอยางนี?้         
เร่ืองนี้เปนไฉนหนอแล หรือเปนอยางไร? เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ชนท้ังหลายยอมกลาวกัน ...        
ขอนี้นั้นเปนอยางไร?   
     [๒๘๔] คําวา ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวยญาณวาเปนมุนีหรือ ความวา             
ชนท้ังหลายยอมกลาว คือ ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติซ่ึงบุคคลผูเขาไป เขา            
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ไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยญาณอนัสัปยุตดวยสมาบัติ ๘             
หรือดวยญาณ คือ อภิญญา ๕ วาเปนมุนี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนท้ังหลายยอมกลาวซ่ึง             
บุคคลผูประกอบดวยญาณวาเปนมุนี.               
     [๒๘๕] คําวา หรือวาชนทั้งหลายยอมกลาวซ่ึงบุคคลผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปน            
มุนี ความวา หรือวาชนท้ังหลายยอมกลาววา ... ประกอบดวยความเพยีรของบุคคลผูเปนอยู           
เศราหมอง ผูทํากิจท่ีทําไดยากยิ่งยวดหลายอยางวาเปนมุนี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา หรือวาชน       
ท้ังหลายยอมกลาวซ่ึงบุคคลผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปนมุนี. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้       
จึงกลาววา             
           ชนท้ังหลายยอมกลาวกันวา มุนีท้ังหลายมีอยูในโลก. ขอนี้    
           นั้นเปนอยางไร? ชนท้ังหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบ        
           ดวยญาณวาเปนมุนี หรือวายอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวย     
           ความเปนอยูวาเปนมุนี?             
     [๒๘๖] ดูกรนันทะ ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวย          
           ทิฏฐิ ดวยสุตะ ดวยญาณ วาเปนมุนี. เรายอมกลาววา          
           ชนเหลาใดกําจดัเสนาเสียแลว เปนผูไมมีทุกข ไมมีความ       
           หวังเท่ียวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี.    
     [๒๘๗] คําวา น ทิฏ ิยา ในอุเทศวา น ทิฏ ิยา น สุติยา น าเณน ดังนี้   
ความวา ทานผูฉลาดยอมไมกลาวดวยความหมดจดดวยความเห็น.               
     คําวา น สุตยิา ความวา ไมกลาวดวยความหมดจด ดวยการฟง.           
     คําวา น าเณน ความวา ไมกลาวแมดวยญาณอันสัมปยุตดวยสมาบัติ ๘ ไมกลาว   
ดวยญาณอันผิด เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิ ดวยสุตะ   
ดวยญาณ.   
     [๒๘๘] คําวา กุสลา ในอุเทศวา มุนีธ นนฺท กุสลา วทนฺติ ดังน้ี ความวา ทาน   
ผูฉลาดในขันธ ทานผูฉลาดในธาตุ ทานผูฉลาดในอายตนะ ทานผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ทาน             
ผูฉลาดในสติปฏฐาน ทานผูฉลาดในสัมมัปปธาน ทานผูฉลาดในอิทธิบาท ทานผูฉลาดใน    
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อินทรีย ทานผูฉลาดในพละ ทานผูฉลาดในโพชฌงค ทานผูฉลาดในมรรค ทานผูฉลาดในผล   
ทานผูฉลาดในนิพพาน. ทานผูฉลาดเหลานั้น ยอมไมกลาว ... ผูประกอบดวยความหมดจดดวย           
ความเหน็ ดวยความหมดจดดวยการฟง ดวยความหมดจดดวยญาณอันสัมปยุตดวยสมาบัติ ๘   
หรือดวยญาณอันผิด วาเปนมุนี เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ดกูรนันทะ ทานผูฉลาด ... กลาว ...         
วาเปนมุนี.            
     [๒๘๙] คําวา เรายอมกลาวชนเหลาใดกาํจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีความทุกข ไมมี             
ความหวัง เท่ียวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี ความวา เสนามารตรัสวา เสนา. กายทุจริตเปน   
เสนามาร วจีทุจริตเปนเสนามาร มโนทุจริตเปนเสนามาร ราคะเปนเสนามาร โทสะเปนเสนา   
มาร โมหะเปนเสนามาร ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา   
ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดหูม่ิน   
ทาน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความ   
เรารอนท้ังปวง ความเดือดรอนท้ังปวง อกสุลาภิสังขารท้ังปวง เปนเสนามาร.   
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา   
           กามทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๑ ของทาน. ความไมยินดีทาน       
           กลาววาเปนเสนาท่ี ๒ ของทาน. ความหวิและความกระหาย          
           ทานกลาววาเปนเสนาที่ ๓ ของทาน. ตัณหาทานกลาววาเปน     
           เสนาท่ี ๔ ของทาน. ถ่ินมิทธะทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๕        
           ของทาน. ความขลาดทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๖ ของทาน.          
           วิจิฉิจฉาทานกลาววาเปนเสนาท่ี ๗ ของทาน. ความลบหลู       
           ความกระดางทานกลาววาเปนเสนาที่ ๘ ของทาน. ลาภ ความ       
           สรรเสริญ สักการะ ยศท่ีไดมาผิด ก็เปนเสนา. ความยก            
           ตนและการขมผูอ่ืนก็เปนเสนา. นี้เสนามารของทาน (เปน        
           มารไมปลอยทานใหพนอํานาจไป) เปนผูประหารทานผูมี         
           ธรรมดํา. คนไมกลายอมไมชนะเสนานั้นได. คนกลายอม           
           ชนะได คร้ันชนะแลวยอมไดความสุข ดังนี้.   
     เสนามารท้ังปวง กิเลสท้ังปวง ชนเหลาใดชนะแลว ใหแพ ทําลาย กําจัดใหเบือนหนา   
หนีแลวดวยอริยมรรค ๔ ในกาลใด ในกาลนั้น ชนเหลานัน้ เรากลาววาผูกําจัดเสนาเสียแลว.            
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     คําวา อนิฆา ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลา   
ภิสังขารท้ังปวง เปนความทุกข. ความทุกขเหลานั้น ชนเหลาใดละขาด ตัดขาด สงบ ระงับแลว          
ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ชนเหลานั้น ตรัสวา ผูไมมีความทุกข.              
     ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวา ความหวัง ในคําวา   
นิราสา ดังนี้. ความหวังคือ ตัณหานี้ ชนเหลาใดละขาด ... เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ชน               
เหลานั้น ตรัสวา ผูไมมีความหวัง.             
     คําวา เรากลาววา ชนเหลาใดกําจดัเสนาเสียแลว ไมมีทุกข ไมมีความหวัง เท่ียวไป             
ชนเหลานั้นเปนมุนี ความวา เรายอมกลาว ... ยอมประกาศวา ชนเหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพ        
กําจัดเสนาเสียแลว ไมมีทุกข ไมมีความหวงั ยอมเท่ียวไป คือ เปล่ียนอิริยาบถ เปนไป              
รักษา บํารุง เยยีวยา ชนเหลานั้นเปนมุนีในโลก เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา เรายอมกลาววา              
ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีทุกข ไมมีความหวัง เท่ียวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี.        
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา          
           ดูกรนนัทะ ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวย          
           ทิฏฐิ ดวยสุตะ ดวยญาณวา เปนมุนี. เรายอมกลาววา          
           ชนใดกาํจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีทุกข ไมมีความหวัง        
           เท่ียวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี.        
     [๒๙๐] (ทานพระนนัทะทูลถามวา)              
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด            
           ดวยการเห็นและการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวย            
           มงคลหลายชนิดบาง. (ขาแตพระผูมีพระภาค) ผูนริทุกข         
           สมณพราหมณเหลานัน้เปนผูสํารวมแลว ประพฤตอิยูในทิฏฐิ       
           นั้น ไดขามแลวซ่ึงชาติและชราบางหรือ? ขาแตพระผูมี      
           พระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคโปรด            
           ตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด.    
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     [๒๙๑] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา เยเกจเิม สมณพฺราหฺมณา เส ดังนี้ ความวา   
ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ. คําวา เยเกจิ            
นี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเขาถึงการบวช คือ ถึงพรอมดวยการบวช              
ภายนอกพุทธศาสนาน้ี ชื่อวาสมณะ. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ ช่ือวา พราหมณ.        
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา สมณพราหมณ.               
     บทวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา นนฺโท ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา นนฺโท เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น.            
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ทานพระนันทะทูลถามวา.    
     [๒๙๒] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟงบาง ความวา ยอมกลาว   
คือ ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความ   
บริสุทธ์ิ ความพน ความพนวเิศษ ความพนรอบ ดวยการเห็นบาง ... ดวยการสดับบาง ... ดวยการ       
เห็นและการสดับบาง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและดวยการ   
สดับบาง.               
     [๒๙๓] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง ความวา ยอมกลาว ...   
ยอมบัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยศีลบาง ... ดวยวัตรบาง ... ดวยท้ังศีลและวัตรบาง      
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง.             
     [๒๙๔] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด ความวา ยอมกลาว ...   
ยอมบัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยมงคลคือวตัรและความต่ืนขาวมากอยาง เพราะฉะนั้น           
จึงช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด.   
     [๒๙๕] คําวา กจจฺิสฺส ในอุเทศวา กจฺจิสฺส เต (ภควา) ตตฺถ ยตา จรนฺตา ดังนี้   
เปนการถามดวยความสงสัย เปนการถามดวยความเคลือบแคลง เปนการถามสองแง ไมเปนการ   
ถามสวนเดียววา เร่ืองนั้นเปนอยางนีห้รือหนอแล หรือไมเปนอยางนี?้ เร่ืองนี้เปนไฉนหนอแล      
หรือเปนอยางไร? เพราะฉะนั้นจึงช่ือวาบางหรือ.   
     คําวา เต คือ พวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐเิปนคติ.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค พวกสมณพราหมณนัน้ ... บางหรือ.    
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     คําวา ตตฺถ ในอุเทศวา ตตฺถ ยตา จรนฺตา ดังนี้ ความวา ในทิฏฐิของตน   
ในความควรของตน ในความชอบใจของตน ในลัทธิของตน.   
     คําวา ยตา ความวา สํารวม สงวน คุมครอง รักษา ระวัง.   
     คําวา เท่ียวไป ความวา เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถเปนไป รักษา               
บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา (ขาแตพระผูมีพระภาค) สมณพราหมณเหลานัน้เปนผูสํารวม      
แลวประพฤตอิยูในทิฏฐินัน้ ... บางหรือ.        
     [๒๙๖] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... ไดขามแลวซ่ึงชาติและชรา ความวา ไดขามแลว     
คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงแลวซ่ึงชาติชราและมรณะ.         
     คําวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก คําวา มาริสนี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับ           
ดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... ไดขามแลว       
ซ่ึงชาติและชรา.         
     [๒๙๗] คําวา ปุจฺฉามิ ต ในอุเทศวา ปุจฉฺามิ ต ภควา พฺรูหิ เมต ดังนี ้ความวา             
ขาพระองคขอทูลถาม ทูลขอ ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหประกาศซ่ึงปญหานั้นวา ขอพระองคจงตรัส              
บอกปญหานัน้แกขาพระองค เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.             
     คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานัน้แกขาพระองค ความวา ขอพระองคจงตรัส ...   
จงประกาศ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.   
ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด. เพราะเหตุนั้นพราหมณนั้นจงึกลาววา             
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด            
           ดวยการเห็นและการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวย            
           มงคลหลายชนิดบาง. (ขาแตพระผูมีพระภาค) ผูนริทุกข         
           สมณพราหมณเหลานัน้เปนผูสํารวมแลว ประพฤตอิยูในทิฏฐิ       
           นั้น ไดขามแลวซ่ึงชาติและชราบางหรือ? ขาแตพระผูมี      
           พระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองค   
           โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด.    
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     [๒๙๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรนันทะ)   
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด            
           ดวยการเห็นและดวยการสดับบาง ดวยศีลและวตัรบาง             
           ดวยมงคลหลายชนิด. เรายอมกลาววา สมณพราหมณ   
           เหลานัน้ ถึงแมเปนผูสํารวมแลวประพฤติอยูในทิฏฐินั้น       
           แตก็ขามซ่ึงชาติและชราไปไมได.     
     [๒๙๙] คําวา เยเกจิ ความวา ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง   
ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา เยเกจิ นี้ เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง           
เขาถึงการบวช ถึงพรอมดวยการบวชภายนอก แตพุทธศาสนาน้ีช่ือวาสมณะ. ชนเหลาใด   
เหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ ช่ือวาพราหมณ. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา สมณพราหมณเหลาใด          
เหลาหนึ่งนี้. พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา นันทะ ในอุเทศวา นนฺทาติ        
ภควา ดังนี้.            
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรนันทะ.               
     [๓๐๐] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเหน็และการฟงบาง ความวา ยอมกลาว   
ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความบรสุิทธ์ิ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเหน็บาง ... ดวยการสดบับาง ... ดวยการเห็น             
และสดับบาง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและดวยการสดับบาง.              
     [๓๐๑] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง ความวา ยอมกลาว ...   
ยอมบัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยศีลบาง ... ดวยวัตรบาง ... ดวยศีลและวตัรบาง          
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง.             
     [๓๐๒] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด ความวา ยอมกลาว ...   
ยอมบัญญัติดวยมงคลคือวัตรและความต่ืนขาวมากอยาง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ยอมกลาวความ           
หมดจดดวยมงคลหลายชนดิ.    
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     [๓๐๓] คําวา กิ ฺจาป ในอุเทศวา กิ ฺจาป เต ตตฺถ ยตา จรนฺติ เปนบทสนธิ   
เปนบทเกีย่วเนื่อง เปนเคร่ืองทําบทใหเต็ม เปนความพรอมเพรียงแหงอักขระ เปนความ   
สละสลวยแหงพยัญชนะ. บทวา กิ ฺจาป นี้ เปนไปตามลําดับบท คําวา เต คือ พวก   
สมณพราหมณผูมีทิฏฐิ. คําวา ตตฺก ความวา ในทิฏฐิของตน ในความควรของตน ในความ   
ชอบใจของตน ในลัทธิของตน. คําวา ยตา ความวา เปนผูสํารวม สงวน คุมครอง รักษา   
ระวัง.   
     คําวา จรนตฺิ ความวา เท่ียวไป ... เยียวยา เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ถึงแมสมณพราหมณ           
เหลานั้นเปนผูสํารวมแลว ประพฤติอยูในทิฏฐินั้น.   
     [๓๐๔] คําวา เรายอมกลาววา ... ขามชาติและชราไปไมได ความวา เรายอมกลาว ...            
ยอมประกาศวา ขาม ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซ่ึงชาติ ชราและมรณะไปไมได              
คือ ไมออก ไมสละ ไมกาวลวง ไมเปนไปลวงจากชาติ ชราและมรณะ ยอมวนเวยีนอยู   
ภายในชาติ ชราและมรณะ วนเวยีนอยูภายในทางสงสาร ไปตามชาติ ชราก็แลนตาม พยาธิก็   
ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีเรน ไมมีสรณะ ไมมีท่ีพึ่ง เพราะฉะนั้นจึงช่ือ     
วา เรายอมกลาววา ขามชาติและชราไปไมได เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา               
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด ดวย       
           การเหน็และดวยการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวยมงคล        
           หลายชนิด. เรายอมกลาววา สมณพราหมณเหลานัน้ ถึงแม         
           เปนผูสํารวมแลวประพฤติอยูในทิฏฐินั้น แตก็ขามซ่ึงชาติและ   
           ชราไปไมได.   
     [๓๐๕] (ทานพระนนัทะทูลถามวา)              
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด ดวย       
           การเหน็และการสดบับาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวยมงคล            
           หลายชนิดบาง. ถาพระองคผูเปนพระมุนีตรัสสมณพราหมณ         
           เหลานัน้วา ขามโอฆะไปไมไดแลว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข   
           เม่ือเปนอยางนัน้ บัดนี้ใครเลาในเทวโลกและมนษุยโลก ขาม      
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           ชาติและชราไปไดแลว. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูล    
           ถามปญหานั้น ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.     
     [๓๐๖] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา เยเกจิ เม สมณพฺราหฺมณาเส ดังนี้ ความวา   
ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ. คําวา เยเกจิ นี้        
เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเขาถึงการบวช คือ ถึงพรอมดวยการบวช   
ภายนอกพุทธศาสนาน้ี ชื่อวาสมณะ. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ ช่ือวาพราหมณ.         
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา นนฺโท ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา นนฺโท เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น.            
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ทานพระนันทะทูลถามวา.    
     [๓๐๗] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟงบาง ความวา ยอมกลาว   
ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความบริสุทธ์ิ   
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเหน็บาง ... ดวยการสดบับาง ... ดวยการเห็นและ          
การสดับบาง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและดวยการสดับบาง.              
     [๓๐๘] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง ความวา ยอมกลาว ... ยอม   
บัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยศีลบาง ... ดวยวัตรบาง ... ดวยท้ังศีลและวัตรบาง เพราะ    
ฉะนั้นจึงช่ือวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง.   
     [๓๐๙] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด ความวายอมกลาว ... ยอม   
บัญญัติดวยมงคลคือวัตรและความต่ืนขาวมากอยาง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ยอมกลาวความหมดจด          
ดวยมงคลหลายชนิด.       
     [๓๑๐] คําวา เต เจ ในอุเทศวา เต เจ มุนี พฺรูสิ อโนฆติณฺเณ ดังนี้ ความวา   
พวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐิเปนคติ ญาณทานกลาววา โมนะ ในบทวา มุนี. ฯลฯ พระผูมีพระภาค            
นั้น ลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหาเปนดังวาขาย เปนมุนี.   
     คําวา ยอมตรัสวา ... ขามโอฆะไปไมไดแลว ความวา ขามไมไดแลว คือ ขามข้ึน             
ไมไดแลว ขามลวงไมไดแลว กาวลวงไมไดแลว เปนไปลวงไมไดแลวซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ         
ทิฏฐิโอฆา อวิชชาโอฆะ วนเวียนอยูภายในชาติชราและมรณะ วนเวียนอยูภายในทางสงสาร    
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ไปตามชาติ ชราก็แลนตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหัน่ ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีซอนเรน             
ไมมีสรณะ ไมมีท่ีพึ่ง.   
     คําวา ยอมตรัส คือ ยอมตรัส ... ยอมประกาศ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถาพระองคผู            
เปนมุนียอมตรัสวา สมณพราหมณเหลานัน้ขามโอฆะไปไมไดแลว.            
     [๓๑๑] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข เม่ือเปนดังนัน้ ในบัดนี้ ใครเลาในเทวโลก             
และมนุษยโลก ขามชาติและชราไปได ความวา เม่ือเปนดังนั้น ใครนัน้ในโลกพรอมท้ังเทวโลก            
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย ขามไดแลว คือ   
ขามข้ึนแลว ขามพนแลว ลวงแลว กาวลวงแลว เปนไปลวงแลวซ่ึงชาติ ชราและมรณะ.               
     คําวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. คําวา               
มาริส นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา            
ขาแตพระองคผูนิรทุกข เม่ือเปนดังนั้น ในบัดนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลกขามชาติและ        
ชราไปไดแลว.           
     [๓๑๒] คําวา ปุจฺฉามิ ต ในอุเทศวา ปุจฉฺามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ดังนี้   
ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ทูลขอ ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหประสาทซ่ึงปญหานั้นวา ขอ               
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคขอทูลถาม   
ปญหานั้น.              
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปน สัจฉิกาบัญญัติ,            
     คําวา ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค ความวา ขอพระองคโปรด   
ตรัส ... โปรดประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหา         
นั้น ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา           
           สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด ดวย       
           การเหน็และการสดบับาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวยมงคล            
           หลายชนิดบาง. ถาพระองคผูเปนพระมุนีตรัสพราหมณเหลานั้น   
           วา ขามโอฆะไปไมไดแลว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข เม่ือเปน   
           อยางนัน้ บัดนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก ขามชาติและ       
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           ชราไปไดแลว. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถาม        
           ปญหานั้น. ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานัน้แกขาพระองค.       
     [๓๑๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนนัทะ) เรายอมไมกลาววา         
           สมณพราหมณท้ังหมดเปนผูอันชาติและชราหุมหอแลว. เรายอม    
           กลาววา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน   
           อารมณท่ีไดทราบ ศีลและวัตรท้ังปวง ท้ังละแลวซ่ึงมงคล        
           หลายชนิดทั้งหมด กําหนดรูตณัหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ          
           นรชนเหลานั้นแล เปนผูขามโอฆะไดแลว.   
     [๓๑๔] คําวา เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณท้ังหมดเปนผูอันชาติและชราหุมหอ   
แลว ความวา ดูกรนันทะ เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณท้ังหมดเปนผูอันชาติและชรารอย             
ไวแลว หุมไวแลว คลุมไวแลว ปดไวแลว บังไวแลว ครอบไวแลว. เรายอมกลาว คือ             
ยอมบอก ... ทําใหตื้นวา สมณพราหมณเหลาใด ละชาติ ชราและมรณะแลว ตัดรากขาดแลว   
ทําใหไมมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา สมณพราหมณ      
เหลานั้นมีอยู เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณท้ังหมดเปนผูอันชาติ       
และชราหุมหอไวแลว.   
     [๓๑๕] คําวา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ             
ศีลและวัตรท้ังปวง ความวา นรชนเหลาใดละแลว คือ สละแลว บรรเทาแลว ทําใหส้ินสุด   
แลว ใหถึงความไมมีแลว ซ่ึงความหมดจดดวยการเหน็ท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยการฟง            
ท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดท้ังดวยการเหน็และดวยการฟงท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยการได        
ทราบท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยศีลท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยวัตรท้ังปวง ... ซ่ึงความหมด    
จดท้ังดวยศีลและวัตรท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น           
 เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ หรือแมศีลหรือวัตรท้ังปวง.              
     [๓๑๖] คําวา ท้ังละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังปวง ความวา ละแลว คือ ละขาด   
แลว บรรเทาแลว ทําใหส้ินสุดแลว ใหถึงความไมมีแลว ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมด   
จดวิเศษ ความบริสุทธ์ิ ความพน ความพนวเิศษ ความพนรอบ ดวยมงคลคือวัตรและความ   
ตื่นขาวมากอยาง เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ท้ังละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังปวง.    
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     [๓๑๗] คําวา ตณหฺ ในอุเทศวา ตณหฺ ปริ ฺาย อนาสวา เย เต เว นรา    
โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ดังนี้ ไดแกรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา               
ธรรมตัณหา.              
     คําวา กําหนดรูแลว ความวา กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหาดวยปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา   
ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.   
     ญาตปริญญาเปนไฉน? นรชนยอมรูชัด คือ ยอมรู ยอมเห็นตณัหาวา นี้รูปตัณหา   
นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา นี้รสตัณหา นีโ้ผฏฐัพพตัณหา นี้ธรรมตัณหา นี้ช่ือวาญาตปริญญา.          
     ตีรณปริญญาเปนไฉน? นรชนทําตัณหาท่ีตนรูอยางนีแ้ลวยอมพิจารณาตัณหา คือ พิจารณา             
โดยความไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนฝ ฯลฯ โดยความไมใหสลัดออก นี้ช่ือวา   
ตีรณ-ปริญญา.            
     ปหานปริญญาเปนไฉน? นรชนพิจารณาอยางนี้แลว ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ให   
ถึงความไมมีซ่ึงตัณหา. สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย           
ฉันทราคะในตัณหาใด ทานท้ังหลายจงละฉันทราคะนั้นเสีย. เม่ือเปนอยางนี้ ตณัหานัน้จักเปน          
ของอันทานท้ังหลายละแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มี           
ความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดังนี้. นี้ช่ือวาปหานปริญญา. กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหาดวย          
ปริญญา ๓ นี้ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา กําหนดรูซ่ึงตัณหา.   
     คําวา เปนผูไมมีอาสวะ ความวา อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ   
อวิชชาสวะ. นรชนเหลาใดละอาสวะเหลานี้แลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน          
ใหถึงความไมมี มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา นรชนเหลานั้นตรัสวา เปนผูไมมีอาสวะ.        
     คําวา เหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย.   
     คําวา เรายอมกลาววา นรชนเหลาใดกาํหนดรูตณัหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชน   
เหลานั้นแล ขามโอฆะไดแลว ความวา เรายอมกลาววา ... ยอมประกาศวา นรชนเหลาใด               
กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้น ขามแลวซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิ             
โอฆะ อวิชชาโอฆะ คือ ขาม ขามข้ึน ขามออก ลวง กาวลวง เปนไปลวงแลวซ่ึงทาง   
แหงสังสารวัฎท้ังปวง. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เรายอมกลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรูตณัหา       
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แลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นแล ขามโอฆะไดแลว. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาค             
จึงตรัสวา              
           เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณท้ังหมดเปนผูอันชาติและ        
           ชราหุมหอแลว เรายอมกลาววา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึง         
           รูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ ศีลและวัตร     
           ท้ังปวง ท้ังละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังหมด กําหนดรู           
           ตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นแล เปนผู          
           ขามโอฆะไดแลว.   
     [๓๑๘] ขาแตพระโคดม ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจาน้ัน อัน             
           พระองคผูเปนพระมเหสี (ผูแสวงหาธรรมใหญ) ตรัสดีแลว        
           ไมมีอุปธิ. แมขาพระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดละแลว        
           ซ่ึงรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ ศีลและ     
           วัตรท้ังปวง ท้ังละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังหมด กําหนด          
           รูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นแลเปนผู        
           ขามโอฆะไดแลว.   
     [๓๑๙] คําวา เอต ในอุเทศวา เอตาภนินฺทามิ วโจ มเหสิโน ดังนี้ ความวา   
ขาพระองคยอมยินดี คือ ยินดียิ่ง เบิกบาน อนุโมทนา ปรารถนา พอใจ ประสงค รักใคร   
ติดใจ พระวาจา คือ ทางแหงถอยคํา เทศนา อนุสนธิ ของพระองค.               
     คําวา อันพระองคเปนพระมเหสี ความวา พระผูมีพระภาคผูเปนพระมเหสี ทรง   
แสวงหา คือ ทรงเสาะหา ทรงคนหา ซ่ึงศีลขันธใหญ เพราะฉะน้ัน จึงทรงพระนามวา   
มเหสี. ฯลฯ พระผูมีพระภาคผูเปนเทวดาลวงเทวดาประทับท่ีไหน พระนราสภประทับท่ีไหน   
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา มเหสี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจา             
นั้น อันพระองคผูเปนพระมเหสี.   
     [๓๒๐] คําวา สุกิตฺติต ในอุเทศวา สุกิตตฺิต โคตม นูปธีก ดังนี้ ความวา   
ตรัสบอกดีแลว คือ ทรงแสดงดีแลว ทรงบัญญัติดีแลว ทรงแตงต้ังดีแลว ทรงเปดเผยดีแลว             
ทรงทําใหตื้นดีแลว ทรงประกาศดแีลว.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 123 
     กิเลส ขันธ และอภิสังขาร ทานกลาววา อุปธิ ในอุเทศวา โคตม นูปธีก ดังนี้.   
การละอุปธิ ความสงบอุปธิ ความสละคืนอุปธิ ความระงับอุปธิ อมตนิพพาน ทานกลาววา   
ธรรมไมมีอุปธิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระโคดม ... ตรัสดีแลว เปนธรรมไมมีอุปธิ.          
     [๓๒๑] คําวา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ             
ศีลและวัตรท้ังปวง ความวา นรชนเหลาใดละแลว คือ สละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึง   
ความไมมีซ่ึงความหมดจดดวยการเห็นท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยการฟงท้ังปวง ซ่ึงความ            
หมดจดท้ังดวยการเหน็และการฟงท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยการไดทราบท้ังปวง ... ซ่ึงความ        
หมดจดดวยศีลท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดดวยวัตรท้ังปวง ... ซ่ึงความหมดจดท้ังดวยศีลและ            
วัตรท้ังปวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณ     
ท่ีไดทราบ ศีลและวัตรท้ังปวง.   
     [๓๒๒] คําวา ละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังปวง ความวา ละ คือ ละขาด บรรเทา   
ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจด วิเศษ ความบริสุทธ์ิ ความ   
พน ความพนวเิศษ ความพนรอบ ดวยมงคล คือวัตรและความต่ืนขาวมากอยาง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ท้ังละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังปวง.   
     [๓๒๓] คําวา ตณหฺ ในอุเทศวา ตณหฺ ปริ ฺาย อนาสวา เย อหมฺป เต    
โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ดังนี้ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตณัหา   
ธรรมตัณหา.              
     คําวา กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหา ความวา กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหาดวยปริญญา ๓ คือ   
ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.   
     ญาตปริญญาเปนไฉน? นรชนยอมรูซ่ึงตัณหา คือ ยอมรู ยอมเห็นวา นี้รูปตัณหา   
นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา นี้รสตัณหา นีโ้ผฏฐัพพตัณหา นี้ธรรมตัณหา. นี้ช่ือวา ญาต              
ปริญญา.   
     ตีรณปริญญาเปนไฉน? นรชนทําตัณหาท่ีตนรูอยางนีแ้ลว ยอมพิจารณาตัณหา คือ   
พิจารณาโดยความไมเท่ียง เปนทุกข ฯลฯ โดยความไมใหสลัดออก. นีช่ื้อวา ตีรณปริญญา.              
     ปหานปริญญาเปนไฉน? นรชนพิจารณาเห็นอยางนี้แลว ละบรรเทา ทําใหส้ินสุด   
ใหถึงความไมมีซ่ึงตัณหา. นีช่ื้อวาปหานปริญญา. กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหานั้นดวยปริญญา ๓ นี้       
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา กําหนดรูแลวซ่ึงตัณหา.     
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     คําวา เปนผูไมมีอาสวะ ความวา อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ   
อวิชชาสวะ. นรชนเหลาใดละอาสวะเหลานี้แลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน          
ใหถึงความไมมี มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา นรชนเหลานั้นตรัสวา เปนผูไมมีอาสวะ         
คําวา เหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย.      
     คําวา แมขาพระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ               
นรชนเหลานัน้เปนผูขามโอฆะแลว ความวา แมขาพระองคก็กลาว คือ พูดวา นรชนเหลาใด            
กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นเปนผูขามแลวซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ              
ทิฏฐิโอฆะ อวชิชาโอฆะ ขามแลว ขามข้ึนแลว ขามออกแลว ลวงแลว กาวลวงแลว ซ่ึง               
ทางสงสารท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แมขาพระองคยอมกลาววา นรชนเหลาใดกาํหนดรู            
ตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นเปนผูขามโอฆะแลว. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้         
จึงกลาววา             
           ขาแตพระโคดม ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจานั้น อัน             
            พระองคผูเปนพระมเหสีตรัสดีแลว ไมมีอุปธิ. แมขา         
           พระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดละแลวซ่ึงรูปท่ีไดเห็น         
           เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ ศีลและวัตรท้ังปวง ท้ัง       
           ละแลวซ่ึงมงคลหลายชนิดท้ังหมด กําหนดรูตัณหาแลว              
           เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นเปนผูขามโอฆะไดแลว.       
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ พระนันทะน่ังประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค   
ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค. ขาพระองค             
เปนสาวก ดังนี้.        
                  จบนันทมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๗.   
                         ----------          
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                     เหมกมาณวกปญหานิทเทส       
                  วาดวยปญหาของทานพระเหมกะ   
     [๓๒๔] (ทานพระเหมกะทูลถามวา)              
           ในกาลอ่ืนกอนแตศาสนาของพระโคดม พวกอาจารยเหลานี้           
           พยากรณวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้. เร่ืองนี้จักมีดังนี้. คําท้ังหมดนัน้   
           เปนคํากลาวสืบๆ กันมา. คําท้ังหมดนั้นเปนเคร่ืองยังความตรึก   
           ใหเจริญ. ขาพระองคไมยินดใีนคํานั้น.   
     [๓๒๕] คําวา เย ในอุเทศวา เยเม ปุพฺเพ วิยากสุ ดังนี้ ความวา พาวรีพราหมณ   
และพราหมณอ่ืนซ่ึงเปนอาจารยของพาวรีพราหมณ พยากรณแลว คือ บอกแลว ... ประกาศแลว             
ซ่ึงทิฎฐิของตน ความควรของตน ความชอบใจของตน ลัทธิของตน อัธยาศัยของตน ความ   
ประสงคของตน เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ... กอน ... พวกอาจารยเหลานีพ้ยากรณแลว.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา เหมโก ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้              
เปนไปตามลําดับบท.       
     คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. คําวา             
อายสฺมา นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.        
     คําวา เหมโก เปนช่ือ ฯลฯ  เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา             
ทานพระเหมกะทูลถามวา.   
     [๓๒๖] คําวา ในกาลอื่นแตศาสนาของพระโคดม ความวา ในกาลอ่ืน แตศาสนา   
ของพระโคดม คือ อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม กอนกวาศาสนาของพระโคดม กวาศาสนา   
ของพระพุทธเจา กวาศาสนาของพระชินเจา กวาศาสนาของพระตถาคต กวาศาสนาของพระ   
อรหันต เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ในกาลอื่นแตศาสนาของพระโคดม.      
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     [๓๒๗] คําวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้ เร่ืองนี้จกัมีดังนี้ ความวา ไดยินวา เร่ืองนี้มีแลว   
อยางนี้. ไดยินวา เร่ืองนี้จกัมีอยางนี้. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้ เร่ืองนี้จกัมี   
ดังนี้.   
     [๓๒๘] คําวา คําท้ังหมดน้ันเปนคํากลาวสืบๆ กันมา ความวา คําท้ังปวงนั้นเปนคํา   
กลาวสืบๆ กันมา คือ อาจารยเหลานั้น กลาวธรรมอันไมประจักษแกตน ท่ีตนมิไดรูเฉพาะเอง         
โดยบอกตามที่ไดยินกันมา บอกตามลําดับสืบๆ กันมา โดยอางตํารา โดยเหตุท่ีนึกเดาเอาเอง   
โดยเหตุท่ีคาดคะเนเอาเอง ดวยความตรึกตามอาการ ดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา.              
     [๓๒๙] คําวา คําท้ังหมดน้ันเปนเคร่ืองยังความตรึกใหเจริญ ความวา คําท้ังปวงนัน้              
เปนเคร่ืองยังความตรึกใหเจริญ คือ เปนเคร่ืองยังวิตกใหเจริญ เปนเคร่ืองยังความดําริใหเจริญ    
เปนเคร่ืองยังกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกใหเจริญ เปนเคร่ืองยังความตรึกถึงญาติใหเจริญ      
เปนเคร่ืองยังความตรึกถึงชนบทใหเจริญ เปนเคร่ืองยังความตรึกถึงเทวดาใหเจริญ เปนเคร่ือง        
ยังวิตกปฏิสังยตุดวยความเอ็นดูผูอ่ืนใหเจริญ เปนเคร่ืองยงัวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ     
และความสรรเสริญใหเจริญ เปนเคร่ืองยังวติกอันปฏิสังยตุดวยความปรารถนามิใหใครดูหม่ิน            
ใหเจริญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา คําท้ังหมดนั้นเปนเคร่ืองยังความตรึกใหเจริญ.   
     [๓๓๐] คําวา ขาพระองคไมยินดยีิ่งในคํานั้น ความวา ขาพระองคไมได ไมประสพ               
ไมไดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขาพระองคไมยินดใีนคํานั้น. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้        
จึงกลาววา             
           ในกาลอ่ืนกอนแตศาสนาของพระโคดม พวกอาจารยเหลานี้           
           พยากรณวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้. เร่ืองนี้จักมีดังนี้. คําท้ังหมด   
           นั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา คําท้ังหมดนั้นเปนเคร่ืองยังความ    
           ตรึกใหเจริญ. ขาพระองคไมยินดใีนคํานั้น.   
     [๓๓๑] ขาแตพระมุนี ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนเคร่ือง            
           กําจัดตัณหา ท่ีบุคคลรูแลวเปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขาม       
           ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกแกขาพระองคเถิด.     
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     [๓๓๒] พราหมณนัน้กลาวกะพระผูมีพระภาควา พระองค ในอุเทศวา ตฺว ฺจ เม   
ธมฺมมกฺขาหิ ดงันี้.     
     คําวา ธมฺม ในอุเทศวา ธมฺมมกฺขาหิ ดังนี ้ความวา ขอพระองคโปรดตรัส ... โปรด               
ทรงประกาศพรหมจรรยอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ   
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔   
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และขอปฏิบัติอันใหถึงนพิพาน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมแกขาพระองค.           
     [๓๓๓] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวาตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺานิคฺฆาตน มุนิ ดังนี้.   
     คําวา เปนเคร่ืองกําจัดตัณหา ความวา เปนเคร่ืองปราบตัณหา เปนเคร่ืองละตัณหา   
เปนเคร่ืองสงบตัณหา เปนเคร่ืองสละคืนตัณหา เปนเคร่ืองระงับตัณหา เปนอมตนิพพาน.   
     ญาณ ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนิ. ฯลฯ พระผูมีพระภาคลวงแลวซ่ึงราคาทิธรรม               
เปนเคร่ืองของและตัณหาเปนดังวาขาย จึงเปนมุนี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระมุนี ...      
เคร่ืองกําจัดตัณหา.      
     [๓๓๔] คําวา ท่ีบุคคลรูแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป ความวา บุคคลทําธรรมใดใหทราบ              
แลว คือ เทียบเคียงแลว พจิารณาแลว ใหเจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหทราบแลว ...            
ทําใหแจมแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ฯลฯ    
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดาส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.   
     คําวา เปนผูมีสติ คือ เปนผูมีสติดวยอาการ ๔ อยาง คือ เปนผูมีสติ เจริญสติ            
ปฏฐานเคร่ืองพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ ผูนั้นทานกลาววาเปนผูมีสติ ...   
     คําวา เท่ียวไป คือ เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถเปนไป รักษา เยยีวยา           
ใหเยียวยา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ท่ีบุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป.   
     [๓๓๕] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล ทานกลาววา      
ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในอุเทศวา เตร โลเก วสิตฺติก. ตัณหาช่ือวาวิสัตติกาเพราะ           
อรรถวากระไร? ฯลฯ เพราะอรรถวาแผไป ซานไป ฉะนัน้ จึงช่ือวา วิสตฺติกา.    
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     คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก          
อายตนโลก.               
     คําวา พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก ความวา พึงเปนผูมีสติขาม   
คือ ขามข้ึน ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้น พราหมณ          
นั้นจึงกลาววา         
           ขาแตพระมุนี ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนเคร่ือง            
           กําจัดตัณหาที่บุคคลรูแลว เปนผูมีสติเท่ียวไป พึงขามตัณหา   
           อันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก แกขาพระองคเถิด.              
     [๓๓๖] ดกูรเหมกะ บทนพิพานเปนท่ีบรรเทาฉันทราคะในปยรูป              
           ท้ังหลาย ท่ีไดเห็น ท่ีไดยินและท่ีไดทราบ (ท่ีรูแจง)      
           เปนท่ีไมเคล่ือน.   
     [๓๓๗] คําวา ทิฏ ในอุเทศวา อิธ ทิฏสุตมุต วิ ฺาเตสุ ดังนี้ ความวา   
ท่ีไดเหน็ดวยจกัษุ. คําวา โสต ความวา ท่ีไดยินดวยหู. คําวา มุต ความวา ท่ีทราบ คือ         
ท่ีสูดดวยจมูก ล้ิมดวยล้ิน ถูกตองดวยกาย. คําวา วิ ฺาต คือ ท่ีรูดวยใจ. เพราะฉะนั้น        
จึงช่ือวา ... ท่ีเห็น ท่ีไดยิน ท่ีไดทราบ ท่ีรูแจง.   
     [๓๓๘] คําวา ดูกรเหมกะ ... ในปยรูปท้ังหลาย ความวา ส่ิงอะไรเปนปยรูป (เปนท่ีรัก)         
สาตรูป (เปนท่ียินด)ี ในโลก. จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เปนปยรูปสาตรูป   
ในโลก. รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก. จักษวุิญญาณ   
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก.   
จักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนปยรูป   
สาตรูปในโลก. จักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา   
สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก.   
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา เปนปยรูป   
สาตรูปในโลก. รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา    
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ธรรมสัญเจตนา เปนปยรูป สาตรูปในโลก. รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ              
ตัณหา ธรรมตัณหา เปนปยรูป สาตรูปในโลก. รูปวิตก สัททวิตก คันธวติก รสวิตก   
โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก เปนปยรูป สาตรูปในโลก. รูปวจิาร สัททวิหาร คันธวิจาร รสวิจาร               
โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร เปนปยรูป สาตรูปในโลก. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ในปยรูปท้ังหลาย.         
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้โดยช่ือวา เหมกะ.   
     [๓๓๙] ความพอใจในกาม ความกําหนดัในกาม ความเพลินในกาม ตัณหาในกาม      
ความสิเนหาในกาม ความเรารอนเพราะกาม ความหลงในกาม ความชอบใจในกาม ในกาม   
ท้ังหลาย กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนวิรณ ช่ือวา ฉันทราคะ ในอุเทศวา   
ฉนฺทราควิโนทน ดังนี้. คําวา เปนท่ีบรรเทาฉันทราคะ ความวา เปนท่ีละฉันทราคะ เปนท่ีสงบ         
ฉันทราคะ เปนท่ีสละคืนฉันทราคะ เปนท่ีระงับฉันทราคะ เปนอมตนิพพาน. เพราะฉะน้ัน จึง              
ช่ือวา เปนท่ีบรรเทาฉันทราคะ.   
     [๓๔๐] คําวา บทนิพพาน ... ไมเคล่ือน ความวา บทนพิพาน คือ บทท่ีตานทาน บทท่ี   
เรน บทท่ียึดหนวง บทไมมีภยั. คําวา ไมเคล่ือน คือ เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง เปนธรรมไมแปรปรวน.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บทนพิพาน ... ไมเคล่ือน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา          
     ดูกรเหมกะ บทนิพพานเปนท่ีบรรเทาฉันทราคะในปยรูปท้ังหลาย ท่ีไดเห็น ท่ีไดยิน               
และท่ีไดทราบ (ท่ีรูแจง) เปนท่ีไมเคล่ือน.   
     [๓๔๑] พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูท่ัวถึงบทนิพพานนั้นแลว            
           เปนผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว พระอรหันตขีณาสพ       
           เหลานัน้ เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย เปนผูขามแลวซ่ึง    
           ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก.   
     [๓๔๒] คําวา เอต ในอุเทศวา เอตท ฺาย เย สตา ดังน้ี คือ อมตนิพพาน ความ   
สงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับตัณหา               
ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด.              
     คําวา รูท่ัวถึง ความวา รูท่ัว คือ ทราบ เทียบเคียง พจิารณา เจริญ ทําใหแจมแจง           
คือ รูท่ัว ทราบ ... ทําใหแจมแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรม     
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ท้ังปวงเปนอนตัตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับ      
ไปเปนธรรมดา. คําวา เย คือ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย.   
     คําวา เปนผูมีสติ ความวา เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน           
คือพิจารณาเหน็กายในกาย ฯลฯ พระอรหนัตขีณาสพเหลานั้นตรัสวา เปนผูมีสติ เพราะฉะน้ัน             
จึงช่ือวา พระอรหันตขีณาสพเหลาใดรูท่ัวถึงบทนิพพานนี ้เปนผูมีสติ.    
     [๓๔๓] คําวา มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว ความวา มีธรรมอันเห็นแลว คือ มีธรรม   
อันรูแลว มีธรรมอันเทียบเคียงแลว มีธรรมอันพจิารณาแลว มีธรรมอันแจมแจงแลว มีธรรม            
อันปรากฏแลว มีธรรมอันเห็นแลว ... มีธรรมอันปรากฏแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ             
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา.               
     คําวา ดับแลว ความวา ช่ือวาดับแลว เพราะเปนผูยังราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ   
ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวงใหดับ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มีธรรมอันเห็นแลว            
ดับแลว.   
     [๓๔๔] คําวา เขาไปสงบแลว ในอุเทศวา อุปสนฺตา จ เต สทา ดังนี้ ความวา   
ช่ือวาเขาไปสงบแลว คือ สงบแลว เขาไปสงบแลว เขาไปสงบวิเศษแลว ดับแลว ระงับแลว             
เพราะความท่ีราคะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนโทษ   
ชาติสงบแลว ถึงความสงบแลว ไหมแลว ดบัแลว ปราศจากไปแลว ระงบัแลว เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา เปนผูเขาไปสงบแลว. คําวา เต คือ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย.   
     คําวา ทุกสมัย คือ ทุกเม่ือ ในกาลทั้งปวง ส้ินกาลท้ังปวง ส้ินกาลเปนนิตย กาลยั่งยืน         
เนืองๆ ติดตอ ไมเจือกับเหตุอ่ืน สืบตอโดยลําดับ เหมือนละลอกนํ้ามิไดวาง สืบตอไมขาดสาย         
กาลมีประโยชน กาลที่ถูกตอง กาลเปนปุเรภัต กาลเปนปจฉาภัต ยามตน ยามกลาง ยามหลัง               
ขางแรม ขางข้ึน คราวฝน คราวหนาว คราวรอน ตอนวยัตน ตอนวยักลาง ตอนวยัหลัง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย.   
     [๓๔๕] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล ทานกลาววา วิสัตติกา   
ในอุเทศวา ตณิฺณา โลเก วิสตฺติก ดังนี้.        
     ตัณหา ช่ือวา วิสัตติกา ในคําวา วิสตฺติก เพราะอรรถวากระไร? เพราะอรรถวา ฯลฯ              
แผไป ซานไป ฉะนั้น จึงช่ือ วิสัตติกา.        
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     คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก.   
     คําวา เปนผูขามแลว ... ในโลก ความวา เปนผูขามแลว คือ ขามข้ึน ขามพน               
กาวลวง กาวพน เปนไปลวงแลว ซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก เพราะฉะน้ัน               
จึงช่ือวา เปนผูขามแลวซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมี        
พระภาคจึงตรัสวา       
           พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูท่ัวถึงบทนิพพานนัน้แลว            
           เปนผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลวดับแลว พระอรหันตขีณาสพ        
           เหลานัน้ เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย เปนผูขามแลวซ่ึง    
           ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก.   
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ พระเหมกะนั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค   
ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค. ขาพระองค             
เปนสาวก ฉะนี้แล.       
                 จบ เหมกมาณวกปญหานิทเทส ท่ี ๘.   
                         ----------   
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                    โตเทยยมาณวกปญหานิทเทส      
                 วาดวยปญหาของทานพระโตเทยยะ   
     [๓๔๖] (ทานพระโตเทยยะทูลถามวา)            
           กามทั้งหลายยอมไมมีอยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด       
           และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขของผูนั้น         
           เปนเชนไร.   
     [๓๔๗] คําวา กามทั้งหลายยอมไมมีอยูในผูใด ความวา กามทั้งหลายยอมไมอยู คือ             
ไมอยูรวม ไมมาอยูในผูใด.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา โตเทยยฺ ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้            
เปนไปตามลําดับบท.       
     คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. คําวา อายสฺมา          
นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพยําเกรง. คําวา โตเทยฺย เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํา             
รองเรียกของพราหมณนั้น. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานพระโตเทยยะทูลถามวา.   
     [๓๔๘] คําวา ตัณหายอมไมมีแกผูใด ความวา ตณัหายอมไมมี คือ ไมปรากฎ ไม   
ประจักษ แกผูใด คือ ตัณหาอันผูใดละไดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผา          
เสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ตัณหายอมไมมีแกผูใด.     
     [๓๔๙] คําวา และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว ความวา ผูใดขามแลว คือ ขาม              
ข้ึนแลว ขามพน ลวงแลว กาวลวงแลว เปนไปลวงแลวจากความสงสัย เพราะฉะน้ัน จงึ               
ช่ือวา และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว.     
     [๓๕๐] คําวา วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร? ความวา พราหมณนัน้ยอมทูลถามวิโมกข              
วา วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร? คือ มีสัณฐานเชนไร? มีประการอยางไร? มีสวนเปรียบ              
อยางไร? อันบุคคลนั้นพึงปรารถนา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร?             
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา    
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           กามทั้งหลายยอมไมมีอยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด       
           และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขของผูนั้นเปน     
           เชนไร?      
     [๓๕๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรโตเทยยะ)   
           กามทั้งหลายยอมไมมีอยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด       
           และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขอยางอ่ืนของ       
           ผูนั้น ยอมไมมี.   
     [๓๕๒] คําวา ยสฺมึ ในอุเทศวา ยสฺมึ กามา น วสนฺติ ดงันี้ คือ ในพระอรหันต   
ขีณาสพ โดยอุทานวา กามา กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้   
เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กเิลสกาม.   
     คําวา ยอมไมมี ความวา กามท้ังหลายยอมไมมีอยู คือ ยอมไมอยูรวม ไมมาอยูในผูใด      
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กามทัง้หลายยอมไมมีอยูในผูใด พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้       
โดยช่ือวา โตเทยยะ ในอุเทศวา โตเทยยฺาติ ภควา ดังนี้.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโตเทยยะ.            
     [๓๕๓] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวาตัณหา ในอุเทศวา ยสฺส น วิชฺชติ ดังนี้.   
     คําวา ยสฺส คือ แกพระอรหันตขีณาสพ.         
     คําวา ตัณหายอมไมมีแกผูใด ความวา ตณัหายอมไมมี คือ ไมปรากฎ ไมประจักษ               
แกผูใด คือ ตณัหานัน้อันผูใดละแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลว          
ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ตณัหายอมไมมีแกผูใด.             
     [๓๕๔] วิจกิิจฉา คือ ความสงสัยในทุกข ฯลฯ ความท่ีจิตหวาดใจสนเทห เรียกวา   
กถังกถา ในอุเทศวา กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ ดังนี้.   
     คําวา โย คือ พระขีณาสพนั้นใด.         
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     คําวา และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว ความวา ผูใดขามแลว คือ ขามข้ึน   
ขามพน ลวง กาวลวง เปนไปลวงจากความสงสัยไดแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา และผูใด             
ขามพนจากความสงสัยไดแลว.   
     [๓๕๕] คําวา วิโมกขอยางอ่ืนของผูนั้นยอมไมมี ความวา วิโมกข อยางอ่ืนอันเปน           
เคร่ืองใหหลุดพนไดของผูนัน้ยอมไมมี. ผูนั้นควรทํากจิดวยวิโมกขอยางไร? เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
วิโมกขอยางอ่ืนของผูนั้นยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           กามทั้งหลายยอมไมมีอยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด       
           และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขอยางอ่ืนของ       
           ผูนั้นยอมไมมี.   
     [๓๕๖] ผูนัน้ไมมีความหวังหรือยังมีหวงัอยู มีปญญาหรือมีความกอ   
           (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึง        
           รูจักมุนไีดอยางไร ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีสมันตจักษุ ขอ   
           พระองคตรัสบอกใหแจงซ่ึงปญญานั้น แกขาพระองค.            
     [๓๕๗] คําวา ผูนั้นไมมีความหวังหรือยงัมีความหวังอยู ความวา ผูนัน้ไมมีตัณหา            
หรือยังมีตัณหา คือ ยอมหวัง คือ ยอมหวัง จํานง ยนิดี ปรารถนา รักใคร ชอบใจ ซ่ึงรูป               
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สกลุ คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ   
สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ    
อดีต อนาคต ปจจุบัน รูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีทราบและธรรมารมณท่ีพึงรูแจง         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู.           
     [๓๕๘] คําวา ผูมีปญญา ในอุเทศวา ปาณวา โส อุท ป ฺกปฺป ดังนี้   
ความวา เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส.   
     คําวา หรือมีความกอ (ตณัหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ความวา หรือวายอมกอตัณหาทิฏฐิ   
คือ ยังตัณหาหรือทิฏฐิใหเกิด ใหเกดิพรอม ใหบังเกดิ ใหบังเกิดเฉพาะ ดวยญาณในสมาบัติ ๘        
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ดวยญาณคืออภิญญา ๕ หรือดวยญาณอันผิด เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ผูนัน้มีปญญาหรือมีความกอ          
(ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา.   
     [๓๕๙] พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาสักกะ ในคําวา สกฺก ในอุเทศวา มุนึ อห   
สกฺก ยถา วิช ฺ ดังนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงผนวชจากศากยสกลุ แมเพราะเหตุ ดังนี้ จึงช่ือวา              
พระสักกะ.               
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย แมเพราะ         
เหตุดังนี้ จึงช่ือวาพระสักกะ.   
     พระองคมีทรัพยเหลานัน้ คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือ          
โอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือสติปฏฐาน ทรัพยคือ   
สัมมัปปธาน ทรัพยคืออิทธิบาท ทรัพยคืออินทรีย ทรัพยคือพละ ทรัพยคือโพชฌงค ทรัพยคือ          
มรรค ทรัพยคือผล ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคทรงเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นบัวา           
มีทรัพย ดวยทรัพยเปนดังวาแกวหลายอยางเหลานั้น แมเพราะเหตุดังนี้ พระองคจึงช่ือวาสักกะ.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูอาจ องอาจ สามารถ ผูกลา ผูแกลวกลา   
ผูกาวหนา ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไมสะดุง ผูไมหน ีละความกลัว ความขลาดเสียแลว       
ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุนี้ พระองคจึงช่ือวาพระสักกะ.   
     คําวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึงรูจักมุนีไดอยางไร ความวา ขาแตพระสักกะ            
ขาพระองคจะพึงรูจัก คือ พึงรูแจง รูแจงเฉพาะ รูประจักษซ่ึงมุนีไดอยางไร เพราะฉะน้ัน     
จึงช่ือวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึงรูจักมุนีไดอยางไร?          
     [๓๖๐] คําวา ต ในอุเทศวา ตมฺเม วิยาจิกขฺ สมนฺตจกฺขุ ดังนี้ ความวา ขาพระองค             
ขอทูลถาม ทูลวิงวอน เช้ือเชิญ ขอใหประสาท ซ่ึงปญหาใด.   
     คําวา ขอโปรดตรัสบอกใหแจง ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศ. พระสัพพัญ   
ุตญาณ เรียกวา สมันตจักษ ุในคําวา สมนตฺจกฺขุ ฯลฯ เพราะฉะน้ัน พระตถาคตจึงช่ือวา               
มีพระสมันตจกัษุ เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจกัษุ ขอพระองคโปรดตรัส         
บอกใหแจงซ่ึงปญหานั้นแกขาพระองค. เพราะเหตุนัน้ พราหมณนัน้จึงกลาววา    
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           ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู มีปญญาหรือมีความกอ   
           (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึง       
           รูจักมุนไีดอยางไร? ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีสมันตจักษุ ขอ   
           พระองคโปรดตรัสบอกใหแจงซ่ึงปญหานั้น แกขาพระองค.        
     [๓๖๑] ผูนัน้ไมมีความหวัง ไมหวังอยู มีปญญาและไมมีความกอ      
           (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจกัมุนีผูไม   
           มีเคร่ืองกังวล ผูไมของในกามและภพ แมอยางนี้.             
     [๓๖๒] คําวา ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู ความวา ผูนั้นไมมีตัณหา ไมเปนไป           
กับดวยตัณหา คือ ไมหวัง ไมจํานง ไมยินดี ไมปรารถนา ไมรักใคร ไมชอบใจซ่ึงรูป   
เสียง กล่ิน ฯลฯ รูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดยิน อารมณท่ีไดทราบ และธรรมารมณท่ีพึงรูแจง เพราะ   
ฉะนั้นจึงช่ือวา ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู.   
     [๓๖๓] คําวา ผูนั้นมีปญญา ในอุเทศวา ป ฺาณวา โส น จ ป ฺกปฺป ดังนี้   
ความวา ผูนัน้เปนบัณฑิต มีปญญา มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลาย              
กิเลส.   
     คําวา ไมมีความกอ (ตณัหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ความวา ผูนั้นยอมไมกอซ่ึงตัณหา               
หรือทิฏฐิ คือ ไมยังตัณหาหรือทิฏฐิใหเกิด ใหเกดิพรอม ใหบังเกดิ ใหบังเกิดเฉพาะ ดวย          
ญาณในสมาบัติ ๘ ดวยญาณคืออภิญญา ๕ หรือดวยญาณอันผิด. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ผูนั้น              
มีปญญา ไมมีความกอ (ตณัหาทิฏฐิ) ดวยปญญา.    
     [๓๖๔] ญาณ ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนี ในอุเทศวา เอวมฺป โตเทยฺย   
มุนึ วิชาน ดังนี้. ฯลฯ บุคคลนั้นลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเปนดังขาย ยอม         
เปนมุนี.               
     คําวา ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจักมุนี ... แมอยางนี้ ความวา ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจกั        
รูแจง รูประจักษซ่ึงมุนีอยางนี้ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจักมุนี ... แมอยางนี้.    
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     [๓๖๕] คําวา อกิ ฺจน ในอุเทศวา อกิ ฺจน กามภเว อสตฺต ดังน้ี ความวา   
เคร่ืองกังวลคือราคะ เคร่ืองกังวลคือโทสะ เคร่ืองกังวลคือโมหะ เคร่ืองกังวลคือมานะ เคร่ือง         
กังวลคือทิฏฐิ เคร่ืองกังวลคือกิเลส เคร่ืองกังวลคือทุจริต. เคร่ืองกังวลเหลานี้อันมุนีใดละได    
แลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ   
มุนีนั้นตรัสวา ไมมีเคร่ืองกังวล. โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา กามภเว ดังนี้ กามมี ๒ อยาง      
คือ วัตถุกาม ๖ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้เรียกวาวัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้เรียกวากิเลสกาม.           
โดยอุเทศวา ภพ ภพมี ๒ อยาง คือ กรรมภพ ๑ ปุนภพอันมีในปฏิสนธิ ๑. ฯลฯ นี้เปน   
ปุนภพอนัมีในปฏิสนธิ.    
     คําวา ผูไมมีเคร่ืองกังวล ผูไมของในกามและภพ ความวา ผูไมมีเคร่ืองกังวล ไมของ       
คือ ไมเกี่ยว ไมเกี่ยวของ ไมพัวพัน ออกไป สลัดออก หลุดพนไม ประกอบในกามและภพ   
มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ผูไมมีเคร่ืองกังวล ผูไมของในกาม        
และภพ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู มีปญญาและไมมีความกอ      
           (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจกัมุนีผูไมมี   
           เคร่ืองกังวล ผูไมของในกามและภพ แมอยางนี้.               
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา   
ของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.      
                 จบ โตเทยยมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๙.   
                         ----------          
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                     กัปปมาณวกปญหานิทเทส       
                   วาดวยปญหาของทานพระกัปปะ   
     [๓๖๖] (ทานพระกัปปะทูลถามวา)              
           ขาแตพระองคผูนฤทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมอันเปน      
           ท่ีพึ่งแกสัตวท้ังหลายผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร เม่ือหวงกเิลส   
           เกิดแลว เม่ือภยัใหญมีแลว ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว.     
           อนึ่ง ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึ่งแกขาพระองค.      
           ทุกขนีไ้มพึงมีอีก อยางไร?         
     [๓๖๗] สงสาร คือ การมา การไป ท้ังการมาและการไป กาลมรณะ คติ ภพแตภพ   
จุติ อุปบัติ ความบังเกิด ความแตก ชาติ ชรา และมรณะ ทานกลาววา สระ ในอุเทศวา   
มชฺเ สรสฺมึ ติฏต ดังนี้.   
     แมท่ีสุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏ แมท่ีสุดขางปลายแหงสงสารก็ไมปรากฏ สัตว           
ท้ังหลายต้ังอยู ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดอยู นอมใจ ไปแลว ในทามกลางสงสาร.            
     ท่ีสุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร? วัฏฏะเปนไปแลวส้ินชาติเทานี้ พน              
จากนั้น ยอมไมเปนไป ยอมไมมีอยางนั้น ท่ีสุดขางตนแหงสงสาร ยอมไมปรากฎแมอยางนี้.        
วัฏฏะเปนไปแลวส้ินรอยชาตเิทานี้ พนจากนั้นยอมไมเปนไป ยอมไมมีอยางนั้น ท่ีสุดขางตน     
แหงสงสารยอมไมปรากฎแมอยางนี้. วัฏฏะเปนไปแลวส้ินพันชาติเทานี ้... ส้ินแสนชาติเทานี้ ...   
ส้ินโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ินรอยโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ินพันโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ินแสนโกฏิชาติเทานี้ ...               
ส้ินปเทานี้ ... ส้ินรอยปเทานี ้... ส้ินพันปเทานี้ ... ส้ินแสนปเทานี้ ... ส้ินโกฏิปเทานี้ ... ส้ินรอยโกฏิป  
เทานี้ ... ส้ินพนัโกฏิปเทานี้ ... ส้ินแสนโกฏิปเทานี้ ... ส้ินกัปเทานี้ ... ส้ินรอยกัปเทานี ้... ส้ินพันกัป      
เทานี้ ... ส้ินแสนกัปเทานี้ ... ส้ินโกฏิกัปเทานี้ ... ส้ินรอยโกฏิกัปเทานี้ ... ส้ินพันโกฏิกัปเทานี้ ส้ิน          
แสนโกฏิกัปเทานี้ พนจากนัน้ยอมไมเปนไป ยอมไมมีอยางนี้ ท่ีสุดขางตนแหงสงสารยอมไม       
ปรากฏแมอยางนี้.       
     สมจริงดังพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้มีท่ีสุดอัน         
รูไมได ท่ีสุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏ. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัตวท้ังหลายมีอวิชชาเปน    
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เคร่ืองกั้นไว มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว วนเวียนทองเที่ยวไป เสวยความทุกขความพินาศเปน       
อันมากตลอดกาลนาน มากไปดวยปาชา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนี้แหละ จึงสมควรจะ   
เบ่ือหนาย ควรจะคลายกําหนดั ควรจะหลุดพนในสังขารท้ังปวง ดังนี้. ท่ีสุดขางตนแหงสงสาร           
ยอมไมปรากฏแมอยางนี้.   
     ท่ีสุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร? วัฏฏะจักเปนไปสิ้นชาติเทานี้ พนจาก           
นั้นจักไมเปนไป ยอมไมมีอยางนั้น ท่ีสุดขางปลายแหงสงสาร ยอมไมปรากฏแมอยางนี้. วัฏฏะ      
จักเปนไปส้ินรอยชาติเทานี้ ... ส้ินพันชาติเทานี้ ... ส้ินแสนชาติเทานี้ ... ส้ินโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ิน             
รอยโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ินพนัโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ินแสนโกฏิชาติเทานี้ ... ส้ินปเทานี้ ... ส้ินรอยปเทานี้ ...   
ส้ินพันปเทานี้... ส้ินแสนปเทานี้ ... ส้ินโกฏิปเทานี้ ... ส้ินรอยปเทานี้ ... ส้ินพันโกฏิปเทานี้ ... ส้ิน      
แสนโกฏิปเทานี้ ... ส้ินกัปเทานี้ ... ส้ินรอยกัปเทานี้ ... ส้ินพันกัปเทานี้ ... ส้ินแสนกัปเทานี้ ... ส้ิน         
โกฏิกัปเทานี้ ... ส้ินรอยโกฏิกัปเทานี้ ... ส้ินพันโกฏิกัปเทานี้ ... วัฏฏะจักเปนไปส้ินแสนโกฏิกัปเทานี้             
พนจากนั้นจกัไมเปนไป ยอมไมมีอยางนี้ ท่ีสุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏ แมอยางนี้.       
แมท่ีสุดขางตน แมท่ีสุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎ อยางนี้.       
     สัตวท้ังหลายต้ังอยู ตั้งอยูเฉพาะ พวัพัน ติดอยู นอมใจไปแลวในทามกลางสงสาร             
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา กปฺโป ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้              
เปนไปตามลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรักเปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ             
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. คําวา กปฺโป              
เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทานพระกัปปะทูลถามวา.       
     [๓๖๘] คําวา เม่ือหวงกิเลสเกิดแลว เม่ือภัยใหญมีแลว ความวา เม่ือกามโอฆะ   
ภวโอฆะ ทิฏฐโิอฆะ อวิชชาโอฆะ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ   
แลว. คําวา เม่ือภัยใหญมีแลว ความวา เม่ือชาติภัยชราภัย พยาธิภยั มรณภัย มีแลว   
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา เม่ือหวงกิเลสเกิดแลว เม่ือภัยใหญมีแลว.        
     [๓๖๙] คําวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว ความวา ผูอันชราถูกตองถึงรอบ ตั้งลง              
ประกอบแลว อันมัจจุราชถูกตอง ถึงรอบ ตั้งลง ประกอบแลว อันชาติไปตาม ชราก็แลนตาม   
พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหัน่ ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมี            
อะไรเปนท่ีพึ่ง เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว.     
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     [๓๗๐] คําวา ขาแตพระองคผูนฤทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึง ความ   
วา ขอพระองคโปรดตรัสบอก ... ขอจงประกาศซ่ึงธรรมเปนท่ีพึ่ง คือ ธรรมเปนท่ีตานทาน ธรรม          
เปนท่ีซอนเรน ธรรมเปนสรณะ ธรรมเปนคติท่ีไป.   
     คําวา มาริส เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ, คําวา มาริส              
นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ขาแต            
พระองคผูนฤทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง.   
     [๓๗๑] พราหมณนัน้กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระองคในอุเทศวา ตฺว ฺจ เม   
ทีปมกฺขาหิ ดังนี้.      
     คําวา ขอจงตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซ่ึงธรรม   
เปนท่ีพึ่ง คือ ธรรมเปนท่ีตานทาน ธรรมเปนท่ีซอนเรน ธรรมเปนสรณะ ธรรมเปนคติท่ีไป            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อน่ึง ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึ่งแกขาพระองค.   
     [๓๗๒] คําวา ทุกขนีไ้มพงึมีอีกอยางไร ความวา ทุกขนี้พึงดับ คือ พงึสงบ พึง               
ถึงความต้ังอยูไมได พึงระงับไปในภพนีน้ีแ่หละ คือ ทุกขอันมีในปฏิสนธิ ไมพึงบังเกิดอีก         
คือ ไมพึงเกิด ไมพึงเกดิพรอม ไมพึงบังเกดิในกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ              
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโว   
การภพ ในคตใิหม อุปบัติใหม ปฏิสนธิใหม ภพ สงสารหรือในวัฏฏะ พึงดับ สงบถึง   
ความต้ังอยูไมได ระงับไปในภพนี้นี่แหละ อยางไร? เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ทุกขนี้ไมพึงมี        
อีกอยางไร? เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา   
           ขาแตพระองคผูนฤทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง    
           แกสัตวท้ังหลายผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร เม่ือหวงกิเลสเกิด   
           แลว เม่ือภัยใหญมีแลว ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว. อนึ่ง   
           ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนท่ีพึ่งแกขาพระองค. ทุกขนี้     
           ไมพึงมีอีกอยางไร?   
     [๓๗๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรกัปปะ)   
           เราจะบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง แกสัตวท้ังหลายผูท่ีตั้งอยูในทามกลาง   
           สงสาร เม่ือหวงกิเลสเกิดแลว เม่ือภยัใหญมีแลว ผูอันชรา     
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           และมัจจุถึงรอบแลว. ดูกรกัปปะ เราจะบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง        
           แกทาน.     
     [๓๗๔] สงสาร คือ การมา การไป ท้ังการไปและการมา การมรณะ คติ ภพแตภพ   
จุติ อุปบัติ ความบังเกิด ความแตก ชาติชราและมรณะ ทานกลาววา สระ ในอุเทศวา   
มชฺเ สรสฺมึ ติฏต ดังนี้.   
     แมท่ีสุดขางตน แมท่ีสุดขางปลายแหงสงสาร ยอมไมปรากฏ ฯลฯ กสั็ตวท้ังหลายตั้ง           
อยู ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดอยู นอมใจไปแลวในทามกลางสงสาร. ท่ีสุดขางตน            
แหงสงสารยอมไมปรากฎอยางไร? ฯลฯ ท่ีสุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฎแมอยางนี้. ท่ีสุด         
ขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎอยางไร? ฯลฯ ท่ีสุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎแม   
อยางนี้. แมท่ีสุดขางตน แมท่ีสุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎแมอยางนี้. สัตวท้ังหลาย     
ตั้งอยู ตั้งอยูเฉพาะ พวัพัน เขาถึง ติดอยู นอมใจไปแลวในทามกลางสงสาร เพราะฉะน้ัน           
จึงช่ือวา ผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร.          
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา กัปปะ ในอุเทศวา กปฺปาติ ภควา   
ดังนี้.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ             
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรกัปปะ.               
     [๓๗๕] ขอวา เม่ือหวงกิเลสเกิดแลว เม่ือภัยใหญมีแลว ความวา เม่ือกามโอฆะ   
ภวโอฆะ ทิฏฐโิอฆะ อวิชชาโอฆะ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ   
ปรากฎแลว.              
     คําวา เม่ือภยัใหญมีแลว ความวา เม่ือชาติภัย ชราภัย พยาธิภัย มรณภัย มีแลว   
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา เม่ือหวงกิเลสเกิดแลว เม่ือภัยใหญมีแลว.        
     [๓๗๖] ขอวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว ความวา ผูอันชราถูกตองถึงรอบ ตั้งลง             
ประกอบแลว อันมัจจุถูกตอง ถึงรอบ ตั้งลง ประกอบแลว อันชาติไปตาม ชราก็แลนตาม   
พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหัน่ ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมี            
อะไรเปนท่ีพึ่ง เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว.       
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     [๓๗๗] ขอวา ดูกรกัปปะ เราจะบอกธรรมเปนท่ีพึ่งแกทาน ความวา เราจะบอก ...   
จะประกาศ ซ่ึงธรรมเปนท่ีพึง คือ ธรรมเปนท่ีตานทาน ธรรมเปนท่ีซอนเรน ธรรมเปนสรณะ             
ธรรมเปนคติท่ีไป เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา เราจะบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง.         
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา กัปปะ ในอุเทศวา กปฺป เต ดังนี้               
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ดูกรกปัปะ เราจะบอกธรรมเปนท่ีพึ่งแกทาน. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาค    
จึงตรัสวา.             
           เราจะบอกธรรมเปนท่ีพึ่ง แกสัตวท้ังหลายผูท่ีตั้งอยูในทาม   
           กลางสงสาร เม่ือหวงกิเลสเกิดแลว เม่ือภัยใหญมีแลว          
           ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว. ดูกรกปัปะ เราจะบอกธรรม          
           เปนท่ีพึง่แกทาน.   
     [๓๗๘] เราขอบอกนิพพานอันไมมีกเิลสเคร่ืองกังวล ไมมีตัณหา           
           เคร่ืองถือม่ัน ไมใชธรรมอยางอ่ืน เปนท่ีส้ินไปแหงชราและ   
           มัจจุนีน้ั้นวา ธรรมเปนท่ีพึ่ง.     
     [๓๗๙] คําวา ไมมีกเิลสเคร่ืองกังวล ในอุเทศวา อกิ ฺจน อนาทาน ดังนี้ ความวา              
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เปนเคร่ืองกงัวล อมตนิพพานเปนท่ีละ   
เปนท่ีสงบ เปนท่ีสละคืน เปนท่ีระงับแหงกิเลสเคร่ืองกังวล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมมีกิเลส    
เคร่ืองกังวล.           
     คําวา ไมมีตัณหาเครื่องถือม่ัน ความวา ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ   
อกุศลมูล ตรัสวา เคร่ืองถือม่ัน. อมตนิพพานเปนท่ีละ เปนท่ีสงบ เปนท่ีสละคืน เปนท่ี            
ระงับแหงตัณหาเคร่ืองถือม่ัน เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล ไมมีตัณหาเคร่ือง     
ถือม่ัน.   
     [๓๘๐] คําวา เปนท่ีพึ่ง ไมใชธรรมอยางอ่ืน ความวา เปนท่ีพึ่ง คือ เปนท่ีตานทาน         
เปนท่ีซอนเรน เปนสรณะ เปนคติท่ีไป.          
     คําวา ไมใชธรรมอยางอ่ืน คือ ท่ีพึ่งอ่ืน คือ อยางอ่ืนจากนิพพานนั้นมิไดมี โดยท่ีแท      
พึ่งนั้นนัน่แหละเปนท่ีพึ่งอันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธานสูงสุด และอยางยิ่ง เพราะฉะน้ัน     
จึงช่ือวา ท่ีพึ่งนี้ไมใชอยางอ่ืน.     
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     [๓๘๑] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกสุลมูล ตรัสวา วานะ      
ในอุเทศวา นพิฺพาน อิติ น พฺรูมิ ดังน้ี.      
     อมตนิพพานเปนท่ีละ เปนท่ีสงบ เปนท่ีสละคืน เปนท่ีระงับแหงตัณหา เคร่ืองรอยรัด.          
     คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ บทวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท.        
     คําวา เราขอบอก คือ เราขอบอก ... ขอประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา เราขอ   
บอกนิพพานน้ันวา.       
     [๓๘๒] คําวา เปนท่ีส้ินชราและมัจจุ ความวา อมตนิพพาน เปนท่ีละ เปนท่ีสงบ   
เปนท่ีสละคืน เปนท่ีระงับแหงชราและมรณะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนท่ีส้ินชราและมัจจุ.         
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา          
           เราขอบอกนิพพานอันไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล ไมมีตัณหา           
           เคร่ืองถือม่ัน ไมใชธรรมอยางอ่ืน เปนท่ีส้ินไปแหงชราและ   
           นี้มัจจนุั้นวา ธรรมเปนท่ีพึ่ง.     
     [๓๘๓] พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูท่ัวถึงนิพพานนั้นแลว เปน         
           ผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว พระอรหันตขีณาสพ           
           เหลานัน้ เปนผูไมไปตามอํานาจแหงมาร ไมไปบํารุงมาร.         
     [๓๘๔] คําวา เอต ในอุเทศวา เอตทาย เย สตา ดังนี้ คือ อมตนิพพาน   
ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืออุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ   
ความออกจากตัณหาเครื่องรอยรัด.   
     คําวา อ ฺาย คือ รูท่ัวถึง ทราบ เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง คือ   
รูท่ัวถึง ... ทําใหแจมแจงวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา   
ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา.       
     คําวา เหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย.   
     คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน   
เคร่ืองพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ เพราะเหตุนั้น พระอรหันตขีณาสพท้ังหลายจึงตรัสวา เพราะ            
ฉะนั้นจึงช่ือวา พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูท่ัวถึงนิพพานน้ันแลวเปนผูมีสติ.    
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     [๓๘๕] คําวา มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว ความวา มีธรรมอันเห็นแลว คือ มี   
ธรรมอันรูแลว มีธรรมอันเทียบเคียงแลว มีธรรมอันพิจารณา มีธรรมอันเจริญแลว มีธรรมอัน            
แจมแจงแลว.           
     คําวา ดับแลว ความวา ช่ือวาดับแลว ระงับแลว เพราะเปนผูดับราคะ โทสะ โมหะ               
ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา มีธรรมอันเห็น              
แลว ดับแลว.           
     [๓๘๖] ผูประกอบมหาชนไวในบาปธรรมแลวใหตาย ผูประกอบมหาชนไวในธรรมดํา   
ผูเปนใหญ ผูมีในสวนสุดแหงอกุศลธรรม ผูไมปลอยมหาชน ผูเปนพวกพองของคนประมาท              
ช่ือวามาร ในอุเทศวา น เต มารวสานุคา ดังนี้.   
     คําวา พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นเปนผูไมไปตามอํานาจมาร ความวา พระอรหนัต   
ขีณาสพเหลานั้น ยอมไมเปนไปในอํานาจมาร. แมมารกย็ังอํานาจใหเปนไปในพระอรหันตขีณาสพ            
เหลานั้นไมได. พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นครอบงํา ขมข่ี ทวมทับ กาํจัด ย่ํายีซ่ึงมาร พวกของ        
มาร บวงมาร เบ็ดมาร เหยื่อมาร วิสัยมาร ท่ีอยูแหงมาร โคจรแหงมาร เคร่ืองผูกแหงมาร             
ยอมอยู ดําเนินเปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา พระอรหันตขีณาสพ   
เหลานั้น เปนผูไมไปตามอํานาจมาร.              
     [๓๘๗] คําวา พระอรหนัตขีณาสพเหลานั้น ไมไปบํารุงมาร ความวา พระอรหันตขีณาสพ   
เหลานั้น ไมไปบํารุง เท่ียวบํารุง บําเรอ รับใชแหงมาร. พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น เปน             
ผูบํารุง เท่ียวบํารุง บําเรอ รับใชแหงพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา พระ    
อรหันตขีณาสพเหลานั้นไมไปบํารุงมาร. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูท่ัวถึงนิพพานนั้นแลว เปน         
           ผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว. พระอรหันตขีณาสพ          
           เหลานัน้ เปนผูไมไปตามอํานาจแหงมาร ไมไปบํารุงมาร.         
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา   
ของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.      
                 จบ กัปปมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๐.   
                         ----------    
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                    ชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทส    
                    วาดวยปญหาของทานชตุกัณณี   
     [๓๘๘] (ทานชตุกัณณีทูลถามวา)              
           ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววาพระองค     
           ไมมีความใครกาม ลวงพนหวงกิเลส จึงมาเพ่ือจะทูลถาม         
           พระองคผูไมมีกาม. ขาแตพระองคผูมีญาณดังดวงตาอันเกิด     
           พรอมกับความตรัสรู ขอพระองคจงตรัสบอกสันติบท. ขาแต        
           พระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมอันแทจริงนั้น          
           แกขาพระองค.   
     [๓๘๙] คําวา ขาพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววาพระองคไมมีความใคร             
กาม ความวา ขาพระองคไดยิน ไดฟง ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนดวา แมเพราะเหตุนี้ๆ   
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหนัต ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม เพราะ           
ฉะนั้นจึงช่ือวา ขาพระองคไดฟงแลว.          
     พระผูมีพระภาคทรงกลา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา วีระ. ทรงมีความเพยีร เพราะฉะน้ัน              
จึงช่ือวา ทรงองอาจ. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วีระ. ใหผูอ่ืนมคีวามเพยีร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
วีระ. ผูสามารถ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วีระ. ผูแกลวกลา ผูกาวหนา ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว   
ผูไมสะดุง ผูไมหนี ละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากความเปนผูขนลุกขนพอง เพราะฉะน้ัน          
พระผูมีพระภาคจึงเปนผูแกลวกลา.              
           พระผูมีพระภาค ทรงเวนแลวจากบาปธรรมท้ังปวงในโลกน้ี          
           ลวงเสียแลวซ่ึงทุกขในนรก ทรงอยูดวยความเพยีร. พระองค     
           ทรงมีวิริยะมีปธาน ทรงแกลวกลา เปนผูคงท่ี ทานกลาว        
           วามีพระหฤทัยเปนอยางนั้น.    
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     เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววา.   
     โดยอุทานวา กาม ในอุเทศวา อกามกามี ดังน้ี กามมี ๒ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลส   
กาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานีท้านกลาววากิเลสกาม.   
     พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงกําหนดรูวัตถุกาม ทรงละกิเลสกาม เพราะทรงกาํหนด               
รูวัตถุกาม เพราะทรงละกิเลสกามแลว พระผูมีพระภาคจงึไมทรงใครกาม ไมทรงยินดีกาม   
ไมทรงติดใจกามท้ังหลายวา กามทั้งหลายประเสริฐ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงไมมีกาม              
ออกจากกามแลว มีกามอันทรงสละแลว สํารอกแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว   
ปราศจากราคะ มีราคะหายไปแลว มีราคะอันทรงสละแลว สํารอกแลว ปลอยแลว สละคืนแลว   
ทรงหายหวิแลว ดับแลว เยน็แลว เปนผูเสวยสุข มีพระองคอันประเสริฐอยู เพราะฉะน้ัน              
จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดยินแลววาพระองคไมมีความใครกาม.            
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา ชตุกณณฺี ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ บทวา อิติ               
นี้ เปนไปตามลําดับบท.   
     คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ           
และความยําเกรง.          
     คําวา ชตุกณฺณี เปนโคตร ฯลฯ เปนคําบัญญัติเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ทานชตุกัณณีทูลถามวา.               
     [๓๙๐] คําวา ผูลวงพนหวงกิเลสแลว ในอุเทศวา โอฆาติค ปุฏ ุ กามมาคม ดังน้ี             
ความวา ผูลวงพนหวงกิเลส คือ ผูกาวลวง กาวลวงพรอม เปนไปลวง ซ่ึงหวงกเิลส เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ผูลวงพนหวงกิเลสแลว.             
     คําวา เพื่อจะทูลถาม ความวา เพื่อจะทูลถาม คือ สอบถาม ทูลวิงวอน ทูลเชิญ   
ทูลใหทรงประสาท.        
     คําวา จึงมา ... พระองคผูไมมีกาม ความวา ขาพระองคมา คือ เปนผูมา เขามา ถึงพรอม      
สมาคมกับพระองค เพื่อจะทูลถามพระองคผูไมมีกาม คือ ผูออกแลวจากกาม มีกามอันสละแลว            
สํารอกแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว ปราศจากราคะ มีราคะอันสละ สํารอก ปลอย   
ละ สละคืนแลว เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ... ผูลวงพนหวงกเิลสแลว จึงมาเพื่อทูลถามพระองคผู      
ไมมีกาม.      
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     [๓๙๑] สันติก็ดี สันติบทก็ดี ยอมมีโดยอาการเดียวกนั สันติบทนั้นนัน่แหละ   
เปนอมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความ   
คลายกําหนดั ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ช่ือวา สันติ ในอุเทศวา   
สนฺติปท พฺรูหิ สหาชเนตฺต ดงันี้.               
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา บทนี้สงบ บทนี้ประณีต คือ   
ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ   
ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด.              
     โดยอาการอีกอยางหนึ่ง ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปเพ่ือบรรลุความสงบ เพื่อถูกตอง   
ความสงบ เพือ่ทําใหแจงความสงบ ธรรมเหลานั้น คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔   
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานี้ทานกลาววา   
สันติบท. ขอพระองคจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซ่ึงสันติบท คือ บทท่ีตานทาน บทท่ีซอนเรน            
บทเปนสรณะ บทท่ีไมมีภัย บทท่ีไมมีความเคล่ือน บทอมตะ บทนิพพาน. สัพพัญุตญาณ   
ทานกลาววา ญาณเปนดังดวงตา ในคําวา สหาชเนตฺต ดงันี้. ญาณเปนดังดวงตาและความ   
เปนพระชินเจา เกิดข้ึนแลวแกพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ในขณะเดียวกัน ไมกอนไมหลังกัน      
ท่ีควงไมโพธิพฤกษ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา จึงช่ือวา มีญาณเปนดงัดวงตาอันเกดิพรอมกับ        
ความตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา ขาแตพระองคผูมีญาณเปนดังดวงตาอันเกิดพรอมกบัความตรัสรู   
ขอพระองคจงตรัสบอกสันติบท.   
     [๓๙๒] อมตนิพพาน คือ ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความ   
ส้ินตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา   
ยถาตจฺฉ ในอุเทศวา ยถาตจฺฉ ภควา พฺรูหิ เม ต ดังน้ี.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.             
     คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกนิพพานน้ันแกขาพระองค ความวา ขอพระองคจงตรัส   
บอก ฯลฯ ขอจงทรงประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจง   
ตรัสบอกนิพพานนั้นแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา     
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           ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววาพระองค     
           ไมมีความใครในกาม ลวงพนหวงกเิลสแลว จึงมาเพื่อจะ         
           ทูลถามพระองคผูไมมีกาม. ขาแตพระองคผูมีญาณดังดวงตา      
           อันเกิดพรอมกับความตรัสรู ขอพระองคจงตรัสบอกสันติบท.        
           ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมอันแท            
           จริงนั้นแกขาพระองค.               
     [๓๙๓] พระผูมีพระภาคทรงมีเดช ทรงประกอบดวยเดช ทรง   
           ครอบงํากามท้ังหลายแลวดําเนินไป เหมือนพระอาทิตย               
           อันมีแสงสวาง ประกอบดวยเดช ยอมสองแสงปกคลุม   
           ท่ัวปฐพี. ขอพระองคผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน โปรด        
           ตรัสบอกธรรมเคร่ืองละชาติและชราในภพน้ี ท่ีขาพระองค          
           พึงทราบได แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด.   
     [๓๙๔] คําวา ภควา ในอุเทศวา ภควา ห ิกาเม อภภิุยยฺ อิริยติ ดังนี้ เปน   
เคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.             
     กาม ในคําวา กาเม โดยอุทานมี ๒ คือ วตัถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้   
ทานกลาววา วตัถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา กิเลสกาม. พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูวัตถุกาม     
ทรงละ ทรงครอบงํา ทรงปกคลุม ทรงทวมทับ ทรงกําจดั ทรงย่ํายแีลว ซ่ึงกิเลสกาม   
เสด็จเท่ียวไป ดําเนินไป เปนไป รักษา บํารุง ทรงเยียวยา เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา พระผูมีพระภาค       
ทรงครอบงํากามท้ังหลายแลวดําเนนิไป.               
     [๓๙๕] พระอาทิตยทานกลาววา อาทิจฺโจ ในอุเทศวา อาทิจฺโจว ปวี เตชี เตชสา   
ดังนี้.   
     ชรา ทานกลาววา ปฐพี. พระอาทิตยมีแสงสวาง ประกอบดวยเดช คือ รัศมีสอง   
แผปกคลุมครอบปฐพี ใหรอน เล่ือนลอยไปในอากาศท่ัวไปกําจัดมืด สองแสงสวางไปในอากาศ   
อันวางเปนทางเดิน ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงมีเดชคือพระญาณ ประกอบดวยเดชคือพระญาณ   
ทรงกําจัดแลวซ่ึงสมุทัยแหงอภิสังขารท้ังปวง ฯลฯ ความมืดคือกิเลส อันธการคืออวิชชา ทรง             
แสดงแสงสวางคือญาณ ทรงกําหนดรูซ่ึงวตัถุกาม ทรงละ ทรงครอบงํา ทรงปกคลุม     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 149 
ทรงทวมทับ ทรงกําจัด ทรงย่ํายี ซ่ึงกิเลสกาม ยอมเสด็จเท่ียวไป ดําเนนิไป รักษา บํารุง   
เยียวยา ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เหมือนพระอาทิตยมีแสงสวาง ประกอบ               
ดวยเดช ยอมสองแสงปกคลุมท่ัวปฐพี.              
     [๓๙๖] คําวา มีพระปญญากวางขวางดุจแผนดิน ... แกขาพระองคผูมีปญญานอย ความวา          
ขาพระองคผูมีปญญานอย คือ มีปญญาทราม มีปญญาต่ํา สวนพระองคมีพระปญญาใหญ มีพระ             
ปญญามาก มีพระปญญาราเริง มีพระปญญาแลน มีพระปญญากลาแข็ง มีพระปญญาทําลายกิเลส.              
     ปฐพี ทานกลาววา ภูริ. พระองคทรงประกอบดวยพระปญญาอันไพบูลย กวางขวางเสมอ               
ดวยแผนดนิ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา มีพระปญญากวางขวางดุจแผนดนิ ... แกขาพระองคผูมี         
ปญญานอย.              
     [๓๙๗] คําวา ขอจงตรัสบอกธรรม ในอุเทศวา อาจิกขฺ ธมฺม ยมห วิช ฺ ดังนี้   
ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซ่ึงพรหมจรรยอัน งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง   
งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง คือ สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ             
นิพพาน และขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอจงตรัสบอกธรรม.   
     คําวา ท่ีขาพระองคพึงทราบได ความวา ท่ีขาพระองคพึงรู คือ พึงรูแจง พึงรูแจง        
เฉพาะ พึงแทงตลอด พึงบรรลุ พึงถูกตอง พึงทําใหแจง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขอจงตรัส               
บอกธรรมท่ีขาพระองคพึงทราบได.   
     [๓๙๘] คําวา เคร่ืองละชาติและชราในภพนี้ ความวา ธรรมเปนเคร่ืองละ เคร่ืองสงบ   
เคร่ืองสละคืน เคร่ืองระงับ ซ่ึงชาติ ชราและมรณะในภพน้ีแล คือ อมตนิพพาน เพราะฉะน้ัน               
จึงช่ือวา เคร่ืองละชาติและชราในภพน้ี. เพราะเหตุนัน้ พราหมณนัน้จึงกลาววา   
           พระผูมีพระภาคทรงมีเดช ทรงประกอบดวยเดช ทรงครอบงํากาม         
           ท้ังหลายแลวดําเนนิไป เหมือนพระอาทิตยอันมีแสงสวาง ประกอบ    
           ดวยเดช ยอมสองแสงปกคลุมท่ัวปฐพี. ขอพระองคผูมีพระปญญา    
           กวางขวางดุจแผนดนิ โปรดตรัสบอกธรรมเคร่ืองละชาติและชราใน     
           ภพนี้ ท่ีขาพระองคพึงทราบได แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด.   
     [๓๙๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรชตุกัณณี) ทานเห็นแลวซ่ึง     
           เนกขัมมะโดยความเกษม จงกําจัดความกําหนัดในกามท้ังหลายเสีย.      
           กิเลสเคร่ืองกังวลที่ทานยึดไว ควรสลัดเสีย อยาไดมีแกทานเลย.    
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     [๔๐๐] กาม ในคําวา กาเมสุ ในอุเทศวา กาเมสุ วินยเคธ ดังน้ี โดยอุทานมี ๒   
คือ วัตถุกาม ๑. กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววาวัตถุกาม ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา           
กิเลสกาม. ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา ความกําหนัด   
ในคําวา เคธ.           
     คําวา จงกําจัดความกําหนดัในกามท้ังหลายเสีย ความวา ทานจงกําจดั คือ จงปราบปราม   
จงละ จงบรรเทา จงทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทานจงกําจดัความ             
กําหนดัในกามท้ังหลายเสีย พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้โดยโคตรวา ชตุกณัณี.   
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรชตุกณัณี.       
     [๔๐๑] คําวา ซ่ึงเนกขัมมะ ในอุเทศวา เนกฺขมฺม ทฏ ุ เขมโต ดังน้ี ความวา   
เห็น คือ เห็นแจง เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงความปฏิบัติชอบ ความ   
ปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรม              
สมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ความคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย   
ความเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะ การประกอบความเพียรในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ   
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี   
องค ๘ นิพพานและขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน โดยความเกษม คือ โดยเปนท่ีตานทาน โดย   
เปนท่ีซอนเรน โดยเปนสรณะ โดยเปนท่ีพึง่ โดยไมมีภัย โดยความไมเคล่ือน โดยความ   
ไมตาย โดยเปนธรรมออกจากตัณหาเคร่ืองรอยรัด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เหน็แลวซ่ึง   
เนกขัมมะ โดยความเกษม.   
     [๔๐๒] คําวา ท่ีทานยึดได ในอุเทศวา อุคฺคหิต นิรตฺต วา ดังนี้ ความวา ท่ีทาน           
ยึด คือ จับตอง ถือม่ัน ติดใจ นอมใจไปดวยสามารถตัณหา ดวยสามารถทิฏฐิ.   
     คําวา ควรสลัดเสีย ความวา ควรสลัด คือ ควรปลอย ควรละ ควรบรรเทา ควร   
ทําใหส้ินสุด ควรใหถึงความไมมี เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ท่ีทานยึดไว ควรสลัดเสีย.               
     [๔๐๓] คําวา กิเลสเคร่ืองกังวลอยาไดมีแกทาน ความวา กิเลสเคร่ืองกังวลคือราคะ             
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต กิเลสเคร่ืองกังวลนี้อยาไดมี คือ อยาไดประจักษ        
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อยาไดปรากฎ คือ ทานจงละ จงบรรเทา จงทําใหส้ินสุด จงใหถึงความไมมี เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา กเิลสเคร่ืองกังวล อยาไดมีแลวแกทาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา       
           ทานเหน็แลวซ่ึงเนกขัมมะโดยความเกษม จงกําจัดความกําหนัด        
           ในกามท้ังหลายเสีย. กิเลสเคร่ืองกังวลที่ทานยดึไว ควรสลัดเสีย   
           อยาไดมีแกทานเลย.   
     [๔๐๔] กิเลสชาติใดในกาลกอน ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป    
           กิเลสเคร่ืองกังวลในภายหลัง อยาไดมีแลวแกทาน ถาทานจัก   
           ไมถือ (รูปาทิสังขาร) ในทามกลาง ทานจักเปนผูสงบแลว       
           เท่ียวไป.    
     [๔๐๕] คําวา กิเลสชาติใดในกาลกอน ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป ความ   
วา กิเลสเหลาใดพึงเกดิข้ึนเพราะปรารภถึงสังขารท้ังหลายในอดีตกาล ทานจงเผากิเลสเหลานั้น         
ใหเหือดไป คือใหแหงไป ใหเกรียม ใหกรอบ จงทําใหไมมีพืช จงละ จงบรรเทา จงทํา   
ใหส้ินสุด จงใหถึงความไมมี. แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา กิเลสชาติใดในกาลกอน        
ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป.           
     อนึ่ง กรรมาภิสังขารสวนอดีตเหลาใด อันใหผลแลว ทานจงเผากรรมาภิสังขาร   
เหลานั้นใหเหอืดไป คือ ใหแหงไป ใหเกรียม ใหกรอบ จงทําใหไมมีพชื จงละ จงบรรเทา               
จงทําใหส้ินสุด จงใหถึงความไมมี แมเพราะเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงช่ือวา กิเลสชาติใดในกาลกอน     
ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป.           
     [๔๐๖] คําวา กิเลสเคร่ืองกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน ความวา กิเลส   
เคร่ืองกังวลในอนาคต ตรัสวา กิเลสเคร่ืองกังวลในภายหลัง. กิเลสเคร่ืองกังวลคือราคะ โทสะ           
โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต พึงเกิดข้ึนเพราะปรารภสังขารท้ังหลายในอนาคต. กเิลส   
เคร่ืองกังวลนี้ อยาไดมีมาแลวแกทาน คือ ทานจงอยายังกิเลสเคร่ืองกังวลนั้นใหเกดิ อยาใหเกิด   
พรอม อยาใหบังเกิด จงละ จงบรรเทา จงทําใหส้ินสุด จงใหถึงความไมมี เพราะฉะนัน้ จึง             
ช่ือวา กิเลสเคร่ืองกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน.   
     [๔๐๗] คําวา ถาทานจักไมถือ (รูปาทิสังขาร) ในปจจบัุน ความวา รูป เวทนา   
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนปจจุบัน ตรัสวา ทามกลาง. ทานจักไมถือ คือ จักไมยดึ              
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ถือ จักไมลูบคลํา จักไมเพลิดเพลิน จักไมตดิใจซ่ึงสังขารอันเปนปจจุบัน ดวยสามารถตัณหา          
ดวยสามารถทิฏฐิ คือ จักละ จักบรรเทา จักทําใหส้ินสุด จกัใหถึงความไมมี ซ่ึงความยนิดี            
ความชอบใจ ความยึด ความถือ ความถือม่ัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถาทานจักไมถือ (รูปาทิ          
สังขาร) ในทามกลาง.    
     [๔๐๘] คําวา จักเปนผูสงบแลวเท่ียวไป ความวา ช่ือวา จักเปนผูสงบ เขาไปสงบ              
เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับ เพราะความท่ีราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ   
อกุสลาภิสังขารท้ังปวง สงบแลว ถึงความสงบแลว สงบวิเศษ เผาเสียแลว ใหดบัไปแลว   
จักเท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา จักเปนผูสงบ        
แลวเท่ียวไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           กิเลสชาติใดในกาลกอน ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหง      
           ไป. กิเลสเคร่ืองกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน. ถาทาน   
           จักไมถือ (รูปาทิสังขาร) ในทามกลาง ทานจักเปนผูสงบ        
           แลวเท่ียวไป.   
     [๔๐๙] ดูกรพราหมณ อาสวะท้ังหลายอันเปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ     
           ยอมไมมีแกพระอรหนัตขีณาสพ ผูปราศจากความกําหนดัในนาม        
           รูปโดยประการท้ังปวง.   
     [๔๑๐] คําวา โดยประการทั้งปวง ในอุเทศวา สพฺพโส นามรูปสฺมึ วีตเคธสฺส   
พราหฺมณ ความวา ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ท้ังปวงโดยประการท้ังปวง ไมเหลือ มีสวน   
ไมเหลือ.               
     คําวา สพฺพโส นี้ เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. อรูปขันธ ๔ ช่ือวานาม. มหาภูตรูป ๔               
และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ ช่ือวา รูป ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล   
ตรัสวา ความกําหนดั.     
     คําวา ดูกรพราหมณ ... ผูปราศจากความกําหนดัในนามรูป โดยประการทั้งปวง ความ   
วา ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป คือ มีความกําหนดัในนามรูป ไปปราศแลว    
มีความกําหนดัอันสละแลว สํารอกแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว     
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ปราศจากความยินดี คือ มีความยินดีไปปราศแลว มีความยินดีอันสละแลว สํารอกแลว   
ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว ในนามรูป โดยประการทัง้ปวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ดูกรพราหมณ ... ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูปโดยประการท้ังปวง.           
     [๔๑๑] อาสวะ ในคําวา อาสวา ในอุเทศวา อาสวสฺส น วิชฺชนฺติ ดังนี้ มี ๔   
คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.          
     คําวา อสฺส คือ พระพระอรหันตขีณาสพ.         
     คําวา ยอมไมมี คือ อาสวะเหลานี้ยอมไมมี ไมมีอยู ไมปรากฎ ไมประจักษ   
แกพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น คือ อาสวะเหลานี้อันพระอรหันตขีณาสพนั้นละไดแลว ตัด   
ขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน               
จึงช่ือวา อาสวะท้ังหลาย ... ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพนั้น.           
     [๔๑๒] คําวา เปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ ความวา บุคคลพึงถึงอํานาจแหงมัจจุ   
พึงถึงอํานาจแหงมรณะ หรือพึงถึงอํานาจแหงพวกของมาร ดวยอาสวะเหลาใด อาสวะเหลาน้ัน   
ยอมไมมี ไมมีอยู ไมปรากฎ ไมประจักษ แกพระอรหนัตขีณาสพนั้น คือ อาสวะเหลานั้น              
อันพระอรหันตขีณาสพนั้นละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน   
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ. เพราะเหตุนั้น      
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ดูกรพราหมณ อาสวะท้ังหลายอันเปนเหตุใหถึงอํานาจแหง          
           มัจจุ ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพผูปราศจากความกําหนัด        
           ในนามรูปโดยประการท้ังปวง.            
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา   
ของขาพระองค. ขาพระองคเปนพระสาวก ฉะนี้แล.   
                 จบ ชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๑.   
                         ----------    
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                    ภทัราวุธมาณวกปญหานิทเทส    
                   วาดวยปญหาของทานภัทราวุธะ   
     [๔๑๓] (ทานภัทราวุธะทูลถามวา)             
           ขาพระองคขออาราธนาพระองคผูละความอาลัย ตดัตัณหา            
           เสียได ไมมีความหวัน่ไหว ละความเพลินเสีย ขามโอฆะแลว       
           พนวิเศษแลว ละความดําริ มีปญญาดี. ชนท้ังหลายไดฟง          
           พระดํารัสของพระองคผูเปนนาคแลว จักหลีกไปแตท่ีนี้.         
     [๔๑๔] คําวา ผูละความอาลัย ในอุเทศวา โอก ฺชห ตณฺหจฺฉิท อเนช ดังนี้   
ความวา ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาไปยึดถือดวย   
ตัณหา ทิฏฐแิละอุปาทาน อันเปนท่ีตั้ง เปนท่ีผูกพันและเปนอนุสัยแหงใจในรูปธาตุ. กิเลส          
ชาติมีความพอใจเปนตนเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตดัรากขาดแลว         
ทรงทําไมใหมีท่ีตั้ง ดังตาลยอดดวน ทรงใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา             
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ผูละความอาลัย. ความพอใจ ความกําหนดั ...     
ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ. กิเลสชาติมีความพอใจเปนตน   
เหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทรงทําไมใหมีท่ีตั้ง          
ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมี          
พระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ผูละความอาลัย.   
     รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธรรมตัณหา ช่ือวา   
ตัณหา ในคําวา ตณฺหจฺฉิท ดงันี้. ตัณหานั้นอันพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงตัดแลว            
ตัดขาดแลว ตดัขาดพรอมแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟ              
คือญาณ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ทรงตัดตัณหา.   
     ตัณหา ความกําหนดั ความกําหนดันัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา   
ความหวั่นไหว ในคําวา ผูไมมีความหวั่นไหว. ตณัหาอันเปนความหวัน่ไหวนั้น อันพระผูมี            
พระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทรงทําไมใหมีท่ีตัง้ ดังตาลยอดดวน ให    
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ถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว        
จึงช่ือวา ผูไมมีความหวั่นไหว.   
     พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ช่ือวาผูไมมีความหวั่นไหว เพราะพระองคทรงละความ             
หวั่นไหวเสียแลว. พระผูมีพระภาคไมสะทกสะทาน ไมทรงหวั่น ไมทรงไหว ไมพร่ัน ไมพรึง            
แมในเพราะลาภ แมในเพราะความเส่ือมลาภ แมในเพราะยศ แมในเพราะความเส่ือมยศ แม   
ในเพราะความสรรเสริญ แมในเพราะความนินทา แมในเพราะสุข แมในเพราะทุกข เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ไมมีความหว่ันไหว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา       
พระองคผูละความอาลัย ตัดตัณหาเสีย ไมมีความหวั่นไหว.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา ภทฺราวโุธ ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ              
นี้ เปนไปตามลําดับบท.   
     คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. คําวา อายสฺมา          
นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.   
     คําวา ภทฺราวุโธ เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนัน้ เพราะฉะนัน้ จึง   
ช่ือวา ทานภัทราวุธะทูลถามวา.   
     [๔๑๕] ตัณหา ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล      
ทานกลาววา ความเพลิน ในอุเทศวา นนฺทิ ฺชห โอฆติณณฺ วิมุตฺต ดังน้ี. ตัณหาอันเปน            
ความเพลินนัน้ พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทรงทําไมใหมีท่ี          
ตั้ง ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระ          
ผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ผูละความเพลินเสีย.               
     คําวา ขามโอฆะแลว ความวา พระผูมีพระภาคทรงขามแลวซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ   
ทิฏฐิโอฆะ อวชิชาโอฆะ ทรงขามแลว คือ ทรงขามข้ึนแลว ทรงขามพนแลว ทรงกาวลวง   
แลว ทรงลวงเลยไปแลว ซ่ึงคลองแหงสงสารท้ังปวง. พระผูมีพระภาคนั้น มีธรรมเปนเคร่ือง            
อยูอันพระองคอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมีสงสาร คือชาติ ชราและมรณะ               
ไมมีภพใหม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทรงละความเพลินเสีย ทรงขามโอฆะแลว.   
     คําวา พนวิเศษแลว คือ พระผูมีพระภาคมีพระทัยพนแลว พนวิเศษแลว พนวิเศษ   
ดีแลว จากราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทรงละความเพลินเสีย ทรงขามโอฆะแลว พนวเิศษแลว.    
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     [๔๑๖] ความดําริ ในคําวา กปฺป ในอุเทศวา กปฺปชห อภิยาเจ สุเมธ ดังนี้   
มี ๒ อยาง คือ ความดําริดวยอํานาจตัณหา ๑. ความดําริดวยอํานาจทิฏฐ ิ๑. ฯลฯ นี้เปนความ              
ดําริดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้เปนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ.   
     พระผูมีพระภาคตรัสรูแลว ทรงละความดําริดวยอํานาจตัณหา ทรงสละคืนความดําริดวย   
อํานาจทิฏฐิแลว. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ช่ือวา ทรงละความดําริ เพราะพระองคทรงละความ        
ดําริดวยอํานาจตัณหา เพราะพระองคทรงสละคืนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ.         
    คําวา ขออาราธนา คือ ทูลอาราธนา ทูลเช้ือเชิญ ทูลยินดี ปรารถนารักใคร ชอบใจ   
(คําของพระองค).         
     ปญญา ความรู กิริยาท่ีรู ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทาน   
กลาววา เมธา ในคําวา สุเมธ.   
     พระผูมีพระภาคทรงเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม   
ประกอบดวยปญญาช่ือเมธาน้ี เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคจึงช่ือวามีปญญาดี เพราะฉะน้ัน          
จึงช่ือวา ขาพระองคขออาราธนา ... ละความดําริ มีปญญาดี.   
     [๔๑๗] พระผูมีพระภาคช่ือวา เปนนาค. ในคําวา นาคสฺส ในอุเทศวา สุตฺวาน   
นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโต ดังนี้.   
     พระผูมีพระภาคไมทรงกระทําความช่ัว เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จไปสู           
ความช่ัว เพราะฉะน้ัน จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จมาสูความช่ัว เพราะฉะน้ัน จงึทรง              
พระนามวา นาค. ฯลฯ พระผูมีพระภาคไมเสด็จมาสูความช่ัวอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงทรง               
พระนามวา นาค.          
     ขอวา ชนท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระองคผูเปนนาคแลว จักหลีกไปแตท่ีนี้ ความ            
วา ชนเปนอันมาก ไดยิน ไดฟง ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนดแลว ซ่ึงพระดํารัส คือ   
พระดํารัสท่ีเปนทางเทศนา อนุสนธิ ของพระองคแลว จกัหลีก จักเล่ียงไปแตท่ีนี้ คือ จกัไป           
สูทิศใหญและทิศนอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ชนท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระองคผูเปน           
นาคแลว จกัหลีกไปแตท่ีนี้. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา        
           ขาพระองคขออาราธนาพระองค ผูละความอาลัย ตัดตัณหา           
           เสีย ไมมีความหวั่นไหว ละความเพลินเสีย ขามโอฆะแลว           
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           พนวิเศษแลว ละความดําริ มีปญญาดี. ชนท้ังหลายไดฟง          
           คําของพระองคผูเปนนาคแลว จกัหลีกไปแตท่ีนี้.               
     [๔๑๘] ขาแตพระองคผูกลา ชนตางๆ   มาแตชนบทท้ังหลายประชุม       
           กันแลว หวังอยูซ่ึงพระดํารัสของพระองค. ขอพระองคทรง         
           พยากรณดวยดแีกชนเหลานั้น. เพราะวาธรรมนั้น พระองค        
           ทรงทราบแลวอยางแทจริง.             
     [๔๑๙] กษตัริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหสถ บรรพชิต เทวดาและมนุษย ช่ือวา   
ชนตางๆ   ในอุเทศวา นานาชนา ชนปเทห ิสงฺคตา ดังน้ี.   
     คําวา มาแตชนบทท้ังหลายประชุมกนัแลว คือ มาแตอังคะ มคธะ กาสี โกศล วัชชี   
มัลละ เจดีย สาคระ ปญจาละ อวันตี โยนะ และกัมโพช.   
     คําวา ประชุมกันแลว คือ ถึงพรอม มาพรอม มารวมประชุมกันแลว เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา ชนตางๆ   มาแตชนบทท้ังหลาย ประชุมกันแลว.   
     [๔๒๐] พระผูมีพระภาคทรงเปนผูกลา จึงช่ือวา วีระ ในอุเทศวา ตว วีร วากยฺ   
อภิกงฺขมานา ดังนี้ พระผูมีพระภาคทรงมีความเพยีร เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา วีระ. พระผูมีพระภาค     
เปนผูองอาจ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา วีระ. พระผูมีพระภาคทรงใหผูอ่ืนมคีวามเพยีร เพราะฉะน้ัน    
จึงช่ือวา วีระ. พระผูมีพระภาคผูสามารถ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วีระ. พระผูมีพระภาคปราศจาก     
ความเปนผูมีขนลุกขนพอง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา วีระ.   
           พระผูมีพระภาค ทรงเวนแลวจากบาปธรรมท้ังปวงในโลกน้ี          
           ลวงเสียแลวซ่ึงทุกขในนรก ทรงอยูดวยความเพยีร. พระองค     
           ทรงมีวิริยะ มีปธาน ทรงแกลวกลา เปนผูคงท่ี ทานกลาว       
           วา มีพระหฤทัยเปนอยางนั้น.         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูกลา ... ของพระองค.             
     คําวา หวังอยูซ่ึงพระดํารัส ความวา พระดํารัส ทางแหงพระดํารัส เทศนา อนุสนธิ   
ของพระองค.             
     คําวา หวังอยู คือ มุง หวงั ปรารถนา ยินดี ประสงค รักใคร ชอบใจ เพราะฉะนั้น               
จึงช่ือวา ขาแตพระองคผูกลา หวังอยูซ่ึงพระดํารัสของพระองค.        
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     [๔๒๑] คําวา เตส ในอุเทศวา เตส ตฺว สาธุ วิยากโรหิ ดังนี้ คือ กษัตริย   
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนษุยเหลานั้น พราหมณนั้นยอมทูล   
พระผูมีพระภาควา ตุว.   
     คําวา ขอพระองคทรงพยากรณดวยดี คือ ขอพระองคตรัสบอก ... ขอทรงประกาศดวยดี   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขอพระองคทรงพยากรณดวยดี.   
     [๔๒๒] คําวา เพราะวาธรรมน้ันอันพระองคทรงทราบแลวอยางแทจริง ความวา เพราะ   
วาธรรมน้ันอันพระองคทรงทราบ ทรงรู ทรงเทียบเคียง ทรงพิจารณา เจริญ ใหแจมแจงแลว              
อยางแทจริง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เพราะวาธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลวอยางแทจริง.          
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา            
           ขาแตพระองคผูกลา ชนตางๆ   มาแตชนบทท้ังหลาย ประชุม      
           กันแลว หวังอยูซ่ึงพระดํารัสของพระองค. ขอพระองคทรง         
           พยากรณดวยดแีกชนเหลานั้น เพราะวาธรรมน้ันอันพระองค       
           ทรงทราบแลวอยางแทจริง.             
     [๔๒๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรภัทราวุธะ) หมูสัตวพึง        
           นําเสียซ่ึงตัณหาเครื่องยึดถือท้ังหมด ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า   
           หรือแมช้ันกลางสวนกวาง. เพราะวาสัตวท้ังหลายยอมเขา      
           ไปถือรูปาทิขันธใดๆ   ในโลก มารยอมไปตามสัตวดวย            
           อํานาจอภิสังขาร คือ กรรมนั้นนั่นแล.   
     [๔๒๔] ตณัหาในรูป ตรัสวา ตัณหาเคร่ืองยึดถือ ในอุเทศวา อาทานตณฺห วินเยถ   
สพฺพ ดังนี้.           
     เหตุไร ตณัหาในรูปจึงตรัสวา ตัณหาเคร่ืองยึดถือ. เพราะตัณหานั้น สัตวท้ังหลายจงึ            
ยึดถือ เขาไปยดึถือ ยึดไว จับตอง ถือม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ   
อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ เพราะเหตุนั้น ตณัหาในรูปจึงตรัสวา ตัณหาเครื่องยึดถือ.           
     คําวา พึงนําเสียซ่ึงตัณหาเคร่ืองยึดถือท้ังหมด ความวา พึงนําเสีย ปราบเสีย ละเสีย             
บรรเทาเสีย พงึทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงตัณหาเคร่ืองยึดถือท้ังส้ิน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พึงนําเสียซ่ึงตัณหาเครื่องยดึถือท้ังหมด.       
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     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา ภัทราวุธะ ในอุเทศวา ภทฺราวุธาติ              
ภควา ดังนี้.            
     คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ              
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรภัทราวุธะ.    
     [๔๒๕] อนาคต ตรัสวา เบ้ืองบน ในอุเทศวา อุทฺธ อโธ ติริย วาป มชฺเฌ ดังนี้.               
อดีต ตรัสวา เบ้ืองตํ่า. ปจจุบัน ตรัสวา ช้ันกลางสวนกวาง. กุศลธรรมตรัสวา เบ้ืองบน.           
อกุศลธรรมตรัสวา เบ้ืองตํ่า. อัพยากตธรรมตรัสวา ช้ันกลางสวนกวาง. เทวโลก ตรัสวา   
เบ้ืองบน. อบายโลก ตรัสวา เบ้ืองตํ่า. มนุษยโลก ตรัสวา ช้ันกลางสวนกวาง. สุขเวทนา               
ตรัสวา เบ้ืองบน. ทุกขเวทนา ตรัสวา เบ้ืองตํ่า. อทุกขมสุขเวทนา ตรัสวา ช้ันกลางสวนกวาง.        
อรูปธาตุ ตรัสวา เบ้ืองบน. กามธาตุ ตรัสวา เบ้ืองตํ่า. รูปธาตุ ตรัสวา ช้ันกลางสวนกวาง.        
เบ้ืองบนต้ังแตพื้นเทาข้ึนไป ตรัสวา เบ้ืองบน. เบ้ืองตํ่าต้ังแตปลายผมลงมา ตรัสวา เบ้ืองตํ่า.   
ทามกลางตรัสวา ช้ันกลางสวนกวาง. เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า หรือแม        
ช้ันกลางสวนกวาง.      
     [๔๒๖] คําวา สัตวท้ังหลายยอมเขาไปยดึถือรูปาทิขันธใดๆ ในโลก ความวา สัตว   
ท้ังหลายยอมยดึถือ คือ เขาไปยึดถือ ถือไว จับตอง ถือม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร           
วิญญาณใดๆ.              
     คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สัตวท้ังหลาย   
ยอมเขาไปยดึถือรูปาทิขันธใดๆ   ในโลก.         
     [๔๒๗] คําวา มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขาร คือ กรรมนั้นนั่นแล ความวา   
ขันธมาร ธาตุมาร อายตนมาร คติมาร อุปบัติมาร ปฏิสนธิมาร ภวมาร สังสารมาร วัฏฏมาร   
อันมีในปฏิสนธิ ยอมไปตาม คือ ตามไป เปนผูติดตามไป ดวยอํานาจอภสัิงขาร คือ กรรมนั้น              
นั่นแล.   
     คําวา ชนฺตุ คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ชีวชน ชาตุชน ชันตุชน อินทคูชน   
ผูเกิดจากพระมนู เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขาร คือกรรมนั้น       
นั่นแล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           หมูสัตวพึงนําเสียซ่ึงตัณหาเครื่องยดึถือท้ังหมด ท้ังเบ้ืองบน   
           เบ้ืองตํ่า หรือแมช้ันกลางสวนกวาง. เพราะวาสัตวท้ังหลาย    
           ยอมเขาไปถือรูปาทิขันธใดๆ   ในโลก มารยอมไปตามสัตว        
           ดวยอํานาจอภิสังขารคือกรรมนั้นนัน่แล.   
     [๔๒๘] เพราะเหตุนัน้ ภกิษุรูอยู เม่ือเหน็ซ่ึงหมูสัตวนีผู้ของอยูใน   
           บวงแหงมัจจุวา เปนผูติดอยูในรูปาทิขันธเคร่ืองยึดถือ พึง   
           เปนผูมีสติไมเขาไปยดึถืออะไรๆ   ในโลกท้ังปวง.             
     [๔๒๙] คําวา เพราะเหตุนั้น ... เม่ือรูอยู ... ไมพึงเขาไปยึดถือ ความวา เพราะเหตุนั้น    
คือ เพราะการณะน้ัน เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น ภกิษุเม่ือเห็นโทษนี้ใน          
ตัณหาเครื่องยดึถือ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เพราะเหตุนั้น.   
     คําวา รูอยู คือ รู รูชัด รูท่ัว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด เม่ือรู รูชัด รูท่ัว   
รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอดวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปน    
ธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.   
     คําวา ไมพงึเขาไปยึดถือ คือ ไมพึงยึดถือ ไมพึงเขาไปยึดถือ ไมพึงถือไว ไมพึงจับตอง    
ไมพึงถือม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร   
วัฏฏะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะเหตุนั้น ... เม่ือรูอยู ไมพึงเขาไปยดึถือ.   
     [๔๓๐] ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชนก็ดี ภกิษุผูเปนพระเสขะก็ดี ช่ือวา ภิกษุ ในอุเทศวา        
ภิกฺขุ สโต กิ ฺจน สพฺพโลเก ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุ.        
     คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน   
เคร่ืองพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ ภิกษนุั้นตรัสวา มีสติ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ภิกษุ ...          
เปนผูมีสติ.           
     คําวา อะไรๆ   คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ.             
     คําวา ในโลกทั้งปวง คือ ในอบายโลกท้ังปวง ในเทวโลกท้ังปวง ในมนุษยโลกท้ังปวง   
ในขันธโลกท้ังปวง ในอายตนโลกท้ังปวง ในธาตุโลกท้ังปวง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ภกิษุ ...            
เปนผูมีสติ ... อะไรๆ   ในโลกท้ังปวง.      
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     [๔๓๑] คําวา ... เม่ือเหน็ ... วาติดอยูในรูปาทิขันธเคร่ืองยึดถือ ความวา สัตวเหลาใด    
ยอมยึดถือ เขาไปยึดถือ ถือไว จับตอง ถือม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ สัตวเหลานั้นตรัสวา ติดอยูในรูปาทิขันธเคร่ือง            
ยึดถือ.   
     คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท.        
     คําวา เม่ือเห็น คือ เม่ือพบ เม่ือแลเห็น เม่ือตรวจดู เม่ือเพงดู เม่ือพจิารณาอยู           
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ... เม่ือเห็น ... วาติดอยูในรูปาทิขันธ เคร่ืองยึดถือ.   
     [๔๓๒] คําวา ปช เปนช่ือของสัตว ในอุเทศวา ปช อิม มจฺจุเธยฺเย วิสตฺต ดังนี้.           
     กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ตรัสวา บวงแหงมัจจุ ในคําวา มจฺจุเธยฺเย. หมูสัตว     
ของ เกี่ยวของ เกาะเกี่ยว พวัพัน ในบวงแหงมัจจุ คือ ในบวงแหงมาร ในบวงแหงมรณะ.             
ส่ิงของของเกี่ยวอยู เกีย่วเกาะ พันอยูท่ีตาปูติดฝา หรือท่ีไมนาคพันธ (ทอนไมโอนเหมือน       
งาชาง) ฉันใด หมูสัตวของ เกี่ยวของ เกาะเกี่ยว พัวพัน ในบวงแหงมัจจุ คือ ในบวง             
แหงมาร ในบวงแหงมรณะ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ... หมูสัตวนี้ของอยูใน       
บวงมัจจุ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูอยู เม่ือเหน็ซ่ึงหมูสัตวนี้ผูของอยูในบวง   
           แหงมัจจุวา เปนผูติดอยูในรูปาทิขันธเคร่ืองยึดถือ พึงเปนผูมีสติ   
           ไมเขาไปยึดถืออะไรๆ ในโลกท้ังปวง.   
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ   
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนีแ้ล.         
                จบ ภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๒.   
                        -----------             
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                     อุทยมาณวกปญหานิทเทส       
                    วาดวยปญหาของทานอุทยะ    
     [๔๓๓] (ทานอุทยะทูลถามวา)   
           ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผูมีฌาน    
           ไมมีกิเลสดังธุลี ประทับอยู (ท่ีปาสาณกเจดีย) ทรงทํากิจ      
           เสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง. ขอพระองค    
           โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข (อรหตัวิโมกข) อันเปนเคร่ือง        
           ทําลายอวิชชา.   
     [๔๓๔] คําวา ผูมีฌาน ในอุเทศวา ฌายึ วิรชมาสีน ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค              
ทรงมีฌานแมดวยปฐมฌาน แมดวยทุตยิฌาน แมดวยตตยิฌาน แมดวยจตุตถฌาน แมดวยฌาน   
อันมีวิตกวิจาร แมดวยฌาน (ทุติยฌานในปญจกนัย) สักวาไมมีวิตก มีแตวิจาร แมดวยฌาน            
อันไมมีวิตกไมมีวิจาร แมดวยฌานมีปติ แมดวยฌานอันไมมีปติ แมดวยฌานอันประกอบดวยสุข       
แมดวยฌานอันประกอบดวยอุเบกขา แมดวยฌานอันเปนสุญญตะ แมดวยฌานอันเปนอนิมิตตะ   
แมดวยฌานเปนอัปปณิหตะ แมดวยฌานอันเปนโลกิยะ แมดวยฌานอันเปนโลกุตระ   
ทรงยินดีในฌาน ทรงขวนขวายซ่ึงความเปนผูเดียว หนักอยูในอรหตัผลซ่ึงเปนประโยชนของ               
พระองค เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ผูมีฌาน.        
     คําวา ไมมีกิเลสดังธุลี ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ   
อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนดังธุลี. กิเลสดังธุลีเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละ     
ไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป     
เปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงช่ือวา ผูไมมีธุลี ปราศจากธุลี        
ไปปราศแลวจากธุลี ละธุลีเสียแลว พนขาดแลวจากธุลี.    
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           ราคะเปนธุลี แตทานมิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. คําวา ธุลี นี้   
           เปนช่ือของราคะ. พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ทรงละธุลีนั้นแลว   
           เพราะเหตุนั้น พระพุทธชินะทานจงึกลาววา เปนผูมีธุลีไป     
           ปราศแลว. โทสะเปนธุลี แตทานมิไดกลาวละอองวา             
           เปนธุลี. คําวา ธุลี นี้ เปนช่ือของโทสะ. พระผูมีพระภาค     
           ผูมีพระจักษุ ทรงละธุลีนั้นแลว เพราะเหตุนั้น พระพุทธชินะ    
           ทานจึงกลาววา เปนผูมีธุลีไปปราศแลว. โมหะเปนธุลี แตทาน   
           มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. คําวา ธุลี นี้ เปนช่ือของโมหะ   
           พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ทรงละธุลีนั้นแลว เพราะเหตุนั้น   
           พระพุทธชินะ ทานจงึกลาววา เปนผูมีธุลีไปปราศแลว.         
     เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ไมมีกิเลสดังธุลี. คําวา ผูประทับอยู ความวา พระผูมีพระภาค        
ประทับอยูท่ีปาสาณกเจดีย เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ประทับอยู.            
           เชิญดูพระมุนีผูถึงฝงแหงทุกข ประทับนั่งอยูท่ีภเูขา. พระสาวก   
           ท้ังหลายผูไดไตรวิชชา เปนผูละมัจจเุสีย นั่งหอมลอมอยู.   
           พระผูมีพระภาคเปนผูประทับอยูแมอยางนี้.   
     อนึ่ง พระผูมีพระภาคชื่อวาประทับอยู เพราะพระองคทรงระงับความขวนขวาย (ดวย   
กิเลส) ท้ังปวงแลว มีธรรมเปนเคร่ืองอยู พระองคอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ.            
ไมมีสงสารคือชาติ ชราและมรณะ มิไดมีภพใหม. พระผูมีพระภาคเปนผูประทับอยูแมดวยเหตุ          
อยางนี้ดังนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระองคผูมีฌาน ไมมีกิเลสดังธุลี ประทับอยู.             
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา อุทโย ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้              
เปนไปตามลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ.           
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.   
     คําวา อุทโย เปนช่ือ. ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา             
ทานอุทยะทูลถามวา.     
     [๔๓๕] คําวา ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ความวา กิจ คือ กรรมท่ีควรทํา   
และกรรมท่ีไมควรทํา พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทรงทํา    
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ไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น     
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวาทรงทํากิจเสร็จแลว.               
           ทิฏฐิเปนเคร่ืองตกไปรอบ ยอมไมมีแกภกิษใุด ผูมีกระแสอันตัด   
           ขาดแลว ละแลวซ่ึงกจิท่ีควรทําและกิจท่ีไมควรทํา ความเรารอน   
           ยอมไมมีแกภกิษนุั้น.               
           เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทรงทํากิจเสร็จแลว.   
     อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ช่ือวา อาสวะ ในคํา   
วา อนาสว. อาสวะเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว              
ทําใหไมมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุ       
นั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา เปนผูไมมีอาสวะ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ทรงทํา     
กิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ.   
     [๔๓๖] คําวา ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง ความวา พระผูมีพระภาค ทรงถึงฝงแหง   
อภิญญา ถึงฝงแหงปริญญา ถึงฝงแหงปหานะ ถึงฝงแหงภาวนา ถึงฝงแหงการทําใหแจง ถึง           
ฝงแหงการเขาซ่ึงธรรมท้ังปวง คือ ทรงถึงฝงแหงความรูยิง่ซ่ึงธรรมท้ังปวง ถึงฝงแหงความกําหนด   
รูซ่ึงทุกขท้ังปวง ถึงฝงแหงการละกิเลสท้ังปวง ถึงฝงแหงการเจริญมรรค ๔ ถึงฝงแหงการทําให   
แจงซ่ึงนิโรธ ถึงฝงแหงการเขาสมาบัติท้ังปวง พระผูมีพระภาคน้ันทรงถึงความชํานาญและความ         
สําเร็จในอริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมุติ. พระผูมีพระภาคนัน้เสด็จไปสูฝง ทรงถึง         
ฝงแลว เสด็จไปสูสวนสุด ทรงถึงสวนสุดแลว เสด็จไปสูท่ีสุด ทรงถึงท่ีสุดแลว เสด็จไปสู       
สวนสุดรอบ ทรงถึงสวนสุดรอบแลว เสด็จไปสูท่ีจบ ทรงถึงท่ีจบแลว เสด็จไปสูท่ีตานทาน            
ทรงถึงท่ีตานทานแลว เสดจ็ไปสูท่ีเรน ทรงถึงท่ีเรนแลว เสด็จไปสูจรณะ ทรงถึงจรณะแลว          
เสด็จไปสูท่ีไมมีภัย ทรงถึงท่ีไมมีภัยแลว เสด็จไปสูท่ีไมเคล่ือน ทรงถึงท่ีไมเคล่ือนแลว เสด็จ   
ไปสูอมตะ ทรงถึงอมตะแลว เสด็จไปสูนิพพาน ทรงถึงนิพพานแลว. พระผูมีพระภาคนั้น   
มีธรรมเปนเคร่ืองอยู ทรงอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมีสงสาร คือ ชาติ              
ชราและมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง.   
     [๔๓๗] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ความวา พวกขาพระองค   
มีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา คือ เปนผูจะทูลถามปญหามาเฝาแลว เปนผูใครฟงปญหา          
มาเฝาแลว แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา.      
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     อีกอยางหนึ่ง ความมา ความมุงมา ความมาเฝา ของพวกขาพระองคผูมีความตองการ   
ดวยปญหา คือ ตองการจะทูลถามปญหา ใครฟงปญหา มีอยูแมดวยเหตอุยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา      
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา.     
     อีกอยางหนึ่ง ความมาแหงปญหาของพระองคมีอยู ท้ังพระองคมีความเปนผูองอาจ   
ใหผูอ่ืนมีความเพียร สามารถเพ่ือจะตรัสถาม ตรัสบอก ทรงแก ทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ทรงเฉลย          
กับขาพระองคได แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา          
จึงมาเฝา.              
     [๔๓๘] อรหัตวิโมกข ทานกลาววา อัญญาวิโมกข ในอุเทศวา อ ฺาวิโมกฺข สพฺรูหิ             
ดังนี้ ขอพระองคโปรดตรัสบอก คือ ขอจงบอก ... ขอจงทรงประกาศ ซ่ึงอรหัตวิโมกข เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ขอพระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข.   
     [๔๓๙] คําวา ทําลายอวิชชา คือ ทุบ ตอย ทําลาย ละ สงบ สละคืน ระงับ     
ซ่ึงอวิชชา เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทําลายอวิชชา. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้          
จึงกลาววา             
           ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู         
           มีฌาน ไมมีกิเลสดังธุลี ประทับอยู (ท่ีปาสาณกเจดยี)         
           ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง.      
           ขอพระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข (อรหัตวโิมกข)              
           อันเปนเคร่ืองทําลายอวิชชา.           
     [๔๔๐] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรอุทยะ) เราขอบอก   
           อัญญาวิโมกข เปนเคร่ืองละซ่ึงกามฉันทะ และโทมนัสท้ัง         
           ๒ อยาง เปนเคร่ืองบรรเทาความงวง เปนเคร่ืองกัน้ความ        
           รําคาญ.       
     [๔๔๑] ความพอใจในกาม ความกําหนดัในกาม ความเพลินในกาม ความอยากในกาม   
ความสิเนหาในกาม ความกระหายในกาม ความเรารอนในเพราะกาม ความหลงในกาม      
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ความติดใจในกาม ในกามท้ังหลาย กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนิวรณ ช่ือวา   
ฉันทะ ในอุเทศวา ปหาน กามฉนฺทาน ดังนี้.       
     คําวา ธรรมเปนเคร่ืองละกามฉันทะ ความวา ธรรมเปนเคร่ืองละ เคร่ืองสงบ   
เคร่ืองสละคืน เคร่ืองระงับกามฉันทะท้ังหลาย เปนอมตนพิพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
ธรรมเปนเคร่ืองละกามฉันทะ.   
     พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา อุทยะในอุเทศวา อุทยาติ ภควา   
ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ          
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุทยะ.              
     [๔๔๒] ความไมแชมช่ืนในทางใจ เจตสิกทุกข ความเสวยอารมณเปนทุกขไมแชมช่ืน   
เกิดจากสัมผัสทางใจ ทุกขเวทนาอันไมแชมช่ืน เกิดจากสัมผัสทางใจ ช่ือวา โทมนัส ในอุเทศวา         
โทมนสฺสาน จูภย ดังนี้.   
     คําวา และโทมนัสท้ัง ๒ อยาง ความวา ธรรมเปนเคร่ืองละ เคร่ืองสงบ เคร่ืองสละคืน             
เคร่ืองระงับซ่ึงกามฉันทะและโทมนัสท้ัง ๒ ประการ เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา             
และโทมนัสท้ัง ๒ อยาง.   
     [๔๔๓] ความท่ีจิตไมควร ความท่ีจิตไมสมควรแกการงาน ความทอ ความถอย   
ความกลับ ความหดหู กิริยาท่ีหดหู ความเปนผูหดหู ช่ือวาถีนะ ในอุเทศวา ถีนสฺส จ              
ปนูทน ดังนี้.          
     คําวา เปนเคร่ืองบรรเทาความงวง ความวา เปนเคร่ืองบรรเทา เคร่ืองละ เคร่ืองสงบ             
เคร่ืองสละคืน เคร่ืองระงับ ความงวง เปนอมตนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนเคร่ือง            
บรรเทาความงวง.         
     [๔๔๔] ความรําคาญมือ ความรําคาญเทา ความรําคาญมือและเทา ความสําคัญในส่ิง   
ท่ีไมควรวาควร ความสําคัญในส่ิงท่ีควรวาไมควร ความสําคัญในส่ิงท่ีมีโทษวาไมมีโทษ ความ          
สําคัญในส่ิงท่ีไมมีโทษวามีโทษ ความรําคาญ กิริยาท่ีรําคาญ ความเปนผูรําคาญ ความเดือดรอน          
แหงจิต ความขัดใจเห็นปานนี้ๆ ทานเรียกวา กุกกุจจัง ในคําวา กกฺุกุจจฺาน ในอุเทศวา             
กุกฺกจฺุจาน นิวารณ ดังนี้.    
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     อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญเปนความเดอืดรอนแหงจติ เปนความขัดใจ ยอมเกดิข้ึน   
เพราะเหตุ ๒ อยาง คือ เพราะกระทํา ๑ เพราะไมกระทํา ๑. ความรําคาญอันเปนความเดือดรอน               
แหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดข้ึนดวยเพราะกระทํา ๑ เพราะไมกระทํา ๑ อยางไร? ความ   
รําคาญอันเปนความเดือดรอนแหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดข้ึนวา เราทํากายทุจริต เราไมได         
ทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต เราไมไดทําวจสุีจริต เราทํามโนทุจริต เราไมไดทํามโนสุจริต             
เราทําปาณาตบิาต เราไมไดทําความงดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนาทาน เราไมไดทําความ   
งดเวนจากอทินนาทาน เราทํากาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําความงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํา             
มุสาวาท เราไมไดทําความงดเวนจากมุสาวาท เราทําปสุณาวาจา เราไมไดทําความงดเวนจาก   
ปสุณาวาจา เราทําผรุสวาจา เราไมไดทําความงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ เราไมได            
ทําความงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เราทําอภิชฌา เราไมทําอนภิชฌา เราทําพยาบาท เราไมไดทํา   
อัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญอันเปนความเดือดรอนแหงจิต             
เปนความขัดใจ ยอมเกดิข้ึนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้.           
     อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญอันเปนความเดือดรอนแหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดข้ึนวา           
เราไมทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย เราไมไดคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย เราไมรูจักประมาณ     
ในโภชนะ เราไมไดประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพยีรเคร่ืองต่ืนอยู เราไมไดประกอบดวยสติ              
สัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญสัมมัปป          
ธาน ๔ เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมได          
เจริญโพชฌงค ๗ เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกําหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทัย          
เราไมไดเจริญมรรค เราไมไดทําใหแจงซ่ึงนิโรธ.   
     คําวา เปนเคร่ืองกั้นความรําคาญ ความวา เปนเคร่ืองปด คือ เปนเคร่ืองกั้น เคร่ืองละ        
เคร่ืองสงบ เคร่ืองสละคืน เคร่ืองระงับความรําคาญท้ังหลาย เปนอมตนิพพาน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เปนเคร่ืองกั้นความรําคาญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           เราขอบอกอัญญาวิโมกข อันเปนเคร่ืองละซ่ึงกามฉันทะ            
           และโทมนัสท้ัง ๒ อยาง เปนเคร่ืองบรรเทาความงวง เปน         
           เคร่ืองกั้นความรําคาญ.    
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     [๔๔๕] เราขอบอกอัญญาวิโมกข อันมีอุเบกขาและสตหิมดจดดี               
           มีความตรึกประกอบดวยธรรม แลนไปขางหนา เปนเคร่ือง          
           ทําลายอวิชชา.   
     [๔๔๖] ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย ความเพิกเฉย ความสงบแหงจติ ความท่ีจิต   
เล่ือมใส ความท่ีจิตเปนกลางดวยจตุตถฌาน ช่ืออุเบกขา ในอุเทศวา อุเปกฺขาสติสสุทฺธ ดังนี้.      
ความระลึก ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ เพราะปรารภถึงอุเบกขาในจตุตถฌาน ช่ือวา   
สติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อุเบกขา และสติ.      
     คําวา หมดจดดี ความวา อุเบกขาและสติในจตุตถฌานเปนความหมดจด หมดจดดี   
ขาวรอบ ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความ              
ไมหวัน่ไหว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา มีอุเบกขาและสติ หมดจดดี.             
     [๔๔๗] ความดําริชอบ ตรัสวา ความตรึกประกอบดวยธรรม ในคําวา ธมฺมตกฺกปุเรชว   
ดังนี้. ความตรึกประกอบดวยธรรมนั้น มีในเบ้ืองตน มีขางหนาเปนประธานแหงอัญญาวิโมกข           
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงช่ือวา มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา.   
     อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิ ตรัสวา ความตรึกประกอบดวยธรรม. สัมมาทิฏฐินั้นมีใน   
เบ้ืองตน มีขางหนา เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข แมดวยเหตุอยางนี้ จึงช่ือวา มีความตรึก       
ประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา.   
     อีกอยางหนึ่ง วิปสสนาในกาลเปนสวนเบ้ืองตนแหงมรรค ๔ ตรัสวา ความตรึกประกอบ              
ดวยธรรม. วิปสสนาน้ัน มีในเบ้ืองตนมีขางหนา เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข แมดวยเหตุ           
อยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา.       
     [๔๔๘] อรหัตวิโมกข ตรัสวา อัญญาวิโมกข ในอุเทศวา อ ฺาวิโมกฺข สพฺรูมิ   
ดังนี้ เราขอบอก ... ขอประกาศซ่ึงอรหัตวิโมกข เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา เราขอบอกอัญญาวิโมกข.        
     [๔๔๙] ความไมรูในทุกข ฯลฯ อวิชชาเปนดังล่ิมสลัก ความหลง อกศุลมูล ช่ือวา   
อวิชชา ในอุเทศวา อวิชฺชาย ปเภทน ดังนี้.       
     คําวา เปนเคร่ืองทําลายอวิชชา ความวา เปนเคร่ืองทุบ ตอย เคร่ืองทําลาย เคร่ืองละ            
เคร่ืองสงบ เคร่ืองสละคืน เคร่ืองระงับ ซ่ึงอวิชชา เปนอมตนิพพาน เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา            
เปนเคร่ืองทําลายอวิชชา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 169 
           เราขอบอก อัญญาวิโมกขอันมีอุเบกขาและสติ หมดจดดี              
           มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา เปนเคร่ือง           
           ทําลายอวิชชา.   
     [๔๕๐] โลกมีอะไรเปนเคร่ืองประกอบไว? อะไรเลาเปนเคร่ือง           
           เท่ียวไปของโลกนั้น? พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละ            
           อะไรเสียได?   
     [๔๕๑] คําวา โลกมีอะไรเปนเคร่ืองประกอบไว ความวา อะไรเปนเคร่ืองประกอบ   
เคร่ืองคลองไว เคร่ืองผูก เคร่ืองพัวพัน เคร่ืองมัวหมอง ของโลก? โลกอันอะไรประกอบไว             
ประกอบท่ัว เหนี่ยวร้ัง ยดึไว คลองไว เกี่ยวไว พัวพันไว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา โลกมี         
อะไรเปนเคร่ืองประกอบไว.   
     [๔๕๒] คําวา อะไรเปนเคร่ืองเท่ียวไปของโลกน้ัน ความวา อะไรเปนเคร่ืองสัญจร   
เท่ียวไป ทองเที่ยวไป ของโลกนั้น? โลกยอมสัญจรไป เท่ียวไป ทองเที่ยวไป ดวยอะไร?   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อะไรเลาเปนเคร่ืองเท่ียวไปของโลกนั้น?           
     [๔๕๓] คําวา พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละอะไรเสียได ความวา พระองค   
ยอมตรัส ยอมบอก ยอมเลา ยอมกลาว แสดง บัญญัติวา นิพพาน เพราะละ สงบ สละคืน   
ระงับ อะไรเสียได? เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละอะไรเสียได?             
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา            
           โลกมีอะไรเปนเคร่ืองประกอบไว? อะไรเลาเปนเคร่ือง           
           เท่ียวไปของโลกนั้น? พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละ            
           อะไรเสียได?   
     [๔๕๔] โลกมีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบไว. วิตก เปนเคร่ือง         
           เท่ียวไปของโลกนั้น. เรากลาววา นพิพาน เพราะละตัณหา          
           เสียได.     
     [๔๕๕] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล ตรัสวา ความเพลิน   
ในอุเทศวา นนฺทิส ฺโชโน โลโก ดังนี้. ความเพลินเปนเคร่ืองประกอบ เคร่ืองคลองไว    
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เคร่ืองผูก เคร่ืองมัวหมองของโลก. โลกอันความเพลินนี้ประกอบไว ประกอบท่ัว เหนี่ยวร้ัง             
ผูกไว คลองไว เกีย่วไว พันไว. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา โลกมีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบไว.    
     [๔๕๖] วิตก ๙ คือ กามวติก พยาบาทวติก วหิิงสาวิตก วิตกถึงญาติ วิตกถึงชนบท   
วิตกถึงเทวดา วิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอ่ืน วิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ และ          
สรรเสริญ วิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมอยากใหผูอ่ืนดหูม่ินตน เหลานี้เรียกวาวิตก ๙ ช่ือวา      
วิตก ในอุเทศวา วิตกกฺสฺส วิจารณา ดังน้ี. วติก ๙ อยางนี้เปนเคร่ืองสัญจรไป เท่ียวไป            
ทองเท่ียวไป ของโลกนั้น. โลกน้ันยอมสัญจร เท่ียวไป ทองเท่ียวไป ดวยวิตก ๙ อยางนี.้            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา วิตกเปนเคร่ืองเท่ียวไปของโลกน้ัน.               
     [๔๕๗] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺาย วิปฺปหาเนน นิมฺมาน อิติ วุจฺจติ ดังนี้.   
     คําวา เรากลาววา นพิพาน เพราะละตัณหาเสียได ความวา เรายอมกลาว ยอมบอก   
เลา ขาน แสดง บัญญัติวา นพิพาน เพราะละ สงบ สละคืน ระงับตัณหาเสียได เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เรากลาววา นิพพาน เพราะละตัณหาเสียได. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค          
จึงตรัสวา              
           โลกมีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบไว. วติกเปนเคร่ือง          
           เท่ียวไปของโลกนั้น. เรากลาววา นพิพาน เพราะละตัณหา          
           เสียได.     
     [๔๕๘] เม่ือโลกมีสติอยางไรเท่ียวไป วญิญาณจึงดับ? พวกขาพระองค     
           มาแลวเพื่อทูลถาม พระผูมีพระภาค. พวกขาพระองคจะขอฟง       
           พระดํารัสนั้นของพระองค.              
     [๔๕๙] คําวา เม่ือโลกมีสติอยางไรเท่ียวไป ความวา เม่ือโลกมีสติสัมปชัญญะอยางไร             
เท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา. เพราะฉะนั้น จึง           
ช่ือวา เม่ือโลกมีสติอยางไรเท่ียวไป?           
     [๔๖๐] คําวา วิญญาณจึงดบั ความวา วิญญาณดับ สงบ ถึงความต้ังอยูไมได ระงับ   
ไป. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา วญิญาณจึงดับ.        
     [๔๖๑] คําวา พวกขาพระองคมาแลวเพือ่จะทูลถามพระผูมีพระภาค ความวา พวก   
ขาพระองคมาแลว คือ มาถึง เขามาถึง มาประชุมกับพระองคเพื่อจะทูลถาม คือ เพื่อสอบถาม      
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ทูล ขอ ทูลเช้ือเชิญ ซ่ึงพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว คือ ขอใหทรงประสาท เพราะฉะนัน้ จึง         
ช่ือวา พวกขาพระองคมาแลวเพื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาค.   
     [๔๖๒] คําวา พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัสนั้นของพระองค ความวา พวก   
ขาพระองคจะขอฟง ศึกษา ทรงจาํ เขาไป กําหนดพระดาํรัส ถอยคํา ทางถอยคํา เทศนา   
อนุสนธิ ของพระองค เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัส ของพระองค               
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจงึกลาววา            
           เม่ือโลกมีสติอยางไรเท่ียวไป วิญญาณจึงดับ? พวกขาพระองค     
           มาแลวเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค. พวกขาพระองคจะขอฟง        
           พระดํารัสนั้นของพระองค.              
     [๔๖๓] เม่ือโลกไมเพลิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก เปนผูมีสติ        
           อยางนี้เท่ียวไป วิญญาณจึงดับ.       
     [๔๖๔] คําวา เม่ือโลกไมเพลิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก ความวา เม่ือโลก   
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายในภายในอยู ไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าถึง ไมตั้งอยูดวยความ         
ติดใจเวทนา คือ ยอมละ ยอมบรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเพลิดเพลิน   
ความพรํ่าถึง ความติดใจ ความถือไว ความจับตอง ความถือม่ัน. เม่ือโลกเปนผูพิจารณาเหน็            
เวทนาในเวทนาท้ังหลายในภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายท้ังภายใน               
และภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังหลายในภายในอยู   
เม่ือโลกพิจารณาเหน็ธรรมคือ ความเส่ือมไปในเวทนาท้ังหลายในภายในอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็น           
ธรรมคือความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในเวทนาท้ังหลายในภายในอยู เม่ือโลกพิจารณาเหน็ธรรม            
คือความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังหลายในภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมไปใน             
เวทนาทั้งหลายในภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปใน               
เวทนาทั้งหลายในภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังหลายทั้ง             
ภายในและภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเหน็ธรรมคือความเส่ือมไปในเวทนาท้ังหลายท้ังภายใน               
และภายนอกอยู เม่ือโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในเวทนาท้ังหลาย              
ท้ังภายในและภายนอกอยู ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าถึง ไมตั้งอยูดวยความติดใจซ่ึงเวทนา คือ       
ยอมละ ยอมบรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงความเพลิดเพลิน ความพรํ่าถึง ความ        
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ติดใจ ความถือไว ความจับตอง ความถือม่ัน. เม่ือโลกพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลาย               
ดวยอาการ ๑๒ นี้ ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าถึง ไมตั้งอยูดวยความติดใจซ่ึงเวทนา ฯลฯ ให         
ถึงความไมมีซ่ึงความเพลิดเพลิน ความพรํ่าถึง ความติดใจ.   
     อีกอยางหนึ่ง เม่ือโลกพจิารณาเหน็เวทนาโดยความไมเท่ียง ยอมไมเพลิดเพลิน ... เม่ือ         
โลกพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนทุกข โดยความเปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปน               
ความลําบาก เปนอาพาธ ฯลฯ โดยไมมีอุบาย เคร่ืองสลัดออก ยอมไมเพลิดเพลิน ... เม่ือโลก             
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายโดยอาการ ๔๒ นีอ้ยู ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าถึง ไม             
ตั้งอยูดวยความติดใจเวทนา คือ ยอมละ ยอมบรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงความ           
เพลิดเพลิน ความพรํ่าถึง ความติดใจ ความถือไว ความจบัตอง ความถือม่ัน เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา เม่ือโลกไมเพลิดเพลินเวทนาในภายในและภายนอก.   
     [๔๖๕] คําวา เปนผูมีสติอยางนี้เท่ียวไป ความวา เปนผูมีสติสัมปชัญญะอยางนี้             
เท่ียวไป คือ เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะน้ัน            
จึงช่ือวา เปนผูมีสติอยางนี้เท่ียวไป.        
     [๔๖๖] คําวา วิญญาณจึงดบั ความวา วิญญาณอันสหรคตดวยปุญญาภิสังขาร วิญญาณ   
อันสหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร วิญญาณอันสหรคตดวยอเนญชาภิสังขาร ยอมดับ สงบ ถึงความ   
ตั้งอยูไมได ระงับไป เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วิญญาณจึงดับ. เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาค        
จึงตรัสวา              
           เม่ือโลกไมเพลิดเพลินเวทนาในภายในและภายนอก เปนผู           
           มีสติอยางนี้เท่ียวไป วญิญาณจึงดับ.   
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ   
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนีแ้ล.         
                 จบ อุทยมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๓.   
                       -------------    
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                    โปสาลมาณวกปญหานิทเทส       
                   วาดวยปญหาของทานโปสาละ    
     [๔๖๗] (ทานโปสาละทูลถามวา)   
           พระผูมีพระภาคพระองคใด ไมทรงมีความหวั่นไหว ทรงตัด          
           ความสงสัยเสียแลว ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง ยอมทรง          
           แสดงอดีต. ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา         
           พระผูมีพระภาคพระองคนั้น.           
     [๔๖๘] คําวา โย ในอุเทศวา โย อตีต อาทิสติ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค   
พระองคใด เปนพระสยัมภู ไมมีอาจารย ตรัสรูพรอมเฉพาะ ซ่ึงสัจจะท้ังหลายเอง ในธรรม              
ท้ังหลายท่ีพระองคไมเคยไดยินมาในกาลกอน ทรงบรรลุซ่ึงความเปนพระสัพพัญูในธรรม   
เหลานั้น และทรงบรรลุซ่ึงความเปนผูชํานาญในพลธรรมท้ังหลาย.              
     คําวา ยอมทรงแสดงอดีต ความวา พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงแมอดีต ยอมทรง   
แสดงแมอนาคต ยอมทรงแสดงแมปจจุบัน ของพระองคเองและของผูอ่ืน.         
     พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของพระองคอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง   
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง        
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง               
ตลอดสังวัฎกปัเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏักัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมาก             
บาง อันเปนอดีตของพระองคเองวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ          
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติ      
จากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน. แมในภพนั้นเรากไ็ดมีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มี           
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ   มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น.        
คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพน้ี. พระองคทรงแสดงชาติกอนเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ         
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของพระองคเองอยางนี้.       
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     พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของผูอ่ืนอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง   
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง อันเปนอดีตของผูอ่ืนวา         
ในภพโนน ทานผูนี้มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น          
เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น. คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดใน          
ภพโนน. แมในภพนั้น ทานผูนี้ก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มี        
อาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้. คร้ันจุติจากภพน้ัน          
แลวไดมาเกิดในภพน้ี. พระองคทรงแสดงชาติกอนเปนอันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ             
ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของผูอ่ืนอยางนี้.       
     พระผูมีพระภาคตรัสชาดก ๕๐๐ ก็ช่ือวาทรงแสดงอดตีของพระองคเอง และของผูอ่ืน   
ตรัสมหาธนิยสูตร ... มหาสุทัสนสูตร ... มหาโควินทสูตร ... มฆเทวสูตร ช่ือวาทรงแสดง   
อดีตของพระองคและของผูอ่ืน.   
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรจุนทะ ญาณอันตามระลึกถึง   
ชาติกอนของตถาคต ปรารภถึงอดีตกาลมีอยู. ตถาคตหวงัจะรูชาติกอนเทาใด ก็ระลึกถึงชาติกอน         
ไดเทานัน้. ดูกรจุนทะ ญาณอันตามระลึกถึงชาติขางหนาของตถาคต ปรารภถึงอนาคตกาล   
มีอยู. ฯลฯ ดกูรจุนทะ ญาณอันท่ีเกิดที่ควงไมโพธิของตถาคต ปรารภถึงปจจุบันกาล เกิดข้ึนวา        
ชาตินี้มีในท่ีสุด. บัดนี้มิไดมีภพตอไป. อินทรียปโรปริยัตติญาณ (ญาณเคร่ืองกําหนดรูความยิ่ง      
ความหยอนแหงอินทรียของสัตวท้ังหมด) เปนกําลังของตถาคต. อาสยานุสยญาณ (ความรูจัก               
ฉันทะท่ีมานอนและกเิลสอันนอนตามของสัตวท้ังหลาย) เปนกําลังของตถาคต. ยมกปาฏิหาริยญาณ              
(ญาณเปนเคร่ืองนํากลับซ่ึงปฏิปกขธรรมอันเปนคู) เปนกําลังของตถาคต. มหากรุณาสมาปตติญาณ          
(ญาณในมหากรุณาสมาบัติ) เปนกําลังของตถาคต. สัพพัญุตญาณเปนกําลังของตถาคต.   
อนาวรณญาณ (ญาณเนื่องดวยอาวัชชนะไมมีอะไรกั้น) เปนกําลังของตถาคต. อนาวรณญาณ   
อันไมของ ไมมีอะไรขัดในกาลท้ังปวง เปนกําลังของตถาคต. พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง ...            
ทรงประกาศ แมอดีต แมอนาคต แมปจจุบัน ของพระองคและของผูอ่ืนดวยประการอยางนี้   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอดีต.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา โปสาโล ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา โปสาโล เปนช่ือ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานโปสาละทูลถามวา.     
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     [๔๖๙] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา ความ   
หวั่นไหว ในอุเทศวา อเนโช ฉินฺนสสโย ดังนี้. ตัณหาอันเปนความหวั่นไหวนั้น พระผูมี             
พระภาคตรัสรูแลวทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความ          
ไมมี มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา   
ไมมีความหวัน่ไหว. พระผูมีพระภาคชื่อวาไมมีความหวัน่ไหว เพราะทรงละความหวั่นไหว   
เสียแลว. พระผูมีพระภาคไมทรงหวั่น ไมทรงไหว ไมพร่ัน ไมพรึง แมในเพราะลาภ แมใน              
เพราะความเส่ือมลาภ แมในเพราะยศ แมในเพราะความเส่ือมยศ แมในเพราะความสรรเสริญ   
แมในเพราะนินทา แมในเพราะสุข แมในเพราะทุกข เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมมีความ   
หวั่นไหว.               
     วิจิกจิฉา ความเคลือบแคลงในทุกข ฯลฯ ความสะดุงแหงจิต ความขัดใจ ทานกลาววา               
ความสงสัย ในอุเทศวา ฉินนฺสสโย ดังนี้. ความสงสัยนี้ พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวทรงตัด         
บ่ัน ทอน สงบ ระงับเสียแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะ   
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ทรงตัดความสงสัยแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา     
ไมมีความหวัน่ไหว ทรงตัดความสงสัยเสียแลว.      
     [๔๗๐] คําวา ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ความวา พระผูมีพระภาคทรงถึงฝงแหงอภิญญา              
ทรงถึงฝงแหงปริญญา ทรงถึงฝงแหงปหานะ ทรงถึงฝงแหงภาวนา ทรงถึงฝงแหงการทําใหแจง         
ทรงถึงฝงแหงการเขา คือ ทรงถึงฝงแหงความรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวง ฯลฯ พระผูมีพระภาคนั้น มิได   
มีสงสารคือชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทรงถึงฝงแหงธรรม   
ท้ังปวง.   
     [๔๗๑] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จงึมาเฝา ความวา พวกขาพระองค               
มีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ฯลฯ เพือ่ทรงช้ีแจงใหเห็นแจง เพื่อทรงเฉลย แมดวยเหตุ          
อยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา. เพราะเหตุนั้น พราหมณ     
นั้นจึงกลาววา         
           พระผูมีพระภาคพระองคใด ไมทรงมีความหวั่นไหว ทรงตัด          
           ความสงสัยเสียแลว ทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง ยอมทรง          
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           แสดงอดีต. ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา         
           พระผูมีพระภาคพระองคนั้น.           
     [๔๗๒] ขาแตพระสักกะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของบุคคล              
           ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว ละกายท้ังหมดแลว เห็นอยู         
           ท้ังภายในภายนอกวาอะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี. บุคคลอยางนั้น     
           ควรแนะนําอยางไร?   
     [๔๗๓] รูปสัญญา ในคําวา วิภูตรูปส ฺ ิสฺส ดังนี้ เปนไฉน? สัญญาความจํา   
ความเปนผูจํา ของบุคคลผูเขาซ่ึงรูปาวจรสมาบัติ หรือของบุคคลผูเขาถึงแลว (ในรูปาวจรภพ)        
หรือวาของบุคคลผูมีธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน นีช่ื้อวารูปสัญญา.   
     คําวา ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว ความวา รูปสัญญาของบุคคลผูไดอรูปสมาบัติ ๔ เปน          
สัญญาผานไปแลว หายไปแลว ลวงไปแลว เลยไปแลว เปนไปลวงแลว เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว.          
     [๔๗๔] คําวา ผูละกายท้ังปวงแลว ความวา รูปกายอันมีในปฏิสนธิท้ังหมด บุคคล   
นั้นละแลว คือ รูปกายอันบุคคลน้ันละแลว ดวยการลวงดวยอํานาจตทังปหานและการละดวย   
การขมไว (เพราะไดอรูปฌาน) เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ผูละกายทัง้ปวงแลว.   
     [๔๗๕] อากิญจัญญายตนสมาบัติ ช่ือวาอะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี ในอุเทศวา อชฺฌตฺต ฺจ             
พหิทฺธา จ นตฺถิ กิ ฺจีติ ปสฺสโต ดังนี้. เพราะเหตุไร อากญิจัญญายตนสมาบัติ จึงช่ือวา             
อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี? บุคคลเปนผูมีสติ เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้น            
แลว ไมยังวิญญาณน้ันนัน่แหละ ใหเจริญ ใหเปนแจง ใหหายไป ยอมเห็นวา อะไรๆ   
นอยหนึ่งยอมไมมี เพราะเหตุนั้น อากิญจญัญายตนสมาบัติ จึงช่ือวา อะไรๆ นอยหน่ึงมิไดมี         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูเหน็อยูท้ังภายในและภายนอกวา อะไรๆ นอยหน่ึงมิไดมี.   
     [๔๗๖] คําวา สกฺก ในอุเทศวา าณ สกฺกานุปุจฺฉามิ ดังนี้ ความวา พระผูมี   
พระภาคทรงพระนามวาสักกะ. พระผูมีพระภาคเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล. แมเพราะเหตุ   
ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงช่ือวา สักกะ. ฯลฯ พระผูมีพระภาคทรงละความกลัวและความขลาด               
เสียแลว ปราศจากความขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา สักกะ.         
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     คําวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ ความวา ขาพระองคขอทูลถาม   
ถึงญาณของบุคคลนั้นวา เชนไร ดํารงอยูอยางไร มีประการไร มีสวนเปรียบอยางไร อันบุคคล            
นั้นพึงปรารถนา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ.   
     [๔๗๗] คําวา บุคคลเชนนั้นควรแนะนาํอยางไร ความวา บุคคลนั้น ควรแนะนํา   
ควรนําไปใหวเิศษ ควรนําไปใหยิ่ง ควรใหรูท่ัว ควรใหพินจิ ควรใหพิจารณา ควรใหเล่ือมใส           
อยางไร? และญาณท่ียิ่งข้ึนไป อันบุคคลนั้นพึงใหเกิดข้ึนอยางไร?         
     คําวา บุคคลเชนนั้น คือ บุคคลผูอยางนั้น ผูเชนนั้น ดํารงอยูอยางนั้น ผูมีประการ        
อยางนั้น ผูมีสวนเปรียบอยางนั้น ผูไดอากญิจัญญายตนสมาบัตินั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา        
บุคคลผูเชนนั้นควรแนะนําอยางไร? เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้จึงกลาววา   
           ขาแตพระสักกะ ขาพระองคทูลถามถึงญาณของบุคคลผูมี           
           รูปสัญญาอันผานไปแลว ละกายท้ังหมดแลว เหน็อยูท้ังภายใน     
           ภายนอกวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี. บุคคลอยางนั้นควรแนะนํา     
           อยางไร?     
     [๔๗๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรโปสาละ) ตถาคตรูยิ่งซ่ึง       
           วิญญาณฐิติ (ภูมิเปนท่ีตั้งแหงวิญญาณ) ท้ังหมด. ยอมรูจัก   
           บุคคลนั้น เม่ือต้ังอยู พนวิเศษแลว มีสมาบัตินั้นเปนเบ้ืองหนา.   
     [๔๗๙] คําวา วิญญาณฐิตท้ัิงหมด ความวา พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔   
ดวยสามารถอภิสังขาร. ยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถปฏิสนธิ.         
     พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔ ดวยสามารถอภิสังขารอยางไร? สมจริง   
ตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย วิญญาณยึดรูปต้ังอยู มีรูปเปน      
อารมณ มีรูปเปนท่ีตั้งอาศัย มีความเพลิดเพลินเปนเคร่ืองสองเสพ ยอมต้ังอยู ยอมถึงความ        
เจริญงอกงามไพบูลย ดกูรภกิษุท้ังหลาย วญิญาณยึดเวทนา ฯลฯ ยดึสัญญา ฯลฯ ยึดสังขาร   
ตั้งอยู มีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีตั้งอาศัย มีความเพลิดเพลินเปนเคร่ืองสองเสพ         
ยอมต้ังอยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔ ดวย          
สามารถอภิสังขารอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถปฏิสนธิอยางไร? สมจริงตาม   
พระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญา        
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ตางกัน เชนพวกมนษุย เทวดาบางพวก วนิิปาติกะบางหมู นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๑. ดูกรภกิษุ          
ท้ังหลาย สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกนั เชนพวกเทพเนื่องในหมูพรหม           
ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนวญิญาณฐิติท่ี ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดยีวกัน   
มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพอาภัสสระ นีเ้ปนวิญญาณฐติิท่ี ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวเหลา          
หนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพสุภกณิหกะ นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๔.        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวเหลาหนึ่งลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมมนสิการนานัตตสัญญาโดย             
ประการท้ังปวง เขาอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได นี้เปนวิญญาณ              
ฐิติท่ี ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวเหลาหนึ่งลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง เขา          
วิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๖. ดูกรภกิษุ           
ท้ังหลาย สัตวเหลาหนึ่งลวงวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง เขาอากิญจัญญายตน   
ฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๗. พระผูมีพระภาคยอมทรง         
ทราบวิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถปฏิสนธิอยางนี้. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วิญญาณฐิตท้ัิงหมด.           
     พระผูมีพระภาคเรียกพราหมณนัน้โดยช่ือวา โปสาละ ในอุเทศวา โปสาลาติ ภควา   
ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.         
เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโปสาละ.           
     [๔๘๐] คําวา อภิชาน ในอุเทศวา อภิชาน ตถาคโต ดังนี้ ความวา รูยิง่ รูแจงแทง           
ตลอด. คําวา ตถาคต ความวา สมจริงตามพระพุทธพจน ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรจุนทะ              
ถาแมเร่ืองท่ีลวงแลวไมจริงไมแท ไมประกอบดวยประโยชน เร่ืองนัน้ตถาคตก็ไมพยากรณ. ดูกร    
จุนทะ ถาแมเร่ืองท่ีลวงแลว จริงแท แตไมประกอบดวยประโยชน แมเร่ืองนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ   
ดูกรจุนทะ ถาแมเร่ืองท่ีลวงแลว จริงแท ประกอบดวยประโยชน ในเร่ืองนั้นตถาคต   
ยอมรูจักกาลทีจ่ะพยากรณปญหานั้น. ดกูรจุนทะ ถาแมเร่ืองท่ียังไมมาถึง ฯลฯ. ดูกรจนุทะ         
ถาแมเร่ืองท่ีเปนปจจุบัน ไมจริงไมแท ไมประกอบดวยประโยชน เร่ืองนัน้ตถาคตก็ไมพยากรณ.    
ดูกรจุนทะ ถาแมเร่ืองท่ีเปนปจจุบันจริงแท แตไมประกอบดวยประโยชน แมเร่ืองนัน้ตถาคต        
ก็ไมพยากรณ. ดูกรจุนทะ ถาแมเร่ืองท่ีเปนปจจุบันจริงแท ประกอบดวยประโยชน ในเร่ืองนั้น      
ตถาคตยอมรูจักกาลที่จะพยากรณปญหานัน้. ดูกรจนุทะ ดวยเหตดุังน้ีแล ตถาคตยอมเปนผู            
กลาวโดยกาลอันควร กลาวจริง กลาวอิงอรรถ กลาวอิงธรรม กลาวอิงวนิัย ในธรรมท้ังหลาย            
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ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เพราะเหตุนั้น บัณฑติจึงกลาววาเราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ         
อายตนะใดแล อันโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก อันหมูสัตวพรอมท้ัง   
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เห็นแลว ไดยินแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว   
เสาะหาแลว พจิารณาแลวดวยใจ อายตนะท้ังหมดนัน้ ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว เพราะเหตุ   
นั้น บัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ ตถาคตยอมตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ         
ในราตรีใด และตถาคตยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด. ตถาคตยอมกลาว   
บอก เลา แสดง เร่ืองใดในระหวางนั้น เร่ืองท้ังหมดนัน้เปนเร่ืองจริงแท ไมเปนอยางอ่ืน         
เพราะฉะนั้นบัณฑติจึงกลาววา เราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น              
ทําอยางใด กลาวอยางนัน้ ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด กลาวอยางนัน้ ดวย            
ประการดังนี้ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ ตถาคตเปนใหญยิ่ง          
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและ   
มนุษยอันใครๆ ครอบงําไมได เปนผูเห็นโดยถองแท เปนผูใหอํานาจเปนไป เพราะเหตุนั้น            
บัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ตถาคตรูยิ่ง.    
     [๔๘๑] คําวา ยอมรูจกับุคคลนั้นผูตั้งอยู ความวาพระผูมีพระภาคยอมทรงรูจักบุคคล         
ผูตั้งอยูในโลกนี้ดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา บุคคลนี้เม่ือกายแตกตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ     
วินิบาต นรก. พระผูมีพระภาคยอมรูจักบุคคลผูตั้งอยูในโลกน้ีดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา         
บุคคลนี้เม่ือกายแตกตายไป จักเขาถึงกําเนดิสัตวดิรัจฉาน. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูจักบุคคล        
ผูตั้งอยูในโลกนี้ ดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา บุคคลนี้เม่ือกายแตกตายไป จกัเขาถึงเปรตวิสัย.    
พระผูมีพระภาค ยอมทรงรูจักบุคคลผูตั้งอยูในโลกนี้ ดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา บุคคลนี้        
เม่ือกายแตกตายไป จกัอุบัตใินหมูมนุษย. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูจักบุคคลผูตั้งอยูในโลกน้ี     
ดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา บุคคลนี้เม่ือกายแตกตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.   
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระตถาคตตรัสวา ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของ               
บุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว ยอมรูชัดอยางนีว้า บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น    
ดําเนินไปตามทางน้ัน เม่ือกายแตกตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ดูกรสารีบุตร              
เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจแลว ยอมรูชัดอยางนีว้า บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น     
ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางน้ัน เม่ือกายแตกตายไป จักเขาถึงกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน.   
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ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจแลว ยอมรูชัดอยางนีว้า บุคคลนี้        
ปฏิบัติอยางนัน้ ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางน้ัน เม่ือกายแตกตายไป จกัเขาถึงเปรต            
วิสัย. ดกูรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจแลว ยอมรูชัดอยางนี้วา          
บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางน้ัน เม่ือกายแตกตายไป จักอุบัติ         
ในหมูมนุษย. ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจแลว ยอมรูชัด              
อยางนี้วา บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางน้ัน เม่ือกายแตกตาย         
ไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค. ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนีด้วยใจ              
แลว ยอมรูชัดอยางนี้วา บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางน้ัน         
จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย            
ปญญาอันรูยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมรูบุคคลนั้นผูตั้งอยู.   
     [๔๘๒] คําวา พนวิเศษแลว ในอุเทศวา วิมุตฺต ตปฺปรายน ดังนี้ ความวา พน   
วิเศษแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติ คือ นอมใจไปในสมาบัตินั้น มีสมาบัตินั้นเปนใหญ.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้นอมใจไปในรูป นอมใจไปใน   
เสียง นอมใจไปในกล่ิน นอมใจไปในรส นอมใจไปในโผฏฐัพพะ นอมใจไปในสกุล นอม   
ใจไปในคณะ นอมใจไปในอาวาส นอมใจไปในลาภ นอมใจไปในยศ นอมใจไปในความสรรเสริญ   
นอมใจไปในสุข นอมใจไปในจวีร นอมใจไปในบิณฑบาต นอมใจไปในเสนาสนะนอมใจไปใน   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร นอมใจไปในพระสูตร นอมใจไปในพระวินยั นอมใจไปในพระอภิธรรม   
นอมใจไปในองคของภิกษผูุถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษผูุถือทรงไตรจีวร       
เปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการเท่ียวไปเพื่อบิณฑบาตเปนวัตรนอมใจไปในองคของ           
ภิกษุผูถือการเที่ยวไปตามลําดับตรอกเปนวตัร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการนั่งฉัน ณ อาสนะ       
แหงเดยีวเปนวัตรนอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร นอมใจไปในองค           
ของภิกษุผูถือการไมฉันภัตในภายหลังเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการอยูในปาเปนวตัร    
นอมใจไปในองคของภิกษผูุถือการอยูท่ีโคนไมเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษผูุถือการอยูใน      
นอมใจไปในองคของภิกษผูุถือการอยูในปาชาเปนวัตร นอมใจไปในองคของ ท่ีแจงเปนวัตร    
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ภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษผูุถือการไม       
นอนเปนวัตร นอมใจไปในปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตน   
สมาบัติ วิญญาญัญจายตนสมาบัติ อากิญจญัญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พนวิเศษแลว.            
     คําวา มีสมาบัตินั้นเปนเบ้ืองหนา ความวา สําเร็จมาแตอากิญจัญญายตนสมาบัติ   
มีสมาบัตินั้นเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา มีกรรมเปนท่ีไปในเบื้องหนา มีวิบากเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา     
หนักอยูในกรรม หนักอยูในปฏิสนธิ.               
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้มีรูปเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา ฯลฯ          
มีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนเบ้ืองหนา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พนวิเศษแลว มีสมาบัติ         
นั้นเปนเบ้ืองหนา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา              
           ตถาคตรูยิ่งวิญญาณฐิติ (ภูมิเปนท่ีตัง้แหงวิญญาณ) ท้ังหมด   
           ยอมรูจกับุคคลนั้นเม่ือต้ังอยู พนวิเศษแลว มีสมาบัติเปน   
           เบ้ืองหนา.   
     [๔๘๓] บุคคลนั้น รูกรรมวา เปนเหตุใหเกิดในอากิญจญัญายตนภพ        
           มีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบ ดงันี้ คร้ันรูจักกรรมนั้น      
           อยางนีแ้ลว ในลําดับนั้นก็พจิารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัติ       
           นั้น. นัน่เปนญาณอันเท่ียงแทของบุคคลนั้น ซ่ึงเปนพราหมณ    
           อยูจบพรหมจรรย.   
     [๔๘๔] คําวา รูกรรมวาเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ความวา กรรมภิสังขาร   
อันใหเปนไปในอากิญจัญญายตนภพ ตรัสวา เปนเหตุใหเกิดในอากิญจญัญายตนภพ. คือ รู   
ทราบ เทียบเคียง พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏซ่ึงกรรมาภิสังขารอันใหเปนไปในอากิญ             
จัญญายตนภพวา เปนเคร่ืองของ เปนเคร่ืองผูก เปนเคร่ืองกังวล เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา            
รูกรรมเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ.        
     [๔๘๕] คําวา มีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบดังนี้ ความวา ความกาํหนัดในอรูป   
ตรัสวา ความเพลินเปนเคร่ืองประกอบ. รูกรรมนั้นวาเกาะ เกีย่ว พัวพนั ดวยความกําหนัดในอรูป      



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 182 
คือ รู ทราบ เทียบเคียง พจิารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏ ซ่ึงความกําหนัดในอรูปวา   
เปนเคร่ืองของ เปนเคร่ืองผูกพัน เปนเคร่ืองกังวล.   
     คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท. เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา มีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบไว ดังนี้.   
     [๔๘๖] คําวา คร้ันรูจักกรรมนั้นอยางนีแ้ลว ความวา คร้ันรูจัก คือ ทราบ เทียบเคียง        
พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏ ซ่ึงกรรมนั้นอยางนีแ้ลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา คร้ันรูจัก      
กรรมนั้นอยางนี้แลว.   
     [๔๘๗] คําวา ในลําดับนัน้ก็พิจารณาเหน็ (ธรรม) ในสมาบัตินั้น ความวา เขา   
อากิญจัญญายตนสมาบัติแลวออกจากสมาบัตินั้น แลวกพ็ิจารณาเห็น คือ เห็น ตรวจดู เพงดู              
พิจารณา ซ่ึงธรรมท้ังหลาย คือ จิตและเจตสิกอันเกิดในสมาบัตินั้น โดยเปนของไมเท่ียง               
เปนทุกข เปนโรค ฯลฯ โดยไมมีอุบายเคร่ืองสลัดออก เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ในลําดบันั้น             
ก็พิจารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัตินั้น.             
     [๔๘๘] คําวา นั่นเปนญาณอันเท่ียงแทของบุคคลน้ัน ความวา นัน่เปนญาณอันแทจริง              
ถองแท ไมวิปริต ของบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นัน่เปนญาณอันเท่ียงแทของบุคคลนั้น.      
     [๔๘๙] คําวา เปนพราหมณ ในอุเทศวา พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต ดังนี้ ความวา   
ช่ือวา เปนพราหมณ เพราะลอยธรรม ๗ ประการแลว. ฯลฯ บุคคลอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย   
แลว เปนผูคงท่ี ทานกลาววาเปนพราหมณ. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนพราหมณ.   
     คําวา อยูจบพรหมจรรย ความวา เสขบุคคล ๗ พวก รวมท้ังกัลยาณปุถุชน ยอมอยู   
อยูรวม อยูท่ัว อยูรอบ เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง   
ซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง. พระอรหันตอยูจบแลว ทํากรณียกิจเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว            
มีประโยชนตนอันถึงแลวโดยลําดับ มีสังโยชนในภพส้ินไปรอบแลว พนกิเลสแลวเพราะรูโดย              
ชอบ. พระอรหันตนัน้มีธรรมเปนเคร่ืองอยู อยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมี            
สงสาร คือ ชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพตอไป เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา เปนพราหมณอยูจบ   
พรหมจรรย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา    
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           บุคคลนั้น รูกรรมวา เปนเหตุใหเกดิในอากิญจัญญายตนภพ        
           มีความเพลินเปนเคร่ืองประกอบ ดงันี้ คร้ันรูจักกรรมนั้น      
           อยางนีแ้ลว ในลําดับนั้นก็พจิารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัติ       
           นั้น. นัน่เปนญาณอันเท่ียงแทของบุคคลนั้น ซ่ึงเปนพราหมณ    
           อยูจบพรหมจรรย.   
     พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ   
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนีแ้ล.         
                จบ โปสาลมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๔.   
                       -------------       
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                    โมฆราชมาณวกปญหานิทเทส      
                   วาดวยปญหาของทานโมฆราช    
     [๔๙๐] (ทานโมฆราชทูลถามวา)   
           ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ๒ คร้ังแลว. พระผูมี    
           พระภาคผูมีพระจักษมิุไดทรงพยากรณแกขาพระองค. ขา        
           พระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคเปนพระเทพฤาษี (มีผูทูล    
           ถามปญหา) เปนคร้ังท่ี ๓ ยอมทรงพยากรณ.   
     [๔๙๑] คําวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ๒ คร้ังแลว ความวา พราหมณ   
นั้นไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ๒ คร้ัง. พระผูมีพระภาคอันพราหมณนัน้          
ทูลถามปญหา ไมทรงพยากรณในลําดับแหงพระจักษุวา ความแกรอบแหงอินทรียของพราหมณนี้             
จักมี. พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา สักกะ ในคําวา สกฺก. พระผูมีพระภาคทรงผนวชจาก   
ศากยสกุล แมเพราะเหตุดังนี้ จึงทรงพระนามวา สักกะ.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพยมาก แมเพราะเหตุ     
ดังนี้ จึงทรงพระนามวา สักกะ. พระผูมีพระภาคน้ันทรงมีทรัพยเหลานี ้คือ ทรัพยคือศรัทธา         
ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา         
ทรัพยคือสติปฏฐาน ทรัพยคือสัมมัปปธาน ทรัพยคืออิทธิบาท ทรัพยคืออินทรีย ทรัพยคือพละ         
ทรัพยคือโพชฌงค ทรัพยคือมรรค ทรัพยคือผล ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคทรงม่ังค่ัง           
มีทรัพยมาก นบัวามีทรัพยดวยทรัพยอันเปนรัตนะหลายอยางนี้ แมเพราะเหตุดังนี้ พระองค         
จึงทรงพระนามวา สักกะ.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเปนผูอาจ ผูองอาจ ผูสามารถ มีความสามารถ ผูกลา             
ผูแกลวกลา ผูกาวหนา ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไมสะดุง ผูไมหนี ละความกลัวความ       
ขลาดเสียแลว ปราศจากขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุดังนี้ จึงทรงพระนามวา สักกะ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองค ... ๒ คร้ังแลว.     
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     คําวา ไดทูลถามแลว ความวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ทูลขอ ทูล   
เช้ือเชิญ ทูลใหทรงประสาท ๒ คร้ังแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองค          
ไดทูลถาม ๒ คร้ังแลว.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา โมฆราชา เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อายสฺมา   
เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา โมฆราชา เปนช่ือ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น               
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทานโมฆราชทูลถามวา.     
     [๔๙๒] คําวา มิไดทรงพยากรณแกขาพระองค ในอุเทศวา น เม พยฺากาสิ จกฺขุมา   
ความวา มิไดตรัสบอก ... มิไดทรงประกาศ แกขาพระองค.   
     คําวา พระจักษุ ความวา พระผูมีพระภาคมีพระจักษุดวยจักษุ ๕ ประการ คือ ดวย   
มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจกัษุ พุทธจกัษุ สมันตจักษุ.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางไร? สี ๕ อยาง คือ สีเขียว สีเหลือง           
สีแดง สีดําและสีขาว ยอมปรากฏแกพระผูมีพระภาคในมังสจักษุ. ขนพระเนตรต้ังอยูเฉพาะใน              
ท่ีใด ท่ีนั้นมีสีเขียว เขียวดี นาดู นาชม เหมือนสีดอกผักตบ. ท่ีถัดนั้นเขาไปมีสีเหลือง         
เหลืองดี เหมือนสีทองคํา นาดู นาชม เหมือนดอกกรรณิการเหลือง. เบาพระเนตรท้ัง ๒ ขาง             
ของพระผูมีพระภาค มีสีแดง แดงดี นาดู นาชม เหมือนสีปกแมลงทับทิมทอง. ท่ีทามกลาง               
มีสีดํา ดําดี ไมมัวหมอง ดําสนิท นาดู นาชม เหมือนสีอิฐแกไฟ. ท่ีถัดนัน้เขาไปมีสีขาว             
ขาวดี ขาวลวน ขาวผอง นาดู นาชม เหมือนสีดาวประกายพฤกษ. พระผูมีพระภาคมีพระ   
มังสจักษุเปนปกตินั้น เนื่องในพระอัตภาพ อันเกดิข้ึนเพราะสุจริตกรรมในภพกอน ยอมทอด             
พระเนตรเห็นตลอดท่ีโยชนหนึ่งโดยรอบ ท้ังกลางวันและกลางคืน. แมในเวลาใดมีความมืด   
ประกอบดวยองค ๔ คือ ดวงอาทิตยอัสดงคตแลว ๑ คืนวันอุโบสถขางแรม ๑ แนวปาทึบ ๑   
อกาลเมฆใหญตั้งข้ึน ๑ ในความมืดประกอบดวยองค ๔ เห็นปานนี้ ในกาลนั้น พระผูมีพระภาค             
ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นตลอดท่ีโยชนหนึง่โดยรอบ. หลุม บานประตู กําแพง ภูเขา กอไม   
หรือเถาวัลย ไมเปนเคร่ืองกนัในการทอดพระเนตรเห็นรูปท้ังหลายเลย. หากวาบุคคลพึงเอา              
เมล็ดงาเมล็ดหนึ่งเปนเคร่ืองหมาย ใสลงในเกวียนสําหรับบรรทุกงา บุคคลนั้นพึงเอาเมล็ดงานั้น       
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ข้ึน. มังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคบริสุทธ์ิอยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวย      
มังสจักษุอยางนี้.      
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงพิจารณา              
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ ฯลฯ ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมทรง   
ทราบชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี. พระผูมีพระภาคทรงประสงคจะดูโลกธาตุ        
หนึ่งกด็ี สองกด็ี สามก็ดี ส่ีกด็ี หากด็ี สิบกด็ี ยี่สิบก็ดี สามสิบก็ดี ส่ีสิบก็ดี หาสิบกด็ี   
รอยก็ดี พนัหนึ่งเปนสวนนอยก็ดี สองพันเปนสวนปานกลางก็ดี สามพันก็ดี ส่ีพนัเปนสวน           
ใหญก็ดี หรือวาทรงประสงคเพื่อจะทรงดูโลกธาตุเทาใด ก็ทรงเห็นโลกธาตุเทานั้น. ทิพยจกัษุ         
ของพระผูมีพระภาคบริสุทธ์ิอยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยทิพยจกัษุอยางนี้.           
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคมีพระปญญาใหญ             
มีพระปญญากวางขวาง มีพระปญญาราเริง มีพระปญญาไว มีพระปญญาคมกลา มีพระปญญา   
ทําลายกิเลส ทรงฉลาดในประเภทปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทาแลว ทรง   
ถึงแลวซ่ึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงพลญาณ ๑๐ ทรงเปนบุรุษผูองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ทรงเปน              
บุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระไป มีญาณไมมีท่ีสุด มีเดชไมมีท่ีสุด มี          
ยศไมมีท่ีสุด เปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย เปนผูนํา นําไปใหวิเศษ นําเนืองๆ        
ใหเขาใจ ใหเพงพินิจ เปนผูตรวจ ใหเล่ือมใส. พระผูมีพระภาคน้ันทรงยังมรรค ท่ียังไมเกิด      
ใหเกดิข้ึน ทรงยังประชาชนใหเขาใจมรรคท่ียังไมเขาใจ ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก ทรง          
รูมรรค ทรงรูแจงมรรค ฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดนี้ พระสาวกท้ังหลายเปนผูดําเนินตาม               
มรรค ประกอบในภายหลังอยู. พระผูมีพระภาคนั้น ทรงรูอยู ช่ือวาทรงรู ทรงเห็นอยู ช่ือวา       
ทรงเห็น เปนผูมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีคุณอันประเสริฐ เปนผูตรัสบอกธรรม ตรัสบอกท่ัวไป           
ทรงแนะนําประโยชน ประทานอมตธรรม เปนพระธรรมสามีเสด็จไปอยางนั้น. บทธรรมท่ี   
พระองคมิไดทรงรู มิไดทรงเห็น มิไดทรงทราบ มิไดทรงทําใหแจมแจง มิไดทรงถูกตอง ดวย         
ปญญา ไมมีเลย.         
     ธรรมท้ังหมดรวมทั้งอดตี อนาคต ปจจบัุน ยอมมาสูคลองในมุข คือ พระญาณ ของ   
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว โดยอาการท้ังปวง. ข้ึนช่ือวาบทธรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีควรแนะนํา     
ควรรู มีอยู. ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ัง ๒ ฝาย ประโยชนในภพนี้ ประโยชน     
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ในภพหนา ประโยชนตืน้ ประโยชนลึก ประโยชนเปดเผย ประโยชนล้ีลับ ประโยชนท่ีควร   
แนะนํา ประโยชนท่ีแนะนําแลว ประโยชนไมมีโทษ ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนขาวหรือ   
ประโยชนอยางยิ่ง. ท้ังหมดนัน้ ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ.             
     กายกรรมท้ังหมด วจีกรรมท้ังหมด มโนกรรมท้ังหมด ยอมเปนไปตามพระญาณของ   
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระญาณมิไดขัดของในอดีต อนาคต     
ปจจุบัน. บทธรรมท่ีควรแนะนําเทาใด พระญาณกเ็ทานัน้ พระญาณเทาใด บทธรรมท่ีควรแนะนํา               
ก็เทานั้น พระญาณมีบทธรรมท่ีควรแนะนาํเปนท่ีสุด บทธรรมท่ีควรแนะนําก็มีพระญาณเปนท่ีสุด            
พระญาณไมเปนไปลวงบทธรรมท่ีควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมท่ีควรแนะนําก็ไมลวงพระญาณ   
ธรรมเหลานั้นต้ังอยูในท่ีสุดแหงกนัและกนั. ล้ินผอบ ๒ ล้ินสนิทกัน ล้ินผอบขางลาง ไมเกิน       
ล้ินผอบขางบน ล้ินผอบขางบน ก็ไมเกินล้ินผอบขางลาง ล้ินผอบท้ัง ๒ นั้นต้ังอยูในท่ีสุดแหงกนั   
ฉันใด พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีบทธรรมท่ีควรแนะนําและพระญาณต้ังอยูในท่ีสุดแหงกนั          
และกัน ฉันนัน้เหมือนกัน. บทธรรมท่ีควรแนะนาํเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณก็เทาใด   
บทธรรมท่ีควรแนะนาํก็เทานั้น พระญาณมีบทธรรมท่ีควรแนะนําเปนท่ีสุด บทธรรมท่ีควรแนะนํา               
ก็มีพระญาณเปนท่ีสุด พระญาณไมเปนไปลวงบทธรรมท่ีควรแนะนาํ ทางแหงบทธรรมท่ีควร   
แนะนําก็ไมเปนไปลวงพระญาณ ธรรมเหลานั้นต้ังอยูในท่ีสุดแหงกนัและกัน. พระญาณของ   
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในธรรมท้ังปวง. ธรรมท้ังปวงเนื่องดวยอาวัชชนะ             
เนื่องดวยอากังขา เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจติตุบาท ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว.         
พระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในสัตวท้ังปวง. พระผูมีพระภาคยอมทรง           
ทราบฉันทะเปนท่ีมานอน อนุสัย จริต อธิมุติ ของสัตวท้ังปวง. ทรงทราบชัดซ่ึงสัตวท้ังหลาย          
ผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตาคือปญญานอย ผูมีกิเลสเพยีงดังธุลีในนยันตาคือปญญามาก ท่ีมี    
อินทรียแกกลา ท่ีมีอินทรียออน ท่ีมีอาการดี ท่ีมีอาการชั่ว ท่ีใหรูงาย ท่ีใหรูยาก ท่ีเปนภัพพสัตว               
ท่ีเปนอภัพพสัตว โลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ               
เทวดาและมนษุยยอมเปนไปในภายในแหงพระพุทธญาณ.   
     ปลาและเตาทุกชนิด โดยท่ีสุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละ ยอมเปนไปในภายในมหาสมุทร   
ฉันใด โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา   
และมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกนั. นกทุกชนิดโดยท่ีสุดรวม    
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ถึงครุฑสกุลเวนเตยยะ ยอมบินไปในประเทศอากาศ ฉันใด พระสาวกทั้งหลายเสมอดวย   
พระสารีบุตรโดยปญญา ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกนั. พระพุทธ   
ญาณยอมแผปกคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย. กษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ   
ท่ีเปนบัณฑติ มีปญญาละเอียด มีวาทะโตตอบกับผูอ่ืน เปนดังนายขมังธนูยิงขนทรายแมน              
บัณฑิตเหลานัน้เปนประหน่ึงวาเท่ียวทําลายทิฏฐิเขาดวยปญญาของตน. บัณฑิตเหลานั้นปรุงแตง        
ปญหาเขามาเฝาพระตถาคตแลว ทูลถามปญหาเหลานั้น. พระผูมีพระภาคตรัสบอกและตรัสแก               
แลว ทรงแสดงเหตุและอางผลแลว. บัณฑติเหลานั้นยอมเล่ือมใสตอพระผูมีพระภาค. ในลําดับ            
นั้นแล พระผูมีพระภาคยอมไพโรจนยิ่งข้ึนไปดวยพระปญญาในสถานท่ีนั้น. เพราะเหตุนั้น              
พระผูมีพระภาคจึงช่ือวา มีพระจักษแุมดวยปญญาจักษุอยางนี้.           
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคเม่ือทรงตรวจดูโลก           
ดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นหมูสัตวผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนยันตาคือปญญานอย ผูมีกิเลสเพียง    
ดังธุลีในนัยนตาคือปญญามาก ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียออน ผูมีอาการดี ผูมีอาการชั่ว   
ผูแนะนําใหรูไดงาย ผูแนะนําใหรูไดยาก บางพวกเปนผูมีปกติเหน็โทษและภัยในปรโลกอยู. ใน      
กออุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก ดอกอุบลบัวเขียว ดอกปทุมบัวหลวง หรือ ดอกบุณฑริก   
บัวขาว บางชนิดเกดิในน้ํา เจริญในน้ํา ไปตามนํ้า จมอยูในน้ําอันน้ําเล้ียงไว บางชนดิเกิดในน้ํา         
เจริญในน้ํา ต้ังอยูเสมอน้ํา บางชนิดเกดิในน้าํ เจริญในน้ํา โผลพนจากน้ํา น้ําหลอเล้ียงไว           
แมฉันใด พระผูมีพระภาคเม่ือทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจกัษุ ไดทรงเหน็หมูสัตวผูมีกเิลสเพียง        
ดังธุลีในนัยนตาคือปญญานอย ผูมีกิเลสเพยีงดังธุลีในนยันตาคือปญญามาก ผูมีอินทรียแกกลา    
ผูมีอินทรียออน ผูมีอาการด ีผูมีอาการชั่ว ผูแนะนําใหรูไดงาย ผูแนะนําใหรูไดยาก บางพวก   
มีปกติเหน็โทษและภัยในปรโลกอยู ฉันนัน้เหมือนกัน. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคล             
นี้เปนราคจริต บุคคลนี้เปนโทสจริต บุคคลนี้เปนโมหจริต บุคคลนี้เปนวิตักกจริต บุคคลน้ี          
เปนศรัทธาจริต บุคคลนี้เปนญาณจริต. พระผูมีพระภาคตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต.         
ตรัสบอกเมตตาภาวนาแกบุคคลผูเปนโทสจริต. ทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหตั้งอยูใน               
เพราะอุเทศและปริปุจฉา ในการฟงธรรมโดยกาล ในการสนทนาธรรมโดยกาล ในการอยูรวม   
กับครู. ตรัสบอกอนาปานัสสติแกบุคคลผูเปนวิตักกจริต ตรัสบอกความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา         
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ความท่ีธรรมเปนธรรมดี ความท่ีสงฆปฏิบัติดี และศีลท้ังหลายของตน ซ่ึงเปนนิมิต เปนท่ีตั้ง        
แหงความเล่ือมใส แกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต. ตรัสบอกอาการไมเท่ียง อาการเปนทุกข อาการ          
เปนอนัตตา อันเปนวปิสสนานิมิตแกบุคคลผูเปนญาณจริต.   
           บุคคลยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา พึงเห็นหมูชนโดยรอบ แม           
           ฉันใด ขาแตพระสุเมธผูมีพระสมันตจักษุ พระองคเสด็จ          
           ข้ึนแลวสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม ปราศจากความโศก            
           ก็ทรงเห็นหมูชนท่ีอาเกียรณดวยความโศก ผูอันชาติและชรา      
           ครอบงํา เปรียบฉันนัน้.   
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางนี้   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางไร? สัพพัญุตญาณ ทานกลาววา   
สมันตจักษุ. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม         
ประกอบดวยสัพพัญุตญาณ.   
           บทธรรมอะไรๆ อันพระผูมีพระภาคนั้นไมทรงเหน็ ไมทรง           
           รูแจง หรือไมพึงทรงทราบ มิไดมีเลย. พระผูมีพระภาค         
           ทรงรูเฉพาะซ่ึงบทธรรมท้ังปวง. เนยยบทใดมีอยู พระผูมี       
           พระภาคทรงทราบซ่ึงเนยยบทนั้น. เพราะเหตุนั้น พระตถาคต          
           จึงเปนพระสมันตจักษุ.   
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางนี้. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมี        
พระภาคมีพระจักษุ ไมทรงพยากรณแกขาพระองค.   
     [๔๙๓] คําวา ขาพระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคผูเปนพระเทพฤาษี (เม่ือมีผูถาม           
ปญหา) เปนคร้ังท่ี ๓ ยอมทรงพยากรณดังนี้ ความวา ขาพระองคไดศึกษา ทรงจํา เขาไป              
กําหนดไวแลวอยางนี้วา พระพุทธเจาใครทูลถามปญหา อันชอบแกเหตุเปนคร้ังท่ี ๓ ยอมทรง           
พยากรณ มิไดตรัสหาม.   
     คําวา ผูเปนพระเทพฤาษี ความวา พระผูมีพระภาคท้ังเปนเทพท้ังเปนฤาษี เพราะฉะนั้น          
จึงช่ือวา เปนพระเทพฤาษี. พระราชาทรงผนวชแลว เรียกกันวา พระราชฤาษี พราหมณบวช    
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แลวก็เรียกกันวา พราหมณฤาษี ฉันใด พระผูมีพระภาคท้ังเปนเทพ ท้ังเปนฤาษี ก็ฉันนัน้            
เหมือนกนั. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนพระเทพฤาษี.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงผนวชแลว แมเพราะเหตุดังนี้ พระองคจึงช่ือวา               
พระฤาษี. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงศีลขันธใหญ แมเพราะเหตุอยางนี้             
พระองคจึงช่ือวาเปนพระฤาษี. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงสมาธิขันธใหญ           
ปญญาขันธใหญ วิมุตติขันธใหญ วิมุตติญาณทัสสนขันธใหญ แมเพราะเหตุดังนี้ พระองค             
จึงช่ือวา เปนพระฤาษี. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงการทําลายกองแหง   
ความมืดใหญ การทําลายวิปลาสใหญ การถอนลูกศรคือตัณหาใหญ การคลายกองทิฏฐิใหญ   
การลมมานะเพียงดังวาธงใหญ การสงบอภิสังขารใหญ การสลัดออกซ่ึงโอฆกิเลสใหญ การปลง               
ภาระใหญ การตัดเสียซ่ึงสังสารวัฏใหญ การดับความเดอืดรอนใหญ การระงับความเรารอนใหญ           
การใหยกธรรมดังวาธงใหญข้ึน แมเพราะเหตุนั้น พระองคจึงช่ือวา เปนพระฤาษี. พระผูมีพระภาค     
ทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงสติปฏฐานใหญ สัมมัปปธานใหญ อิทธิบาทใหญ อินทรีย   
ใหญ พละใหญ โพชฌงคใหญ อริยมรรคมีองค ๘ ใหญ นิพพานใหญ แมเพราะเหตุดังนี้   
พระองคจึงช่ือวา พระฤาษี.   
     อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคอันสัตวท้ังหลายท่ีมีอานุภาพมาก แสวงหา เสาะหา   
คนหาวา พระพุทธเจาประทับอยู ณ ท่ีไหน พระผูมีพระภาคเปนเทวดา ลวงเทวดาประทับอยู ณ           
ท่ีไหน พระผูมีพระภาคผูองอาจกวานรชนประทับอยู ณ ท่ีไหน แมเพราะเหตุดังนี้ พระองคจึงช่ือ      
วา เปนพระฤาษี. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ขาพระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคผูเปนพระเทพฤาษี    
(มีผูทูลถามปญหา) เปนคร้ังท่ี ๓ ยอมทรงพยากรณ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้จึงกลาววา          
           ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ๒ คร้ังแลว. พระ         
           ผูมีพระภาคมีพระจกัษุมิไดทรงพยากรณแกขาพระองค ขา       
           พระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคเปนพระเทพฤาษี (มีผู       
           ทูลถามปญหา) เปนคร้ังท่ี ๓ ยอมทรงพยากรณ.   
     [๔๙๔] โลกน้ี โลกอ่ืน พรหมโลกกับเทวโลก ยอมไมทราบความ              
           เห็นของพระองค ผูโคดมเปนผูมียศ.   
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     [๔๙๕] คําวา โลกน้ี ในอุเทศวา อย โลโก ปโร โลโก ดังนี้ คือ มนุษยโลก.   
คําวา โลกอ่ืน คือ โลกท้ังหมด ยกมนุษยโลกน้ี เปนโลกอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา โลกน้ี            
โลกอ่ืน.   
     [๔๙๖] คําวา พรหมโลกกบัเทวโลก ความวา พรหมโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก   
หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พรหมโลกกบัเทวโลก.             
     [๔๙๗] คําวา ยอมไมทราบความเห็นของพระองค ความวา โลกยอมไมทราบซ่ึงความ   
เห็น ความควร ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของพระองควา พระผูมีพระภาค   
นี้มีความเห็นอยางนี้ มีความควรอยางนี้ มีความชอบใจอยางนี้ มีลัทธิอยางนี้ มีอัธยาศัยอยางนี้   
มีความประสงคอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ยอมไมทราบความเห็นของพระองค.   
     [๔๙๘] คําวา ผูโคดมเปนผูมียศ ความวา พระผูมีพระภาคทรงถือยศแลว เพราะฉะน้ัน              
พระองคจึงมียศ.         
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอันเทวดาและมนุษยสักการะ เคารพ นับถือ บูชา   
ยําเกรง ทรงเปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึง              
ช่ือวา ผูโคดมเปนผูมียศ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนัน้จึงกลาววา        
           โลกน้ี โลกอ่ืน พรหมโลกกับเทวโลก ยอมไมทราบความ              
           เห็นของพระองค ผูโคดมเปนผูมียศ.   
     [๔๙๙] ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู         
           เห็นธรรมอันงามอยางนี้. เม่ือบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางไร      
           มัจจุราชจึงไมเหน็.   
     [๕๐๐] คําวา ผูเห็นธรรมอันงามอยางนี้ ความวา ผูเห็นธรรมอันงาม เห็นธรรมอันเลิศ            
เห็นธรรมอันประเสริฐ เห็นธรรมอันวิเศษ เห็นธรรมเปนประธาน เห็นธรรมอันอุดม เห็นธรรม   
อยางยิ่งอยางนี ้เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูเหน็ธรรมอันงามอยางนี้.     
     [๕๐๑] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ความวา พวกขาพระองค   
เปนผูมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ฯลฯ เพื่อใหทรงช้ีแจง เพื่อตรัส แมเพราะเหตุอยางนี้     
ดังนี้ จึงช่ือวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา.     
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      [๕๐๒] คําวา พิจารณาเหน็โลกอยางไร ความวา ผูมองเห็น เห็นประจักษ พจิารณา   
เทียบเคียง เจริญ ทําใหแจมแจงอยางไร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พิจารณาเห็นโลกอยางไร?             
     [๕๐๓] คําวา มัจจุราชจึงไมเห็น ความวา มัจจุราชยอมไมเห็น ไมแลเห็น ไมประสบ              
ไมพบ ไมไดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มัจจุราชจึงไมเห็น. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้น          
จึงกลาววา             
           ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู         
           เห็นธรรมอันงามอยางนี้. เม่ือบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางไร      
           มัจจุราชจึงไมเหน็.   
     [๕๐๔] ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความ           
           เปนของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงขามพนมัจจุราช        
           ไดดวยอุบายอยางนี้. เม่ือบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางนี้       
           มัจจุราชจึงไมเหน็.   
     [๕๐๕] คําวา โลก ในอุเทศวา สุ ฺโต โลก อเวกฺขสฺสุ ดังนี้ คือ นิรยโลก   
ติรัจฉานโลก ปตติวิสยโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี้   
โลกอ่ืน พรหมโลกพรอมท้ังเทวโลก.   
     ภิกษุรูปหนึง่ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสวา           
โลก โลก ดังนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลก เพราะเหตุเทาไรหนอแล?   
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุ เรากลาววาโลก เพราะเหตุวา ยอมแตก. อะไรแตก?   
จักษแุตก รูปแตก จักษุวิญญาณแตก จักษุสัมผัสแตก สุขเวทนากด็ี ทุกขเวทนาก็ดี   
อทุกขมสุขเวทนาก็ดี ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย แมเวทนานัน้ก็แตก. หแูตก เสียง         
แตก จมูกแตก กล่ินแตก ล้ินแตก รสแตก กายแตก โผฏฐัพพะแตก มนะแตก ธรรมารมณ   
แตก มโนวิญญาณแตก มโนสัมผัสแตก สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ด ีอทุกขมสุขเวทนาก็ดี   
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั แมเวทนานัน้กแ็ตก. ดูกรภิกษุ ธรรมมีจักษุเปนตนนั้น         
ยอมแตกดังนีแ้ล เพราะเหตุนั้นเราจึงกลาววาโลก.   
     คําวา จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ความวา บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดย   
ความเปนของสูญ ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสามารถความกําหนดวาไมเปนไปในอํานาจ ๑   
ดวยสามารถการพิจารณาเหน็สังขารโดยเปนของวางเปลา ๑.    
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     บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญดวยสามารถการกําหนดวา ไมเปนไป   
ในอํานาจ อยางไร? ใครๆ ยอมไมไดอํานาจในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน   
วิญญาณ.   
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนอนตัตา.              
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถารูปนี้จักเปนอัตตาแลวไซร รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพือ่อาพาธ. และจะพึงได     
ในรูปวา ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แต       
เพราะรูปเปนอนัตตา ฉะนัน้ รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในรูปวา ขอรูปของเราจงเปน       
อยางนี้ รูปของเราจงอยาไดเปนอยางนี้เลย. เวทนาเปนอนตัตา. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเวทนานี้      
จักเปนอัตตาแลวไซร เวทนานี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และพึงไดในเวทนาวา ขอเวทนาของเรา          
จงเปนอยางนี้ เวทนาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แตเพราะเวทนาเปนอนัตตา     
ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในเวทนาวา ขอเวทนาของเราจงเปนอยางนี้            
เวทนาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. สัญญาเปนอนัตตา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสัญญานี้จักเปน        
อัตตาแลวไซร สัญญานี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และพึงไดในสัญญาวา ขอสัญญาของเรา               
จงเปนอยางนี้ สัญญาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แตเพราะสัญญาเปนอนัตตา     
ฉะนั้น สัญญาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในสัญญาวา ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้            
สัญญาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. สังขารเปนอนัตตา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสังขารนี้จักเปน      
อัตตาแลวไซร สังขารนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และจะพึงไดในสังขารวา ขอสังขารของเรา          
จงเปนอยางนี้ สังขารของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แตเพราะสังขารเปน         
อนัตตา ฉะนัน้ สังขารจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในสังขารวา ขอสังขารของเราจงเปน          
อยางนี้ สังขารของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. วิญญาณเปนอนัตตา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวิญญาณ      
นี้จักเปนอัตตาแลวไซร วิญญาณนี้กไ็มพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และจะพึงไดในวิญญาณวา ขอ            
วิญญาณของเราจงเปนอยางนี ้วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตเพราะ       
วิญญาณเปนอนัตตา ฉะนัน้ วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในวิญญาณวา ขอ   
วิญญาณของเราจงเปนอยางนี ้วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย.     
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     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายน้ีไมใช             
ของทานท้ังหลาย ท้ังไมใชของผูอ่ืน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมเกานี้อันปจจัยปรุงแตงแลว        
มีเจตนาเปนมูลเหตุ. ทานทั้งหลายพึงเห็นวาเปนท่ีตั้งแหงเวทนา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกายนั้น     
อริยสาวกผูไดสดับแลวยอมมนสิการโดยแยบคายดวยดีถึงปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละวา เพราะเหตุ            
ดังนี้ เม่ือส่ิงนีมี้ ส่ิงนี้ก็มี เพราะส่ิงนี้เกดิ ส่ิงนี้ก็เกดิ เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนีด้ับ       
ส่ิงนี้ก็ดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะ        
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย            
จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจงึมีตัณหา เพราะตัณหา             
เปนปจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติ       
เปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกดิข้ึนแหง   
กองทุกขท้ังส้ินนั้นยอมมีดวยอาการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชานั้นแลดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขาร       
จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดบัสฬาย               
ตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดบั เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหา               
จึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติ ชรา   
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกอบทุกขท้ังส้ินนั้นยอม              
มีดวยอาการอยางนี้. บุคคลยอมพิจารณาเหน็โลกโดยความเปนของสูญ ดวยสามารถการกําหนด   
วาไมเปนไปในอํานาจ อยางนี้.   
     บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ดวยสามารถการพิจารณาเห็นสังขาร   
โดยความเปนของวางเปลา อยางไร? ใครๆ ยอมไมไดแกนสารในรูป ในเวทนา ในสัญญา   
ในสังขาร ในวญิญาณ. รูปไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดยสาระวาความเท่ียง               
เปนแกนสาร โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตนเปนแกนสาร โดยความเท่ียง   
โดยความยั่งยนื โดยความม่ันคง หรือโดยมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา. เวทนาไมมีแกนสาร               
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร สัญญาไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร สังขาร   
ไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร วิญญาณไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจาก    
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แกนสาร โดยสาระวาความเท่ียงเปนแกนสาร โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตน               
เปนแกนสาร โดยความเท่ียง โดยความยั่งยนื โดยความม่ันคง หรือโดยมีความไมแปรปรวน   
เปนธรรมดา. ตนออไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนละหุงไมมีแกนสาร            
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนมะเด่ือไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร   
อนึ่ง ตนรักไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนทองหลางไมมีแกนสาร   
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ฟองนํ้าไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร   
อนึ่ง ตอมน้ําไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนกลวยไมมีแกนสาร   
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง พยัมแดดไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร   
ฉันใด รูปไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดยสาระวาความเท่ียงเปนแกนสาร   
โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตนเปนแกนสาร โดยความเท่ียง โดยความยั่งยืน               
โดยความมัน่คง หรือโดยมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา เวทนาไมมีแกนสาร ไรแกนสาร   
ปราศจากแกนสาร สัญญาไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร สังขารไมมีแกนสาร   
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร วิญญาณไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดย   
สาระวา ความเท่ียงเปนแกนสาร โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตนเปนแกนสาร              
โดยความเท่ียง โดยความยั่งยนื โดยความม่ันคง หรือโดยมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา   
ฉันนั้นเหมือนกัน. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ดวยสามารถการพิจารณา   
เห็นสังขารโดยเปนของวางเปลา อยางนี้. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ   
ดวยเหตุ ๒ ประการนี้.   
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญโดยอาการ ๖ อยาง   
คือ บุคคลยอมเห็นรูปโดยความท่ีตนไมเปนใหญ ๑ โดยทําตามความชอบใจไมได ๑ โดยเปน   
ท่ีตั้งแหงความไมสบาย ๑ โดยไมเปนไปในอํานาจ ๑ โดยเปนไปตามเหตุ ๑ โดยวางเปลา ๑.               
บุคคลยอมพิจารณาเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความที่ตนไมเปนใหญ ... โดย   
วางเปลา. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ โดยอาการ ๖ อยางนี้.   
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญโดยอาการ ๑๐ อยาง   
คือ บุคคลยอมพิจารณาเห็นรูป โดยความวาง ๑ โดยความเปลา ๑ โดยความสูญ ๑ โดยไมใช    
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ตน ๑ โดยไมเปนแกนสาร ๑ โดยเปนดังผูฆา ๑ โดยความเส่ือม ๑ โดยเปนมูลแหงทุกข ๑               
โดยมีอาสวะ ๑ โดยความเปนขันธอันปจจยัปรุงแตง ๑. บุคคลยอมพิจารณาเห็นเวทนา สัญญา               
สังขาร วิญญาณ โดยความวาง ... โดยความเปนขันธอันปจจัยปรุงแตง. บุคคลยอมพิจารณาเหน็           
โลกโดยความเปนของสูญ โดยอาการ ๑๐ อยางนี้.      
     อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ โดยอาการ ๑๒ อยาง   
คือ ยอมพิจารณาเหน็วา รูปไมใชสัตว ๑ ไมใชชีวิต ๑ ไมใชบุรุษ ๑ ไมใชคน ๑ ไมใชมาณพ ๑     
ไมใชหญิง ๑ ไมใชชาย ๑ ไมใชตน ๑ ไมใชของท่ีเนื่องกบัตน ๑ ไมใชเรา ๑ ไมใชของเรา ๑        
ไมมีใครๆ ๑. บุคคลยอมพิจารณาเห็นวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชสัตว ...   
ไมมีใครๆ. บุคคลยอมพิจารณาเหน็โลกโดยความเปนของสูญโดยอาการ ๑๒ อยางนี้.   
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใช             
ของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละส่ิงนัน้เสีย ส่ิงนั้นอันทานท้ังหลายละเสียแลว จกัเปนไป        
เพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอดกาลนาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงอะไรเลาไมใชของทาน               
ท้ังหลาย? ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้น        
อันทานท้ังหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขตลอดกาลนาน. ดกูรภิกษุ              
ท้ังหลาย เวทนาไมใชของทานท้ังหลาย ... สัญญาไมใชของทานท้ังหลาย ... สังขารไมใชของ         
ทานท้ังหลาย ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละวิญญาณ           
นั้นเสีย วิญญาณน้ันอันทานท้ังหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอด            
กาลนาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? หญา ไม กิง่ไม               
และใบไมใด ท่ีมีอยูในเชตวนัวิหารนี้ ชนพึงนําหญา ไม กิ่งไมและใบไมนั้นไปเสีย เผาเสีย          
หรือพึงทําตามควรแกเหตุ. ทานท้ังหลายพึงมีความคิดอยางนี้วา ชนนําเราท้ังหลายไปเสีย เผาเสีย       
หรือทําตามควรแกเหตุบางหรือหนอ? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ไมใชอยางนั้น พระพุทธเจาขา.         
นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? เพราะส่ิงเหลานั้นไมใชตนหรือส่ิงท่ีเนื่องกับตนของขาพระองคท้ังหลาย    
อยางนั้น พระพุทธเจาขา. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ส่ิงใดไมใชของทานท้ังหลาย      
ทานท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย. ส่ิงนั้นอันทานท้ังหลายละเสียแลว จกเปนไปเพื่อประโยชน         
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เพื่อความสุขตลอดกาลนาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละรูป          
นั้นเสีย รูปนัน้อันทานท้ังหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ความสุขตลอดกาลนาน.        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละ               
ส่ิงนั้นเสีย ส่ิงนั้นอันทานท้ังหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอด          
กาลนาน. บุคคลยอมพิจารณาเหน็โลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.            
     ทานพระอานนททูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา   
โลกสูญ ดังนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลกสูญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ?              
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เพราะสูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องกับตน   
ฉะนั้น จึงกลาววา โลกสูญ. ดูกรอานนท ส่ิงอะไรเลาสูญจากตน หรือจากส่ิงท่ีเนื่องกบัตน?           
จักษุสูญ รูปสูญ จักษวุิญญาณสูญ จักษุสัมผัสสูญ สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อทุกขมสุข             
เวทนาก็ดี ท่ีเกดิข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานั้นก็สูญจากตนหรือส่ิงท่ีเนือ่งกับตน.   
หูสูญ เสียงสูญ จมูกสูญ กล่ินสูญ ล้ินสูญ รสสูญ กายสูญ โผฏฐัพพะสูญ ใจสูญ   
ธรรมารมณสูญ มโนวิญญาณสูญ มโนสัมผัสสูญ สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อทุกขมสุข   
เวทนาก็ดี ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานั้นก็สูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่อง       
กับตน. ดกูรอานนท เพราะสูญจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องกับตนนัน่แล ฉะนั้น จึงกลาววา               
โลกสูญ. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.            
           ดูกรคามณิ เม่ือบุคคลเห็นซ่ึงความเกิดข้ึนพรอมแหงธรรม        
           ท้ังส้ิน ซ่ึงความสืบตอแหงสังขารท้ังส้ิน ตามความเปนจริง    
           ภัยนั้นยอมไมมี. เม่ือใด บุคคลยอมพจิารณาเหน็โลกเสมอ        
           หญาและไมดวยปญญา เม่ือนั้น บุคคลนั้นก็ไมพงึปรารถนา       
           ภพหรืออัตภาพอะไรๆ อ่ืน เวนไวแตนิพพานอันไมมี              
           ปฏิสนธิ.     
บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.   
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมตาม             
คนหารูป. คติของรูปมีอยูเทาไร? ตามคนหาเวทนา. คติของเวทนามีอยูเทาไร? ตามคนหา               
สัญญา. คติของสัญญามีอยูเทาไร? ตามคนหาสังขาร. คติของสังขารมีอยูเทาไร? ตามคนหา               
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วิญญาณ. คติของวิญญาณมีอยูเทาไร? ก็เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ เม่ือภิกษุตามคนหารูป คติ           
ของรูปมีอยูเทาไร? ตามคนหาเวทนา คติของเวทนามีเทาไร? ตามคนหาสัญญา คติของสัญญา   
มีอยูเทาไร? ตามคนหาสังขาร คติของสังขารมีอยูเทาไร? ตามคนหาวิญญาณ คติของวญิญาณ              
มีอยูเทาไร? แมความถือใดดวยอํานาจทิฏฐวิา เราก็ดี ดวยอํานาจตัณหาวา ของเราก็ดี ดวย           
อํานาจมานะวา เปนเราก็ดี ของภิกษใุดมีอยู ความถือแมนัน้ ยอมไมมีแกภิกษนุั้น. บุคคลยอม       
พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.     
     คําวา จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ความวา จงมองดู จงพิจารณา   
จงเทียบเคียง จงตรวจตรา จงใหแจมแจง จงทําใหปรากฏ ซ่ึงโลกโดยความเปนของสูญ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ.   
     [๕๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวาโมฆราช ในอุเทศวา โมฆราช   
สทา สโต ดังนี้. คําวา ทุกเม่ือ คือ ตลอดกาลทั้งปวง ฯลฯ ในตอนวัยหลัง. คําวา ผูมีสติ              
คือ มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน เคร่ืองพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ               
บุคคลนั้นตรัสวา เปนผูมีสติ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ดกูรโมฆราช ... มีสติทุกเม่ือ.              
     [๕๐๗] ทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ตรัสวา อัตตานทิุฏฐิ ในอุเทศวา อตฺตานุทิฏฐิ อูหจฺจ ดังนี้.         
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับ         
แนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับ   
แนะนําในธรรมของบุรุษ ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตนบาง ตามเหน็ตนวามีรูปบาง ตามเห็น               
รูปในตนบาง ตามเห็นตนในรูปบาง ตามเหน็เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปน   
ตนบาง ตามเหน็ตนวามีวิญญาณบาง ตามเหน็วิญญาณในตนบาง ตามเหน็ตนในวิญญาณบาง   
ทิฏฐิอันไปแลว ทิฏฐิอันรกชัฏ ทิฏฐิเปนทางกันดาร ทิฏฐิเปนขาศึก (เส้ียนหนาม) ทิฏฐิอันแส        
ไปผิด ทิฏฐิเปนเคร่ืองประกอบไว ความถือ ความยึดถือ ความถือม่ัน ความจับตองทางช่ัว               
ทางผิด ความเปนผิด ลัทธิแหงเดยีรถีย ความถือโดยการแสวงหาผิด ความถือวิปริต ความ   
ถือวิปลาส ความถือผิด ความถือในวัตถุไมจริงวาเปนจริง ทิฏฐิ ๖๒ มีเทาไร? ทิฏฐินี้เปน           
อัตตานุทิฏฐิ.           
     คําวา ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว ความวา ร้ือ ถอน ฉุด ชัก ลากออก เพิกข้ึน   
ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงอัตตานุทิฏฐิ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ถอน              
อัตตานุทิฏฐิเสียแลว.    
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     [๕๐๘] คําวา พึงขามพนมัจจุไดดวยอุบายอยางนี้ ความวา พึงขามข้ึน กาวลวง เปน          
ไปลวง แมซ่ึงมัจจุ แมซ่ึงชรา แมซ่ึงมรณะ ดวยอุบายอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงขามพน   
มัจจุไดดวยอุบายอยางนี้.   
     [๕๐๙] คําวา พิจารณาเห็นโลกอยางนี้ ความวา มองเหน็ พิจารณาเหน็ เทียบเคียง   
พิจารณา ใหเจริญ ทําใหแจมแจงซ่ึงโลกดวยอยางนี้. เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พิจารณาเหน็โลก        
อยางนี้.               
     [๕๑๐] แมมารก็ช่ือวามัจจุราช แมความตายก็ช่ือวามัจจุราช ในอุเทศวา มจฺจุราชา น           
ปสฺสติ ดังนี้. คําวา ยอมไมเหน็ ความวา มัจจุราชยอมไมเห็น คือ ไมประสบ ไมพบ   
ไมปะ ไมไดเฉพาะ.      
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เนื้อท่ีอยูในปา           
เม่ือเท่ียวอยูในปาใหญ เดนิไปก็ไมระแวง ยืนอยูก็ไมระแวง นั่งพกัอยูกไ็มระแวง นอนอยู       
ก็ไมระแวง. ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเนือ้นั้นไมไปในทางของพราน แมฉันใด ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษกุ็เหมือนฉันนั้นแล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน   
อันมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้รากลาววา ทํามาร     
ใหมืด กําจัดมารไมใหมีทาง ไปแลวสูสถานเปนท่ีไมเหน็ดวยจกัษุแหงมารผูลามก. ดูกรภกิษุ        
ท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภกิษุเขาทุตยิฌาน อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก             
ผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. เขา             
ตติยฌาน เขาจตุตถฌาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้รากลาววา ทํามารใหมืด กําจัดมารไม             
ใหมีทาง ไปแลวสูสถานเปนท่ีไมเหน็ดวยจักษุของมารผูลามก.             
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเขาอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะ             
ลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวงอยู.              
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ทํามารใหมืด กําจัดมารไมใหมีทาง ไปแลวสูสถานเปนท่ี      
ไมเห็นดวยจกัษุของมารผูลามก.   
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง เขาวิญญาณญั   
จยาตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดไมได. ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง              
เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ นอยหน่ึงไมมี ลวงอากิญจัญญายตนฌานโดย    
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ประการท้ังปวง เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู. ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย   
ประการท้ังปวง เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู. และอาสวะของภิกษนุั้นก็หมดส้ินไป เพราะเหน็               
ดวยปญญา. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้รากลาววาทํามารใหมืด กําจัดมารไมใหมีทาง ไปแลวสู       
สถานเปนท่ีไมเห็นดวยจักษขุองมารผูลามก ขามแลวซ่ึงตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ. ภิกษุ         
นั้นเดนิอยูกไ็มระแวง ยืนอยูก็ไมระแวง นั่งอยูกไ็มระแวง นอนอยูก็ไมระแวง. ขอนัน้เพราะ     
เหตุไร? เพราะภิกษนุั้นไมไปในทางแหงมารผูลามก. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา มัจจุราชยอมไมเห็น.      
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา          
           ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความ           
           เปนของสูญทุกเม่ือ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงขามพน        
           มัจจุไดดวยอุบายอยางนี้. เม่ือบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางนี้   
           มัจจุราชจึงไมเหน็.   
        พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ             
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนีแ้ล.         
                จบ โมฆราชมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๕.   
                   ---------------------         
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                     ปงคิยมาณวกปญหานิทเทส     
                    วาดวยปญหาของทานปงคิยะ   
     [๕๑๑] (ทานปงคิยะทูลถามวา)               
           ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ.              
           นัยนตาไมแจมใส. หฟูงไมสะดวก. ขาพระองคอยา              
           เปนคนหลง เสียไปในระหวางเลย. ขอพระองคโปรดตรัส              
           บอกธรรมท่ีขาพระองคพึงรูแจง อันเปนคนท่ีละชาติและชรา      
           ณ ท่ีนี้เถิด.   
     [๕๑๒] คําวา ขาพระองคเปนคนแก มีกาํลังนอย ปราศจากผิวพรรณ ความวา   
ขาพระองคเปนคนแก คนเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวยัไปโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ป แต   
กําเนิด.   
     คําวา มีกําลังนอย ความวา ทุรพล มีกําลังนอย มีเรียวแรงนอย.        
     คําวา ปราศจากผิวพรรณ ความวา ปราศจากผิวพรรณ มีผิวพรรณปราศไป ผิวพรรณ   
อันงามผองเม่ือวัยตนนั้นหายไปแลว มีโทษปรากฏ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ขาพระองคเปนคน           
แกมีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ.   
     คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา ปงฺคิโย ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา เปน           
เคร่ืองกลาวดวยความรัก. คําวา ปงฺคิโย เปนช่ือ เปนคํารองเรียกของพราหมณนัน้. เพราะฉะน้ัน     
จึงช่ือวา ทานปงคิยะทูลถามวา.   
     [๕๑๓] คําวา นัยนตาไมแจมใส หฟูงไมสะดวก ความวา นยันตาไมแจมใส ไม   
หมดจด ไมบริสุทธ์ิ ไมผองแผว. ขาพระองคเห็นรูปไมชัดดวยนยันตาเชนนั้น เพราะฉะน้ัน          
จึงช่ือวา นยันตาไมแจมใส.   
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     คําวา หูฟงไมสะดวก ความวา หูไมแจมใส ไมหมดจด ไมบริสุทธ์ิ ไมผองแผว.   
ขาพระองคฟงเสียงไมชัดดวยหูเชนนั้น. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นัยนตาไมแจมใส หูฟงไม        
สะดวก.   
     [๕๑๔] คําวา ขาพระองคอยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย ความวา ขาพระองค   
อยาเสียหายพนิาศไปเลย.   
     คําวา เปนผูหลง คือ เปนผูไมรู ไปแลวในอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง              
มีปญญาทราม.            
     คําวา ในระหวาง ความวา ขาพระองคไมรู ไมทําใหแจง ไมทําใหปรากฏ ไมไดเฉพาะ            
ไมถูกตอง ไมทําใหกระจางแลว ซ่ึงธรรม ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของพระองค พึงทํากาละเสีย              
ในระหวางแทจริง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขาพระองคอยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย.              
     [๕๑๕] คําวา ขอโปรดตรัสบอกธรรม ในอุเทศวา อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิช ฺ   
ดังนี้ ความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก ... ขอจงประกาศ ซ่ึงพรหมจรรยยังงามในเบื้องตน               
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง              
และสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗       
อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน ขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอพระองคโปรด             
ตรัสบอกธรรม.            
     คําวา ท่ีขาพระองคพึงรูแจง ความวา ท่ีขาพระองคพึงรู พึงรูแจง รูแจงเฉพาะ          
แทงตลอด บรรลุได ถูกตอง ทําใหแจง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอโปรดตรัสบอกธรรมท่ี   
ขาพระองคพึงรูแจง.   
     [๕๑๖] คําวา เปนท่ีละชาติและชรา ณ ท่ีนี้ ความวา เปนท่ีละ ท่ีสงบ ท่ีสละคืน   
ท่ีระงับชาติ ชราและมรณะ เปนอมตนิพพาน ณ ท่ีนีแ้หละ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนท่ีละชาติ         
และชรา ณ ท่ีนี้ เพราะเหตุนัน้ พราหมณนัน้จึงกลาววา   
           ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ.              
           นัยนตาไมแจมใส. หฟูงไมสะดวก. ขาพระองคอยา              
           เปนคนหลง เสียไปในระหวางเลย. ขอพระองคโปรดตรัส    
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           บอกธรรมท่ีขาพระองคพึงรูแจง อันเปนท่ีละชาติและชรา        
           ณ ท่ีนี้เถิด.   
     [๕๑๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรปงคิยะ) ชนท้ังหลาย            
           ผูมัวเมา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปท้ังหลาย เพราะเหน็          
           ชนท้ังหลายลําบากอยู ในเพราะรูปท้ังหลาย. ดูกรปงคิยะ          
           เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท ละรูปเสีย เพื่อ         
           ความไมเกิดตอไป.   
     [๕๑๘] คําวา รูเปสุ ในอุเทศวา ทิสฺวาน รูเปสุ วิห ฺมาเน ดังนี้ ความวา   
มหาภูตรูป ๔ และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔. สัตวท้ังหลายยอมเดือดรอน ลําบาก ถูกเขา   
เบียดเบียน ถูกเขาฆา เพราะเหตุแหงรูป เพราะปจจยัแหงรูป เพราะการณะแหงรูป. เม่ือรูปมี          
อยู พระราชาท้ังหลายยอมใหทํากรรมกรณหลายอยาง คือใหเฆ่ียนดวยแสบาง ใหเฆ่ียนดวย            
หวายบาง ใหตอกคาบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดท้ังมือและเทาบาง ใหตัดใบหูบาง ตัดจมูก       
บาง ตัดท้ังใบหูและจมูกบาง ทําใหมีหมอขาวเดือดบนศีรษะบาง ใหถลกหนังศีรษะโลนมีสีขาว          
ดังสังขบาง ทําใหมีหนาเหมือนหนาราหูบาง ทําใหถูกเผาท้ังตัวบาง ทําใหมีไฟลุกท่ีมือบาง ให    
ถลกหนังแลวผูกเชือกฉุดไปบาง ใหถลกหนังแลวใหนุงเหมือนนุงผาคากรองบาง ทําใหมีหวง           
เหล็กท่ีศอกและเขาแลวใสหลาวเหล็กตรึงไวบาง ใหเอาเบ็ดเกี่ยวติดท่ีเนื้อปากบาง ใหถากดวย     
พราใหตกไปเทากหาปณะบาง ใหมีตวัถูกถากแลวทาดวยน้ําแสบบาง ใหนอนตะแคงแลวตอก   
หลาวเหล็กไวในชองหูบาง ใหถลกหนังแลวทุบกระดกูพันไวเหมือนต่ังใบไมบาง รดตัวดวย             
น้ํามันอันรอนบาง ใหสุนัขกดักินเนื้อท่ีตัวบาง เอาหลาวเสียบเปนไวบาง และเอาดาบตัดศีรษะ.      
สัตวท้ังหลายยอมเดือดรอนลําบาก ถูกเขาเบียดเบียน ถูกเขาฆา เพราะเหตุ ปจจยั การณะแหง           
รูปอยางนี้. เพราะพบเหน็ พจิารณา เทียบเคียง ใหเจริญ ทําใหกระจาง ซ่ึงชนท้ังหลายผู             
 เดือดรอนลําบากอยูอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา เพราะเหน็ชนท้ังหลายลําบากอยูในเพราะ           
รูปท้ังหลาย.            
     พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยช่ือวา ปงคิยะ ในอุเทศวา ปงฺคิยาติ             
ภควา ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา เปนสัจฉิกาบัญญัติ         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา.    
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     [๕๑๙] คําวา รุปฺปนฺติ ในอุเทศวา รุปฺปนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตา ดังน้ี ความวา   
เดือดรอน กําเริบ ลําบาก ถูกเบียดเบียน ถูกฆา หวาดเสียว ถึงโทมนัส คือ เดือดรอน   
กําเริบ ลําบาก ถูกเบียดเบียน ถูกฆา หวาดเสียว ถึงโทมนสั เพราะโรคนัยนตา เพราะ   
โรคในหู ฯลฯ เพราะสัมผัสแหงเหลือบ ยงุ ลม แดดและสัตวเสือกคลาน เพราะเหตุนัน้ จึง   
ช่ือวา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปท้ังหลาย.        
     อีกอยางหนึ่ง เม่ือจักษุเส่ือม เสีย เส่ือมไปรอบ เปนไปตางๆ ปราศไป อันตรธานไป              
ชนท้ังหลายก็เดือดรอน ฯลฯ เม่ือหู จมูก ล้ิน กาย ฯลฯ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย     
เภสัชบริขาร เส่ือม เสีย เส่ือมไปรอบ เปนไปตางๆ ปราศไป อันตรธานไป ชนท้ังหลายก็   
เดือดรอน. ฯลฯ แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปท้ังหลาย.          
     คําวา ชนท้ังหลาย คือ กษตัริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา   
และมนุษย.              
     ความประมาทในคําวา ผูประมาท ดังน้ี ควรกลาว ความปลอย ความตามเพ่ิมความ   
ปลอยจิตไปในกายทุจริตก็ด ีในวจีทุจริตกด็ี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณกด็ี หรือความ             
ไมทําเนืองๆ ความทําหยุดๆ ความประพฤติยอหยอน ความปลงฉันทะ ความทอดธุระ ความ   
ไมซองเสพ ความไมเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความไมประกอบเนืองๆ ใน   
ความเจริญธรรมท้ังหลายฝายกุศล ช่ือวาความประมาท ความประมาท กิริยาท่ีประมาท ความ   
เปนผูประมาท เห็นปานนี้ ตรัสวา ความประมาท. ชนท้ังหลายผูประกอบดวยความประมาทน้ี               
ช่ือวาผูประมาท เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ชนท้ังหลายผูประมาทยอมเดือดรอนในเพราะรูปท้ังหลาย.     
     [๕๒๐] คําวา เพราะเหตุนั้น ในอุเทศวา ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต ดังนี้ ความวา เพราะ     
เหตุนั้น เพราะการณะนั้น เพราะปจจยันั้น เพราะนินทานัน้ คือ เม่ือทานเห็นโทษในรูปท้ังหลาย        
อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทาน.         
     คําวา เปนผูไมประมาท ความวา เปนผูทําดวยความเคารพ ทําเนืองๆ ฯลฯ ไม   
ประมาทในกศุลธรรมท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ดกูรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานเปนผู           
ไมประมาท.      
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     [๕๒๑] คําวา รูป ในอุเทศวา ชหสฺส รูป อปุนพฺภวาย ดังนี้ คือ มหาภูตรูป ๔   
และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔.   
     คําวา จงละรูป ความวา จงละ จงละขาด จงบรรเทา จงทําใหส้ินสุด จงใหถึง   
ความไมมีซ่ึงรูป เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวาจงละรูป.   
     คําวา เพื่อความไมเกิดตอไป ความวา รูปของทานพึงดับในภพนีน้ี่แหละ ฉันใด ความ              
มีปฏิสนธิอีก ไมพึงบังเกดิ คือ ไมเกิด ไมพงึเกิดพรอม ไมพึงบังเกิด คือไมเกิด ไมพึง          
เกิดพรอม ไมพึงบังเกิด ไมพึงบังเกิดเฉพาะในกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ   
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโว   
การภพ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ สงสาร วัฏฏะ อีก ช่ือวา พึงดบั คือ สงบ ถึงความตั้งอยู               
ไมได ระงับไป ในภพนี้นีแ่หละ ฉันนัน้ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา จงละรูปเสียเพ่ือความไมเกิด        
ตอไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   
           ชนท้ังหลายผูมัวเมา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปท้ังหลาย เพราะ    
           เห็นชนทั้งหลายลําบากอยูในเพราะรูปท้ังหลาย ดกูรปงคิยะ เพราะ   
           เหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท ละรูปเสียเพ่ือความไมเกิด    
           ตอไป.       
     [๕๒๒] ทิศท้ัง ๑๐ นี้ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบ้ืองบนและทิศ     
           เบ้ืองตํ่า พระองคไมทรงเห็นแลว ไมทรงไดยินแลว ไมไดทรง   
           ทราบแลว หรือไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมีในโลก.   
           ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคพึงรูแจง อันเปนเหตุ   
           ละชาติและชรา ณ ท่ีนี้เถิด.           
     [๕๒๓] คําวา ทิศท้ัง ๑๐ นี้ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบ้ืองบนและทิศเบ้ืองตํ่า              
ความวา ทิศ ๑ คือ ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนท้ัง ๒ ฝาย ประโยชนปจจบัุน               
ประโยชนในภพหนา ฯลฯ ปรมัตถประโยชน พระองคไมทรงเห็นแลว ไมทรงไดยนิแลว ไมทรง               
ทราบแลว ไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมี ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมประจักษ เพราะฉะน้ัน     
จึงช่ือวา พระองคมิไดทรงเหน็แลว มิไดทรงไดยินแลว มิไดทรงทราบแลว หรือมิไดทรงรูแจง      
แลวเพยีงนอยหนึ่ง มิไดมีในโลก.    
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     [๕๒๔] คําวา ขอจงโปรดตรัสบอกธรรม ในอุเทศวา อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิช ฺ   
ดังนี้ ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศ ซ่ึงพรหมจรรยอันงามในเบ้ืองตน ฯลฯ ขอปฏิบัติ         
อันใหถึงนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอจงโปรดตรัสบอกธรรม.             
     คําวา ท่ีขาพระองคพึงรูแจง ความวา ท่ีขาพระองคพึงรู พึงรูแจง รูแจงเฉพาะ แทง      
ตลอด บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขอจงโปรดตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองค            
พึงรูแจง.             
     [๕๒๕] คําวา เปนเหตุละชาติและชรา ณ ท่ีนี้ ความวาเปนท่ีละ ท่ีสงบ ท่ีสละคืน   
ท่ีระงับชาติชราและมรณะ เปนอมตนิพพาน ณ ท่ีนีแ้หละ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนท่ีละชาติ          
และชรา ณ ท่ีนี้. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา   
           ทิศท้ัง ๑๐ นี้ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบ้ืองบนและทิศ     
           เบ้ืองตํ่า พระองคไมทรงเห็นแลวไมทรงไดยินแลว ไมไดทรง    
           ทราบแลว หรือไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมีในโลก.   
           ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมท่ีขาพระองคพึงรูแจง อันเปนเหตุ   
           ละชาติและชรา ณ ท่ีนี้เถิด.           
     [๕๒๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรปงคิยะ) ทานเห็นอยูซ่ึงหมู   
           มนุษย ผูถูกตัณหาครอบงําเดือดรอน อันชราถึงรอบขางแลว.      
           ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท ละตัณหา     
           เสีย เพือ่ความไมเกดิตอไป.          
     [๕๒๗] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺาธิปนฺเน มนเุช เปกฺขมาโน ดังนี้.           
     คําวา ผูถูกตัณหาครอบงํา ความวา ผูถูกตัณหาครอบงํา คือ ผูไปตามตัณหา ผูแลนไป              
ตามตัณหา ผูจมอยูในตณัหา ผูถูกตัณหาครอบงํา มีจิตอันตัณหายึดไว. คําวา มนุเช เปน               
ช่ือของสัตว.           
     คําวา เหน็อยู ความวา เหน็ พบ ตรวจดู เพงดู พิจารณา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
เห็นอยูซ่ึงหมูมนุษยผูถูกตณัหาครอบงํา. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนัน้โดยช่ือวา ปงคิยะ.    
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     [๕๒๘] คําวา เดือดรอน ในอุเทศวา สนฺตาปชาเต ชรสา ปรเต ดังนี้ ความวา   
ผูเดือดรอนเพราะชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เพราะ   
ทุกขอันมีในนรก ฯลฯ เพราะทุกข เพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ ผูเกิดจัญไร เกิดอุบาทว เกดิ           
ความขัดของ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เดือดรอน.   
     คําวา อันชราถึงรอบดานแลว ความวา ผูอันชราถูกตอง ถึงรอบดาน ประชุมลง ไป   
ตามชาติ ชราก็แลนตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหนั ไมมีท่ีตานทาน ไมมีท่ีซอนเรน   
ไมถืออะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนท่ีพึ่ง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เดือดรอน อันชราถึงรอบ           
ดานแลว.               
     [๕๒๙] คําวา ตสฺมา ในอุเทศวา ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต ดังนี้ ความวา   
เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณะน้ัน เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น คือ เม่ือ         
เห็นโทษในตัณหาอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทาน.   
     คําวา เปนผูไมประมาท ความวา เปนผูทําโดยความเคารพ ทําเนืองๆ ไมประมาทแลว   
ในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท.     
     [๕๓๐] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ชหสฺส ตณฺห   
อปุนพฺภวาย ดงันี้,      
     คําวา จงละตัณหา ความวา จงละ จงละขาด บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความ   
ไมมีซ่ึงตัณหา เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา จงละตัณหา. คําวา เพื่อความไมเกดิตอไป ความวา            
รูปของทานพึงดับในภพนีน้ีแ่หละ ฉันใด ความมีปฏิสนธิอีก ไมพึงบังเกิด คือ ไมพึงเกิด              
ไมพึงเกดิพรอม ไมพึงบังเกดิ ไมพึงบังเกิดเฉพาะในกามธาตุ ... หรือวฏัฏะ พึงดับ สงบ ถึง          
ความต้ังอยูไมได ระงับไป ในภพนี้นี่แหละ ฉันนั้น. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา จงละตัณหา             
เสียเพ่ือความไมเกิดตอไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา       
           ทานเหน็อยูซ่ึงหมูมนษุยผูถูกตัณหาครอบงํา เดือดรอน อันชรา   
           ถึงรอบขางแลว. ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผู      
           ไมประมาท ละตัณหาเสียเพ่ือความไมเกิดตอไป.    
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     [๕๓๑] พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุอันปราศจากกิเลสธุลี ปราศจากมลทิน   
เกิดข้ึนแกสัตวหลายพันผูมีฉันทะเปนอันเดยีวกัน มีประโยคเปนอันเดียวกัน มีความประสงค          
เปนอันเดยีวกนั มีการอบรมวาสนาเปนอันเดียวกัน กับปงคิยพราหมณนั้น วาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง           
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา. สวนปงคิยพราหมณนั้น        
มีธรรมจักษุ (อนาคามิมรรค) อันปราศจากกิเลสธุลี ปราศจากมลทิน เกดิข้ึนวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง          
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา. หนังเสือ ชฎา ผา.            
คากรอง ไมเทา เตาน้ํา ผมและหนวดหายไปแลว พรอมกบัการไดธรรมจักษุ. พระปงคิยะนัน้               
เปนภกิษุทรงผากาสายะเปนบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตและจีวร ทําความเคารพดวยการปฏิบัติเปนไป           
ตามประโยชน นั่งนมัสการ พระผูมีพระภาคประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาค            
เปนพระศาสดาของขาพระองค, ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.   
                 จบ ปงคิยมาณวกปญหานิทเทสท่ี ๑๖.   
                      ---------------            
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                     โสฬสมาณวกปญหานิทเทส       
                  วาดวยปญหาของมาณพทั้ง ๑๖ คน   
     [๕๓๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสเชนนีแ้ลว คือ เม่ือประทับอยูท่ีปาสาณกเจดียแควน            
มคธ พราหมณ ๑๖ คน ท้ังปงคิยพราหมณผูเปนบริจาริกา ทูลเช้ือเชิญถามแลวๆ ทรงพยากรณแลว        
ซ่ึงปญหา.              
     [๕๓๓] คําวา พระผูมีพระภาคไดตรัสเชนนี้แลว ความวา พระผูมีพระภาคไดตรัสแลว             
ซ่ึงปารายนสูตรนี้. คําวา ภควา นี้เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปน              
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคไดตรัสเชนนี้แลว.   
     [๕๓๔] คําวา ประทับอยู ... แควนมคธ ความวา ใกลชนบท มีช่ือวามคธ. คําวา   
วิหรนฺโต ความวา ประทับอยู คือ ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา.   
พระพุทธอาสน ทานกลาววา ปาสาณเจดยี ในอุเทศวา ปาสาณเก เจติเย ดังนี้ เพราะฉะนั้น              
จึงช่ือวา ประทับอยูท่ีปาสาณเจดยีแควนมคธ.    
     [๕๓๕] คําวา พราหมณ ๑๖ คน ท้ังปงคิยพราหมณผูเปนบริจาริกา ความวา พราหมณ   
คนนั้น ท้ังปงคิยพราหมณผูเปนคนรับใชใกลชิดผูประเสริฐ ท่ีปรารถนาของพาวรีพราหมณ แม         
ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงช่ือวา พราหมณ ๑๖ คน ท้ังปงคิยพราหมณเปนบริจาริกา.   
     อีกอยางหนึ่ง พราหมณ ๑๖ คนนั้น พึงเปนบริจาริกาผูประเสริฐ ท่ีปรารถนาแหงพระ             
ผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงช่ือวา พราหมณ ๑๖ คน ท้ังปงคิยพราหมณ   
ผูเปนบริจาริกา.       
     [๕๓๖] คําวา ทูลเช้ือเชิญถามแลวๆ ทรงพยากรณแลวซ่ึงปญหา ความวา ทูลเช้ือเชิญ              
อาราธนาแลว. คําวา ถามแลวๆ ความวา ถามแลวๆ คือ ทูลอาราธนาแลว เช้ือเชิญให   
ทรงประสาทแลว. คําวา ทรงพยากรณแลวซ่ึงปญหา ความวา ทรงพยากรณแลว คือ ตรัสบอก ...             
ทรงประกาศแลวซ่ึงปญหา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทูลเช้ือเชิญถามแลวๆ ทรงพยากรณแลว               
ซ่ึงปญหา.        
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     [๕๓๗] ถาแมบุคคลรูท่ัวถึงอรรถ รูท่ัวถึงธรรม แหงปญหาหนึ่งๆ พึงปฏิบัติธรรม              
สมควรแกธรรมไซร พึงถึงฝงแหงชราและมรณะ. เพราะวาธรรมเหลานี้เปนท่ีตั้งแหงการใหถึงฝง.    
เพราะเหตุนั้น คําวา ปารายนะน้ันแล เปนช่ือของธรรมปริยายนี้.             
     [๕๓๘] คําวา ถาแม ... แหงปญหาหนึ่งๆ ความวา ถาแมแหงอชิตปญหาหนึ่งๆ   
ถาแมแหงติสสเมตเตยยปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงปุณณกปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงเมตตคูปญหา               
หนึ่งๆ ถาแมแหงโธตกปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงอุปสีวปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงนนัทปญหา   
หนึ่งๆ ถาแมแหงเหมกปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงโตเทยยปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงกัปปปญหา   
หนึ่งๆ ถาแมแหงชตุกณัณีปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงภัทราวธุปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงอุทย              
ปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงโปสาลปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงโมฆราชปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหง   
ปงคิยปญหาหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ถาแมแหงปญหาหน่ึงๆ.         
     [๕๓๙] คําวา รูท่ัวถึงอรรถ รูท่ัวถึงธรรม ความวา รูท่ัวถึง คือ ทราบ เทียบเคียง           
พิจารณา เจริญแลว ทําใหแจมแจงแลวซ่ึงอรรถวา ปญหานั้นนั่นแหละเปนธรรม ขอวิสัชนา             
เปนอรรถ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา รูท่ัวถึงอรรถ คําวา รูท่ัวถึงธรรม ความวา รูท่ัวถึง คือ      
ทราบ ... ทําใหแจมแจงซ่ึงธรรม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูท่ัวถึงธรรม.   
     [๕๔๐] คําวา พึงปฏิบัติซ่ึงธรรมสมควรแกธรรม ความวา พึงปฏิบัตซ่ึิงขอปฏิบัติชอบ             
ขอปฏิบัติสมควร ขอปฏิบัติไมเปนขาศึก ขอปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ขอปฏิบัติสมควรแก          
ธรรม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงปฏิบัติซ่ึงธรรมสมควรแกธรรม.             
     [๕๔๑] อมตนิพพาน คือ ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความ   
ส้ินตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา   
ฝงแหงชราและมรณะ ในอุเทศวา คจฺเฉยเฺยว ชรามรณสฺส ปาร ดังนี้.         
     คําวา พึงถึงฝงแหงชราและมรณะ ความวา พึงถึง คือ พึงบรรลุถึง พึงถูกตอง   
พึงทําใหแจงซ่ึงฝง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พงึถึงฝงแหงชราและมรณะ.   
     [๕๔๒] คําวา ธรรมเหลานี้เปนท่ีตั้งแหงการใหถึงฝง ความวา ธรรมเหลานี้เปนฐานะ          
แหงอันใหถึงฝง คือ ใหถึง ใหถึงพรอม ใหตามถึงพรอมซ่ึงฝง คือ เปนไปเพื่อใหขามพน       
ชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ธรรมท้ังหลายน้ีเปนท่ีตั้งแหงการใหถึงฝง.    
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     [๕๔๓] คําวา เพราะเหตุนั้น ... แหงธรรมปริยายนี้ ความวา เพราะเหตุนั้นคือ เพราะ             
การณะนั้น เพราะเหตุนัน้ เพราะปจจยันั้น เพราะนิทานนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะ             
เหตุนั้น.               
     คําวา แหงธรรมปริยายนี ้คือ แหงปารายนสูตรนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะ   
เหตุนั้น ... แหงธรรมปริยายนี้.   
     [๕๔๔] อมตนิพพาน คือ ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความ   
ส้ินตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา   
ฝง ในอุเทศวา ปารยนนฺเตฺวว อธิวจน ดังนี้. มรรคคือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ทาน              
กลาววา อายนะ (มรรคเปนเหตุใหถึง).            
     คําวา เปนช่ือ คือ เปนนาม เปนการนับ เปนเคร่ืองรูเสมอ เปนบัญญัติ ฯลฯ เปน              
คํารองเรียก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บทวา ปารายนะ นั่นแหละ เปนช่ือ.     
     [๕๔๕] อชิตพราหมณ ตสิสเมตเตยยพราหมณ ปุณณกพราหมณ   
           เมตตคูพราหมณ โธตกพราหมณ อุปสีวพราหมณ   
           นันทพราหมณ เหมกพราหมณ โตเทยยพราหมณ   
           กัปปพราหมณ ชตุกณัณีพราหมณผูเปนบัณฑิต ภัทราวุธ           
           พราหมณ อุทยพราหมณ โปสาลพราหมณ โมฆราชพราหมณ               
           ผูมีปญญา ปงคิยพราหมณผูแสวงหาธรรมใหญ. พราหมณ           
           เหลานี้เขามาเฝาแลว ซ่ึงพระพุทธเจาผูมีจรณะถึงพรอม      
           ผูแสวงหา เม่ือจะทูลถามปญหาอันละเอียด มาเฝาแลว            
           ซ่ึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ.          
     [๕๔๖] คําวา เอเต ในอุเทศวา เอเต พทฺุธ อุปาค ฺฉุ ดังนี้ คือ พราหมณท้ังหลาย.             
คําวา พุทฺธ จะกลาวตอไปนี้ พระผูมีพระภาคเปนพระสยมัภู ไมมีอาจารย ตรัสรูพรอมเฉพาะ         
แลวซ่ึงสัจจะท้ังหลายเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีพระองคไมเคยไดยินมาในกาลกอน เปนผูถึงแลว         
ซ่ึงความเปนพระสัพพัญูในธรรมเหลานั้น และถึงแลวซ่ึงความเปนผูชํานาญในพลธรรมท้ังหลาย.          
     พระผูมีพระภาคช่ือวา พทุโธ ในคําวา พุทโธ ดังนี้ เพราะอรรถวากระไร? เพราะวา               
ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย เพราะอรรถวาพระองคปลุกหมูสัตวใหตื่น เพราะทรงรูธรรมท้ังปวง เพราะ        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 212 
ทรงเห็นธรรมท้ังปวง เพราะทรงรูธรรมท่ีควรรูยิ่ง เพราะทรงเบิกบานแลว เพราะสวนแหงพระองค        
มีอาสวะส้ินแลว เพราะสวนแหงพระองคไมมีอุปกิเลส เพราะอรรถวา ทรงปราศจากราคะโดย   
สวนเดยีว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโทสะโดยสวนเดยีว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะ   
โดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ไมทรงมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงถึงแลวซ่ึง   
เอกายนมรรค เพราะอรรถวา ทรงเปนผูเดียวตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณอัน              
ประเสริฐ เพราะทรงกําจัดความไมรู เพราะทรงไดพระปญญาเคร่ืองตรัสรู.     
     พระนามวา พุทโธ นี้ พระมารดา พระบิดา พี่นองชาย พี่นองหญิง มิตร อํามาตย   
ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดทําให. พระนามนี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนาม   
ท่ีเกิดขึ้นในท่ีสุดแหงการหลุดพน). พระนามวา พุทโธ เปนสัจฉิกาบัญญัติ พรอมดวยการ             
บรรลุสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมโพธิแหงพระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จึง          
ช่ือวาพระพุทธเจา.     
     คําวา พราหมณเหลานี้มาเฝาพระพุทธเจาแลว ความวา พราหมณเหลานี้มาเฝา เขามา            
เฝา เขามาน่ังใกล ทูลถามแลว สอบถามแลว ซ่ึงพระพุทธเจา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พราหมณเหลานี้มาเฝาพระพทุธเจาแลว.           
     [๕๔๗] ความสําเร็จแหงศีลและอาจาระ ทานกลาววาจรณะ ในอุเทศวา สมฺปนฺนจรณ   
อิสึ ดังนี้. ศีลสังวรก็ดี อินทรียสังวรก็ดี โภชเนมัตตัญุตาก็ดี ชาคริยานโุยคก็ดี สัทธรรม ๗      
ก็ดี ฌาน ๔ กด็ี เปนจรณะ.   
     คําวา ผูมีจรณะถึงพรอมแลว ความวา มีจรณะสมบูรณ มีจรณะประเสริฐ มีจรณะ   
เปนประธาน มีจรณะอุดม มีจรณะอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูมีจรณะถึงพรอมแลว.             
     คําวา อิสึ ความวา ผูแสวงหา. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึง   
ศีลขันธใหญ เพราะฉะน้ัน พระองคจึงช่ือวา ผูแสวงหา. ฯลฯ อนึ่ง พระผูมีพระภาคอันสัตว          
ท้ังหลายท่ีมีอานุภาพมากแสวงหา เสาะหา คนหาวา พระพุทธเจาประทับอยู ณ ท่ีไหน พระ               
ผูมีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีไหน พระผูมีพระภาคเปนเทวดาประทับอยู ณ ท่ีไหน พระนราสภ             
ประทับอยู ณ ท่ีไหน เพราะฉะน้ัน พระองคจึงช่ือวา ผูแสวงหา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูมี        
จรณะถึงพรอมแลว ผูแสวงหา.    
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     [๕๔๘] คําวา ปุจฺฉนฺตา ในอุเทศวา ปุจฉฺนฺตา นิปุเณ ป ฺเห ดังนี้ ความวา   
เม่ือทูลถาม ทูลอาราธนา ทูลเช้ือเชิญ ทูลใหทรงประสาท.   
     คําวา ซ่ึงปญหาท้ังหลายอันละเอียด ความวา ซ่ึงปญหาท้ังหลายท่ีลึกเห็นไดยาก ตรัสรู        
ไดยาก สงบ ประณีต ไมพึงหยั่งลงไดดวยความตรึก อันละเอียด ท่ีบัณฑติพึงรูได เพราะฉะนัน้        
จึงช่ือวา เม่ือทูลถามซ่ึงปญหาท้ังหลายอันละเอียด.   
     [๕๔๙] คําวา พระพุทธเจา ในอุเทศวา พุทฺธเสฏ อุปาคมุ ดังนี้ จะกลาวดังตอไปนี ้         
พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.              
     คําวา ผูประเสริฐ ความวา ผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม อยางยิ่ง   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระพุทธเจาผูประเสริฐ.   
     คําวา มาเฝาแลว ความวา มาเฝา เขามาเฝา เขามาน่ังใกล ทูลถามแลว สอบถาม   
แลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถา         
ประพันธนีว้า          
           พราหมณเหลานัน้เขามาเฝาแลวซ่ึงพระพุทธเจาผูมีจรณะ ถึง   
           พรอมแลว ผูแสวงหา เม่ือทูลถามซ่ึงปญหาท้ังหลายอัน          
           ละเอียด เขามาเฝาแลวซ่ึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ.            
     [๕๕๐] พระพุทธเจาอันพราหมณเหลานัน้ทูลถามปญหาแลว ทรง            
           พยากรณแลวตามควร. พระพุทธเจาผูเปนพระมุน ีทรงให          
           พราหมณท้ังหลายยินดีดวยการทรงพยากรณปญหาท้ังหลาย.          
     [๕๕๑] คําวา เตส ในอุเทศวา เตส พุทฺโธ พฺยากาสิ ดังนี้ ความวา อันพราหมณ   
ผูมีความตองการถึงฝง ๑๖ คน.   
     คําวา พุทฺโธ จะกลาวดังตอไปนี้ พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พทุโธ นี้   
เปนสัจฉิกาบัญญัติ.     
     คําวา ทรงพยากรณแลว ความวา พระพุทธเจาอันพราหมณเหลานัน้ ทูลถามปญหาแลว   
ทรงพยากรณแลว คือ ตรัสบอกแลว ... ทรงประกาศแลว เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา พระพุทธเจา              
อันพราหมณเหลานั้น ... ทรงพยากรณแลว.          
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     [๕๕๒] คําวา ทูลถามปญหาแลว ในอุเทศวา ป ฺห ปุฏโ ยถาตถ ดังนี้ ความวา   
ทูลถามปญหาแลว ทูลอาราธนาเช้ือเชิญ ใหทรงประสาทแลว.   
     คําวา ตามควร ความวา ตรัสบอกตามท่ีควรตรัสบอก ทรงแสดงตามท่ีควรทรงแสดง   
ทรงบัญญัติตามท่ีควรทรงบัญญัติ ทรงแตงต้ังตามท่ีควรทรงแตงต้ัง ทรงเปดเผยตามทีท่รงควร            
เปดเผย ทรงจําแนกตามที่ควรทรงจําแนก ทรงทําใหงายตามท่ีควรทรงทําใหงาย ทรงประกาศ   
ตามท่ีควรทรงประกาศ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ทูลถามปญหาแลว ... ตามควร.   
     [๕๕๓] คําวา ดวยการทรงพยากรณซ่ึงปญหาท้ังหลายความวา ดวยการทรงพยากรณ   
คือ ดวยตรัสบอก ... ดวยทรงประกาศซ่ึงปญหาท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ดวยการทรง            
พยากรณซ่ึงปญหาท้ังหลาย.   
     [๕๕๔] คําวา ทรงใหยินดี ในอุเทศวา โตเสสิ พฺราหฺมเณ มุนิ ดังนี้ ความวา   
ทรงใหยนิดี ใหยินดียิ่ง ใหเล่ือมใส ใหพอใจ ทรงทําใหเปนผูปล้ืมใจ.    
     คําวา ยังพราหมณท้ังหลาย ความวา ยังพราหมณผูมีความตองการถึงฝง ๑๖ คน.   
     ญาณ คือ ปญญา ความรูชัด ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนี. ฯลฯ พระพุทธเจา   
นั้น ลวงแลวซ่ึงกิเลสเปนเคร่ืองของและตัณหาเปนดังขายจึงเปนพระมุนี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี ทรงยังพราหมณท้ังหลายใหยินดีแลว. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว         
คาถาประพันธนี้วา      
           พระพุทธเจาอันพราหมณเหลานั้นทูลถามปญหาแลว ทรง            
           พยากรณแลวตามสมควร. พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี               
           ทรงใหพราหมณท้ังหลายยินดแีลว ดวยการพยากรณปญหา           
           ท้ังหลาย     
     [๕๕๕] พราหมณเหลานัน้ อันพระพุทธเจาผูมีพระจกัษุ เปนเผาพันธุ   
           แหงพระอาทิตย ทรงใหยินดีแลว ไดประพฤติพรหมจรรย           
           ในสํานกัแหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ.   
     [๕๕๖] คําวา เต ในอุเทศวา เต โตสิตา จกฺขุมตา ดังนี้ คือ พราหมณผูมีความ   
ตองการถึงฝง ๑๖ คน.   
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     คําวา ทรงใหยินดีแลว ความวา ทรงใหยนิดี ใหยินดียิ่ง ใหเล่ือมใส ใหพอใจ   
ทรงทําใหเปนผูปล้ืมใจ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พราหมณเหลานั้น ... ทรงใหยนิดแีลว.             
     คําวา ผูมีจกัษุ ความวา พระผูมีพระภาคมีพระจักษุดวยจักษุ ๕ ประการ คือ มีพระจักษุ         
แมดวยมังสจักษุ ๑ แมดวยทิพยจกัษุ ๑ แมดวยปญญาจกัษุ ๑ แมดวยพทุธจักษุ ๑ แมดวย            
สมันตจักษุ ๑.           
     พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางไร? ฯลฯ พระผูมีพระภาคมีพระจกัษุ              
แมดวยสมันตจักษอุยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พราหมณเหลานัน้อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ    
ทรงใหยนิดีแลว.        
     [๕๕๗] คําวา พุทฺเธน ในอุเทศวา พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ดังนี้ จะกลาวดังตอไปนี้              
พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทฺโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.             
     พระสุริยะทานกลาววา พระอาทิตย ในคําวา อาทิจฺจพนฺธุนา ดังนี้. พระอาทิตยนัน้             
เปนโคดมโดยโคตร. แมพระผูมีพระภาคก็เปนพระโคดมโดยโคตร. พระผูมีพระภาคเปนพระญาติ               
โดยโคตร เปนเผาพันธุโดยโคตร แหงพระสุริยะ. เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา จึงช่ือวา               
เปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อันพระพุทธเจา ... เปนเผาพันธุ แหง     
พระอาทิตย.             
     [๕๕๘] ความงด ความเวน ความเวนเฉพาะ เจตนาเคร่ืองงดเวน ความไมยินดี   
ความงดการทํา ความไมทํา ความไมตองทํา ความไมลวงแดน ความฆาดวยเหตุ (ดวยอริยมรรค)               
ในความถึงพรอมดวยอสัทธรรม ทานกลาววา พรหมจรรย ในอุเทศวา พฺรหฺมจริยมจรึสุ ดังนี้.           
     อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา   
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายาม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทานกลาววา พรหมจรรย   
ดวยสามารถแหงการกลาวตรงๆ.   
     คําวา ไดประพฤติแลวซ่ึงพรหมจรรย ความวา ไดประพฤติ คือ สมาทาน ประพฤติ   
พรหมจรรย เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไดประพฤติแลวซ่ึงพรหมจรรย.           
     [๕๕๙] คําวา แหงพระพทุธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ ความวา แหงพระพุทธเจา   
ผูมีพระปญญาประเสริฐ มีพระปญญาเลิศ มีพระปญญาเปนใหญ มีพระปญญาเปนประธาน   
มีพระปญญาอุดม มีพระปญญาบวร.    
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     คําวา สนฺติเก ความวา ในสํานัก ในท่ีใกล ในท่ีเคียง ในท่ีไมไกล ในท่ีใกลชิด   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ในสํานักแหงพระพทุธเจามีพระปญญาประเสริฐ. เพราะเหตุนัน้ ทานจึง          
กลาวคาถาประพันธนีว้า   
           พราหมณเหลานัน้ อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุเปนเผาพันธุ   
           แหงพระอาทิตย ทรงใหยินดีแลว ไดประพฤติพรหมจรรย           
           ในสํานกัแหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ.   
     [๕๖๐] ผูใดพึงปฏิบัติธรรมแหงปญหาหน่ึงๆ ตามท่ีพระพุทธเจา         
           ทรงแสดงแลว ผูนัน้พงึจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง.              
     [๕๖๑] คําวา แหงปญหาหน่ึงๆ ความวา แหงอชิตปญหาหนึ่งๆ แหงติสสเมตเตยย   
ปญหาหนึ่งๆ ฯลฯ แหงปงคิยปญหาหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แหงปญหาหนึ่งๆ.   
     [๕๖๒] คําวา พุทเธน ในอุเทศวา ยถา พุทฺเธน เทสิต ดังน้ี จะกลาวตอไปนี้   
พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.              
     คําวา ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ความวา ตามที่พระพุทธเจาตรัสบอกแลว ...   
ประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลว.         
     [๕๖๓] คําวา ผูใดพึงปฏิบัติตามธรรม ความวา ผูใดพึงปฏิบัติขอปฏิบัติชอบ ขอปฏิบัติ         
สมควร ขอปฏิบัติไมเปนขาศึก ขอปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ขอปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูใดพงึปฏิบัติตามธรรม.   
     [๕๖๔] อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหา เปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา ฝง   
ในอุเทศวา คจฺเฉ ปาร อปารโต ดังนี้.            
     กิเลสก็ดี อภิสังขารก็ดี ทานกลาววา ท่ีมิใชฝง.   
     คําวา พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง ความวา พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง คือ พึงบรรลุถึง      
พึงถูกตอง พึงทําใหแจงซ่ึงฝง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง ฯลฯ. เพราะ   
เหตุนั้น ทานจงึกลาวคาถาประพันธนีว้า          
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           ผูใดพึงปฏิบัติธรรมแหงปญหาหนึ่งๆ ตามท่ีพระพุทธเจา         
           ทรงแสดงแลว ผูนัน้พงึจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง.              
     [๕๖๕] บุคคลเม่ือเจริญมรรคอันอุดม พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง.      
           มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง. เพราะเหตุนัน้         
           มรรคทานจึงกลาววา เปนท่ีใหถึงฝง.   
     [๕๖๖] กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ทานกลาววา ท่ีมิใชฝง ในอุเทศวา               
อปารา ปาร คจฺเฉยฺย ดังนี้. อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง               
ความส้ินตัณหา ความคลายกาํหนัด ความดบั ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทาน   
กลาววา ฝง.          
     คําวา พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง ความวา พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง คือ พึงบรรลุถึง พึง   
ถูกตอง พึงทําใหแจงซ่ึงฝง เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง.   
     [๕๖๗] มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ทานกลาววามรรค ในคําวา   
ซ่ึงมรรค ในอุเทศวา ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตม ดังนี้.   
     คําวา อันอุดม คือ อันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุดอยางยิ่ง เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา มรรคอันอุดม.   
     คําวา เม่ือเจริญ ความวา เม่ือเจริญ สองเสพ ทําใหมาก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา   
เม่ือเจริญมรรคอันอุดม.   
     [๕๖๘] คําวา มรรคน้ัน (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง ความวา มรรค ปนถะ ปถะ   
ปชชะ อัญชสะ วฏมายนะ นาวา อุตตรเสตุ ปกุลละ สังกมะ (แปลวาทาง ทุกศัพท).   
     คําวา เพื่อใหถึงฝง ความวา เพื่อใหถึงฝง ใหถึงพรอมซ่ึงฝง ใหตามถึงพรอมซ่ึงฝง   
คือ เพื่อขามพนชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง.        
     [๕๖๙] คําวา เพราะเหตุนัน้ มรรคทานจงึกลาววา เปนท่ีใหถึงฝง ความวา เพราะ              
เหตุนั้น คือ เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนัน้ เพราะนิพพานนั้น. อมตนพิพาน            
ความสงบสังขารท้ังปวง ... ความออกจากตัณหา เปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา ฝง.    
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     มรรค ทานกลาววา อายนะ เปนท่ีใหถึง.     
     คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท เพราะฉะน้ัน จึง   
ช่ือวา เพราะเหตุนั้น มรรค ทานจึงกลาววา เปนท่ีใหถึงฝง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถา    
ประพันธนีว้า          
           บุคคลเม่ือเจริญมรรคอันอุดม พึงจากท่ีมิใชฝงไปถึงฝง.      
           มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง. เพราะเหตุนัน้         
           มรรคทานจึงกลาววา เปนท่ีใหถึงฝง.   
     [๕๗๐] (ทานพระปงคิยะทูลถามวา)            
           ขาพระองคจักขับตามเพลงขับ. พระผูมีพระภาคผูปราศจาก         
           มลทิน มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน มิไดมีกาม มิได         
           มีปา เปนนาค (ไดทรงเห็นแลวอยางใด ตรัสบอกแลว             
           อยางนัน้). บุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไร?   
     [๕๗๑] คําวา จักขับตามเพลงขับ ความวา จักขับเพลงขับ คือ จักขับตามธรรมท่ี   
พระองคตรัสแลว จักขับตามธรรมท่ีตรัสบอกแลว จกัขับตามธรรมท่ีตรัสประกาศแลว เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา จักขับตามเพลงขับ.             
     คําวา อิติ ในบทวา อิจจฺายสฺมา ปงฺคิโย ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ บทวา อิติ นี้              
เปนไปตามลําดับบท.       
     คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ คําวา อายสฺมา           
นี้ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.   
     คํา ปงคิโย เปนช่ือ เปนเคร่ืองนับ เปนสมญา เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนนาม   
เปนการต้ังช่ือ เปนการทรงช่ือ เปนภาษาเรียก เปนเคร่ืองใหปรากฏ เปนคํารองเรียก ของ            
พระเถระน้ัน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทานพระปงคิยะทูลถามวา.             
     [๕๗๒] คําวา พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นแลวอยางใด ตรัสแลวอยางนั้น ความวา   
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นแลวอยางใด ไดตรัสแลว คือ ตรัสบอก ... ทรงประกาศแลวอยางนั้น          
วา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมี     
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ความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นแลวอยางใด             
ตรัสบอกแลวอยางนั้น.   
     [๕๗๓] คําวา ปราศจากมลทิน ในอุเทศวา วิมโล ภูริเมธโส ดังน้ี ความวา ความรัก   
ความชัง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกสุลาภิสังขารท้ังปวง เปนมลทิน.   
มลทินเหลานัน้พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้ง ดัง     
ตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผู        
ตรัสรูแลวจึงไมมีมลทิน หมดมลทิน ไรมลทิน ไปปราศจากมลทิน ละมลทินแลว พนแลว   
จากมลทิน ลวงมลทินท้ังปวงแลว. แผนดนิทานกลาววา ภูริ. พระผูมีพระภาคทรงประกอบดวย            
พระปญญาอันกวางขวาง แผไปเสมอดวยแผนดินนี้. ปญญา ความรูท่ัว กิริยาท่ีรูท่ัว ฯลฯ            
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา เมธา. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป              
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยปญญาเปนเมธาน้ี เพราะ            
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ทรงมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน เพราะ         
ฉะนั้น จึงช่ือวา ผูปราศจากมลทิน มีพระปญญากวางขวางดังแผนดนิ.        
     [๕๗๔] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา นิกฺกโม นพิฺพโน นาโค ดังนี ้กามมี ๒ อยาง   
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา วัตถุกาม. เหลานีท้านกลาววา กเิลส         
กาม. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงกําหนดรูวัตถุกาม ทรงละกิเลสกามแลว เพราะทรง   
กําหนดรูวัตถุกาม เพราะทรงละกิเลสกามแลว พระผูมีพระภาคจึงไมทรงใครกาม ไมทรงปรารถนา            
กาม ไมทรงรักกาม ไมทรงชอบใจกาม. ชนเหลาใดยอมใครกาม ปรารถนากาม รักกาม ชอบใจ   
กาม ชนเหลานั้น ช่ือวา เปนผูใครกาม มีความกําหนัดดวยราคะ มีสัญญาดวยสัญญา. พระผูมี         
พระภาคไมทรงใครกาม ไมทรงปรารถนากาม ไมทรงรักกาม ไมทรงชอบใจกาม เพราะเหตุนัน้   
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงมิไดมีกาม ไรกาม สละกาม คลายกาม ปลอยกาม ละ สละคืน              
กามเสียแลว ปราศจากราคะ มีราคะหายไปแลว สละราคะ คลายราคะ ละราคะ สละคืนราคะ   
เสียแลว เปนผูหายหวิ ดับแลว เยน็แลว เสวยสุข มีพระองคอันประเสริฐอยู เพราะฉะน้ัน            
จึงช่ือวา มิไดมีกาม.   
     คําวา ไมมีปา ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ     
อกุสลาภิสังขารท้ังปวง เปนปา. ปาเหลานัน้ พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว ตัดราก    
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ขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปน         
ธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา ไมมีปา ไรปา ไปปราศแลว         
จากปา ละปาแลว พนแลวจากปา ลวงปาท้ังปวงแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมมีปา.              
     คําวา เปนนาค ความวา พระผูมีพระภาคช่ือวา เปนนาค เพราะไมทรงทําความช่ัว. ช่ือวา         
เปนนาค เพราะไมเสด็จไปสูความช่ัว. ช่ือวา เปนนาค เพราะไมเสด็จมาสูความช่ัว ฯลฯ พระผูมี    
พระภาคช่ือวา เปนนาค เพราะไมเสด็จมาสูความช่ัวอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมมีกาม       
ไมมีปา เปนนาค.       
     [๕๗๕] คําวา เพราะเหตุอะไร ในอุเทศวา กิสฺส เหตุ มุสา ภเณ ดังนี ้ความวา   
เพราะเหตุอะไร เพราะการณะอะไร เพราะปจจัยอะไร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เพราะเหตุอะไร?              
     คําวา พึงกลาวคําเท็จ ความวา พึงกลาวถอยคําเท็จ คือ กลาวมุสาวาท กลาวถอยคํา               
อันไมประเสริฐ. บุคคลบางคนในโลกนี้ อยูในท่ีประชุมกด็ี อยูในบริษัทก็ดี อยูทามกลางญาติ        
ก็ดี อยูในราชสกุลก็ดี เขานําไปเปนพยานถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูเหตุใด จงกลาว          
เหตุนั้น. บุคคลนั้นเม่ือไมรูกก็ลาววารู เม่ือรูก็กลาววาไมรู เม่ือไมเห็นกก็ลาววาเห็น เม่ือเห็น               
ก็กลาววาไมเห็น ยอมกลาวคําเท็จท้ังท่ีรู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุผูอ่ืนบาง เพราะเหตุเหน็   
แกส่ิงของเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้. นี้ทานกลาววา กลาวคําเท็จ.   
     อีกอยางหนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยาง คือ กอนท่ีจะพูดบุคคลนั้นก็รูวา จัก         
พูดเท็จ เม่ือกําลังพูด ก็รูวาพดูเท็จอยู เม่ือพดูแลวก็รูวา พดูเท็จแลว มุสาวาทยอมมีดวย    
อาการ ๓ อยางนี้.       
     อีกอยางหนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ อยาง คือ กอนท่ีจะพูด บุคคลนั้นก็รูวา            
จักพูดเท็จ ฯลฯ มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๕ อยาง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๖ อยาง มุสาวาทยอม        
มีดวยอาการ ๗ อยาง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ อยาง คือ กอนท่ีจะพูด บุคคลนั้นกรู็วา จัก       
พูดเท็จ เม่ือกําลังพูดก็รูวา พดูเท็จอยู เม่ือพดูแลวก็รูวา พดูเท็จแลว ตั้งความเหน็ไว ตั้งความ   
ควรไว ตั้งความชอบใจไว ตัง้สัญญาไว ตั้งความเปนไว มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ อยางนี้.         
บุคคลพึงกลาว พึงพดู พึงแสดง พึงบัญญัติคําเท็จ เพราะเหตุอะไร เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึง          
พูดเท็จ เพราะเหตุอะไร? เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระ จงึกลาววา         
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           ขาพระองคจักขับตามเพลงขับ, พระผูมีพระภาคผูปราศจากมลทิน    
           มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน มิไดมีกาม มิไดมีปา เปนนาค   
           (ไดทรงเห็นแลวอยางใด ตรัสบอกแลวอยางนั้น). บุคคลพึง       
           พูดเท็จ เพราะเหตุอะไร?               
     [๕๗๖] มิฉะนั้น ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวยคุณแกพระองค   
           ผูทรงละมลทินและความหลงแลว ผูทรงละความถือตัวและความ        
           ลบหลู.      
     [๕๗๗] คําวา มลทิน ในอุเทศวา ปหนีมลโมหสฺส ดังนี้ ความวา ราคะ โทสะ   
โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริตท้ังปวงเปนมลทิน.   
     คําวา ความหลง ความวา ความไมรูในทุกข ฯลฯ อวิชชาเปนดังล่ิม สลัก โมหะ   
อกุศลมูล นี้ทานกลาววา โมหะ มลทิน และความหลง. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวทรงละได            
แลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกดิข้ึน       
อีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงช่ือวา ทรงละมลทินและความ       
หลงเสียแลว เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผูทรงละมลทินและความหลงเสียแลว.     
     [๕๗๘] ความถือตัว ในคําวา มานะ ในอุเทศวา มานมกฺขปฺปหายีโน ดังนี้ โดยอาการ   
อยางหนึ่ง คือ ความพองแหงจิต. ความถือตัวโดยอาการ ๒ อยาง คือ ความถือตัวในการยกตน ๑             
ความถือตัวในการขมผูอ่ืน ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๓ อยาง คือ ความถือตัววา เราดกีวาเขา ๑        
เราเสมอเขา ๑ เราเลวกวาเขา ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๔ อยาง คือ บุคคลใหความถือตัวเกดิ             
เพราะลาภ ๑ เพราะยศ ๑ เพราะสรรเสริญ ๑ เพราะสุข ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๕ อยาง คือ   
บุคคลใหความถือตัวเกิดวา เราเปนผูไดรูปท่ีชอบใจ ๑ เราเปนผูไดเสียงท่ีชอบใจ ๑ เอาเปนผูได   
กล่ินท่ีชอบใจ ๑ เราเปนผูไดรสท่ีชอบใจ ๑ เราเปนผูไดโผฏฐัพพะท่ีชอบใจ ๑. ความถือตัวโดย        
อาการ ๖ อยาง คือ บุคคลใหความถือตัวเกดิเพราะความถึงพรอมแหงจักษุ ๑ เพราะความถึง               
พรอมแหงหู ๑ เพราะความถึงพรอมแหงจมูก ๑ เพราะความถึงพรอมแหงล้ิน ๑ เพราะความถึง              
พรอมแหงกาย ๑ เพราะความถึงพรอมแหงใจ ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๗ อยาง คือ ความถือ   
ตัว ๑ ความถือตัวจัด ๑ ความถือตัวเกินกวาความถือตัว ๑ ความดูหม่ิน ๑ ความ   
ดูแคลน ๑ ความถือตัววาเรามี ๑ ความถือตัวผิด ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๘ อยาง คือ บุคคล      
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ใหความถือตัวเกิดเพราะลาภ ๑ ใหความดูหม่ินเกิดเพราะความเส่ือมลาภ ๑ ใหความถือตัวเกดิ            
เพราะยศ ๑ ใหความดหูม่ินเกิดเพราะความเส่ือมยศ ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ ๑            
ใหความดูหม่ินเกิดเพราะความนินทา ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะสุข ๑ ใหความดูหม่ินเกิดเพราะ          
ทุกข ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๙ อยาง คือ ความถือตัววา เราดีกวาเขาท่ีดี ๑ เราเสมอเขาท่ีดี ๑     
เราเลวกวาเขาท่ีดี ๑ เราดีกวาเขาท่ีเสมอกัน ๑ เราเสมอเขาท่ีเสมอกัน ๑ เราเลวกวาเขาท่ีเสมอ       
กัน ๑ เราดกีวาเขาท่ีเลว ๑ เราเสมอเขาท่ีเลว ๑ เราเลวกวาเขาท่ีเลว ๑. ความถือตัวโดย              
อาการ ๑๐ อยาง คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ใหความถือตัวเกดิข้ึนเพราะกําเนิดบาง เพราะโคตร            
บางเพราะความเปนบุตรแหงสกุลบาง เพราะความเปนผูมีผิวพรรณงามบาง เพราะทรัพยบาง              
เพราะความเช้ือเชิญบาง เพราะบอเกิดแหงการงานบาง เพราะบอเกดิแหงศิลปะบาง เพราะฐาน            
แหงวิชชาบาง เพราะการศึกษาเลาเรียนบาง เพราะปฏิภาณบาง เพราะวตัถุอ่ืนบาง ความถือตัว          
กิริยาท่ีถือตัวความเปนผูถือตัว ความพองจติ ความมีมานะดังวาไมออสูง มานะดังธงไชย มานะ         
อันเปนเหตุใหยกยอง ความที่มีจิตใครดังธงนําหนา นี้ทานกลาววา ความถือตัว.   
     ความลบหลู กิริยาท่ีลบหลู ความเปนผูลบหลู กรรมอันประกอบดวยความแข็งกระดาง              
นี้ทานกลาววาความลบหลูในคําวา มักขะ ดังนี้. ความถือตัวและความลบหลู พระผูมีพระภาค           
ผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิด   
ข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงช่ือวา ทรงละความถือตัว        
และความลบหลู เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทรงละความถือตัวและความลบหลู.      
     [๕๗๙] คําวา หนฺทาห ในอุเทศวา หนทฺาห กิตฺตยิสฺสามิ คิร วณณฺูปส ฺหีต ดังนี้             
เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา หนทฺ นี้เปนไปตามลําดับบท.   
     คําวา กิตฺตยิสฺสามิ ความวา จักระบุ คือ จักแสดง ... จกัประกาศซ่ึงถอยคํา วาจา               
คําเปนคลอง คําท่ีควรเปลง อันเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม          
ประกอบดวยคุณ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผิฉะนั้น ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวยคณุ.          
เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา          
           ผิฉะนัน้ ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวยคุณ แก        
           พระองคผูทรงละมลทินและความหลงแลว ผูทรงละความถือตัว        
           และความลบหลู.    
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     [๕๘๐] พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระสมันตจักษุ ทรงบรรเทาความ   
           มืด ทรงถึงท่ีสุดโลก ลวงภพท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะ             
           ทรงละทุกขท้ังหมดแลว มีพระนามจริง เปนผูประเสริฐอัน        
           ขาพระองคนั่งใกลแลว.              
     [๕๘๑] คําวา ทรงบรรเทาความมืด ในอุเทศวา ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ ดังนี้   
ความวา พระผูมีพระภาคทรงบรรเทา ทรงกําจัด ทรงละ ทรงบรรเทาใหพินาศ ทรงทําใหส้ินสุด   
ใหถึงความไมมี ซ่ึงความมืดคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต อันทําใหบอด   
ทําใหไมมีจักษุ ทําไมใหมีญาณ อันดับปญญา เปนฝายความลําบาก ไมเปนไปเพื่อนิพพาน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูทรงบรรเทาความมืด.     
     คําวา พุทฺโธ คือ พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พทุโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.   
สัพพัญุตญาณทานกลาววาสมันตจักษุ ในคําวา ผูมีพระสมันตจักษุ. ฯลฯ เพราะเหตุนั้น   
พระตถาคตจึงช่ือวา ผูตรัสรูแลว มีพระสมันตจักษุ ทรงบรรเทาความมืด.     
     [๕๘๒] คําวา โลก ในอุเทศวา โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโต ดังนี้ คือ โลก ๑   
ไดแกโลกคือภพ. โลก ๒ คือ ภวโลกเปนสมบัติ ๑ ภวโลกเปนวิบัติ ๑. โลก ๓ คือ เวทนา ๓.               
โลก ๔ คือ อาหาร ๔. โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕. โลก ๖  คือ อายตนภายใน ๖. โลก ๗   
คือ วิญญาณฐิติ ๗. โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘. โลก ๙ คือ สัตตาวาส ๙. โลก ๑๐ คือ   
อุปกิเลส ๑๐. โลก ๑๑ คือ กามภพ ๑๑. โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒. โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘.   
     คําวา ทรงถึงท่ีสุดโลก ความวา พระผูมีพระภาคทรงถึงท่ีสุด ถึงสวนสุดแหงโลกแลว             
ไปสูท่ีสุดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว ฯลฯ ไปนพิพานถึงนิพพานแลว. พระผูมีพระภาคนัน้ มีธรรม            
เปนเคร่ืองอยูทรงอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ ไมมีสงสารคือ ชาติ ชราและมรณะ             
ไมมีภพใหม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ทรงถึงท่ีสุดโลก.   
     คําวา ภพ ในอุเทศวา สพฺพภวาติวตฺโต ดังนี้ คือ ภพ ๒ ไดแก กรรมภพ ๑ ปุนภพ   
อันมีในปฏิสนธิ ๑. กรรมภพเปนไฉน? ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร   
นี้เปนกรรมภพ.          
     ปุนภพอนัมีในปฏิสนธิเปนไฉน? รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีในปฏิสนธิ   
นี้เปนปุนภพอันมีในปฏิสนธิ    
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     พระผูมีพระภาคทรงเปนไปลวง ทรงลวงเลย ทรงกาวลวงซ่ึงกรรมภพและปุนภพอันมี   
ในปฏิสนธิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทรงถึงท่ีสุดโลก เปนไปลวงภพท้ังปวง.   
     [๕๘๓] อาสวะ ในคําวา ไมมีอาสวะ ในอุเทศวา อนาสโว สพฺพทุกขฺปฺปหีโน   
ดังนี้ มี ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะเหลานัน้ พระผูมีพระภาค   
ผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตัง้ดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีใน          
ภายหลัง ใหมีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึง       
ช่ือวา ไมมีอาสวะ.     
     คําวา ทรงละทุกขท้ังปวง ความวา ทุกขท้ังหมด คือ ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข             
มรณทุกข โสกทุกข ปริเทวทุกข ทุกขทุกข โทมนัสทุกข อุปายาสทุกข ฯลฯ ทุกขแตความ               
ฉิบหายแหงทิฏฐิ อันมีมาแตปฏิสนธิ. พระผูมีพระภาคนัน้ทรงละไดแลว ตัดขาดแลว ระงับ              
แลว ไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว       
จึงช่ือวา ละทุกข ท้ังปวง.   
     [๕๘๔] คําวา มีพระนามจริง ในอุเทศวา สจฺจวฺหโย พรฺหฺมุปาสิโต เม ดังนี้ ความ   
วา มีพระนามเหมือนนามจริง พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี พระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี            
 พระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู พระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ พระผูมีพระภาคพระนาม              
วาโกนาคมน พระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสป พระผูมีพระภาคท้ังหลายผูตรัสรูแลว มีพระ            
นามเชนเดยีวกัน มีพระนามเหมือนนามจริง. พระผูมีพระภาคศากยมุนีมีพระนามเหมือนกัน คือ              
มีพระนามเหมือนนามจริงของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวเหลานัน้ เพราะเหตุดังนี้นัน้ พระผูมี      
พระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา มีพระนามจริง.   
     คําวา เปนผูประเสริฐ อันขาพระองคนั่งใกลแลว ความวา พระผูมีพระภาคน้ันอันขา           
พระองคนั่ง เขานั่ง นั่งใกล กาํหนดถาม สอบถามแลว เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา มีพระนามจริง            
เปนผูประเสริฐ อันขาพระองคนั่งใกลแลว. เพราะเหตุนัน้ พระปงคิยเถระจึงกลาววา               
           พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระสมันตจักษุ ทรงบรรเทาความมืด   
           ทรงถึงท่ีสุดโลก ลวงภพท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะ ทรงละทุกข      
           ท้ังหมดแลว มีพระนามจริง เปนผูประเสริฐอันขาพระองคนั่ง    
           ใกลแลว.    
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     [๕๘๕] นกละปาเล็กแลว พึงอาศัยปาใหญท่ีมีผลไมมากอยู ฉันใด       
           ขาพระองคก็ฉันนั้น ละแลวซ่ึงพวกพราหมณท่ีมีปญญานอย       
           อาศัยแลวซ่ึงพระองค เปนดังวาหงสอาศัยสระใหญท่ีมีน้ํา      
           มาก ฉะนี้.   
     [๕๘๖] นกทานกลาววา ทิชะ ในอุเทศวา ทิโช ยถา กพฺุพสก ปหาย พหุปฺผล   
กานนฺนอาวสยฺย ดังนี้.   
     เพราะเหตุไรนกทานจึงกลาว ทิชะ. นกเกิด ๒ คร้ัง คือ เกิดแตทองแมคร้ังหนึ่ง เกดิ           
แตกะเปาะฟองคร้ังหนึ่ง เพราะเหตุนั้น. นกทานจึงเรียกวา ทิชะ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทิชะ.       
     คําวา ละปาเล็กนอย ... ฉันใด ความวา นกละท้ิง ลวงเลยแลวซ่ึงปานอยท่ีมีอาหาร            
เคร่ืองกินนอย มีน้ํานอย ไปประสบพบไดปาใหญซ่ึงเปนไพรสณฑท่ีมีตนไมมาก มีผลไมดก             
มีอาหารเคร่ืองกินมาก ท่ีอ่ืน สําเร็จความอยูในไพรสณฑนั้น ฉันใด เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นก        
ละปาเล็กนอย อาศัยปาใหญท่ีมีผลไมมากอยู ฉันใด.   
     [๕๘๗] คําวา เอว ในอุเทศวา เอวมาห อปฺปทสฺเส ปหาย มโหทธึ หสริวชฺฌปตฺโต   
ดังนี้ เปนเคร่ืองยังอุปมาใหถึงพรอมเฉพาะ.     
     คําวา ละแลวซ่ึงพวกพราหมณท่ีมีปญญานอย ความวา พาวรีพราหมณ และพวก   
พราหมณอ่ืนซ่ึงเปนอาจารยของพาวรีพราหมณนั้น เปรียบเทียบเขากะพระผูมีพระภาคแลว ก็เปน        
ผูมีปญญานอย คือ มีปญญานิดหนอย มีปญญาเล็กนอย มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก มี   
ปญญาเลวทราม. ขาพระองคละท้ิง ลวง ลวงเลยแลวซ่ึงพราหมณเหลานัน้ ผูมีปญญานอย คือ          
มีปญญานิดหนอย มีปญญาเล็กนอย มีปญญาตํ่าชา มีปญญาลามก มีปญญาเลวทราม ประสบ   
พบแลวซ่ึงพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีปญญาเลิศ มีปญญาประเสริฐ มีปญญาวิเศษ มีปญญา         
อุดม สูงสุด ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจาท่ีไมมีใครเสมอ ไมมีใครเปรียบเทียบ   
เปนบุคคลหาใครเปรียบมิได เปนเทวดาลวงเทวดา เปนผูองอาจกวานรชน เปนบุรุษสีหะ   
เปนบุรุษนาค เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษแกลวกลา เปนบุรุษผูนําธุระไป มีพลธรรม ๑๐               
เปนผูคงท่ี หงสพึงประสบ พบ ไดซ่ึงสระใหญท่ีพวกมนุษยทําไว สระอโนดาต หรือมหาสมุทร             
ท่ีไมกําเริบ มีน้ํานับไมถวน ฉันใด ขาพระองคเปนพราหมณช่ือปงคิยะ ประสบ พบ ไดแลว      
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ซ่ึงพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ผูไมกําเริบ มีเดชนับไมถวน มีญาณแตกฉาน มีพระจกัษุเปด        
แลว ทรงฉลาดในประเภทแหงปญญา มีปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุแลว ถึงเวสารัชชญาณ ๔ แลว   
นอมพระทัยไปในผลสมาบัติอันบริสุทธ์ิ มีพระองคขาวผอง มีพระวาจามิไดเปนสอง เปนผูคงท่ี         
มีปฏิญาณอยางนั้น เปนผูไมเล็กนอย เปนผูใหญ เปนผูมีธรรมลึก มีคุณอันใครๆ นับไมได        
มีคุณยากทีจ่ะหยั่งถึง มีรัตนะมาก มีคุณเสมอดวยสาคร ประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ ไมมี              
ใครเปรียบปาน มีธรรมไพบูลย ประมาณมิได มีพระคุณเชนนั้น ตรัสธรรมอันเลิศกวาพวกท่ี               
กลาวกัน เชนภูเขาสิเนรุเลิศกวาภูเขาท่ัวไป ครุฑเลิศกวานกท่ัวไป สีหมฤคเลิศกวามฤคท่ัวไป        
สมุทรเลิศกวาหวงน้ําท่ัวไป เปนพระพุทธชินะอันสูงสุด ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึง           
ช่ือวา ขาพระองคก็ฉันนั้น ละแลวซ่ึงพวกพราหมณท่ีมีปญญานอย อาศัยแลวซ่ึงพระองค เปน        
ดังวาหงส อาศัยสระใหญท่ีมีน้ํามาก ฉะนั้น. เพราะเหตุนัน้ พระปงคิยเถระจึงกลาววา               
           นกละปาเล็กแลว อาศัยปาใหญท่ีมีผลไมมากอยู ฉันใด          
           ขาพระองคก็ฉันนั้น ละแลวซ่ึงพวกพราหมณท่ีมีปญญานอย       
           อาศัยแลวซ่ึงพระองค เปนดังวาหงสอาศัยสระใหญ ท่ีมี        
           น้ํามาก ฉะนั้น.   
     [๕๘๘] ในกาลกอน (อ่ืนแกศาสนาของพระโคดม) อาจารยเหลาใด            
           พยากรณวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้ เร่ืองนีจ้ักมีดังนี้ คํานัน้   
           ท้ังหมดเปนคํากลาวสืบๆ กันมา คํานั้นท้ังหมดนัน้เปนเคร่ือง    
           ยังความตรึกใหเจริญ.   
     [๕๘๙] คําวา เย ในอุเทศวา เย เม ปุพฺเพ วิยากสุ ดังนี้ ความวา พาวรีพราหมณ   
และพวกพราหมณอ่ืนซ่ึงเปนอาจารยของพาวรีพราหมณ พยากรณแลว คือ บอก ... ประกาศ   
แลวซ่ึงทิฏฐิของตน ความควรของตน ความชอบใจของตน ลัทธิของตน ความประสงคของตน   
อัธยาศัยของตน เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ... ในกาลกอน ... อาจารยเหลาใดพยากรณแลว.               
     [๕๙๐] คําวา อ่ืนแตพระศาสนาของพระโคดม ความวา กอนแตศาสนาของพระโคดม   
คือ อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม กอนกวาศาสนาของพระโคดม กวาศาสนาของพระพุทธเจา   
กวาศาสนาของพระชินะ กวาศาสนาของพระตถาคต กวาศาสนาของพระอรหันต เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม.          
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     [๕๙๑] คําวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้ เร่ืองนี้จกัมีดังนี้ ความวา ไดยนิวา เร่ืองนี้มีแลว   
อยางนี้ ไดยินวาเร่ืองจักมีอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้ เร่ืองนี้จักมีดังนี้.   
     [๕๙๒] คําวา คําท้ังหมดน้ัน เปนคํากลาวสืบๆ กันมา ความวา คํานัน้ท้ังส้ินเปน   
คํากลาวสืบๆ กันมา คือ อาจารยเหลานั้น กลาวธรรมอันไมประจักษแกตน ท่ีตนมิไดรูมาเอง          
ตามท่ีไดยนิกนัมาตามลําดับสืบๆ กันมา ตามความอางตํารา ตามเหตุท่ีนึกเดาเอาเอง ตามเหตุ              
ท่ีคาดคะเนเอาเอง ดวยความตรึกตามอาการดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน              
จึงช่ือวา คําท้ังหมดนั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา.   
     [๕๙๓] คําวา คําท้ังหมดน้ัน เปนเคร่ืองยังความตรึกใหเจริญ ความวา คํานั้นท้ังส้ิน            
เปนเคร่ืองยังความตรึกใหเจริญ คือ เปนเคร่ืองยังวิตกใหเจริญ เปนเคร่ืองยังความดําริใหเจริญ    
เปนเคร่ืองยังกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ใหเจริญ เปนเคร่ืองยังความตรึกถึงญาติให          
เจริญ เปนเคร่ืองยังความตรึกถึงชนบทใหเจริญ เปนเคร่ืองยังความตรึกถึงเทวดาใหเจริญ เปน         
เคร่ืองยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอ่ืนใหเจริญ เปนเคร่ืองยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ   
สักการะและความสรรเสริญใหเจริญ เปนเคร่ืองยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมปรารถนา ใหใคร          
ดูหม่ินตนใหเจริญ. เพราะฉะน้ัน พระปงคิยเถระจึงกลาววา   
           ในกาลกอน (อ่ืนแตศาสนาของพระโคดม) อาจารยเหลาใด            
           พยากรณวา เร่ืองนี้มีแลวดังนี้ เร่ืองนีจ้ักมีดังนี้. คําท้ังหมด   
           นั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา. คําท้ังหมดนั้นเปนเคร่ืองยัง       
           ความตรึกใหเจริญ.   
     [๕๙๔] พระผูมีพระภาคนั้นพระองคเดยีว ทรงบรรเทาความมืดเสีย          
           ประทับอยูแลว มีพระปญญาสวางแผรัศมี. พระโคดมมี            
           พระปญญาปรากฏ. พระโคดมมีพระปญญากวางขวางดัง   
           แผนดนิ.     
     [๕๙๕] คําวา เอโก ในอุเทศวา เอโก ตมนุภาสีโน ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค   
ช่ือวาพระองคเดียว โดยสวนแหงบรรพชา ช่ือวาพระองคเดียว เพราะอรรถวาไมมีเพื่อนสอง            
เพราะอรรถวาละตัณหา เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดยีว เพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว    
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เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดยีว เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะเสด็จไปตาม   
เอกายนมรรค เพราะตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดยีว.            
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางไร? พระผูมีพระภาค   
ยังทรงหนุมแนน มีพระเกศาดําสนิท ประกอบดวยวยัอันเจริญ ตั้งอยูในปฐมวยั เม่ือพระมารดา            
พระบิดาไมพอพระทัย มีพระพักตรนองดวยอัสสุชล ทรงพระกันแสง รําพันอยู ทรงละพระญาติ               
วงศ ทรงตัดกงัวลในฆราวาสสมบัติท้ังหมด ทรงตัดกังวลในพระโอรสและพระชายา ทรงตัด   
กังวลในพระประยูรญาติ ทรงตัดกังวลในมิตรและอํามาตย ปลงพระเกศา พระมัสสุแลว ทรง   
ครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกผนวช เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล พระองคเดียวเสดจ็เท่ียวไป          
เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบท เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค          
จึงช่ือวา พระองคเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางนี้.   
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียวเพราะอรรถวา ไมมีเพื่อนสองอยางไร? พระผูมี            
พระภาคทรงผนวชแลวอยางนี้ ทรงเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด มีเสียงนอย   
ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากลมแหงชนผูสัญจรไปมา สมควรทํากรรมลับของมนุษย สมควร   
เปนท่ีหลีกเรน ทรงดําเนินพระองคเดียว หยุดอยูพระองคเดียว ประทับนั่งพระองคเดยีว               
บรรทมพระองคเดียว เสด็จเขาบานเพื่อทรงรับบิณฑบาตพระองคเดยีว เสด็จกลับพระองคเดียว             
ประทับนั่งอยูในท่ีลับพระองคเดียว ทรงอธิษฐานจงกรมพระองคเดยีว พระองคเดยีวเที่ยวไป             
เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค          
จึงช่ือวา พระองคเดียว เพราะอรรถวาไมมีเพื่อนสองอยางนี้.             
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียวเพราะอรรถวา ทรงละตัณหาอยางไร? พระผูมี   
พระภาคนัน้เปนองคเดียวมิไดมีเพื่อนอยางนี้ เปนผูไมประมาท บําเพ็ญเพียร มีพระหฤทัยแนวแน    
เร่ิมต้ังพระมหาปธานท่ีควงไมโพธิพฤกษ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ทรงกําจัดมารกับท้ังเสนาซ่ึงเปน         
เผาพันธุผูประมาท ทรงละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงตัณหาอันมีขายแลนไป          
เกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ.   
           บุรุษมีตัณหาเปนเพื่อนทองเท่ียวไปตลอดกาลยืดยาวนาน ยอม      
           ไมลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และมีความเปนอยางอ่ืน.     
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           ภิกษุผูมีสติรูโทษน้ีวา ตัณหาเปนแดนเกดิแหงทุกข แลวพึง   
           เปนผูปราศจากตัณหา ไมถือม่ัน เวนรอบ.   
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา พระองคเดียวเพราะอรรถวา ทรงละตัณหาอยางนี้.              
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียว เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียวอยางไร?   
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียวเพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะทรงละ   
ราคะเสียแลว ช่ือวาพระองคเดียว เพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโทสะเสียแลว            
ช่ือวาพระองคเดียว เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโมหะเสียแลว ช่ือวาพระองค          
เดียว เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะทรงละกิเลสท้ังหลายเสียแลว.      
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียวเพราะเสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางไร? สติ   
ปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘ ทานกลาววา เอกายนมรรค.   
           พระผูมีพระภาค ทรงเห็นธรรมเปนสวนสุดแหงความส้ินชาติ        
           ทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล ยอมทรงทราบธรรมอัน           
           เปนทางไปแหงบุคคลผูเดียว. พุทธาทิบัณฑิตขามกอนแลว        
           จักขามและขามอยูซ่ึงโอฆะ ดวยธรรมเปนหนทางนั้น.            
     เพราะฉะนัน้ พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา พระองคเดยีวเพราะเสด็จไปตามเอกายนมรรค   
อยางนี้.               
     พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองคเดียวเพราะตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว         
อยางไร? ญาณในมรรค ๔ ปญญา ปญญินทรีย ปญญา พละ ฯลฯ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค   
ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา ปญญาเปนเคร่ืองเห็นแจง สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา โพธิ. พระผูมี        
พระภาคตรัสรูวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้น   
ท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ดวยโพธิญาณน้ัน.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสรู ตรัสรูตาม ตรัสรูเฉพาะ ตรัสรูชอบ บรรลุ               
ถูกตอง ทําใหแจงแลว ซ่ึงธรรมท้ังปวงท่ีควรตรัสรู ควรตรัสรูตาม ควรตรัสรูเฉพาะ ควรตรัสรู     
ชอบ ควรบรรลุ ควรถูกตอง ควรทําใหแจงดวยโพธิญาณนั้น. พระผูมีพระภาค ช่ือวาพระองค              
เดียว เพราะตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดยีวอยางน้ี.    
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     คําวา ทรงบรรเทาความมืดเสีย ความวา พระผูมีพระภาค ทรงบรรเทา ละ สละ กาํจัด   
ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงความมืดคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต               
อันทําใหบอด ทําใหไมมีจักษุ ทําใหไมมีญาณ อันดับปญญา เปนฝายความลําบาก ไมเปนไป               
เพื่อนิพพาน.            
     คําวา ประทับนั่งอยูแลว คือ พระผูมีพระภาคประทับอยูแลวท่ีปาสาณกเจดีย เพราะ             
ฉะนั้น จึงช่ือวา ประทับนั่งอยูแลว.           
           เชิญดูพระมุนีผูถึงฝงแหงทุกข     ประทับนั่งอยูแลวท่ีขางภูเขา.   
           พระสาวกท้ังหลายผูไดไตรวิชชา  ละมัจจุเสีย นั่งหอมลอมอยู.   
           ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงช่ือวาประทับอยูแลว.   
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคช่ือวาประทับนั่งอยูแลว เพราะพระองคทรงระงับแลวซ่ึง         
ความขวนขวายท้ังปวง. พระผูมีพระภาคนัน้ มีธรรมเปนเคร่ืองอยู ทรงอยูจบแลว มีจรณะทรง            
ประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมีสงสารคือ ชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพใหม แมดวยเหตุอยางนี้   
พระผูมีพระภาคจึงช่ือวาประทับนั่งอยูแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวาพระองคเดียว ทรงบรรเทาความมืด   
เสีย ประทับนัง่อยูแลว.   
     [๕๙๖] คําวา มีความโพลง ในอุเทศวา ชุติมา โส ปภงฺกโร ดังนี้ ความวา   
มีปญญาสวาง คือ เปนบัณฑติ มีปญญา มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญา   
ทําลายกิเลส.             
     คําวา ทรงแผรัศมี ความวา ทรงแผแสงสวาง แผรัศมี แผแสงสวางดังประทีป   
แผแสงสวางสูง แผแสงสวางชวงโชติ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา พระองคมีพระปญญาสวาง   
แผรัศมี.               
     [๕๙๗] คําวา พระโคดมมีพระปญญาปรากฏ ความวา พระโคดมมีพระปญญาเปนเคร่ือง   
ปรากฏ มีพระญาณเปนเคร่ืองปรากฏ มีปญญาดังธงไชย มีปญญาดังธงนําหนา มีปญญาเปนอธิบดี             
มีความเลือกเฟนธรรมมาก มีความเลือกเฟนท่ัวไปมาก มากดวยปญญาเคร่ืองพิจารณา มีธรรม               
เปนเคร่ืองพิจารณาพรอม มีธรรมเปนเคร่ืองอยูแจมแจง ทรงประพฤติในธรรมน้ัน มีพระปญญา          
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มาก หนกัอยูดวยปญญา โนมไปในปญญา โอนไปในปญญา เง้ือมไปในปญญา นอมไปใน   
ปญญา มีปญญาเปนใหญ.   
           ธงเปนเคร่ืองปรากฏแหงรถ. ควันเปนเคร่ืองปรากฏแหงไฟ.        
           พระราชาเปนเคร่ืองปรากฏแหงแวนแควน. ภัสดาเปนเคร่ือง       
           ปรากฏแหงภรรยา ฉันใด.   
พระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกนั มีปญญากวางขวางดังวาแผนดิน ... มีปญญาใหญ เพราะฉะน้ัน             
จึงช่ือวา พระโคดมมีปญญากวางขวางดังวาแผนดินปรากฏ.   
     [๕๙๘] แผนดิน ทานกลาววา ภูริ ในอุเทศวา โคตโม ภูริเมธโส ดังนี้. พระโคดม   
ทรงประกอบดวยปญญาอันไพบูลย กวางขวางเสมอดวยแผนดนิ ปญญา ความรู กิริยาท่ีรู ฯลฯ            
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา เมธา. พระผูมีพระภาคเขาไป   
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยปญญาเปนเมธาน้ี   
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา มีพระปญญากวางขวางดังแผนดนิ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา พระโคดมมีพระปญญากวางขวางดังแผนดนิ. เพราะเหตุนัน้ พระปงคิยเถระจึงกลาววา         
           พระผูมีพระภาคนัน้ พระองคเดียวทรงบรรเทาความมืดเสีย          
           ประทับอยูแลว มีพระปญญาสวาง แผรัศมี. พระโคดมมี           
           พระปญญาปรากฏ. พระโคดมมีพระปญญากวางขวาง   
           ดังแผนดิน.   
     [๕๙๙] พระผูมีพระภาค ไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึง            
           เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหา อันไมมี           
           อันตรายแกอาตมา. นพิพานมิไดมีอุปมาในที่ไหน.   
     [๖๐๐] คําวา โย ในอุเทศวา โย เม ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค   
เปนพระสยัมภู ไมมีอาจารย ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีไมเคยไดทรงสดับมากอน      
ทรงบรรลุแลวซ่ึงความเปนพระสัพพัญูในธรรมเหลานั้น และทรงถึงแลวซ่ึงความเปนผูชํานาญ            
ในพลธรรมท้ังหลาย.        
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     คําวา ธมฺม ในอุเทศวา ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคตรัสบอก ...   
ทรงประกาศแลวซ่ึงพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ             
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง และสติปฏฐาน ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพานและ               
ปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงแลวซ่ึงธรรม ...           
แกอาตมา.               
     [๖๐๑] คําวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ความวา อันธรรมจารี   
บุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนท้ังหลาย               
พึงรูเฉพาะตน ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงช่ือวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.     
     อีกอยางหนึ่ง ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ผูนั้นยอมบรรลุ ประสบ ไดรับผล           
แหงมรรคนั้นในกาลเปนลําดับ มิไดมีกาลอ่ืนค่ัน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงช่ือวา อันธรรมจารี   
บุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.               
     มนุษยท้ังหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ยังไมไดอิฐผลในกาลเปนลําดับ ยังตอง   
รอเวลา ฉันใด ธรรมนี้ยอมไมเปนฉันนั้น ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ผูนั้นยอมบรรลุ      
ประสบ ไดผลแหงมรรคนั้นในกาลเปนลําดับ มิไดมีกาลอ่ืนค่ัน ยอมไมไดในภพหนา ยอมไมได          
ในปรโลก ดวยเหตุอยางนี้จงึช่ือวา ไมประกอบดวยกาล เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันธรรมจารีบุคคล      
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.   
     [๖๐๒] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺกฺขยมนีติก ดังนี้.   
     คําวา ตณหฺกฺขย ความวา เปนท่ีส้ินตัณหา เปนท่ีส้ินราคะ เปนท่ีส้ินโทสะ เปนท่ี           
ส้ินโมหะ เปนท่ีส้ินคติ เปนท่ีส้ินอุปบัติ เปนท่ีส้ินปฏิสนธิ เปนท่ีส้ินภพ เปนท่ีส้ินสงสาร    
เปนท่ีส้ินวัฏฏะ กิเลส ขันธและอภิสังขาร ทานกลาววาอันตราย ในคําวา อนีติก ดังนี้.            
เปนท่ีละ สงบ สละคืน ระงับ อันตราย เปนอมตนิพพาน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา เปนท่ี   
ส้ินตัณหา ไมมีอันตราย.   
     [๖๐๓] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดงันี้ ไดแกนิพพาน.   
คําวา ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ไมมีขอเปรียบเทียบ ไมมีส่ิงเสมอ ไมมีอะไรเปรียบ      
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ไมปรากฏ ไมประจักษ. คําวา ในท่ีไหนๆ ความวา ในท่ีไหนๆ ในท่ีไรๆ ในท่ีบางแหง   
ในภายใน ภายนอก หรือท้ังภายในและภายนอก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา นพิพานไมมีอุปมาใน   
ท่ีไหนๆ. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา   
           พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น         
           เอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหา อันไมมีอันตราย        
           แกอาตมา. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.   
     [๖๐๔] ดกูรปงคิยะ ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น     
           ซ่ึงมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏ มีพระปญญากวางขวางดัง        
           แผนดนิ แมครูหนึ่งหรือหนอ?         
     [๖๐๕] คําวา ... อยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น ... หรือหนอ ความวา ยอมอยู             
ปราศ คือ หลีกไป ไปปราศ เวนจากพระพุทธเจาพระองคนั้น หรือหนอ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา             
ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น หรือหนอ?   
     [๖๐๖] คําวา ดูกรปงคิยะ ... แมครูหนึ่ง ความวา แมครูหนึ่ง ขณะหน่ึง พักหนึ่ง            
สวนหนึ่ง วันหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แมครูหนึ่ง. พาวรีพราหมณเรียกพระเถระผูเปนหลาน     
นั้นโดยช่ือวา ปงคิยะ.   
     [๖๐๗] คําวา ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏ ความวา ผูโคดมซ่ึงมีปญญา               
เปนเคร่ืองปรากฏ มีญาณเปนเคร่ืองปรากฏ มีปญญาเปนดงัธงชัย มีปญญาดังธงนําหนา มีปญญา           
เปนอธิบดี มีความเลือกเฟนมาก มีความเลือกเฟนท่ัวไปมาก มากดวยปญญาเคร่ืองพิจารณา มี            
ธรรมเปนเคร่ืองพิจารณาพรอม มีธรรมเปนเคร่ืองอยูแจมแจง ทรงประพฤติในธรรมน้ัน มีปญญา          
มาก หนกัอยูดวยปญญา โนมไปในปญญา โอนไปในปญญา เง้ือมไปในปญญา นอมไปใน   
ปญญา มีปญญาเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏ.             
     [๖๐๘] แผนดินทานกลาววา ภูริ ในอุเทศวา โคตมา ภูริเมธสา ดังน้ี. พระโคดม   
ประกอบดวยปญญาอันไพบูลยกวางขวางเสมอดวยแผนดิน. ปญญา ความรู กิริยาท่ีรู ฯลฯ               
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา เมธา. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 234 
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยปญญาเปนเมธาน้ี เพราะ            
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา มีปญญากวางขวางดังแผนดิน เพราะฉะนั้น         
จึงช่ือวา ผูโคดมซ่ึงมีปญญากวางขวางดังแผนดิน. เพราะเหตุนั้น พราหมณพาวรีนั้นจงึกลาววา     
           ดูกรปงคิยะ ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น     
           ซ่ึงมีปญญาเปนเคร่ืองปรากฏ มีปญญากวางขวางดังแผนดนิ       
           แมครูหนึ่งหรือหนอ?   
     [๖๐๙] พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น          
           เอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหา อันไมมีอันตราย        
           แกทาน. นิพพาน มิไดมีอุปมาในท่ีไหนๆ.   
     [๖๑๐] คําวา โย ในอุเทศวา โย เต ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค ฯลฯ              
เปนผูถึงแลวซ่ึงความเปนพระสัพพัญูในธรรมน้ัน และทรงถึงแลวซ่ึงความเปนผูชํานาญ ใน            
พลธรรมท้ังหลาย.         
     คําวา ธมฺม ในอุเทศวา โย เม ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคตรัส   
บอก ... ทรงประกาศแลวซ่ึงพรหมจรรยอันงามในเบ้ืองตน ฯลฯ และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงแลวซ่ึงธรรม ... แกทาน.   
     [๖๑๑] คําวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ความวา อันธรรมจารี               
บุคคลพึงเห็นเอง ... อันวิญูชนท้ังหลายพึงรูเฉพาะตน ดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา อัน     
ธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.       
     อีกอยางหนึ่ง ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ... มิไดมีกาลอื่นค่ัน แมดวยเหตุ        
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.   
     มนุษยท้ังหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ... ยอมไมไดในปรโลก ดวยเหตุอยางนี้ จึง           
ช่ือวา ไมประกอบดวยกาล เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ            
ดวยกาล.   
     [๖๑๒] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺกฺขยมนีติก ดังนี้.              
คําวา ตณหฺกฺขย ความวา เปนท่ีส้ินตัณหา ... เปนท่ีส้ินวัฏฏะ กิเลสขันธและอภิสังขาร ทาน        
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กลาววาอันตราย ในบทวา อนีติก ดังนี้. เปนท่ีละ ... เปนอมตนิพพาน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา      
เปนท่ีส้ินตัณหา ไมมีอันตราย.   
     [๖๑๓] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดงัน้ี ไดแกนิพพาน.   
คําวา ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ... ไมประจักษ. คําวา ในท่ีไหนๆ ความวา ในท่ีไหนๆ ...      
หรือท้ังภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นิพพานไมมีอุปมาในท่ีไหนๆ. เพราะเหตุนัน้          
พาวรีพราหมณจึงกลาววา   
           พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น         
           เอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหา อันไมมีอันตราย        
           แกทาน. นิพพานมิไดมีอุปมาในท่ีไหนๆ.   
     [๖๑๔] ทานพราหมณ อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองค          
           นั้นผูโคดม ซ่ึงมีพระปญญา เปนเคร่ืองปรากฏ มีพระปญญา       
           กวางขวางดังแผนดิน แมครูหนึ่ง.    
     [๖๑๕] คําวา อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น ความวา อาตมามิได   
อยูปราศ คือ มิไดหลีกไป มิไดไปปราศ มิไดเวน จากพระพุทธเจา พระองคนั้น เพราะฉะน้ัน           
จึงช่ือวา อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น.   
     [๖๑๖] คําวา ทานพราหมณ ... แมครูหนึง่ ความวา แมครูหนึ่ง ขณะหน่ึง พกัหนึ่ง            
สวนหนึ่ง วันหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แมครูหนึ่ง. พระปงคิยเถระเรียกพาวรีพราหมณผู       
เปนลุงดวยความเคารพวา ทานพราหมณ.            
     [๖๑๗] คําวา ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏ ความวา ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญา            
เปนเคร่ืองปรากฏ ... มีปญญาเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูโคดมมีปญญาเปนเคร่ือง           
ปรากฏ.   
     [๖๑๘] แผนดินทานกลาววา ภูริ ในอุเทศวา โคตมา ภูริเมธสา ดังน้ี. พระโคดม   
ประกอบดวยปญญาอันไพบูลยกวางขวางเสมอดวยแผนดิน. ปญญา ความรู กิริยาท่ีรู ฯลฯ ความ          
ไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววาเมธา. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป ... ทรง           
ประกอบดวยปญญาเปนเมธาน้ี เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงช่ือวา มีปญญา    
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กวางขวางดังแผนดิน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูโคดมซ่ึงมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน.            
เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระ จึงกลาววา         
           ทานพราหมณ อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดม          
           ซ่ึงมีพระปญญาเปนเคร่ืองปรากฏ มีพระปญญากวางขวาง           
           ดังแผนดินแมครูหนึ่ง.              
     [๖๑๙] พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น         
           เอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหา อันไมมีอันตราย        
           แกอาตมา. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.   
     [๖๒๐] คําวา โย ในอุเทศวา โย เม ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค   
เปนพระสยัมภู ... และทรงถึงแลวซ่ึงความเปนผูชํานาญในพลธรรมท้ังหลาย.    
     คําวา ธมฺม ในอุเทศวา ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคตรัสบอก ...   
ทรงประกาศแลวซ่ึงพรหมจรรย อันงามในเบ้ืองตน ... และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะน้ัน           
จึงช่ือวา พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงแลวซ่ึงธรรม แกอาตมา.               
     [๖๒๑] คําวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ความวา อันธรรมจารี               
บุคคลพึงเห็นเอง ... อันวิญูชนท้ังหลายพึงรูเฉพาะตนดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงช่ือวา อัน      
ธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.       
     อีกอยางหนึ่ง ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ... มิไดมีกาลอื่นค่ัน แมดวยเหตุ        
อยางนี้ ดังนี้ จงึช่ือวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.   
     มนุษยท้ังหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ... ยอมไมไดในปรโลก ดวยเหตุอยางนี้ จึง           
ช่ือวา ไมประกอบดวยกาล เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ            
ดวยกาล.   
     [๖๒๒] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺกฺขยมนีติก ดังนี้.              
คําวา ตณหฺกฺขย ความวา เปนท่ีส้ินตัณหา ... เปนท่ีส้ินวัฏฏะ. กิเลส ขันธ และอภิสังขาร         
ทานกลาววาอันตราย ในบทวา อนีติก ดังนี.้ เปนท่ีละ ... เปนอมตนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึง         
ช่ือวา เปนท่ีส้ินตัณหา ไมมีอันตราย.           
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     [๖๒๓] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดังนี ้ไดแกนิพพาน. คําวา   
ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ... ไมประจักษ. คําวา ในท่ีไหนๆ ความวา ในท่ีไหน ...             
หรือท้ังภายในและภายนอก เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา นพิพาน ไมมีอุปมาในท่ีไหนๆ. เพราะ               
เหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา               
           พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึง             
           เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนท่ีส้ินตัณหา อันไมมี           
           อันตรายแกอาตมา. นพิพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.   
     [๖๒๔] ทานพราหมณ อาตมายอมเหน็พระพุทธเจาพระองคนั้น              
           ดวยใจ เหมือนเห็นดวยจักษุ. อาตมาเปนผูไมประมาท            
           ตลอดคืนและวัน นมัสการอยูตลอดคืนและวัน. อาตมายอม            
           สําคัญ การไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั้นนัน่แล.   
     [๖๒๕] คําวา อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยใจ เหมือนเห็นดวยจักษุ   
ความวา บุรุษผูมีนัยนตาพึงแลเห็น มองดู แลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ซ่ึงรูปท้ังหลาย           
ฉันใด อาตมาแลเห็น มองดู แลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ซ่ึงพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว           
ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา อาตมายอมเหน็พระพุทธเจาพระองคนั้นดวยใจ              
เหมือนเห็นดวยจักษุ.    
     [๖๒๖] คําวา ทานพราหมณ ... เปนผูไมประมาท ตลอดคืนและวัน ความวา เม่ือ   
อาตมาอบรมดวยใจ ช่ือวาเปนผูไมประมาทตลอดคืนและวัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทาน   
พราหมณ ... เปนผูไมประมาทตลอดคืนและวัน.      
     [๖๒๗] คําวา นมัสการอยู ในอุเทศวา นมสฺสมาโน วิวสามิ รตฺตึ ดังนี้ ความวา   
นมัสการ สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาอยู ดวยกายบาง ดวยวาจาบาง ดวยจติบาง ดวย   
การปฏิบัติเปนไปตามประโยชนบาง ดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมบาง ยอมอยู คือ ยับยั้ง         
อยูตลอดคืนและวัน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นมัสการอยูตลอดคืนและวนั.      
     [๖๒๘] คําวา ยอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั่นแหละ ความวา เม่ือ   
อาตมาเจริญดวยพุทธานุสสตินั้น จึงสําคัญพระพุทธเจาพระองคนั้นวา เปนผูไมอยูปราศ คือ         
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เปนผูไมอยูปราศแลว คือ อาตมารู ทราบ รูท่ัว รูแจง รูชัด อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา   
อาตมายอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั้นนัน่แหละ. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระ             
จึงกลาววา             
           ทานพราหมณ อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นดวย          
           ใจ เหมือนเห็นดวยจกัษุ. อาตมาเปนผูไมประมาทแลว            
           ตลอดคืนและวัน นมัสการอยูตลอดคืนและวัน. อาตมายอม            
           สําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั้นนัน่แหละ.               
     [๖๒๙] ธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา ปติ มนะและสติ ยอมไมหาย            
           ไปจากศาสนาของพระโคดม. พระโคดมผูมีพระปญญากวาง              
           ขวางดงัแผนดิน ยอมเสด็จไปสูทิศใดๆ อาตมานั้นเปนผู         
           นอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละ.       
     [๖๓๐] ความเช่ือ ความเช่ือถือ ความกําหนด ความเลือ่มใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย   
สัทธาพละ ท่ีปรารภถึงพระผูมีพระภาค ช่ือวาศรัทธา ในอุเทศวา สทฺธา จ ปติ จ มโน   
สติ จ ดังนี้. ความอ่ิมใจ ความปราโมทย ความเบิกบานใจ ความยินดี ความปล้ืมใจ ความ   
เปนผูมีอารมณสูง ความเปนผูมีใจสูง ความท่ีจิตผองใสยิ่ง ปรารภถึงพระผูมีพระภาค ช่ือวา       
ปติ. จิต ใจ มนสั หทัย จิตขาว มโน มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวญิญาณขันธ ปรารภถึงพระผูมีพระภาค ช่ือวา มโน. ความ   
ระลึกถึง ฯลฯ ความระลึกชอบ ปรารภถึงพระผูมีพระภาค ช่ือวา สติ. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา            
ศรัทธา ปติ มนะและสติ.   
     [๖๓๑] คําวา ธรรมเหลานี้ ยอมไมหายไปจากศาสนาของพระโคดม ความวา ธรรม ๔   
ประการนี้ ยอมไมหายไป ไมปราศไป ไมละไป ไมพินาศไป จากศาสนาของพระโคดม คือ   
จากศาสนาของพระพุทธเจา ศาสนาของพระชินเจา ศาสนาของพระตถาคต ศาสนาของพระ   
อรหันต เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ธรรมเหลานี้ยอมไมหายไปจากศาสนาของพระโคดม.   
     [๖๓๒] คําวา สูทิศใดๆ ในอุเทศวา ย ย ทิส วิชฺชติ ภูริป ฺโ ดังนี้ ความวา               
พระโคดมเสดจ็อยู คือ เสด็จไป ทรงกาวไป เสด็จดําเนนิไป สูทิศตะวนัออก ทิศตะวันตก   
ทิศใต หรือทิศเหนือ.     
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     คําวา ภูริป ฺโ ความวา มีปญญากวางขวางดังแผนดนิ มีปญญาใหญ มีปญญา   
หลักแหลม มีปญญาหนา มีปญญาราเริง มีปญญาเร็ว มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึง   
ช่ือวา พระโคดมมีพระปญญากวางขวางดังแผนดนิ เสด็จไปสูทิศใดๆ.          
     [๖๓๓] คําวา อาตมานั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศนัน้ๆ นั่นแหละ ความวา อาตมา   
นั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศาภาคท่ีพระพุทธเจาประทับอยูนั้นๆ คือ เปนผูมีใจเอนไปในทิศนั้น       
มีใจโอนไปในทิศนั้น มีใจเง้ือมไปในทิศนัน้ นอมใจไปในทิศน้ัน มีทิศนั้นเปนใหญ เพราะ              
ฉะนั้น จึงช่ือวา อาตมานั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละ. เพราะเหตุนัน้ พระ             
ปงคิยเถระจึงกลาววา   
           ธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา ปติ มนะและสติ ยอมไมหาย            
           ไปจากศาสนาของพระโคดม. พระโคดมผูมีพระปญญากวาง              
           ขวางดงัแผนดิน ยอมเสด็จไปสูทิศใดๆ อาตมานั้นยอม            
           เปนผูนอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นัน่แหละ.   
     [๖๓๔] กายของอาตมาผูแกแลว มีเร่ียวแรงทุรพล ไมไดไปใน            
           สํานักท่ีพระพุทธเจาประทับนั้นนัน่แล. แตอาตมายอมถึงเปน     
           นิตยดวยความดําริถึง. ทานพราหมณ ใจของอาตมานี่แหละ          
           ประกอบดวยทิศาภาคที่ประทับอยูนัน้.   
     [๖๓๕] คําวา ผูแกแลว ในอุเทศวา ชิณณฺสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺส ดังน้ี ความวา   
ผูแก ผูเฒา เปนผูใหญ ลวงกาล ผานภัยไปโดยลําดับ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูแกแลว.         
     คําวา มีเร่ียวแรงทุรพล ความวา มีเร่ียวแรงถอยกําลัง มีเร่ียวแรงนอย มีเร่ียวแรง             
นิดหนอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ของอาตมาผูแกแลว มีเร่ียวแรงทุรพล.    
     [๖๓๖] คําวา กาย ... ไมไดไปในสํานักท่ีพระพุทธเจาประทับนั้นนัน่แล ความวา กาย              
ไมไดไป คือ ไมไปขางหนา ไมไปถึง ไมไดเขาไปใกล ยงัสํานักท่ีพระพุทธเจาประทับ               
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา กาย ... ไมไดไปในสํานักท่ีพระพุทธเจาประทับนัน้นั่นแล.   
     [๖๓๗] คําวา ยอมไปถึงเปนนิตยดวยความดําริ ความวา ยอมไป ยอมถึง   
ยอมเขาไปใกล ดวยการไปดวยความดําริถึง ดวยการไปดวยความตรึกถึง ดวยการไปดวยญาณ            
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ดวยการไปดวยปญญา ดวยการไปดวยความรู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ยอมไปถึงเปนนติยดวย           
ความดําริ.               
     [๖๓๘] จิต ใจ มนัส หทัย จิตขาว มโน มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ         
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวญิญาณขันธนั้น ช่ือวา มนะ ในอุเทศวา มโน หิ   
เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโต ดังนี้.   
     คําวา ทานพราหมณ ... ประกอบแลวดวยทิศาภาคท่ีประทับนั้น ความวา ใจของ   
อาตมาประกอบ ประกอบดแีลวดวยทิศท่ีพระพุทธเจาประทับอยูนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา              
ทานพราหมณ ใจของอาตมานี่แหละประกอบแลวดวยทิศาภาคท่ีประทับนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ             
ปงคิยเถระจึงกลาววา   
           กายของอาตมาผูแกแลว มีเร่ียวแรงทุรพล ยอมไมไดไปใน        
           สํานักท่ีพระพุทธเจาประทับนั้นนัน่แล. แตอาตมายอมถึงเปน     
           นิตยดวยความดําริถึง. ทานพราหมณ ใจของอาตมาน่ีแหละ          
           ประกอบแลวดวยทิศาภาคท่ีประทับอยูนั้น.   
     [๖๓๙] อาตมานอนด้ินรนอยูในเปอกตม แลนไปแลวสูท่ีพึ่ง แต         
           ท่ีพึ่งภายหลังไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว มิไดมี   
           อาสวะ.       
     [๖๔๐] คําวา นอนในเปอกตม ในอุเทศวา ปงฺเก สยาโน ปริผนฺทมาโน ดังนี้   
ความวา นอนอาศัยพลิกไปมาในเปอกตมคือกาม ในหลมคือกาม ในกเิลสคือกาม ในเบ็ดคือ   
กาม ในความเรารอนเพราะกาม ในความกังวลเพราะกาม เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นอนใน   
เปอกตม.   
     คําวา ดิ้นรนอยู ความวา ดิ้นรนอยูดวยความดิ้นรนเพราะตัณหา ดวยความดิน้รน   
เพราะทิฏฐิ ดวยความดิน้รนเพราะกิเลส ดวยความดิน้รนเพราะประโยค ดวยความดิน้รนเพราะ               
วิบาก ดวยความดิ้นรนเพราะทุจริต กําหนดัแลวดิ้นรนเพราะราคะ ขัดเคืองแลวดิ้นรนเพราะ               
โทสะ หลงแลวดิ้นรนเพราะโมหะ มานะผูกพันแลวดิ้นรนอยูเพราะมานะ ถือม่ันแลวดิ้นรน   
เพราะทิฏฐิ ถึงความฟุงซานแลวดิ้นรนเพราะอุทธัจจะ ถึงความไมตกลงแลวดิ้นรนเพราะวิจกิิจฉา        
ไปโดยเร่ียวแรงแลวดิ้นรนเพราะอนุสัย ดิน้รนเพราะลาภ เพราะความเส่ือมลาภ เพราะยศ    
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เพราะความเส่ือมยศ เพราะนนิทา เพราะสรรเสริญ เพราะสุข เพราะทุกข ดิ้นรนอยูเพราะ   
ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ดิ้นรนเพราะทุกข   
ในนรก ทุกขในกําเนดิเดยีรัจฉาน ทุกขในเปรตวิสัย ดิ้นรน กระเสือกกระสน หวัน่ไหว   
สะทกสะทานเพราะทุกขในมนุษย ทุกขมีความกาวลงสูครรภเปนมูลเหตุ ทุกขมีความต้ังอยูใน        
ครรภเปนมูลเหตุ ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูลเหตุ ทุกขอันเนื่องดวยสัตวผูเกิด ทุกขอันเนื่อง   
แตผูอ่ืนแหงสัตวผูเกิด ทุกขเพราะความพยายามของตน ทุกขเพราะความพยายามของผูอ่ืน ทุกข       
เพราะทุกข ทุกขในสงสาร ทุกขเพราะความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคในนัยนตา ทุกขเพราะ   
โรคในหู ทุกขเพราะโรคในจมูก ทุกขเพราะโรคในล้ิน ทุกขเพราะโรคในกาย ทุกขเพราะโรค   
ในศีรษะ ทุกขเพราะโรคท่ีหู ทุกขเพราะโรคในปาก ทุกขเพราะโรคท่ีฟน เพราะโรคไอ เพราะ              
โรคหืด เพราะโรคมองครอ เพราะโรครอนใน เพราะโรคผอม เพราะโรคในทอง เพราะโรค   
สลบ เพราะโรคลงแดง เพราะโรคจุกเสียด เพราะโรคลงทอง เพราะโรคเร้ือน เพราะโรคฝ   
เพราะโรคกลาก เพราะโรคมองครอ เพราะโรคลมบาหมู เพราะโรคหิดดาน เพราะโรคหิตเปอย   
เพราะโรคคัน เพราะโรคข้ีเร้ือนกวาง เพราะโรคคุดทะราด เพราะโรคลักกะปด เพราะโรคดี   
เพราะโรคเบาหวาน เพราะโรคริดสีดวง เพราะโรคตอม เพราะโรคบานทะโรค เพราะอาพาธ   
มีดีเปนสมุฏฐาน เพราะอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน เพราะอาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน เพราะ   
อาพาธเกิดแตดีเปนตนประชุมกัน เพราะอาพาธเกิดแตฤดูแปรไป เพราะอาพาธเกิดแกการผลัด               
เปล่ียนอิริยาบถไมสมํ่าเสมอ เพราะอาพาธเกิดแตความเพยีรเกินไป เพราะอาพาธเกิดแตผลกรรม             
เพราะรอน เพราะหนาว เพราะหวิ เพราะกระหาย เพราะอุจจาระ เพราะปสสาวะ เพราะเหลือบ   
ยุง ลม แดดและสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ทุกขเพราะมารดาตาย ทุกขเพราะบิดาตาย ทุกข   
เพราะพ่ีนองชายตาย ทุกขเพราะพ่ีนองหญิงตาย ทุกขเพราะบุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทุกข           
เพราะญาติฉิบหาย ทุกขเพราะโภคทรัพยฉิบหาย ทุกขเพราะความฉิบหายเพราะโรค ทุกขเพราะ               
ความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา นอนดิ้นรนอยู            
ในเปอกตม.            
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     [๖๔๑] คําวา แลนไปแลวสูท่ีพึ่งแตท่ีพึ่ง ความวา แลนไปแลว คือ เล่ือนไปแลว             
สูศาสดาแตศาสดา บุคคลผูบอกธรรมแตบุคคลผูบอกธรรมสู หมูตอหมู ทิฏฐิแตทิฏฐิ สูปฏิปทา       
แตปฏิปทา สูมรรคแตมรรค เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แลนไปแลวสูท่ีพึ่งแตท่ีพึ่ง.   
     [๖๔๒] คําวา อถ ในอุเทศวา อถทฺทสาลึ สมฺพุทฺธ ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา   
อถ นี้ เปนไปตามลําดับบท. คําวา อถทฺทสาสึ ความวาไดประสบ พบ เห็น แทงตลอดแลว.   
คําวา ซ่ึงพระสัมพุทธเจา ความวา พระผูมีพระภาคนัน้ใด ฯลฯ. คําวา พุทฺโธ เปนสัจฉิกา            
บัญญัติ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ในภายหลัง ไดเห็นพระสัมพุทธเจา.         
     [๖๔๓] คําวา ผูขามโอฆะแลว ความวา พระผูมีพระภาคทรงขาม ขามข้ึน ขามพน   
กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวง ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ. พระผูมี   
พระภาคนัน้มีธรรมเปนเคร่ืองอยู ทรงอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ มีสงสาร คือ             
ชาติ ชราและมรณะหามิได มิไดมีภพตอไป เพราะเหตุนั้น จึงช่ือวา ผูขามโอฆะแลว.   
     คําวา ไมมีอาสวะ ความวา อาสวะ ๔ คือกามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.   
อาสวะเหลานัน้ พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดัง     
ตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ใหมีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น           
พระพุทธเจาจงึช่ือวาไมมีอาสวะ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ขามโอฆะแลว ไมมีอาสวะ. เพราะเหตุ       
นั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา   
           อาตมานอนดิ้นรนอยูในเปอกตม แลนไปแลวสูท่ีพึ่งแตท่ีพึ่ง   
           ภายหลังไดเหน็พระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว ไมมีอาสวะ.      
     [๖๔๔] พระวกัลิก็ดี พระภัทราวุธะก็ดี พระอาฬวิโคตมะก็ดี เปนผูมี    
           ศรัทธาอันปลอยแลว ฉันใด แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้น       
           เหมือนกัน. ดูกรปงคิยะ ทานจกัถึงฝงแหงธรรมเปนท่ีตั้งแหง   
           มัจจุ.       
     [๖๔๕] คําวา พระวักกลิก็ดี พระภัทราวุธะกด็ี พระอาฬวิโคตมะก็ด ีเปนผูมีศรัทธา               
อันปลอยแลว ฉันใด ความวา พระวกัลิมีศรัทธาอันปลอยไปแลว เปนผูหนักในศรัทธา มี   
ศรัทธาเปนหัวหนา นอมใจไปดวยศรัทธา มีศรัทธาเปนใหญ ไดบรรลุอรหัตแลว ฉันใด.   
พระภัทราวุธะ ... พระอาฬวิโคตมะมีศรัทธาอันปลอยไปแลว เปนผูหนกัในศรัทธา มีศรัทธาเปน     
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หัวหนา นอมใจไปดวยศรัทธา มีศรัทธาเปนใหญ ไดบรรลุอรหัตแลว ฉันใด. เพราะฉะนั้น   
จึงช่ือวา พระวกักลิก็ดี พระภทัราวุธะก็ดี พระอาฬวิโคตมะก็ดี เปนผูมีศรัทธาอันปลอยแลว         
ฉันใด.   
     [๖๔๖] คําวา แมทานกจ็งปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน ความวา ทานจงปลอย คือ   
จงปลอยไปท่ัว จงปลอยไปพรอม จงนอมลง จงกําหนดซ่ึงศรัทธาวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ           
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา ฉันนั้น        
เหมือนกนั เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา แมทานกจ็งปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน.   
     [๖๔๗] กิเลสก็ดี ขันธก็ด ีอภิสังขารก็ดี ตรัสวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงมัจจุ ในอุเทศ           
วา คมิสฺสสิ (ตฺว) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺร ปาร ดังนี้. อมตนิพาน ความสงบสังขารท้ังปวง            
ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหา   
เปนเคร่ืองรอยรัด ตรัสวา ฝงแหงธรรมเปนท่ีตั้งแหงมัจจุ. คําวา ดูกรปงคิยะ ทานจักถึงฝง   
แหงธรรมเปนท่ีตั้งแหงมัจจุ ความวา ทานจกัถึง คือ จักลุถึง ถูกตอง  ทําใหแจงซ่ึงฝง         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ดกูรปงคิยะ ทานจกัถึงฝงแหงธรรมเปนท่ีตั้งแหงมัจจุ. เพราะเหตุนั้น    
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.   
           พระวกักลิก็ดี พระภัทราวุธะก็ดี พระอาฬวิโดตมะก็ดี เปนผูมี   
           ศรัทธาอันปลอยแลว ฉันใด แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้น       
           เหมือนกัน ดูกรปงคิยะ ทานจกัถึงฝงแหงธรรมเปนท่ีตั้งแหง   
           มัจจุ.       
     [๖๔๘] ขาพระองคนี้ ไดฟงพระดํารัสของพระมุนีแลว ยอมเล่ือมใสอยาง   
           ยิ่ง พระสัมพุทธเจามีเคร่ืองมุงอันเปดแลว ไมมีหลักตอ เปนผูมี   
           ปฏิภาณ.      
     [๖๔๙] คําวา ขาพระองคนี้ ... ยอมเล่ือมใสอยางยิ่งความวา ขาพระองคนี้ยอมเล่ือมใส       
ยอมเช่ือ นอมใจเช่ือเปนอยางยิ่งวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ. ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึน   
เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ขาพระองคนี้ ...     
ยอมเล่ือมใสอยางยิ่ง.    
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     [๖๕๐] ญาณ ปญญา ความรูท่ัว ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนใีนอุเทศวา สุตฺวาน               
มุนิโน วโจ ดังนี้. ฯลฯ พระผูมีพระภาคนัน้ทรงลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหา เปน        
ดังขาย จึงช่ือวา เปนมุนี.   
     คําวา ไดฟงพระดํารัสของพระมุนี ความวา ฟง สดับ ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนด   
แลวซ่ึงพระดํารัส คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิ ของพระองค เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไดฟง               
พระดํารัสของพระมุนี.     
     [๖๕๑] เคร่ืองมุง ๕ อยาง คือ ตัณหา ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต อวิชชา ช่ือวาเคร่ือง   
มุง ในอุเทศวา วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธดังนี้. เคร่ืองมุงเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคผูตรัสรู       
แลวทรงเปดแลว คือ ทรงร้ือแลว ทรงถอนแลว ทรงละแลว ทรงตัดขาดแลว สงบแลว   
ระงับแลว ทําใหไมอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนัน้ พระพุทธเจาจึงช่ือ          
วา มีเคร่ืองมุงอันเปดแลว.   
     คําวา พระพุทธเจา ความวา พระผูมีพระภาคนัน้ ฯลฯ พระนามวา พทฺุโธ เปนสัจฉิกา,             
บัญญัติ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระสัมพุทธเจามีเคร่ืองมุงอันเปดแลว.   
     [๖๕๒] ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   
เปนหลักตอ ในคําวา ไมมีหลักตอ ในอุเทศวา อขิโล ปฏิภาณวา ดังนี้. หลักตอเหลานัน้ อัน            
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดขาดแลว ทําใหไมมีท่ีตั้งดงัตาลยอดดวน ใหถึง      
ความไมมีในภายหลัง ใหมีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงช่ือ         
วาไมมีหลักตอ.         
     บุคคลผูมีปฏิภาณในคําวา ปฏิภาณวา ดังนี้ มี ๓ จําพวก คือ ผูมีปฏิภาณในปริยัติ ๑              
ผูมีปฏิภาณในปริปุจฉา ๑ ผูมีปฏิภาณในอธิคม ๑.   
     ผูมีปฏิภาณในปริยัติเปนไฉน? พุทธวจนะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา   
อุทาน อิติวุตตกา ชาดก อัพภตูธรรม เวทัลละ อันบุคคลบางคนในศาสนาน้ีเลาเรียนแลว.   
ปฏิภาณของบุคคลนั้นยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ. บุคคลน้ีช่ือวา มีปฏิภาณในปริยตัิ.             
     ผูมีปฏิภาณในปริปุจฉาเปนไฉน? บุคคลบางคนในศาสนานี้เปนผูสอบถามในอรรถ   
ในมรรค ในลักขณะ ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ. ปฏิภาณของบุคคลนั้น ยอมแจมแจง   
เพราะอาศัยปริปุจฉา. บุคคลนี้ช่ือวา มีปฏิภาณในปริปุจฉา.    
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     ผูมีปฏิภาณในอธิคมเปนไฉน? บุคคลบางคนในศาสนาน้ีเปนผูบรรลุซ่ึงสติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔   
สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖. บุคคลนั้นรูอรรถแลว ธรรมก็รูแลว นิรุติก็รูแลว.           
เม่ือรูอรรถ อรรถก็แจมแจง เม่ือรูธรรม ธรรมก็แจมแจง เม่ือรูนิรุติ นิรุติก็แจมแจง. ญาณใน   
ฐานะ ๓ นี้ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา.   
     พระผูมีพระภาคไปถึง ไปถึงพรอม มาถึง มาถึงพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ทรงประกอบ             
ดวยปฏิสัมภิทานี้ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา จึงช่ือวา มีปฏิภาณ. บุคคลใดไมมีปริยัต ิ           
ปริปุจฉาก็ไมมี อธิคมก็ไมมี ปฏิภาณของบุคคลนั้นจักแจมแจงไดอยางไร? เพราะฉะนั้น พระ          
สัมพุทธเจา จึงช่ือวา ไมมีหลักตอ มีปฏิภาณ. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา            
           ขาพระองคนี้ ไดฟงพระดํารัสของพระมุนีแลวยอมเล่ือมใส       
           อยางยิ่ง. พระสัมพุทธเจามีเคร่ืองมุงอันเปดแลว ไมมีหลักตอ   
           เปนผูมีปฏิภาณ.   
     [๖๕๓] พระผูมีพระภาคทรงรูจักแลวซ่ึงธรรมอันทําใหเปนอธิเทพ ทรง    
           ทราบซ่ึงธรรมท้ังปวง อันใหพระองคและผูอ่ืนเปนผูประเสริฐ.   
           พระศาสดาทรงทําซ่ึงสวนสุดแหงปญหาท้ังหลาย แกพวกท่ีมี        
           ความสงสัยใหกลับรูได.              
     [๖๕๔] คําวา เทพ ในอุเทศวา อธิเทเว อภิ ฺาย ดังนี้ ไดแกเทพ ๓ จาํพวก คือ   
สมมติเทพ ๑ อุปปตติเทพ ๑ วิสุทธิเทพ ๑.          
     สมมติเทพเปนไฉน? พระราชาก็ดี พระราชกุมารก็ดี พระเทวกี็ดี. เทพจําพวกนี้ทาน   
กลาววา สมมติเทพ.      
     อุปปตติเทพเปนไฉน? เทวดาชาวจาตมุมหาราชิกากด็ี พวกเทวดาชาวดาวดึงสกด็ี ฯลฯ   
เทวดาทีน่ับเนือ่งในหมูพรหมก็ดี เทวดาสูงข้ึนไปกวานั้นก็ดี. เทพจําพวกนี้ทานกลาววา             
อุปปตติเทพ.            
     วิสุทธิเทพเปนไฉน? พระตถาคต พระอรหันตขีณาสพ และพระปกเจกพุทธเจา.   
เทพจําพวกนีท้านกลาววา วสุิทธิเทพ.       
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     พระผูมีพระภาคทรงรูจักแลว คือ ทรงทราบแลว ทรงเทียบเคียงแลว ทรงพิจารณาแลว               
ทรงใหแจมแจงแลว ทรงทําใหปรากฏแลว ซ่ึงสมมติเทพวา อธิเทพ ซ่ึงอุปตติเทพวา อธิเทพ            
ซ่ึงวิสุทธิเทพวา อธิเทพ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทรงรูจักแลวซ่ึงอธิเทพท้ังหลาย.   
     [๖๕๕] คําวา ทรงทราบซ่ึงธรรมท้ังปวงอันทําพระองคและผูอ่ืนใหเปนผูประเสริฐ ความวา         
พระผูมีพระภาคทรงทราบแลว คือ ทรงรูท่ัวถึงแลว ไดทรงถูกตองแลว ทรงแทงตลอดแลว ซ่ึง           
ธรรมท้ังหลายอันทําพระองคและผูอ่ืนใหเปนอธิเทพ.   
     ธรรมท้ังหลายอันทําพระองคใหเปนอธิเทพเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติ   
สมควร ควรปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความเปนผูทําใหบริบูรณใน            
ศีล ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความ               
ประกอบความเพียรในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘   
เหลานี้ทานกลาววา ธรรมอันทําพระองคใหเปนอธิเทพ.   
     ธรรมอันทําผูอ่ืนใหเปนอธิเทพเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘   
เหลานี้ทานกลาววา ธรรมอันทําผูอ่ืนใหเปนอธิเทพ. พระผูมีพระภาคทรงทราบแลว คือ ทรงรูท่ัว    
แลว ไดทรงถูกตองแลว ทรงแทงตลอดแลว ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันทําพระองค และผูอ่ืนใหเปน            
อธิเทพ ดวยประการอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทรงทราบซ่ึงธรรมท้ังปวงอันทําพระองคและ          
ผูอ่ืนใหเปนผูประเสริฐ.   
     [๖๕๖] คําวา พระศาสดาทรงทําสวนสุดแหงปญหาท้ังหลาย ความวา พระผูมีพระภาค   
ทรงทําสวนสุด ทรงทําสวนสุดรอบ ทรงทําความกําหนด ทรงทําความจบ แหงปญหาของพวก   
พราหมณผูแสวงหาธรรมเคร่ืองถึงฝง ปญหาของพวกพราหมณบริษัท ปญหาของปงคิยพราหมณ               
ปญหาของทาวสักกะ ปญหาของอมนุษย ปญหาของภิกษุ ปญหาของภิกษุณี ปญหาของอุบาสก   
ปญหาของอุบาสิกา ปญหาของพระราชา ปญหาของกษัตริย ปญหาของพราหมณ ปญหาของ   
แพศย ปญหาของศูทร ปญหาของพรหม เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทรงทําสวนสุดแหงปญหา   
ท้ังหลาย   
     คําวา พระศาสดา คือ พระผูมีพระภาคผูนําพวก นายหมูยอมพาพวกใหขามกนัดาร คือ   
ใหขามผานพนกันดารคือโจร กันดารคือสัตวราย กนัดารคือทุพภิกขภัย กันดารคือท่ีไมมีน้ํา          
ใหถึงภูมิสถานปลอดภัย ฉันใด พระผูมีพระภาคผูนําพวก ยอมนําสัตวท้ังหลายใหขามกันดาร    
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คือ ใหขามผานพนกนัดาร คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส   
และอุปายาส และกันดารคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลสและทุจริต และท่ีรกชัฏ   
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต ใหถึงอมตนิพพานอันเปนภูมิสถาน   
ปลอดภัย ฉันนั้นเหมือนกัน ดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา เปนผูนําพวก.        
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเปนผูนํา แนะนํา นําเนืองๆ ใหรูชอบ คอยสอดสอง   
เพงดู ใหเล่ือมใส แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา เปนผูนําพวก.           
     อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงยังมรรคท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน ยังมรรคท่ียังไมเกิดดี      
ใหเกดิดี ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก ทรงรูจักมรรค ทรงทราบมรรค ทรงฉลาดในมรรค.   
ก็แหละในบัดนี้ พระสาวกท้ังหลายเปนผูดาํเนินตามมรรค เปนผูประกอบในภายหลัง แมดวย               
เหตุอยางนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงช่ือวา เปนผูนําพวก เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พระศาสดา      
ผูทําสวนสุดแหงปญหาท้ังหลาย.   
     [๖๕๗] คําวา แกพวกท่ีมีความสงสัยใหกลับรูได ความวา บุคคลท้ังหลายมีความสงสัย             
มาแลว เปนผูหายความสงสัยไป มีความยุงใจมาแลว เปนผูหายความยุงใจไป มีใจสองมาแลว            
เปนผูหายความใจสองไป มีความเคลือบแคลงมาแลว เปนผูหายความเคลือบแคลงไป มีราคะ   
มาแลว เปนผูปราศจากราคะไป มีโทสะมาแลว เปนผูปราศจากโทสะไป มีโมหะมาแลว เปน   
ผูปราศจากโมหะไป มีกิเลสมาแลว เปนผูปราศจากกิเลสไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แกพวกท่ี           
มีความสงสัยใหกลับรูได. เพราะเหตุนัน้ พระปงคิยเถระจึงกลาววา        
           พระผูมีพระภาค ทรงรูจักแลวซ่ึงธรรมอันทําใหเปนอธิเทพ       
           ทรงทราบซ่ึงธรรมท้ังปวง อันใหพระองคและผูอ่ืนเปนผู        
           ประเสริฐ. พระศาสดาทรงทําซ่ึงสวนสุดแหงปญหาท้ังหลาย          
           แกพวกท่ีมีความสงสัยใหกลับรูได.   
     [๖๕๘] นิพพานอันอะไรๆ นําไปไมได ไมกําเริบ ไมมีอุปมาในที่          
           ไหนๆ. ขาพระองคจกัถึง (อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ)   
           โดยแท. ความสงสัยในนิพพานน้ันมิไดมีแกขาพระองค.           
           ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนผูมีจิตนอมไปแลว       
           อยางนี้.     
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     [๖๕๙] อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ิน   
ตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ ความออกจากตัณหา เปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา   
นิพพานอันอะไรๆ นําไปไมได ในอุเทศวา อสหิร อสงฺกุปฺป ดังนี้.         
     คําวา อันอะไรๆ นําไปไมได ความวา อันราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความ   
ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหน่ี ความลวง ความโออวด   
ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ินทาน ความเมา ความประมาท กิเลส   
ท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง          
นําไปไมได เปนคุณชาติเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึง          
ช่ือวา อันอะไรๆ นําไปไมได.   
     อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา   
ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววานิพพาน อัน   
ไมกําเริบ ในคําวา อสงฺกุปฺป ดังนี้.            
     ความเกิดข้ึนแหงนิพพานใด ยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงนิพพานนัน้มิไดมี ยอมปรากฏ               
อยูโดยแท. นพิพานเปนคุณชาติเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง มิไดมีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะ           
ฉะนั้น จึงช่ือวา อันอะไรๆ นาํไปไมได ไมกําเริบ.   
     [๖๖๐] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดงันี้ ไดแกนิพพาน   
คําวา ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ไมมีขอเปรียบเทียบ ไมมีส่ิงเสมอ ไมมีอะไรเปรียบ           
ไมปรากฏ ไมประจักษ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมมีอุปมา.   
     คําวา ในท่ีไหนๆ ความวา ในท่ีไหนๆ ในท่ีไรๆ ในท่ีบางแหงในภายใน ในภายนอก   
หรือท้ังภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา นิพพานไมมีอุปมาในท่ีไหนๆ.   
     [๖๖๑] จักถึงโดยแท ในอุเทศวา อทฺธา คมิสฺสามิ น เมตฺถ กงฺขา ดังนี้ ความวา   
จักถึง คือ จักบรรลุ ถูกตอง ทําใหแจงโดยแท เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา จักถึงโดยแท.   
     คําวา ความสงสัยในนิพพานน้ันมิไดมีแกขาพระองค ความวา ความสงสัย ความ   
ลังเลใจ ความไมแนใจ ความเคลือบแคลง ในนิพพานนัน้มิไดมี คือ ปรากฏ ไมประจักษ.   
ความสงสัยนัน้อันขาพระองคละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน    
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เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ขาพระองคจักถึงโดยแท ความสงสัยใน               
นิพพานนั้น มิไดมีแกขาพระองค.   
     [๖๖๒] คําวา ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค ... อยางนี้ ในอุเทศวา เอว ม   
ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺต ดังน้ี ความวา ขอพระองคโปรดทรงกําหนดขาพระองคอยางนี้.   
     คําวา มีจิตนอมไป ความวา เปนผูเอนไปในนิพพาน โอนไปในนพิพาน เง้ือมไปใน   
นิพพาน นอมจิตไปในนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองควา   
มีจิตนอมไปแลวอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา          
           นิพพานอันอะไรๆ นาํไปไมได ไมกําเริบ ไมมีอุปมาในท่ี          
           ไหนๆ. ขาพระองคจกัถึง (อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ)   
           โดยแท. ความสงสัยในนิพพานน้ันมิไดมีแกขาพระองค            
           ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนผูมีจิตนอมไป           
           แลวอยางนี้.   
                       จบ ปารายนวรรค.           
                       -------------        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 250 
                      ขัคควิสาณสุตตนิทเทส       
                    วาดวยการเท่ียวไปผูเดียว   
     [๖๖๓] พระปจเจกพุทธเจากลาววา            
           บุคคลวางแลวซ่ึงอาชญาในสัตวท้ังปวง ไมเบียดเบียนสัตว       
           เหลานัน้แมแตผูใดผูหนึ่ง ไมพึงปรารถนาบุตร จักปรารถนา    
           สหายแตไหน พึงเท่ียวไปผูเดยีว เหมือนนอแรดฉะน้ัน.            
     [๖๖๔] คําวา ท้ังปวง ในอุเทศวา สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺท ดังนี้ ความวา   
ท้ังปวงโดยกําหนดทั้งปวง ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา ท้ังปวง เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด.           
สัตวท้ังหลายทั้งผูสะดุง ท้ังผูม่ันคง ทานกลาววา สัตว ในคําวา ภเูตสุ ดังนี้. สัตวเหลาใด   
ยังละตัณหาไมได และสัตวเหลาใดยังละความกลัวและความขลาดไมได สัตวเหลานัน้ ช่ือวา           
ผูสะดุง.              
     เหตุไรทานจึงกลาววาผูสะดุง? สัตวเหลานั้นยอมสะดุง หวาดเสียว คร่ันคราม ถึง          
ความสยดสยอง เพราะเหตุนัน้ ทานจึงกลาววา ผูสะดุง. สัตวเหลาใดละตัณหาไดแลว และ             
ละความกลัวและความขาดไดแลว สัตวเหลานั้น ช่ือวา ผูม่ันคง.           
     เหตุไรทานจึงกลาววาผูม่ันคง? สัตวเหลานั้นยอมไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมคร่ันคราม     
ไมถึงความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น ทานจงึกลาววา ผูม่ันคง.              
     อาชญามี ๓ อยาง คือ อาชญาทางกาย ๑ อาชญาทางวาจา ๑ อาชญาทางใจ ๑. กาย   
ทุจริต ๓ อยาง ช่ือวา อาชญาทางกาย. วจีทุจริต ๔ อยาง ช่ือวา อาชญาทางวาจา. มโนทุจริต ๓         
อยาง ช่ือวา อาชญาทางใจ.   
     คําวา วางอาชญาในสัตวท้ังปวง ความวา วาง ปลง ละ ท้ิง ระงับ อาชญาในสัตว   
ท้ังปวง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา วางอาชญาในสัตวท้ังปวง.   
     [๖๖๕] คําวา ไมเบียดเบียนสัตวเหลานัน้ แมแตผูใดผูหนึ่ง ความวา ไมเบียดเบียน          
สัตวแมแตผูเดยีว ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ทอนไม ศาตรา ดวยส่ิงท่ีทําใหเปนแผลหรือเชือก     
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ไมเบียดเบียนสัตวแมท้ังปวง ดายฝามือ ... หรือเชือก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมเบียดเบียน      
สัตวเหลานั้นแมแตผูใดผูหนึง่.              
     [๖๖๖] ศัพทวา น ในอุเทศวา น ปุตฺตมิ ฺเฉยฺย โต สหาย ดังนี้ เปนศัพทปฏิเสธ.              
     บุตร ๔ จําพวก คือ บุตรท่ีเกิดแกตน ๑ บุตรท่ีเกิดในเขต ๑ บุตรท่ีเขาให ๑ บุตรท่ี             
อยูในสํานกั ๑ ช่ือวา บุตร.   
     ความไปสบาย ความมาสบาย ความไปและความมาสบาย ความนัง่สบาย ความนอน     
สบาย ความพดูทักกันสบาย ความสนทนากันสบาย ความปราศรัยกันสบาย กับชนเหลาใด   
ชนเหลานั้นทานกลาววา สบาย ในคําวา สหาย.     
     คําวา ไมพงึปรารถนาบุตร จักปรารถนาสหายแตไหน ความวา ไมพึงปรารถนา ไม   
พึงยินดี ไมพึงรักใคร ไมพึงชอบใจบุตร จกัปรารถนายินดี รักใคร ชอบใจ คนท่ีมีไมตรีกัน           
มิตรท่ีเห็นกนัมา มิตรท่ีคบกันมาหรือสหาย แตท่ีไหน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมพึงปรารถนา          
บุตร จักปรารถนาสหายแตท่ีไหน.   
     [๖๖๗] คําวา ผูเดียว ในอุเทศวา เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ดังนี้ ความวา   
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวา ผูเดียวโดยสวนแหงบรรพชา ช่ือวา ผูเดียวเพราะอรรถวาไมมี    
เพื่อนสอง เพราะอรรถวาละตัณหา เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดยีว เพราะปราศจากโทสะ   
โดยสวนเดียว เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดยีว เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะไป   
ตามเอกายนมรรค เพราะตรัสรูปจเจกสัมโพธิญาณอยางยอดเยี่ยมแตผูเดียว.    
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวา ผูเดยีวโดยสวนแหงบรรพชาอยางไร? พระปจเจก              
สัมพุทธเจานัน้ ตัดกังวลในฆราวาส ตัดกงัวลในบุตรและภรรยา ตดักังวลในญาติ ตัดกังวล   
ในความส่ังสม ปลงผมและหนวดแลว ครองผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความ   
เปนผูไมมีกังวล เปนผูเดียวเที่ยวไป เท่ียวไปท่ัว เดนิไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา          
เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จงึช่ือวา เปนผูเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางนี้.          
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวา ผูเดยีวเพราะอรรถวาไมมีเพื่อนสองอยางไร? พระ           
ปจเจกสัมพุทธเจานั้น เม่ือบวชแลวอยางนี ้เปนผูเดียวเสพอาศัยเสนาสนะ คือ ปาและปาชัฏ       
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อันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกกึกอง ปราศจากลม แตชนผูสัญจรไปมา สมควรทํากรรม   
ลับแหงมนุษย สมควรเปนท่ีหลีกเรน. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เดนิผูเดียว ยนืผูเดียว นั่ง      
ผูเดียว นอนผูเดียว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งในท่ีลับผูเดียว อธิษฐาน     
จงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว เดินไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา              
เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จงึช่ือวา ผูเดียวเพราะอรรถวา ไมมีเพื่อนสองอยางนี้.    
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวา ผูเดยีวเพราะอรรถวาละตัณหาอยางไร? พระปจเจก            
สัมพุทธเจานัน้ เปนผูเดยีวไมมีใครเปนเพือ่นอยางนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพยีร สงจิต     
ไปอยู เร่ิมต้ังความเพยีรมาก กําจัดมารพรอมท้ังเสนามารท่ีไมปลอยสัตวใหพนอํานาจ เปนพวก        
พองของผูประมาท ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงตัณหาอันมีขาย แลนไป               
ซานไป ในอารมณตางๆ.   
           บุรุษผูมีตัณหาเปนเพือ่น ทองเท่ียวไปตลอดกาลนาน ยอม        
           ไมลวงพนสงสาร อันมีความเปนอยางนี้และมีความเปน           
           อยางอ่ืน. ภิกษุผูมีสติ รูโทษน้ีและตัณหาเปนแดนเกิด        
           แหงทุกขแลว พึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมถือม่ัน              
           เวนรอบ.     
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวา ผูเดียวเพราะอรรถวาละตัณหาอยางนี้.   
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวา ผูเดยีวเพราะปราศจากราคะโดยสวนเดยีวอยางไร?              
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวาผูเดียว เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดยีว เพราะทานละราคะ           
เสียแลว ช่ือวาผูเดียวเพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะทานละโทสะเสียแลว ช่ือวา            
ผูเดียวเพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะทานละโมหะเสียแลว ช่ือวาผูเดียวเพราะไมมี          
กิเลสโดยสวนเดียว เพราะทานละกิเลสเสียแลว. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวาผูเดียวเพราะ       
ปราศจากราคะโดยสวนเดยีวอยางนี้.   
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวาผูเดยีวเพราะไปตามเอกายนมรรคอยางไร? สติปฏฐาน ๔           
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ทานกลาววา   
เอกายนมรรค.         
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           พระผูมีพระภาค ทรงเห็นธรรมเปนสวนสุดแหงความส้ินไป          
           แหงชาติ ทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล ยอมทรงทราบ         
           ธรรมอันเปนทางเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดียว. พุทธาทิบัณฑิต      
           ขามกอนแลว จกัขามและขามอยูซ่ึงโอฆะดวยธรรมอันเปน       
           ทางนั้น ดังนี้.   
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวาผูเดียวเพราะไปตามเอกายนมรรคอยางนี้.   
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวาผูเดยีวเพราะตรัสรูซ่ึงปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม       
อยางไร? ญาณในมรรค ๔ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญา   
เปนเคร่ืองพิจารณา ปญญาเปนเคร่ืองเห็นแจงสัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา ปญญาเคร่ืองตรัสรู.         
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นตรัสรูแลว ซ่ึงสัจจะท้ังหลายดวยปจเจกพุทธญาณ ตรัสรูวา สังขาร        
ท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ตรัสรูวา เพราะอวิชชาเปน        
ปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจงึมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงมีนามรูป             
เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปน               
ปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจงึมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน   
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจงึมีชราและ         
มรณะ. ตรัสรูวา เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ           
นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดบัสฬายตนะจงึดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะ   
ดับเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทาน   
ดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดบั. ตรัสรูวา นี้ทุกข              
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ตรัสรูวา เหลานี้อาสวะ นีเ้หตุใหเกิด    
อาสวะ นี้ความดับอาสวะ นีป้ฏิปทาใหถึงความดับอาสวะ. ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง            
ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญ ตรัสรูเหตุเกิด ความดับ โทษและอุบายเปน               
เคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ... แหงอุปาทานขันธ ๖ ตรัสรูเหตุเกดิ ความดับ โทษและ             
อุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงมหาภูตรูป ๔. ตรัสรูวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา    
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ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา ตรัสรู ตามตรัสรู ตรัสรูพรอม ถูกตอง ทําใหแจง      
ซ่ึงธรรมท่ีควรตรัสรู ควรตามตรัสรู ควรตรัสรูพรอม ควรถูกตอง ควรทําใหแจง ท้ังหมดนั้น         
ดวยปจเจกโพธิญาณ เพราะฉะน้ัน พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงช่ือวา ผูเดียวเพราะตรัสรู          
 
 ปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางนี้.           
     จริยา (การเท่ียวไป) ในคําวา จเร ดังนี้ มี ๘ อยาง คือ อิริยาปถจริยา ๑ อายตน               
จริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มัคคจริยา ๑ ปฏิปตติจริยา ๑ โลกัตถ   
จริยา ๑.               
     การเท่ียวไปในอิริยาบถ ๔ ช่ือวาอิริยาปถจริยา. การเท่ียวไปในอายตนะภายในภายนอก ๖             
ช่ือวาอายตนจริยา. การเท่ียวไปในฌาน ๔ ช่ือวาสมาธิจริยา. การเท่ียวไปในอริยสัจ ๔ ช่ือวา         
ญาณจริยา. การเท่ียวไปในมรรค ๔ ช่ือวามัคคจริยา. การเท่ียวไปในสามัญญผล ๔ ช่ือวา   
ปฏิปตติจริยา. โลกัตถจริยา คือ ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก ในพระตถาคตอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก ในพระปจเจกสัมพุทธเจาท้ังหลาย   
เฉพาะบางสวน ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก ในพระสาวกท้ังหลายเฉพาะบางสวน.   
     ความประพฤติของบุคคลผูถึงพรอมดวยการตั้งตนไวชอบ ช่ือวาอิริยาปถจริยา. ความ               
ประพฤติของบุคคลผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ช่ือวาอายตนจริยา. ความประพฤติของ              
บุคคลผูอยูดวยความไมประมาท ช่ือวาสติจริยา. ความประพฤติของบุคคลผูขวนขวายในอธิจิต            
ช่ือวาสมาธิจริยา. ความประพฤติของบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญาเคร่ืองตรัสรู ช่ือวาญาณจริยา.       
ความประพฤติของบุคคลผูปฏิบัติชอบ ช่ือวามัคคจริยา. ความประพฤติของบุคคลผูไดบรรลุผล             
แลว ช่ือวาปฏิปตติจริยา. ความประพฤติของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติ             
ของพระปจเจกสัมพุทธเจาเฉพาะบางสวน ความประพฤติของพระสาวกท้ังหลายเฉพาะบางสวน   
ช่ือวาโลกัตถจริยา. จริยา ๘ ประการนี้.          
     จริยาแมอีก ๘ ประการ บุคคลผูนอมใจเช่ือยอมประพฤติดวยศรัทธา. ผูประคองใจยอม             
ประพฤติดวยความเพียร. ผูเขาไปต้ังไวยอมประพฤติดวยสติ. ผูไมทําความฟุงซานประพฤติดวย       
สมาธิ. ผูรูท่ัวยอมประพฤติดวยปญญา. ผูรูแจงยอมประพฤติดวยวิญญาณ. บุคคลผูมนสิการวา       



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 255 
กุศลธรรมท้ังหลายยอมดําเนินไปทัว่แกบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมประพฤติดวยอายตนจริยา.           
บุคคลผูมนสิการวา ผูปฏิบัติอยางนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษ ยอมประพฤติดวยวิเศษจริยา. จริยา ๘       
ประการนี้.              
     จริยาแมอีก ๘ ประการ การประพฤติสัมมาทิฏฐิ ช่ือวาทัสสนจริยา ๑. การประพฤติ   
สัมมาสังกัปปะ ช่ือวาอภิโรปนจริยา ๑. การประพฤติสัมมาวาจา ช่ือวาปริคคหจริยา ๑.   
การประพฤติสัมมากัมมันตะ ช่ือวาสมุฏฐานจริยา ๑. การประพฤติสัมมาอาชีวะ ช่ือวาโวทาน              
จริยา ๑. การประพฤติสัมมาวายามะ ช่ือวาปคคหจริยา ๑. การประพฤติสัมมาสติ ช่ือวาอุปฏฐาน        
จริยา ๑. การประพฤติสัมมาสมาธิ ช่ือวาอวิกเขปจริยา ๑. จริยา ๘ ประการนี้.   
     คําวา เหมือนนอแรด ความวา ข้ึนช่ือวาแรดมีนอเดยีว มิไดมีนอท่ีสอง ฉันใด   
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ยอมเปนเหมือนนอแรด เชนกบันอแรด เปรียบดวยนอแรด   
ฉันนั้นเหมือนกัน.       
     รสเค็มจัด กลาวกันวาเหมือนเกลือ รสขมจัด กลาวกนัวาเหมือนของขม รสหวานจัด   
กลาวกันวาเหมือนน้ําผ้ึง ของรอนจัด กลาวกันวาเหมือนไฟ ของเย็นจัด กลาวกันวาเหมือนหิมะ        
หวงน้ําใหญ กลาวกันวาเหมือนสมุทร พระสาวกผูบรรลุมหาอภิญญาและพลธรรม กลาวกันวา   
เหมือนพระศาสดา ฉันใด พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น ก็ฉันนั้น ยอมเปนเหมือนนอแรด เชน   
กับนอแรด เปรียบดวยนอแรด เปนผูเดยีว ไมมีเพื่อน มีเคร่ืองผูกอันเปล้ืองแลว ยอมเท่ียวไป       
เท่ียวไปท่ัว เดนิไป พักผอน รักษา บํารุง เยยีวยา ในโลก โดยชอบ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา             
พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา               
           บุคคลวางแลวซ่ึงอาชญาในสัตวท้ังปวง ไมเบียดเบียนสัตว       
           เหลานัน้แมแตผูใดผูหนึ่ง ไมพึงปรารถนาบุตร จักปรารถนา    
           สหายแตไหน พึงเปนผูเดียวเท่ียวไป เหมือนนอแรด               
           ฉะนั้น.      
     [๖๖๘] ความรักท้ังหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ. ทุกขนี้   
           เปนไปตามความรัก ยอมปรากฏ. บุคคลเม่ือเห็นโทษอันเกดิ         
           แตความรัก พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.           
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     [๖๖๙] ความเกี่ยวของมี ๒ อยาง คือ ความเกีย่วของเพราะไดเห็น ๑ ความเกีย่วของ             
เพราะไดฟง ๑ ช่ือวาสังสัคคะ ในอุเทศวา สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา ดังนี้.   
     ความเกีย่วของเพราะไดเห็นเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นสตรีหรือกุมารีท่ีมี              
รูปสวย นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามอยางยิ่ง คร้ันพบเห็นแลว ก็ถือ             
นิมิตเฉพาะสวนๆ วา ผมงาม หนางาม นยันตางาม หูงาม จมูกงาม ริมฝปากงาม ฟนงาม   
ปากงาม ค้ิวงาม นมงาม อกงาม ทองงาม เอวงาม ขางาม มืองาม แขงงาม นิ้วงาม   
หรือวาเล็บงาม คร้ันพบเห็นเขาแลว ยอมพอใจ รําพันถึง ปรารถนา ติดใจ ผูกพันดวยอํานาจ              
ความรัก. นี้ช่ือวาความเกี่ยวของเพราะไดเหน็.   
     ความเกีย่วของเพราะไดฟงเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไดฟงวา ในบาน   
หรือในนิคมโนน มีสตรีหรือกุมารีรูปสวย นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม             
อยางยิ่ง คร้ันไดยินไดฟงแลว ยอมชอบใจ รําพันถึง ปรารถนา ติดใจ ผูกพันดวยอํานาจ   
ความรัก. นี้ช่ือวาความเกี่ยวของเพราะไดฟง.   
     ความรัก ในคําวา เสนหา มี ๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ ความรัก   
ดวยอํานาจทิฏฐิ ๑.       
     ความรักดวยอํานาจตัณหาเปนไฉน? ส่ิงท่ีทําใหเปนเขต ทําใหเปนแดน ทําใหเปนสวน               
ทําใหมีสวนสุดรอบ การกําหนดถือเอา ความยึดถือวาของเราโดยสวนแหงตัณหาเทาใด คือ   
บุคคลถือเอาวา ส่ิงนี้ของเรา นั่นของเรา ส่ิงเทานั้นของเรา ของๆ เราโดยสวนเทานี้ รูปของเรา     
เสียงของเรา กล่ินของเรา รสของเรา โผฏฐัพพะของเรา เคร่ืองลาดของเรา เคร่ืองนุงหมของเรา           
ทาสีของเรา ทาสของเรา แพะของเรา แกะของเรา ไกของเรา สุกรของเรา ชางของเรา   
โคของเรา มาของเรา ลาของเรา ไรนาของเรา ท่ีดินของเรา เงินของเรา ทองของเรา   
บานของเรา นคิมของเรา ราชธานีของเรา แวนแควนของเรา ชนบทของเรา ฉางขาวของเรา   
คลังของเรา ยอมยึดถือแผนดินใหญแมท้ังส้ินวาของเราดวยอํานาจตัณหา. ตัณหาวิปริต ๑๐๘             
นี้ช่ือวาความรักดวยอํานาจตัณหา.   
     ความรักดวยอํานาจทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคา           
หิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิเห็นปานนี้ ทิฏฐิไปแลว ทิฏฐิรกชัฏ ทิฏฐิกันดาร ทิฏฐิเปนเส้ียนหนาม   
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ทิฏฐิกวัดแพวง ทิฏฐิเปนสังโยชน ความถือ ความถือเฉพาะ ความถือม่ัน ความลูบคลํา ทาง   
ผิด คลองผิด ความเปนผิด ลัทธิแหงเดยีรถีย ความถือดวยการแสวงหาผิด ความถืออันวิปริต             
ความถืออันวปิลาส ความถือผิด ความถือวาจริงในวัตถุอันไมจริง ทิฏฐิ ๖๒ ประการ. นี้ช่ือวา         
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ.   
     คําวา ความรักท้ังหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกีย่วของ ความวา ความรักดวยอํานาจ            
ตัณหา และความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ยอมมี คือ ยอมเกิด ยอมเกิดพรอม ยอมบังเกิด ยอม               
บังเกิดเฉพาะ ยอมปรากฏ เพราะเหตุแหงวิปลลาส และเพราะเหตุแหงความเกีย่วของดวยการ              
ไดเหน็และการไดยิน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ความรักท้ังหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ.    
     [๖๗๐] ช่ือวา ความรัก ในอุเทศวา เสฺนหนฺวย ทุกฺขมิท ปโหติ ดังนี้ ความรักมี               
๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาความรัก              
ดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ช่ือวาความรักดวยอํานาจทิฏฐิ. ฯลฯ   
     คําวา ทุกขนี้ ... ยอมปรากฎ ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย               
ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ ฆาสัตวบาง ถือเอาทรัพย ท่ีเขามิไดใหบาง          
ตัดท่ีตอบาง ปลนหลายเรือนบาง ทําการปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักตีชิงในทางเปล่ียว            
บาง คบชูภรรยาของผูอ่ืนบาง พูดเท็จบาง. พวกราชบุรุษจบับุคคลผูนั้นไดแลว ทูลแดพระ         
ราชาวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจรประพฤติช่ัว ขอพระองคทรงลงอาชญาตามพระประสงคแกผูนั้น.            
พระราชาก็ทรงบริภาษผูนี้. ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัส แมเพราะเหตุแหงบริภาษ. ทุกขโทมนัส         
อันนากลัวนี้เกดิเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะ               
เหตุแหงความกําหนดั เพราะเหตุแหงความกําหนดัดวยอํานาจความยินดขีองผูนั้น. พระราชา   
ยังไมพอพระทัยแมดวยอาชญาเทานั้น ยังรับส่ังใหจองจําผูนั้นดวยการตอกข่ือบาง ดวยการผูก       
ดวยเชือกบาง ดวยการจําดวยโซบาง ดวยการผูกดวยเถาวลัยบาง ดวยการกักไวในท่ีลอมบาง        
ดวยการกกัไวในบานบาง ดวยการกักไวในนิคมบาง ดวยการกกัไวในนครบาง ดวยการกักไว            
ในแวนแควนบาง ดวยการกกัไวในชนบทบาง ทรงทําใหอยูในถอยคําเปนท่ีสุด (ทรงส่ังบังคับเปน       
ท่ีสุด) วา เจาจะออกไปจากท่ีนี้ไมได. ผูนัน้ยอมเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุแหงพันธนาการ.    
ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้ เกดิเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความ           
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ยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตแุหงความกําหนดัดวยอํานาจความยนิดีของผู   
นั้น. พระราชายังไมพอพระทัยดวยอาชญาเทานั้น ยังรับส่ังใหริบทรัพยของผูนั้น รอยหนึ่งบาง     
พันหนึ่งบาง. ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุแหงความเส่ือมจากทรัพย. ทุกขโทมนัส        
อันนากลัวนี้เกดิเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะ               
เหตุแหงความกําหนดั และเพราะเหตแุหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น. พระ   
ราชายังไมพอพระทัย แมดวยอาชญาเทานัน้ ยังรับส่ังใหทํากรรมกรณตางๆ แกผูนั้น คือ            
ใหเฆ่ียนดวยแสบาง ใหเฆ่ียนดวยหวายบาง ใหตอกคาบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดท้ัง          
มือท้ังเทาบาง ตัดใบหูบาง ตดัจมูกบาง ตดัท้ังใบหูท้ังจมกูบาง ทําใหเปนผูมีหมอขาว          
เดือดบนศีรษะบาง ใหถลกหนังศีรษะโลนมีสีขาวเหมือนสังขบาง ใหมีหนาเหมือนหนาราหูบาง          
ทําใหมีไฟลุกท่ีมือบาง ใหถลกหนังแลวผูกเชือกฉุดไปบาง ใหถลกหนังเปนร้ิวเหมือนนุงผา          
คากรองบาง ทําใหมีหวงเหล็กท่ีศอกและเขา แลวใสหลาวเหล็กตรึงไวบาง ใหเอาเบ็ดเกี่ยว           
ติดท่ีเนื้อปากบาง ใหเอาพราถากตัวใหตกไปเทากหาปณะบาง ใหเอาพราถากตัวแลวทาดวย             
น้ําแสบบาง ใหนอนลงแลวตรึงหลาวเหล็กไวในชองหบูาง ใหถลกหนังแลวทุบกระดูกพันไว               
เหมือนต่ังใบไมบาง รดตัวดวยน้ํามันอันรอนบาง ใหสุนขักัดกินเนื้อท่ีตัวบาง เอาหลาวเสียบ       
เปนไวบาง และยอมตัดศีรษะดวยดาบ. ผูนัน้ยอมเสวยทุกขโทมนัส แมเพราะเหตุแหงกรรมกรณ.        
ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกดิเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี          
เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตแุหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น.   
พระราชาเปนใหญในการลงอาชญาท้ัง ๔ อยางนี้. ผูนั้น เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย            
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมของตน. พวกนายนิรยบาลยอมใหทํากรรมกรณ ซ่ึงมีเคร่ืองจํา   
๕ ประการกะสัตวนั้น คือ ใหตรึงหลาวเหล็กแดงท่ีมือ ๒ ขาง ท่ีเทา ๒ ขาง ท่ีทามกลางอก.          
สัตวนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนในนรกนั้น แตก็ยงัไมทํากาลกิริยา ตลอดเวลาท่ี            
บาปกรรมน้ันยังไมส้ินสุด. ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกดิเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความ           
รัก เพราะเหตุแหงความยินด ีเพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวย               
อํานาจความยนิดีของผูนั้น. พวกนายนิรยบาลใหสัตวนัน้นอนลงแลวเอาผ่ึงถาก และจับเอาเทาข้ึน        
เอาศีรษะลงแลวเอาพราถาก และใหเทียมสัตวนั้นเขาท่ีรถแลวใหวิ่งไปบาง วิ่งกลับไปบาง บน       
แผนดินท่ีไฟตดิโชนมีเปลวลุกรุงโรจนโชติชวงบาง ตอนใหข้ึนภูเขาถานเพลิงใหญไฟติดโชน       
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มีเปลวลุกรุงโรจนโชติชวงบาง ใหกลับลงมาบาง และจับสัตวนั้นเอาเทาข้ึนเอาศีรษะลงแลว         
เหวีย่งไปในหมอเหล็กแดงอันไฟติดโชนมีเปลวรุงโรจนโชติชวง. สัตวนั้นยอมเดือดพลานอยูใน        
 หมอเหล็กแดงเหมือนฟองน้ําขาวท่ีกําลังเดือด สัตวนัน้เม่ือเดือดรอนพลานอยูในหมอเหล็กแดง        
เหมือนฟองน้ําขาวท่ีกําลังเดอืด ไปขางบนคราวหนึ่งบาง ไปขางลางคราวหนึ่งบาง หมุนขวางไป          
คราวหน่ึงบาง. สัตวนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนอยูในหมอเหล็กแดงนั้น แตก็ยัง          
ไมทํากาลกิริยา ตลอดเวลาท่ีบาปกรรมน้ันยังไมส้ิน. ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร?         
เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนดั และเพราะ   
เหตุแหงความกําหนดัดวยอํานาจความยินดขีองผูนั้น. พวกนายนิรยบาลเหว่ียงสัตวนั้นลงในนรก.           
ก็แหละนรกนัน้เปนมหานรก   
           ส่ีเหล่ียม มีส่ีประตู อันบาปกรรมจดัแบงออกเปนสวนๆ          
           มีกําแพงเหล็กกัน้ไวเปนท่ีสุด ปดครอบดวยแผนเหล็ก มี        
           พื้นลวนเปนเหล็กไฟลุกโคลงอยู แผไปรอยโยชนโดยรอบ          
           ตั้งอยูทุกสมัย. นรกใหญ รอนจัด มีเปลวไฟรุงโรจน ยากท่ีจะ   
           เขาใกล นาขนลุก นากลัว มีภยัเฉพาะหนา มีแตทุกข.         
           กองเปลวไปตั้งข้ึนแตฝาดานหนา เผาเหลาสัตวท่ีมีกรรม        
           ลามก ผานไปจนจดฝาดานหลัง. กองเปลวไฟต้ังข้ึนแตฝา            
           ดานหลัง เผาเหลาสัตวท่ีมีกรรมลามก ผานไปจดฝาดานหนา.      
           กองเปลวไฟตั้งข้ึนแตฝาดานใต เผาเหลาสัตวท่ีมีกรรมลามก     
           ผานไปจนจดฝาดานเหนือ. กองเปลวไฟตั้งข้ึนแตฝาดานเหนือ       
           เผาเหลาสัตวท่ีมีกรรมลามก ผานไปจนจดฝาดานใต. กอง          
           เปลวไฟต้ังข้ึนแตฝาดานลาง นากลัว เผาเหลาสัตวท่ีมีกรรม   
           ลามก ผานไปจนจดฝาปด. กองเปลวไฟตั้งข้ึนแตฝาปด              
           นากลัว เผาเหลาสัตวท่ีมีกรรมลามก ผานไปจนจดดานพืน้        
           ลาง. แผนเหล็กท่ีไฟติดท่ัว แดงโชน ไฟโพลง ฉันใด              
           อเวจีนรกขางลาง ก็ปรากฏแกสัตวท่ีเห็นอยูในขางบน          
           ฉันนั้น. เหลาสัตวในอเวจีนรกนั้นช่ัวชามาก ทํากรรมช่ัวมาก    
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           มีแตกรรมลามกอยางเดียว ถูกไฟไหมอยูแตไมตาย. กาย          
           ของเหลาสัตวท่ีอยูในนรกน้ันเสมอดวยไฟ. เชิญดคูวาม          
           ม่ันคงของกรรมท้ังหลายเถิด. ไมมีเถา แมแตเขมากไ็มมี.     
           เหลาสัตววิ่งไปทางประตูดานหนา (ท่ีเปดอยู) กลับจากประตู   
           ดานหนาวิ่งมาประตูดานหลัง วิ่งไปทางประตูดานเหนือ          
           กลับจากประตูดานเหนือวิ่งมาทางประตูดานใต. แมจะวิ่งไป      
           ทิศใดๆ ประตูทิศนั้นๆ ก็ปดเอง. สัตวเหลานัน้หวงัจะ          
           ออกไป แสวงหาทางท่ีจะพนไป แตก็ออกจากนรกนั้นไป               
           ไมได เพราะกรรมเปนปจจยั. ดวยวากรรมอันลามก สัตว         
           เหลานัน้ทําไวมาก ยังมิไดใหผลหมด ดังนี้.   
ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกดิเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี          
เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตแุหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของสัตวนั้น.               
     ทุกขอันมีในนรกก็ดี ทุกขอันมีในกําเนดิสัตวดิรัจฉานก็ดี ทุกขอันมีในเปรตวิสัยก็ดี          
ทุกขอันมีในมนุษยก็ดี เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกดิแลว บังเกดิเฉพาะแลว ปรากฏแลว            
เพราะเหตุอะไร? ทุกขเหลานัน้ ยอมมี ยอมเปน ยอมเกดิ เกิดพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ           
ยอมปรากฏ เพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนดั   
และเพราะเหตแุหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของสัตวนั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทุกข           
นี้เปนไปตามความรักยอมปรากฏ.   
     [๖๗๑] ช่ือวา ความรัก ในอุเทศวา อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน ดังนี้ ความรัก   
มี ๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาความรัก           
ดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ช่ือวาความรักดวยอํานาจทิฏฐิ.   
     คําวา เม่ือเห็นโทษอันเกดิแตความรัก ความวา เม่ือเห็น เม่ือแลเหน็ เม่ือเพงดู              
เม่ือพิจารณาเห็น ซ่ึงโทษในความรักดวยอํานาจตัณหา และในความรักดวยอํานาจทิฏฐิ เพราะ   
ฉะนั้นจึงช่ือวา เม่ือเห็นโทษอันเกิดแตความรัก พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.           
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา    
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           ความรักท้ังหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกีย่วของ. ทุกขนี้   
           เปนไปตามความรัก ยอมปรากฏ. บุคคลเม่ือเห็นโทษอันเกดิ         
           แตความรัก พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.            
     [๖๗๒] บุคคลเม่ืออนุเคราะหพวกมิตรและพวกท่ีมีใจดี ยอมให           
           ประโยชนเส่ือมไป. ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน. บุคคลเม่ือเห็น     
           ภัยนั้นในความสนิทสนม พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด          
           ฉะนั้น.      
     [๖๗๓] ช่ือวา มิตร ในอุเทศวา มิตฺเต สหชฺเช อนุกมฺปมาโนหาเปติ อตฺถ   
ปฏิพทฺธจิตฺโต ดังนี้ มิตรมี ๒ จําพวก คือ มิตรคฤหัสถ ๑ มิตรบรรพชิต ๑.    
     มิตรคฤหัสถเปนไฉน? คฤหัสถบางคนในโลกน้ี ยอมใหของท่ีใหกนัยาก ยอมสละ   
ของท่ีสละกันยาก ยอมทํากิจท่ีทํากันยาก ยอมอดทนอารมณท่ีอดทนกนัยาก ยอมบอกความลับ   
แกมิตร ยอมปดบังความลับของมิตร ยอมไมละท้ิงในคราวท่ีมีอันตราย ถึงชีวิตก็ยอมสละเพ่ือ          
ประโยชนแกมิตร เม่ือมิตรหมดส้ิน (ยากจน) กไ็มดหูม่ิน. นี้ช่ือวามิตรคฤหัสถ.   
     มิตรบรรพชิตเปนไฉน? ภิกษใุนศาสนาน้ี เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีเคารพ   
เปนผูควรแกความสรรเสริญ เปนผูอดทนถอยคํา เปนผูทําถอยคําลึก และยอมไมชักชวนใน               
เหตุอันไมควร ยอมชักชวนในอธิศีล ยอมชักชวนในการขวนขวาย บําเพญ็สติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ ยอมชักชวนในการขวนขวาย   
บําเพ็ญอริยมรรคมีองค ๘. นี้ช่ือวามิตรบรรพชิต.   
     การไปสบาย การมาสบาย การไปและการมาสบาย การยืนสบาย การนั่งสบาย       
การนอนสบาย การพูดสบาย การเจรจาสบาย การสนทนาสบาย การปราศรัยสบายกับบุคคล   
เหลาใด บุคคลเหลานั้นทานกลาววา คนท่ีมีใจดี.   
     คําวา บุคคลเม่ืออนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนท่ีมีใจดี ยอมใหประโยชนเส่ือมไป   
ความวา บุคคลเม่ืออนุเคราะห อุดหนุนเกื้อกูลพวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี คือ พวกมิตรท่ี             
เห็นกนัมา พวกมิตรท่ีคบกันมาและพวกสหาย ยอมทําใหประโยชนตนบาง ประโยชนผูอ่ืนบาง     
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ประโยชนท้ังสองบาง ประโยชนมีในชาตนิี้บาง ประโยชนมีในชาติหนาบาง ประโยชนอยางยิ่ง          
บาง เส่ือมไป เสียไป ละไป อันตรธานไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลเม่ืออนุเคราะห   
พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี ยอมใหประโยชนเส่ือมไป.   
     คําวา เปนผูมีจิตผูกพัน ความวา เปนผูมีจติผูกพันดวยเหตุ ๒ อยาง คือ เม่ือต้ังตน        
ไวต่ํา ตั้งคนอ่ืนไวสูง ช่ือวา เปนผูมีจิตผูกพัน ๑ เม่ือต้ังตนไวสูง ตั้งคนอ่ืนไวต่ํา ช่ือวา   
เปนผูมีจิตผูกพัน ๑.   
     เม่ือต้ังตนไวต่ํา ตั้งคนอ่ืนไวสูง ช่ือวาเปนผูมีจิตผูกพันอยางไร? บุคคลเม่ือต้ังตนไวต่ํา   
ตั้งคนอ่ืนไวสูง ช่ือวาเปนผูมีจิตผูกพันโดยถอยคําอยางนีว้า ทานท้ังหลายมีอุปการะมากแกฉัน   
ฉันอาศัยทานท้ังหลาย ยอมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. คนอ่ืนๆ              
ยอมสําคัญเพื่อจะใหหรือเพ่ือจะทําแกฉัน. คนเหลานั้นยอมเปนผูอาศัยทานท้ังหลาย เหน็กะทาน      
ท้ังหลาย. ช่ือและสกุลของมารดาบิดาเกาแกของฉันเส่ือมไปแลว. ฉันยอมรูไดเพราะทานท้ังหลาย      
ฉันเปนกุลุปกะของอุบาสกโนน เปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน (ก็เพราะทานท้ังหลาย).   
     เม่ือต้ังตนไวสูง ตั้งคนอ่ืนไวต่ํา ช่ือวาเปนผูมีจิตผูกพันอยางไร? บุคคลเม่ือต้ังตนไวสูง   
ตั้งคนอ่ืนไวต่ํา ช่ือวาเปนผูมีจิตผูกพัน โดยถอยคําอยางนีว้า ฉันมีอุปการะมากแกทานท้ังหลาย.   
ทานท้ังหลายอาศัยฉัน จึงถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปน   
สรณะ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวน   
จากมุสาวาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท. ฉันยอม           
บอกบาลีบาง อรรถกถาบาง ศีลบาง อุโบสถบาง แกทานท้ังหลาย. ฉันยอมอธิษฐานนวกรรม   
(เพื่อทานท้ังหลาย). ก็แหละเมื่อเปนดังนัน้ ทานท้ังหลายยงัสละฉันไปสักการะเคารพนับถือบูชา       
บุคคลอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลเม่ืออนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนท่ีมีใจดี ยอมให           
ประโยชนเส่ือมไป ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน.        
     [๖๗๔] คําวา ภยั ในอุเทศวา เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน ดังนี้ คือ ชาติภยั   
ชราภัย พยาธิภัย มรณภัย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยคือการติเตียนตน   
ภัยคือการติเตียนผูอ่ืน ภัยคืออาชญา ภัยคือทุคติ ภัยแตคล่ืน ภัยแตจระเข ภัยแตน้ําวน             
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ภัยแตปลาฉลาม ภัยแตการแสวงหาเคร่ืองบํารุงชีพ ภัยแตความติเตียน ภัยคือความคร่ันคราม             
ในบริษัท เหตุท่ีนากลัว ความเปนผูคร่ันคราม ความเปนผูมีขนลุกขนพอง ความท่ีจิตหวาดเสียว       
ความท่ีจิตสะดุง.       
     ความสนิทสนม ในคําวา สนฺถเว มี ๒ อยาง คือ ความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา ๑   
ความสนิทสนมดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นีช่ื้อวาความสนทิสนมดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ช่ือวา            
ความสนิทสนมดวยอํานาจทิฏฐิ.   
     คําวา เม่ือเห็นภยันีใ้นความสนิทสนม ความวา เม่ือเห็น เม่ือแลเหน็ เม่ือเพงดู               
พิจารณาดู ซ่ึงภัยนีใ้นความสนิทสนม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือเหน็ภยันี้ในความสนิทสนม           
พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้นพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา         
           บุคคลเม่ืออนุเคราะหพวกมิตรและพวกท่ีมีใจดี ยอมให           
           ประโยชนเส่ือมไป. ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน. บุคคลเม่ือเห็น     
           ภัยนี้ในความสนิทสนม พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด           
           ฉะนั้น.      
     [๖๗๕] พุมไมไผใหญเทียวเกีย่วของกัน ฉันใด ตณัหาในบุตร           
           และภรรยาท้ังหลาย กวางขวางเกี่ยวของกัน ฉันนัน้. พระ        
           ปจเจกสัมพุทธเจาไมขัดของเหมือนหนอไมไผ พึงเท่ียวไป      
           ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.          
     [๖๗๖] พุมไมไผ ทานกลาววา วโส ในอุเทศวา วโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโต   
ดังนี้. ในพุมไมไผมีหนามมาก รก ยุง เกี่ยวกัน ของกัน คลองกัน พันกนั ฉันใด ตณัหา             
ราคะ สาราคะ ความกระหยิ่ม ความยินดี ความเพลิน ความกําหนดัดวยอํานาจความเพลิน   
ความกําหนัดนักแหงจิต ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความกําหนดั ความกําหนดัรอบ   
ความของ ความจม ความหวัน่ไหว ความลวง ตัณหาอันใหสัตวเกดิ ตัณหาอันใหเกีย่วของไว              
กับทุกข ตัณหาอันเย็บไว ตณัหาดังขาย ตณัหาดังแมน้ํา ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ            
ความเปนผูหลับ ตัณหาอันแผไป ตัณหาอนัใหอายุเส่ือมไป ตัณหาอนัเปนเพื่อน ความตั้งไว            
ตัณหาอันนําไปในภพ ตัณหาดังปา ตัณหาดังหมูไมตั้งอยูในปา ความสนิทสนม ความรัก   
ความเพง ความผูกพัน ความหวัง กิริยาท่ีหวัง ความเปนผูหวัง ความหวงัในรูป ความหวัง       
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ในเสียง ความหวังในกล่ิน ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ   
ความหวังในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวติ ความชอบ ความชอบท่ัวไป   
ความชอบเฉพาะ กิริยาท่ีชอบ ความเปนผูชอบ ความโลภมาก กิริยาท่ีโลภมาก ความเปนผู   
โลภมาก ความท่ีตัณหาหวัน่ไหว ความเปนผูไมใครดี ความกาํหนัดในอธรรม ความกําหนดั   
ไมสมํ่าเสมอ ความโลภไมสมํ่าเสมอ ความใคร กิริยาท่ีใคร ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน   
ความปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา ตณัหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ     
ตัณหาในความดับ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพะตัณหา ธรรมตัณหา   
กิเลสดังหวงน้าํ กิเลสอันประกอบไว กิเลสอันรอยไว ความถือม่ัน ความกั้น ความบัง   
ความปด ความผูก ความเศราหมอง ความนอนตาม ความกลุมรุม ตัณหาดังเถาวัลย   
ความปรารถนาตางๆ มูลแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร อํานาจมาร               
ท่ีอยูของมาร เคร่ืองผูกของมาร แมน้ําคือตัณหา ขายคือตัณหา โซคือตัณหา ทะเลคือตัณหา             
อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา เปนตัณหาอันเกาะเกี่ยว ฉันนัน้เหมือนกนั.   
     ตัณหาชื่อวสัิตติกา ในคําวา วิสตฺติกา นี ้เพราะอรรถวากระไร? เพราะอรรถวาแผไป              
วากวางขวาง วาซึมซาบไป วาครอบงํา วานําพิษไป วาใหกลาวผิด วามีรากเปนพิษ วามีผล            
เปนพิษ วามีการบริโภคเปนพิษ.   
     อีกอยางหนึ่ง ตัณหากวางขวาง แผไป ซึมซาบไป ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย    
เภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ   
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน   
รูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ ในธรรมท่ีพึงรูแจง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา        
... พุมไมไผท่ีใหญเทียวเกีย่วของกัน ฉันใด.   
     [๖๗๗] ช่ือวาบุตร ในอุเทศวา ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ดังนี้ บุตรมี   
๔ จําพวก คือ บุตรท่ีเกิดแตตน ๑ บุตรท่ีเกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรท่ีอยูในสํานกั ๑.         
ภรรยาทานกลาววา ทาระ. ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล ทานกลาววา   
อเปกฺขา. เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ตัณหาในบุตรและภรรยาทั้งหลาย.           



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 265 
     [๖๗๘] พุมไมไผ ทานกลาววา ไมไผ ในอุเทศวา วสกฬิโรว อสชฺชมาโน ดังนี้.   
หนอไมออนท้ังหลายในพุมไมไผ ไมเกี่ยวของ ไมติด ไมขัด ไมพวัพัน ออกไป สละออกไป            
พนไป ฉันใด.            
     ความขัดของมี ๒ อยาง คือ ความขัดของดวยอํานาจตัณหา ๑ ความขัดของดวยอํานาจ   
ทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาความขัดขอดวยอํานาจตัณหา ฯลฯ นี้ช่ือวาความขัดของดวยอํานาจทิฏฐิ         
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ละความขัดของดวยอํานาจตัณหา สละคืนความขัดของดวยอํานาจ   
ทิฏฐิเสียแลว เพราะเปนผูละความขัดของดวยอํานาจตัณหา เพราะเปนผูสละคืนความขัดของ             
ดวยอํานาจทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงไมของในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ไม             
ของ ไมยึดถือ ไมพัวพนั ในสกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต   
เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ     
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโว   
การภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน รูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ และในธรรม               
ท่ีพึงจะรูแจง ออกไป สลัดออกไป พนไป ไมเกี่ยวของ มีจิตอันทําไมใหมีเขตแดนอยู ฉัน            
นั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมขัดของเหมือนหนอไมไผ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน       
นอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ จึงกลาววา        
           พุมไมไผใหญเทียวเกีย่วของกนั ฉันใด ตัณหาในบุตรและภรรยา   
           ท้ังหลาย กวางขวางเกีย่วของกนั ฉันนั้น. พระปจเจกสัมพุทธเจา   
           ไมขัดของเหมือนหนอไมไผ พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด    
           ฉะนั้น.      
     [๖๗๙] มฤคในปา อันเคร่ืองผูกอะไรมิไดผูกไว ยอมไปเพ่ือหาอาหาร     
           ตามความประสงค ฉันใด นรชนท่ีเปนวิญู เม่ือเห็นธรรมอัน       
           ใหถึงความเสรี พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๖๘๐] เนื้อ ๒ ชนิด คือ เนื้อทราย ๑ เนือ้สมัน ๑ ช่ือวามฤค ในอุเทศวา มิโค   
อร ฺมฺหิ ยถา อพทฺโธ เยนจิฺฉก คจฺฉติ โคจราย ดังนี้.   
     เนื้อท่ีอาศัยอยูในปา ปราศจากการระแวงภยัเดนิไป ปราศจากการระแวงภยัยืนอยู   
ปราศจากการระแวงภยันั่งอยู ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู ฉันใด.    
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     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เนื้อท่ีอาศัยปา            
เท่ียวไปในปาใหญ ปราศจากรังเกียจเดินไป ปราศจากรังเกียจยืนอยู ปราศจากรังเกยีจนอนอยู.          
ขอนั้นเพราะเหตุไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเนื้อนัน้มิไดไปในทางของพราน ฉันใด. ดูกร             
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและ   
สุขเกิดแตวิเวกอยู ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษนุี้เรากลาววา ไดทํามารใหเปนผูบอด กําจัดมารให     
เปนผูไมมีทาง ไปแลวสูสถานท่ีท่ีมารผูลามกมองหาไมเห็น.              
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน อันมีความผองใส แหงจิตในภายใน เปนธรรม   
เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู ... ไปแลว     
สูสถานท่ีท่ีมารผูลามกมองหาไมเห็น.            
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติส้ินไป              
บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ...   
ไปแลวสูสถานท่ีท่ีมารมองหาไมเหน็.             
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ   
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ... ไปแลวสูสถานท่ีท่ีมารผูลามก   
มองหาไมเหน็.           
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการ   
ถึงนานัตตสัญญา โดยประการท้ังปวง บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศหา   
ท่ีสุดมิได ... ไปแลวสูสถานท่ีท่ีมารมองหาไมเห็น.   
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว บรรลุวญิญา   
ณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ัง   
ปวงแลว บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ นอยหน่ึงมิไดมี ลวงอากิญจัญ   
ญายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานดวยมนสิการวา นี้สงบ   
นี้ประณีต ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู.              
และอาสวะท้ังหลายของเธอส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้รากลาววา           
ไดทํามารใหเปนผูบอด กําจดัมารใหเปนผูไมมีทาง ไปแลวสูสถานท่ีท่ีมารมองหาไมเห็น. ภิกษุ      
นั้นขามตัณหาอันเกี่ยวของในโลกแลว เปนผูปราศจากการระแวงภัยเดนิไป. ปราศจากการระแวง   
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ภัยยืนอยู ปราศจากการระแวงภยันั่งอยู ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู. ขอนั้นเพราะเหตุไร?            
เพราะภกิษไุมอยูในทางของมารผูลามก ฉันนั้นเหมือนกนั. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เนือ้ในปา         
อันเคร่ืองผูกอะไรๆ ไมผูกแลว ยอมไปเพือ่หาอาหารตามความประสงค ฉันใด.   
     [๖๘๑] คําวา วญิู ในอุเทศวา วิ ฺ ู นโร เสริต เปกฺขมาโน ดังนี้ ความวา   
ผูรูแจง เปนบัณฑิตผูมีปญญา มีปญญาเปนเคร่ืองตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาเคร่ือง   
ทําลายกิเลส.             
     คําวา นรชน ไดแกสัตว มาณพ โปสชน บุคคล ชีวชน ชาตุชน ชันตุชน อินท   
คูชน (ชนผูดําเนินโดยกรรมใหญ) มนุชะ. ช่ือวา เสรี ไดแกเสรี ๒ อยาง คือ ธรรมเสรี ๑            
บุคคลเสรี ๑.            
     ธรรมเสรีเปนไฉน? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕   
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ช่ือวาธรรมเสรี.   
     บุคคลเสรีเปนไฉน? บุคคลใดประกอบดวยเสรีธรรมนี้ บุคคลนั้นทานกลาววา บุคคล   
เสรี.   
     คําวา นรชนท่ีเปนวิญู เม่ือเห็นธรรมอันถึงความเปนเสรี ความวา นรชนท่ีเปน   
วิญู เม่ือเหน็ เม่ือตรวจดู เม่ือเพงดู เม่ือพจิารณาดู ซ่ึงธรรมอันถึงความเปนเสรี เพราะ         
ฉะนั้น จึงช่ือวา นรชนท่ีเปนวิญู เม่ือเหน็ธรรมอันถึงความเปนเสรี พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน    
นอแรด ฉะนัน้ เพราะเหตุนัน้ พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา          
           มฤคในปา อันเคร่ืองผูกอะไรมิไดผูกแลว ยอมไปเพื่อหาอาหาร    
           ตามความประสงค ฉันใด นรชนท่ีเปนวิญู เม่ือเห็นธรรมอัน       
           ใหถึงความเปนเสรี พงึเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.    
     [๖๘๒] ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาท้ังในที่อยู ท่ียืน ท่ีเดนิ   
           และท่ีเท่ียวไป. บุคคลผูเห็นการบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี   
           ท่ีพวกคนช่ัวไมปรารถนา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๖๘๓] การไปสบาย การมาสบาย ... การปราศรัยสบายกับบุคคลเหลาใด บุคคลเหลาใด   
ทานกลาววา สหาย ในอุเทศวา อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ วาเส ฐาเน คมเน จาริกาย   
ดังนี้.    
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     คําวา ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาท้ังในท่ีอยู ท่ียืน ท่ีเดิน และท่ีเท่ียวไป.         
ความวา ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาประโยชนตน การปรึกษาประโยชนผูอ่ืน การ   
ปรึกษาประโยชนท้ังสองฝาย การปรึกษาประโยชนปจจบัุน การปรึกษาประโยชนภายหนา การ   
ปรึกษาปรมัตถประโยชน แมในท่ีอยู แมในท่ียืน แมในท่ีเดิน แมในท่ีเท่ียวไป เพราะฉะน้ัน         
จึงช่ือวา ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาท้ังในท่ีอยู ท่ียืน ท่ีเดิน และท่ีเท่ียวไป.         
     [๖๘๔] คําวา บุคคลเม่ือเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี ท่ีพวกคนช่ัวไมปรารถนา               
ความวา ส่ิงนี้ คือ การครองผากาสายะท่ีเปนบริขาร อันพวกคนพาล คือ พวกเดียรถียและ               
สาวกของเดยีรถีย ผูเปนอสัตบุรุษ ไมปรารถนา. ส่ิงนี้ คือ การครองผากาสายะท่ีเปนบริขาร         
อันบัณฑิต คือ พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาผูเปนสัตบุรุษ   
ปรารถนาแลว.            
     ช่ือวา เสรี ไดแกเสรี ๒ อยาง คือ ธรรมเสรี ๑ บุคคลเสรี ๑.        
     ธรรมเสรีเปนไฉน? สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘. นี้ช่ือวาธรรมเสรี.   
     บุคคลเสรีเปนไฉน? บุคคลใดประกอบแลวดวยธรรมเสรีนี้ บุคคลนั้น ทานกลาววา   
บุคคลเสรี.              
     คําวา บุคคลเม่ือเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี ท่ีพวกคนช่ัวไมปรารถนา ความวา             
บุคคลเม่ือเห็น เม่ือตรวจดู เม่ือเพงดู เม่ือพจิารณาดู ซ่ึงบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี เพราะ     
ฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลเม่ือเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี ท่ีพวกคนช่ัวไมปรารถนา พึง          
เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา           
           ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาท้ังในท่ีอยู ท่ียืน ท่ีเดนิ   
           และท่ีเท่ียวไป. บุคคลผูเห็นการบรรพชาอันใหถึงเปนเสรี ท่ี   
           พวกคนช่ัวไมปรารถนา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๖๘๕] การเลน ความยินดี มีอยูในทามกลางแหงสหาย แตความรัก        
           ในบุตรท้ังหลายมีมาก. บุคคลเม่ือเกลียดความพลัดพรากจากของ      
           ท่ีรัก พงึเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๖๘๖] ช่ือวา การเลน ในอุเทศวา ขิฑฺฑา รติ โหติ สหายมชฺเฌ ดังนี้ ไดแก   
การเลน ๒ อยาง คือ การเลนทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑.    
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     การเลนทางกายเปนไฉน? ชนทั้งหลายเลนชางบาง เลนมาบาง เลนรถบาง เลนธนู   
บาง เลนหมากรุกบาง เลนสะกาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง               
เลนโยนบวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนตีคลีบาง เลนเปาใบไมบาง     
เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง เลนกังหันบาง เลนตวงทรายบาง เลนรถนอยๆ บาง   
เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายกันบาง เลนทายใจกันบาง เลนเลียนคนพิการบาง. นี้ช่ือวา         
การเลนทางกาย.          
     การเลนทางวาจาเปนไฉน? เลนตีกลองดวยปาก เลนรัวกลองดวยปาก เลนแกวง   
บัณเฑาะวดวยปาก เลนผิวปาก เลนเปาปาก เลนตีตะโพนดวยปาก เลนรองรํา เลนโหรอง               
เลนขับเพลง เลนหัวเราะ. นีช่ื้อวาการเลนทางวาจา.   
     คําวา ความยินดี ในคําวา รติ นั้น เปนเคร่ืองกลาวถึงความกระสัน. การไปสบาย   
การมาสบาย ... การปราศรัยสบาย กับบุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นทานกลาววา สหาย ใน   
อุเทศวา สหายมชฺเฌ ดังนี้.   
     คําวา การเลน ความยินด ีมีอยูในทามกลางสหาย ความวา การเลน และความยนิดี   
ยอมมีในทามกลางสหาย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา การเลน ความยินดี มีอยูในทามกลางสหาย.             
     [๖๘๗] ช่ือวา บุตร ในอุเทศวา ปุตฺเตสุ จ วิปุล โหติ เปม ดังนี้ ไดแกบุตร   
๔ จําพวก คือ บุตรท่ีเกิดแตตน ๑ บุตรท่ีเกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรที่อยูในสํานกั ๑.         
     คําวา แตความรักในบุตรท้ังหลายมีมาก ความวา ความรักในบุตรท้ังหลายมีประมาณยิ่ง              
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา แตความรักในบุตรท้ังหลายมีมาก.   
     [๖๘๘] ของท่ีรัก ในอุเทศวา ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโน ดังนี้ มี ๒ อยาง คือ   
สัตวอันเปนท่ีรัก ๑ สังขารอันเปนท่ีรัก ๑.     
     สัตวอันเปนท่ีรักเปนไฉน? ชนเหลาใดมีอยูในโลกน้ี เปนมารดาก็ดี บิดาก็ดี พีน่อง          
ชายก็ดี พี่นองหญิงก็ดี บุตรก็ดี ธิดากด็ี มิตรก็ดี พวกพองก็ดี ญาติก็ดี สาโลหิตก็ดี เปน        
ผูหวังประโยชน หวังความเกือ้กูล หวังความสบาย หวังความปลอดโปรง จากโยคกเิลสแก   
บุคคลนั้น ชนเหลานั้น ช่ือวาสัตวอันเปนท่ีรัก.   
     สังขารอันเปนท่ีรักเปนไฉน? รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ สวนท่ีชอบใจ.   
ส่ิงเหลานี้ ช่ือวาสังขารอันเปนท่ีรัก.       
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     คําวา เม่ือเกลียดความพลัดพรากจากของท่ีรัก ความวา เม่ือเกลียด เม่ืออึดอัด เม่ือเบ่ือ       
ซ่ึงความพลัดพรากจากของที่รัก เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือเกลียดความพลัดพรากจากของท่ีรัก         
พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา       
           การเลน ความยนิดี มีอยูในทามกลางแหงสหาย. แต              
           ความรักในบุตรท้ังหลายมีมาก. บุคคลเม่ือเกลียดความพลัด        
           พรากจากของท่ีรัก พงึเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.     
     [๖๘๙] พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔            
           ไมมีความขัดเคือง ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได ครอบงํา          
           อันตรายท้ังหลาย ไมมีความหวาดเสียว พึงเท่ียวไปผูเดียว       
           เหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๖๙๐] คําวา มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ในอุเทศวา จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ   
ดังนี้ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง       
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนกนั โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง มีใจ               
ประกอบดวยเมตตา เปนจิตกวางขวาง ถึงความเปนใหญ มีสัตวหาประมาณมิได ไมมีเวร   
ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน มีใจประกอบดวย   
กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี           
สอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง มีใจ           
ประกอบดวยอุเบกขา เปนจติกวางขวาง ถึงความเปนใหญ มีสัตวหาประมาณมิได ไมมีเวร   
ไมมีความเบียดเบียนแผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน.         
     คําวา มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ไมมีความขัดเคือง ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจา              
นั้น เพราะเปนผูเจริญเมตตา จึงไมมีความเกลียดชังสัตวท้ังหลายในทิศตะวนัออก ในทิศตะวัน          
ตก ในทิศใต ในทิศเหนือ ในทิศอาคเณย ในทิศหรดี ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศ   
เบ้ืองตํ่า ในทิศเบ้ืองบน ในทิศใหญ ในทิศนอย เพราะเปนผูเจริญกรุณา เพราะเปนผูเจริญ            
มุทิตา เพราะเปนผูเจริญอุเบกขา จึงไมมีความเกลียดชังสัตวท้ังหลายในทิศตะวันออก ฯลฯ             
ในทิศนอย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ไมมี         
ความขัดเคือง.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 271 
     [๖๙๑] คําวา ยินดดีวยปจจัยตามมีตามได ความวา พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น เปนผู            
สันโดษดวยจวีรตามมีตามได ท้ังกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีความได และไมถึง             
ความแสวงหาผิด อันไมสมควรเพราะเหตุแหงจีวร เม่ือไมไดจวีรก็ไมสะดุง (ไมขวนขวาย) เม่ือได     
จีวรแลวก็ไมตดิใจ ไมหลงใหล ไมพัวพัน มีปกติเหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออกบริโภค            
ท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความสันโดษดวยจวีรตามมีตามไดนั้น. ก็พระปจเจกสัมพุทธเจา        
ใดเปนผูขยนั ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว มีสติอยู ในจวีรสันโดษนั้น พระปจเจกสัมพุทธ        
เจานี้ ทานกลาววา ดํารงอยูในวงศของพระอริยะ ท่ีทราบกันวา เปนวงศเลิศอันมีมาแตโบราณ       
สมัย. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ... เปนผูสันโดษ            
ดวยเสนาสนะตามมีตามได ... เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ท้ังกลาว         
สรรเสริญความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได และไมถึงความแสวงหาผิด   
อันไมสมควรเพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เม่ือไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็ไมสะดุง     
เม่ือไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็เปนผูไมตดิใจ ไมหลงใหล ไมพัวพัน มีปกติเหน็โทษ มีปญญา       
เปนเคร่ืองสลัดออกบริโภค ท้ังไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัช         
บริขารตามมีตามไดนั้น. ก็พระปจเจกสัมพทุธเจาใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว       
มีสติอยู ในคิลานปจจยัเภสัชบริขารสันโดษนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ทานกลาววาดํารง          
อยูในวงศของพระอริยะ ท่ีทราบกันวาเปนวงศเลิศ อันมีมาแตโบราณสมัย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา      
ยินดดีวยปจจยัตามมีตามได.   
     [๖๙๒] ช่ือวา อันตราย ในอุเทศวา ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี ดังน้ี ไดแก   
อันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑.   
     อันตรายปรากฏเปนไฉน? ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา   
โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ พวกโจร พวกคนท่ีทํากรรมแลวหรือท่ียังไมไดทํากรรม   
โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคล้ิน โรคกาย โรคศีรษะ โรคหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคเรอ   
โรคมองครอ โรครอนใน โรคผอม โรคในทอง โรคลมวิงเวยีน โรคลงแดง โรคจุกเสียด   
โรคลงทอง โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคหืด โรคลมบาหมู หิตดาน หิตเปอย โรคคัน   
ข้ึเร้ือนกวาง โรคคุดทะราด โรคลักปดลักเปด โรคดี โรคเบาหวาน โรคริดสีดวง โรคตอมแดง              
บานทะโรค อาพาธเกิดแตดี อาพาธเกิดแตเสมหะ อาพาธเกิดแตลม อาพาธมีดีเปนตน    
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ประชุมกัน อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป อาพาธเกิดเพราะเปล่ียนอิริยาบถไมเทากัน อาพาธเกิด              
เพราะความเพียร อาพาธเกิดเพราะผลกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย   
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ หรือวาสัมผัสแหงเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัตวเสือกคลาน.   
อันตรายเหลานี้ทานกลาววา อันตรายปรากฏ.       
     อันตรายปกปดเปนไฉน? กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ พยาบาท   
นิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วจิิกิจฉานิวรณ ราคะ โทสะ โมหะ   
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง   
ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหม่ินทาน ความเมา ความ   
ประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตท้ังปวง ความกระวนกระวายท้ังปวง ความเรารอนท้ังปวง ความ               
เดือดรอนท้ังปวง อกุสลาภิสังขารท้ังปวง. อันตรายเหลานี้ทานกลาววา อันตรายปกปด.               
     อันตรายช่ือวา ปริสฺสยา เพราะอรรถวากระไร? อรรถวาครอบงํา. วาเปนไปเพื่อ   
ความเส่ือม. วาอกุศลธรรมท้ังหลายอยูอาศัยในอัตภาพนัน้.   
     ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงําอยางไร? อันตรายเหลานัน้ยอมครอบงํา ยอมทับ               
ยอมทวมทับ ยอมเบียดเบียนบุคคลนั้น. ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงําอยางนี้.   
     ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาเปนไปเพือ่ความเส่ือมอยางไร? อันตรายเหลานัน้ ยอม             
เปนไปเพื่ออันตราย เพื่อความเส่ือมแหงกุศลธรรมท้ังหลาย อันตรายเหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อ         
อันตราย เพื่อความเส่ือมแหงกุศลธรรมท้ังหลายเหลาไหน? อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อ            
อันตราย เพื่อความเส่ือมแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร   
ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติโดยสมควรแกธรรม   
ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ความเปน        
ผูรูจักประมาณในโภชนะ การประกอบความเพยีร สติสัมปชัญญชะ ความหม่ันในการเจริญ   
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี   
องค ๘. ช่ือวาอันตรายเพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเส่ือมอยางนี้.        
     ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้นอยางไร? อกุศล            
ธรรมอันลามกเหลานั้น อาศัยอัตภาพ ยอมเกิดข้ึนในอัตภาพนั้น. เหลาสัตวผูอาศัยโพรง ยอม          
อยูในโพรง เหลาสัตวผูอาศัยน้ํา ยอมอยูในน้ํา เหลาสัตวผูอาศัยปา ยอมอยูในปา เหลาสัตว    
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ท่ีอาศัยตนไม ยอมอยูท่ีตนไมฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อาศัยอัตภาพ ยอมเกิดข้ึน        
ในอัตภาพ ฉันนั้นเหมือนกัน. ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูใน              
อัตภาพอยางนี.้         
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอยูรวม         
กับกิเลสท่ีเปนอันเตวาสิก ผูอยูรวมกับกิเลสท่ีเปนอาจารย ยอมอยูเปนทุกขไมผาสุก. ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ภกิษผูุอยูรวมกับกเิลสท่ีเปนอันเตวาสิก ยอมอยูเปนทุกขไมผาสุกอยางไร? ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เพราะเหน็รูปดวยตา อกุศลธรรมอันลามกเหลาใด ท่ีดําริดวยความระลึกถึงอันเกื้อกูล          
แกสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษุในศาสนานี้ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยู ยอมซาน          
ไปภายในจิตของภิกษนุั้น เพราะเหตุดังนี้นัน้ ภิกษุนั้นเราจึงกลาววา ผูอยูรวมกับกิเลสท่ีเปน   
อันเตวาสิก. อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นยอมปกครองภิกษนุั้น เพราะเหตุดังนี้นัน้ ภิกษนุั้น          
เราจึงกลาววา ผูอยูรวมกับกเิลสท่ีเปนอาจารย.   
     อีกประการหนึ่ง เพราะฟงเสียงดวยหู เพราะดมกล่ินดวยจมูก เพราะล้ิมรสดวยล้ิน   
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย เพราะรูธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลาใด ท่ีดําริ             
ดวยความระลึก อันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น             
ยอมอยู ยอมซานไปภายในจิตของภิกษนุั้น. เพราะเหตุดังน้ีนั้น ภิกษนุั้นเราจึงกลาววา ผูอยู    
รวมกับกิเลสท่ีเปนอันเตวาสิก. อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมปกครองภิกษนุั้น เพราะเหตุ          
ดังนี้นั้น ภิกษนุั้นเราจึงกลาววา ผูอยูรวมกบักิเลสท่ีเปนอาจารย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูอยูรวม   
กับกิเลสท่ีเปนอันเตวาสิก ผูอยูรวมกับกิเลสท่ีเปนอาจารยยอมอยูเปนทุกขไมผาสุกอยางนี้แล.   
ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้นแมอยางนี้.   
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๓   
ประการนี้ เปนมลทินในระหวาง เปนไพรีในระหวาง เปนศัตรูในระหวาง เปนผูฆาในระหวาง           
เปนขาศึกในระหวาง. ๓ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย โลภะเปนมลทินในระหวาง เปน             
ไพรีในระหวาง เปนศัตรูในระหวาง เปนผูฆาในระหวาง เปนขาศึกในระหวาง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย     
โทสะ ฯลฯ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย โมหะเปนมลทินในระหวาง เปนไพรีในระหวาง เปนศัตรูใน    
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ระหวาง เปนขาศึกในระหวาง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนมลทินในระหวาง            
เปนไพรีในระหวาง เปนศัตรูในระหวาง เปนผูฆาในระหวาง เปนขาศึกในระหวาง.   
           โลภะยงัโทษอันไมเปนประโยชนใหเกิด. โลภะยงัจิตใหกําเริบ.    
           ภัยเกิดภายในจิต. คนพาลยอมไมรูสึกถึงภัยนัน้. คนโลภยอม     
           ไมรูจักอรรถ. คนโลภยอมไมเหน็ธรรม. โลภะยอมครอบงํานรชน      
           ในขณะใด ความมืดต้ือยอมมีในขณะนัน้. โทสะยังโทษอัน            
           ไมเปนประโยชนใหเกิด. โทสะยังจติใหกําเริบ. ภยัเกิดภายในจติ   
           คนพาลยอมไมรูสึกถึงภัยนัน้. คนโกรธยอมไมรูจักอรรถ. คน    
           โกรธยอมไมเห็นธรรม. โทสะยอมครอบงํานรชนในขณะใด               
           ความมืดต้ือยอมมีในขณะน้ัน. โมหะยังโทษอันไมเปนประโยชน     
           ใหเกิด. โมหะยังจิตใหกําเริบ. ภัยเกดิภายในจิต. คนพาลยอม     
           ไมรูสึกถึงภัยนัน้. คนหลงยอมไมรูจกัอรรถ. คนหลงยอมไมเห็น   
           ธรรม. โมหะยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดต้ือยอมมี            
           ในขณะน้ัน.   
     ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวา อกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้นแมอยางนี้.             
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอัน   
กระทําอันตราย ๓ ประการแล เม่ือเกิดในภายใน ยอมเกดิข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อ         
ทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก. ธรรมอันกระทําอันตราย ๓ ประการเปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร ธรรม             
อันกระทําอันตราย คือ โลภะแล เม่ือเกดิข้ึนในภายใน ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชน   
เกื้อกูล เพ่ือทุกข เพื่อความไมผาสุก. ดูกรมหาบพิตร ธรรมอันกระทําอันตราย คือ โทสะแล ฯลฯ.         
ดูกรมหาบพิตร ธรรมอันกระทําอันตราย คือ โมหะแล เม่ือเกิดข้ึนในภายใน ยอมเกดิข้ึนเพื่อ              
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก. ดูกรมหาบพิตร ธรรมอันกระทํา             
อันตราย ๓ ประการนี้แล เม่ือเกิดข้ึนในภายใน ยอมเกดิข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกลู เพื่อ       
ทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก.   
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           โลภะ โทสะ โมหะ เกดิข้ึนในตน ยอมเบียดเบียนบุรุษ              
           ผูมีจิตลามก เหมือนขุยของตนเบียดเบียนไมไผ ฉะนั้น.          
ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมท้ังหลายอยูอาศัยในอัตภาพนั้น แมอยางนี้.   
     และสมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   
           ราคะ โทสะ โมหะ ความไมยนิดี ความยินดี ความเปนผู            
           ขนลุกขนพอง มีอัตภาพนี้เปนเหตุ เกิดแตอัตภาพนี้ ความตรึก     
           ในใจต้ังข้ึนแตอัตภาพนี้ ยอมผูกสัตวไว เหมือนพวกเด็กๆ ผูก   
           กาไว ฉะนั้น.   
ช่ือวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมท้ังหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้น แมอยางนี้.   
     คําวา ครอบงําอันตรายท้ังหลาย ความวา ครอบงํา คือ ไมยินด ีทวมทับ บีบค้ัน   
กําจัด ซ่ึงอันตรายท้ังหลาย เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ครอบงําอันตรายท้ังหลาย.   
     คําวา ผูไมมีความหวาดเสียว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ไมขลาด ไมมีความ             
หวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนี เปนผูละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากความเปนผูขนลุก   
ขนพองอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูครอบงําอันตรายท้ังหลาย ไมมีความหวาดเสียว พึงเท่ียว          
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ไมมี      
           ความขัดเคือง ยินดีดวยปจจยัตามมีตามได ครอบงําอันตราย        
           ท้ังหลาย ไมมีความหวาดเสียว พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน       
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๖๙๓] แมบรรพชิตพวกหนึ่ง และพวกคฤหัสถผูครองเรือน เปนผูอัน      
           คนอ่ืนสงเคราะหยาก. บุคคลพึงเปนผูมีความขวนขวายนอยใน       
           ผูอ่ืนและบุตรท้ังหลาย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๖๙๔] คําวา แมบรรพชิตพวกหนึ่ง ... เปนผูอันคนอ่ืนสงเคราะหยาก ความวา แม   
บรรพชิตบางพวกในศาสนาน้ี เม่ือคนอ่ืนใหนิสัยก็ดี ใหอุเทศก็ดี ใหปริปุจฉาก็ดี ใหจีวรก็ดี        
ใหบาตรกด็ี ใหภาชนะท่ีทําดวยโลหะกด็ี ใหธัมกรกก็ดี ใหผากรองน้ําก็ดี ใหลูกดานก็ดี ให          
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รองเทาก็ดี ใหประคดเอวก็ดี ยอมไมฟง ไมตั้งโสตลงสดับ ไมตั้งจิตเพือ่จะรู เปนผูไมฟง      
ไมทําตามคํา เปนผูประพฤติหยาบ เบือนหนาไปโดยอาการอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา แม   
บรรพชิตพวกหนึ่ง ... เปนผูอันคนอ่ืนสงเคราะหยาก.   
     [๖๙๕] คําวา และพวกคฤหัสถผูครองเรือน ความวา แมคฤหัสถบางพวกในโลกนี้   
เม่ือคนอ่ืนใหชางก็ดี ใหรถก็ดี ใหนากด็ี ใหท่ีดินก็ดี ใหเงินก็ดี ใหทองก็ดี ใหบานกด็ ี    
ใหนครกด็ี ใหชนบทก็ดี ยอมไมฟง ไมตั้งโสตลงสดับ ไมตั้งจิตเพื่อจะรู เปนผูไมฟง ไมทํา     
ตามคํา เปนผูประพฤติหยาบ ยอมเบือนหนาไปโดยอาการอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา และ   
พวกคฤหัสถผูครองเรือน.   
     [๖๙๖] ชนท้ังปวงยกตนเสีย ทานกลาวในอรรถนี้วา พึงเปนผูมีความขวนขวายนอย   
ในผูอ่ืนและบตุรท้ังหลาย.   
     คําวา พึงเปนผูมีความขวนขวายนอยในผูอ่ืนและบุตรท้ังหลาย ความวา พึงเปนผูมีความ         
ขวนขวายนอย คือ พึงเปนผูไมใสใจ พึงเปนผูไมหวงใย เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา พึงเปนผูมี      
ความขวนขวายนอยในผูอ่ืนและบุตรท้ังหลาย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะ            
เหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา   
           แมบรรพชิตพวกหนึ่ง และพวกคฤหสัถผูครองเรือน เปนผูอัน      
           คนอ่ืนสงเคราะหยาก, บุคคลพึงเปนผูมีความขวนขวายนอยใน       
           ผูอ่ืนและบุตรท้ังหลาย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๖๙๗] พระปจเจกสัมพทุธเจาผูเปนวีรชน ปลงเสียแลวซ่ึงเคร่ืองหมาย   
           แหงคฤหัสถ ตัดเคร่ืองผูกของคฤหัสถแลว เหมือนตนทองหลาง     
           มีใบรวงหลนแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น,      
     [๖๙๘] ผม หนวด ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล เคร่ืองแตงตัว เคร่ืองประดับ   
ผา ผาหม ผาโพก เคร่ืองอบ เคร่ืองนวด เคร่ืองอาบน้ํา เคร่ืองดัด คันฉอง เคร่ืองหยอดตา           
ดอกไม เคร่ืองไลทา เคร่ืองผัดหนา เคร่ืองทาปาก เคร่ืองประดับมือ เคร่ืองถูกมวยผม ไมเทา        
กลอง ดาบ รม รองเทา กรอบหนา ดาบเพชร (หรือเคร่ืองประดับขอมือ) พัดขนสัตว   
ผาขาว ผาชายยาว ดงันี้เปนตัวอยาง ทานกลาววา เคร่ืองหมายแหงคฤหัสถ ในอุเทศวา              
โวโรปยิตฺวา คิหิพฺย ฺชนานิ ดังนี้.       
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     คําวา ปลงเสียแลวซ่ึงเคร่ืองหมายแหงคฤหัสถ ความวา ปลงเสียแลว คือ วางแลว   
ท้ิงแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ปลงเสียแลวซ่ึงเคร่ืองหมายแหงคฤหัสถ.   
     [๖๙๙] คําวา เหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจา   
นั้น ตัดเคร่ืองหมายคฤหัสถใหตกไปแลว เหมือนตนทองหลางมีใบเหลืองรวงหลนไปแลวฉะนั้น            
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนไปแลว.              
     [๗๐๐] พระปจเจกสัมพทุธเจาช่ือวาเปนวีรชน ในอุเทศวา เฉตฺวาน ธีโร คิหิพนฺธนานิ            
ดังนี้ เพราะอรรถวา มีความเพียร วาผูอาจ วาผูองอาจ วาผูสามารถ วาผูแกลวกลา ผูกาวหนา   
ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไมสะดุง ผูไมหนี ผูละความกลัว ความขลาดแลว ผูปราศจาก         
ขนลุกขนพอง.             
           พระปจเจกสัมพุทธเจา ทานเวนแลวจากความช่ัวท้ังปวง          
           ในโลกนี้นี่แหละ ลวงพนทุกขในนรกเสียแลว อยูดวย           
           ความเพียร มีความเปนผูกลา มีความเพียร ทานกลาววา         
           เปนวีรชน ผูคงท่ี มีจิตเท่ียง.      
บุตร ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ท่ีดิน เงิน ทอง บาน   
นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉาง คลัง และวัตถุอันเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดัทุกชนิด   
ทานกลาววา เคร่ืองผูกแหงคฤหัสถ.             
     คําวา เปนวรีชน ... ตัดเคร่ืองผูกแหงคฤหัสถแลว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้          
เปนวีรชน ตดั ตัดขาด ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงเคร่ืองผูกแหงคฤหสัถ           
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนวรีชน ... ตัดเคร่ืองผูกแหงคฤหัสถแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน     
นอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา         
           พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนวีรชน ปลงเสียแลวซ่ึงเคร่ืองหมาย     
           แหงคฤหัสถ ตัดเคร่ืองผูกของคฤหัสถแลว เหมือนตน            
           ทองหลางมีใบรวงหลนแลว พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด       
           ฉะนั้น.     
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     [๗๐๑] ถาพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเท่ียวไปดวยกัน มีปกติอยูดวย    
           กรรมดี เปนนักปราชญ ครอบงําอันตรายท้ังปวงแลว พึง           
           ปล้ืมใจ มีสติเท่ียวไปกับสหายน้ัน.    
     [๗๐๒] คําวา ถาพึงไดสหายผูมีปญญา ความวา ถาพงึได คือ พึงไดเฉพาะ   
พึงประสบ พึงพบ ซ่ึงสหายผูมีปญญา คือ เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ   
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถึงพึงไดสหายผูมีปญญา.               
     [๗๐๓] คําวา เท่ียวไปดวยกัน ในอุเทศวา สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร ดังนี้ ความวา             
เท่ียวไปรวมกนั.        
     คําวา มีปกติอยูดวยกรรมดี ความวา อยูดวยกรรมดีแมดวยปฐมฌาน แมดวยทุตยิฌาน             
แมดวยตติยฌาน แมดวยจตุตถฌาน อยูดวยกรรมดี แมดวยเมตตาเจโตวมุิติ แมดวยกรุณา              
เจโตวิมุติ แมดวยมุทิตาเจโตวิมุติ แมดวยอุเบกขาเจโตวิมุติ อยูดวยกรรมดีแมดวยอาวาสานญั    
จายตนสมาบัติ แมดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ แมดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ แมดวย   
เนวสัญญานาสัญายตนสมาบัติ อยูดวยกรรมดีแมดวยนโิรธสมาบัติ อยูดวยกรรมดแีมดวย   
ผลสมาบัติ.              
     คําวา เปนนักปราชญ คือ เปนผูมีปญญาทรงจํา เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู             
มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูเที่ยวไปดวยกัน               
มีปกติอยูดวยกรรมดี เปนนกัปราชญ.             
     [๗๐๔] ช่ือวา อันตราย ในอุเทศวา อภภิุยยฺ สพฺพานิ ปริสฺสยานิ ดังนี้ ไดแก   
อันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑. ฯลฯ เหลานี้ ทานกลาววา   
อันตรายปรากฏ. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา อันตรายปกปด.   
     คําวา ครอบงําอันตรายท้ังปวงแลว ความวา ครอบงํา ย่ํายี ทวมทับ กาํจัดอันตราย   
ท้ังปวงแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ครอบงําอันตรายท้ังปวงแลว.            
     [๗๐๕] คําวา พึงปล้ืมใจมีสติเท่ียวไปกบัสหายน้ัน ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น            
พึงเปนผูปล้ืมใจ มีใจยินดี มีใจราเริง มีใจช่ืนชม มีใจปตกิลา มีใจเบิกบาน เท่ียวไป            
เท่ียวไปท่ัว ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ รักษา บํารุง เยียวยา ไปกับสหายผูมีปญญา คือ เปนบัณฑิต     
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มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลสนัน้ เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวาพึงปล้ืมใจเท่ียวไปกบัสหายน้ัน.        
     คําวา มีสติ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติ   
แกกลาอยางยิง่ เปนผูระลึก ตามระลึกไดซ่ึงกรรมท่ีทํา และคําท่ีพูดแลวแมนานได เพราะฉะน้ัน     
จึงช่ือวา พึงเปนผูปล้ืมใจมีสติเท่ียวไปกับสหายน้ัน. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น    
จึงกลาววา             
           ถาพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเท่ียวไปดวยกัน มีปกตอิยูดวย    
           กรรมดี เปนนักปราชญ ครอบงําอันตรายท้ังปวงแลว   
           พึงปล้ืมใจมีสติเท่ียวไป กับสหายนัน้.   
     [๗๐๖] ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเท่ียวไปดวยกนั มีปกติอยูดวย   
           กรรมดี เปนนักปราชญ ก็พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด        
           ดังพระราชา ทรงละแวนแควนท่ีทรงชนะแลว เสดจ็เท่ียว           
           ไปพระองคเดียว ฉะนัน้.               
     [๗๐๗] คําวา ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา ความวา ถาไมพึงได ไมพึงไดเฉพาะ   
ไมพึงประสบ ไมพึงพบ ซ่ึงสหายผูมีปญญา คือ ท่ีเปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู               
มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถาไมพึงไดสหาย   
ผูมีปญญา.             
     [๗๐๘] คําวา เท่ียวไปดวยกัน ในอุเทศวา สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร ดังนี้ ความวา             
เท่ียวไปรวมกนั.        
     คําวา มีปกติอยูดวยกรรมดี ความวา มีปกติอยูดวยกรรมดี แมดวยปฐมฌาน ฯลฯ   
อยูดวยกรรมดแีมดวยนิโรธสมาบัติ อยูดวยกรรมดีแมดวยผลสมาบัติ.       
     คําวา เปนนักปราชญ ความวา เปนผูมีปญญาทรงจํา คือ เปนบัณฑติ มีความรู   
มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูเที่ยวไป        
ดวยกัน มีปกตอิยูดวยกรรมด ีเปนนักปราชญ.     
     [๗๐๙] คําวา ดังพระราชาทรงละแวนแควนท่ีชนะแลวเสด็จเท่ียวไปพระองคเดียว   
ความวา พระราชาผูเปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงชนะสงคราม กําจัดขาศึกแลว ได    
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ความเปนใหญ มีคลังบริบูรณ ทรงสละแลวซ่ึงแวนแควน ชนบท คลัง เงิน ทอง เปนอันมาก               
และนคร ทรงปลงพระเกศา พระมัสสุแลว ทรงผากาสายะ เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต เขาถึง   
ความเปนผูไมมีกังวล เสด็จเท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว เดนิไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา             
ไปผูเดียว ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็ฉันนั้น ตดักังวลในฆราวาสท้ังหมด ตดักังวล          
ในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพองแลว ปลงผมและหนวด   
นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล เท่ียวไป เดินไป พักผอน         
เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ไปผูเดียว ฉะนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ดงัพระราชาทรง               
ละแวนแควนท่ีทรงชนะแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก        
สัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา   
           ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเท่ียวไปดวยกนั มีปกติอยูดวย   
           กรรมดี เปนนักปราชญ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด          
           ดังพระราชาทรงละแวนแควนท่ีทรงชนะแลว เสดจ็เท่ียว            
           ไปพระองคเดียว ฉะนัน้.               
     [๗๑๐] เราทั้งหลายยอมสรรเสริญสหาย ผูถึงพรอมดวยธรรมโดยแท.       
           ควรเสพแตสหายท่ีประเสริฐกวา หรือท่ีเสมอกัน (เทานั้น).      
           เม่ือไมไดสหาย เหลานั้น ก็ควรบริโภคปจจยัอันไมมีโทษ       
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๑๑] คําวา อทฺธา ในอุเทศวา อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท ดังนี้ เปนเคร่ือง   
กลาวโดยสวนเดียว เปนเคร่ืองกลาวโดยไมสงสัย เปนเคร่ืองกลาวโดยไมเคลือบแคลง เปน             
เคร่ืองกลาวไมเปนสองสวน เปนเคร่ืองกลาวไมเปนสองแยก เปนเคร่ืองกลาวไมเปนสองทาง          
เปนเคร่ืองกลาวไมผิด. คําวา อทฺธา นี้ เปนเคร่ืองกลาวแนนอน. สหายผูใดเปนผูประกอบ          
ดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะ         
สหายผูนั้นทานกลาววา สหายผูถึงพรอมดวยธรรม ในคําวา สหายสมฺปท ดังนี้.   
     คําวา ยอมสรรเสริญซ่ึงสหายผูถึงพรอมดวยธรรม ความวา ยอมสรรเสริญ คือ ยอม   
ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณ ซ่ึงสหายผูถึงพรอมดวยธรรม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ยอม   
สรรเสริญ ซ่ึงสหายผูถึงพรอมดวยธรรมโดยแท.    
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     [๗๑๒] คําวา ควรเสพแตสหายท่ีประเสริฐกวาหรือท่ีเสมอกัน ความวา สหายท้ังหลาย   
เปนผูประเสริฐกวาดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะ สหายท้ังหลายเปนผู              
เสมอกันดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะควรเสพ คือ ควรคบ ควรนั่งใกล   
ควรไตถาม ควรสอบถาม สหายท่ีประเสริฐกวาหรือสหายท่ีเสมอกัน (เทานั้น) เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา ควรเสพสหายท่ีประเสริฐกวาหรือท่ีเสมอกัน (เทานั้น).          
     [๗๑๓] พึงทราบวินิจฉัย ในอุเทศวา เม่ือไมไดสหายเหลานั้นก็ควรบริโภคปจจัย   
อันไมมีโทษ ดงัตอไปนี้ บุคคลผูบริโภคปจจัยอันมีโทษกมี็ ผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษก็มี.        
     ก็บุคคลผูบริโภคปจจัยอันมีโทษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ได คือ ได ไดรับ               
ประสบ ไดมาซ่ึงปจจัย ดวยการหลอกลวง ดวยการพูดเลียบเคียง ดวยความเปนหมอด ูดวย   
ความเปนคนเลนกล ดวยการแสวงหาลาภดวยลาภ ดวยการใหไมจริง ดวยการใหไมไผ ดวย   
การใหใบไม ดวยการใหดอกไม ดวยการใหเคร่ืองอาบน้าํ ดวยการใหจรุณ ดวยการใหดิน               
ดวยการใหไมสีฟน ดวยการใหน้ําบวนปาก ดวยความเปนผูใครใหปรากฏ ดวยความพูดเหลวใหล          
เหมือนแกงถ่ัว (ไมสุกทั้งหมด) ดวยความประจบเขา ดวยการขอมาก ดังท่ีพูดกันวากนิเนื้อ             
หลังผูอ่ืน ดวยวิชาดูพืน้ท่ี ดวยติรัจฉานวิชา ดวยวิชาทํานายอวยัวะ ดวยวชิาดูฤกษยาม ดวย       
การเปนทูต ดวยการเดินรับใช ดวยการเดนิสาสน ดวยเวชกรรม ดวยทูตกรรม ดวยการให   
บิณฑบาตตอบแกบิณฑบาต ดวยการเพิ่มใหแกการใหโดยผิดธรรม โดยไมสมํ่าเสมอ คร้ันแลว   
ก็สําเร็จความเปนอยู. บุคคลนี้ทานกลาววา ผูบริโภคปจจยัอันมีโทษ.     
     ก็บุคคลผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ได คือ ได ไดรับ            
ประสบ ไดมาซ่ึงปจจัย ดวยการไมหลอกลวง ดวยการไมพูดเลียบเคียง ดวยความไมเปนคน               
เลนกล ดวยการไมแสวงหาลาภดวยลาภ ไมใชดวยการใหไมจริง ไมใชดวยการใหไมไผ ไมใช         
ดวยการใหใบไม ไมใชดวยการใหดอกไม ไมใชดวยการใหเคร่ืองอาบน้ํา ไมใชดวยการใหจุรณ       
ไมใชดวยการใหดนิ ไมใชดวยการใหไมสีฟน ไมใชดวยการใหน้ําบวนปาก ไมใชดวยความ          
เปนผูใครใหปรากฏ ไมใชดวยความพูดเหลวใหลเหมือนแกงถ่ัว ไมใชดวยความประจบเขา   
ไมใชดวยการขอมากดังท่ีพดูกันวากินเนื้อหลังผูอ่ืน ไมใชดวยวิชาดพูืน้ท่ี ไมใชดวยติรัจฉานวิชา    
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ไมใชดวยวิชาทํานายอวยัวะ ไมใชดวยวิชาดูฤกษยาม ไมใชดวยการเดนิเปนทูต ไมใชดวยการ        
เดินรับใช ไมใชดวยการเดนิสาสน ไมใชดวยเวชกรรม ไมใชดวยทูตกรรม ไมใชดวยการให          
บิณฑบาตตอบแกบิณฑบาต ไมใชดวยการเพ่ิมใหแกการให โดยธรรม โดยสมํ่าเสมอ คร้ัน   
แลวก็สําเร็จความเปนอยู. บุคคลนี้ทานกลาววา ผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ.   
     คําวา เม่ือไมไดสหายเหลานั้นก็ควรบริโภคปจจยัอันไมมีโทษ ความวา เม่ือไมได ไม         
ประสบ ไมไดเฉพาะ ไมพบ ไมปะสหายเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เม่ือไมไดสหาย               
เหลานั้น ก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะ            
เหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา    
           เราท้ังหลายยอมสรรเสริญสหาย  ผูถึงพรอมดวยธรรมโดยแท.      
           ควรเสพแตสหายท่ีประเสริฐกวาหรือท่ีเสมอกัน (เทานั้น).       
           เม่ือไมไดสหายเหลานั้น  ก็ควรบริโภคปจจยัอันไมมีโทษ       
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๑๔] บุคคลเห็นซ่ึงกําไลทองสองวงอันสุกปล่ัง ท่ีนายชางทองให        
           สําเร็จดีแลว เสียดสีกนัท่ีมือ พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด   
           ฉะนั้น.      
     [๗๑๕] คําวา เหน็ซ่ึงกําไลทองอันสุกปล่ัง ความวา เหน็ เห็นแจง เทียบเคียง   
พิจารณาใหแจมแจง ทําใหปรากฏ.   
     คําวา สุวณณฺสฺส คือ ทองคํา. คําวา สุกปล่ัง คือ บริสุทธ์ิ เปลงปล่ัง เพราะฉะน้ัน             
จึงช่ือวา เห็นซ่ึงกําไลทองอันสุกปล่ัง.          
     [๗๑๖] ชางทอง ทานกลาววา กัมมารบุตร ในอุเทศวา กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏฐิตานิ   
ดังนี้.   
     คําวา ท่ีนายชางทองใหสําเร็จดีแลว ความวา ท่ีนายชางทองใหสําเร็จดีแลว ทําดแีลว           
มีบริกรรมดี เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ท่ีนายชางทองใหสําเร็จดีแลว.        
     [๗๑๗] ขอมือ ทานกลาววา ภุชะ ในอุเทศวา สงฺฆฏฏยนฺตานิ ทุเว ภชุสฺมึ ดังนี้.              
กําไลมือสองวงในมือขางหนึง่ ยอมเสียดสีกนั ฉันใด สัตวท้ังหลายยอมกระทบกระท่ังกันดวย             
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สามารถแหงตัณหา สืบตอไปกําเนิดสัตวดรัิจฉาน ในเปรตวิสัย ในมนุษยโลก ในเทวโลก   
สืบตอคติดวยคติ สืบตออุปบัติดวยอุปบัติ สืบตอปฏิสนธิดวยปฏิสนธิ สืบตอภพดวยภพ               
สืบตอสงสารดวยสงสาร สืบตอวัฏฏะดวยวัฏฏะ เท่ียวไป อยู ผลัดเปล่ียน เปนไป รักษา   
บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา สองวงในขอมือขางหนึ่ง เสียดสีกนัอยู พึงเท่ียวไป          
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา   
           บุคคลเห็นซ่ึงกําไลทองสองวงอันสุกปล่ัง ท่ีนายชางทอง           
           ใหสําเร็จดีแลว เสียดสีกันท่ีมือ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน   
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๑๘] การพูดดวยวาจาก็ดี ความเกี่ยวของก็ดี กับสหาย พึงมี          
           แกเราอยางนี้. บุคคลเมื่อเห็นภัยนีต้อไป พึงเท่ียวไปผูเดียว   
           เหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๗๑๙] คําวา กับสหาย พึงมีแกเราอยางนี ้ความวา ดวยตัณหาเปนสหาย. ตัณหา   
เปนสหายมีอยู. บุคคลเปนสหายมีอยู. ตัณหาเปนสหายอยางไร? รูปตัณหา สัททตัณหา   
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ช่ือวา ตัณหา. ผูใดยังละตัณหานีไ้มได   
ผูนั้นทานกลาววา มีตณัหาเปนสหาย.            
           บุรุษมีตัณหาเปนสหาย ทองเท่ียวไปตลอดกาลนาน ยอม             
           ไมลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และมีความเปนอยางอ่ืน     
           ไปได.       
ตัณหาเปนสหายอยางนี้.   
     บุคคลเปนสหายอยางไร? บุคคลบางคนในโลกน้ี ฟุงซานมิใชเพราะเหตุของตน มิใช   
เพราะเหตุแหงผูอ่ืนใหทํา มีจติไมสงบ คนเดียวกลายเปนคนท่ีสองบาง สองคนกลายเปนคน               
ท่ีสามบาง สามคนกลายเปนคนท่ีส่ีบาง ยอมกลาวคําเพอเจอมากในท่ีท่ีตนไปนั้น คือ พูดเร่ือง       
พระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา   
เร่ืองดอกไม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี         
เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลา เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและ      
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ความเส่ือมดวยประการดังนี.้ บุคคลเปนสหายอยางนี้. เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา กับสหายพึงมี          
แกเราอยางนี้.         
     [๗๒๐] ติรัจฉานกถา ๓๒ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ฯลฯ เร่ืองความเจริญและ   
ความเส่ือมดวยประการนัน้ ทานกลาววา การพูดดวยวาจา ในอุเทศวา วาจาภิลาโป อภสิชฺชนา            
วา ดังนี้. ช่ือวา ความเกีย่วของ ไดแก ความเกี่ยวของ ๒ อยาง คือ ความเกีย่วของดวย          
ตัณหา ๑ ความเกี่ยวของดวยทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวา ความเก่ียวของดวยตัณหา. ฯลฯ นีช่ื้อวา       
ความเกีย่วของดวยทิฏฐิ. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา การพูดดวยวาจากด็ี ความเก่ียวของกด็ี.          
     [๗๒๑] ช่ือวา ภยั ในอุเทศวา เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโน ดังนี้ คือ ชาติภัย ชราภัย            
พยาธิภยั มรณภัย ราชภัย โจรภัย อัคคีภยั อุทกภยั ภยัคือการติเตียนตน ภัยคือการติเตียน              
ผูอ่ืน ภัยคืออาชญา ภัยคือทุคติ ภัยแตลูกคล่ืน ภัยแตจระเข ภัยแตน้ําวน ภยัแตปลาราย           
ภัยแตการแสวงหาเคร่ืองบํารุงชีพ ภัยแตความติเตียน ภัยคือความคร่ันครามในประชุมชน เหตุ            
ท่ีนากลัว ความหวาดเสียว ขนลุกขนพอง ความท่ีจิตสะดุง ความท่ีจิตหวั่นหวาด.   
     คําวา เม่ือเห็นภยันี้ตอไป ความวา เม่ือเห็น เม่ือแลเหน็ เม่ือตรวจดู เม่ือเพงดู           
เม่ือพิจารณา ซ่ึงภัยนี้ตอไป เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เม่ือเห็นภยันี้ตอไป พึงเที่ยวไปผูเดียว    
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา   
           การพูดดวยวาจาก็ดี ความเกีย่วของกด็ี กับสหาย พงึมีแกเรา    
           อยางนี้.  บุคคลเม่ือเห็นภัยนี้ตอไป พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน   
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๒๒] กก็ามทั้งหลายอันวิจิตร มีรสอรอย นาร่ืนรมยใจ ยอมย่ํายีจติ   
           ดวยอารมณมีชนิดตางๆ.  บุคคลเห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย         
           แลว พงึเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๒๓] โดยอุทานวา กาม ในอุเทศวา กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา ดังนี้ กามมี ๒   
อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ  เหลานี้ทานกลาววาวัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ทาน            
กลาววากิเลสกาม.       
     คําวา อันวจิิตร ความวา มีรูปชนิดตางๆ มีเสียงชนิดตางๆ มีกล่ินชนิดตางๆ มีรส              
ชนิดตางๆ มีโผฏฐัพพะชนิดตางๆ.    
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     คําวา มีรสอรอย ความวา สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดกูรภิกษุ         
ท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา        
นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู กล่ินท่ีจะพึงรูแจง     
ดวยจมูก รสท่ีจะพึงรูแจงดวยล้ิน โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร         
นาพอใจ นารัก ยัว่ยวน ชวนใหกําหนัด. ดกูรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้แล. ดูกร               
ภิกษุท้ังหลาย สุขโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดข้ึน สุขโสมนัสนี้ เรากลาววา              
เปนกามสุข เปนสุขเจือดวยอุจจาระ เปนสุขของปุถุชน ไมใชสุขของพระอริยะ ไมควรเสพ               
ไมควรคบ ไมควรใหเจริญ ไมควรทําใหมาก. เรายอมกลาววา ควรกลัวตอความสุขนี้ เพราะ              
ฉะนั้นจึงช่ือวา ก็กามทั้งหลายอันวจิิตรมีรสอรอย.   
     จิต ใจ มนสั หทัย จิตขาว มโน มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ   
มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวญิญาณขันธนั้น ช่ือวา มนะ ในอุเทศวา มโนรมา ดังน้ี.   
     [๗๒๔] คําวา ยอมย่ํายจีิตดวยอารมณชนิดตางๆ ความวา ยอมย่ํายจีติ คือ ยอมให               
จิตสะดุง ใหเส่ือม ใหเสีย ดวยรูปชนิดตางๆ ฯลฯ ดวยโผฏฐัพพะชนิดตางๆ เพราะฉะน้ัน              
จึงช่ือวา ยอมย่าํยีจิตดวยอารมณชนิดตางๆ.     
     [๗๒๕] พงึทราบวินิจฉัย ในอุเทศวา อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา ดังตอไปนี้   
สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โทษแหงกามเปน              
อยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรในโลกน้ี เล้ียงชีวิตดวยท่ีตั้งแหงศิลปะ คือ การนบันิ้วมือ    
การคํานวณ การประมาณ กสิกรรม พาณิชกรรม โครักขกรรม เปนนักรบ เปนขาราชการ   
หรือดวยกิจอ่ืนซ่ึงเปนบอเกดิแหงศิลปะ ทนตอความหนาว ทนตอความรอน ถูกเหลือบ ยุง               
ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน เบียดเบียน ตองตายเพราะความหิวกระหาย. ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย โทษแหงกามนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน            
มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายน่ันเอง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือกุลบุตรนั้น          
หม่ันเพยีรพยายามอยูอยางนัน้ โภคสมบัติเหลานั้นยอมไมเจริญข้ึน. กุลบุตรนั้นก็เศราโศก         
ลําบากใจ รําพนัเพอ ทุบอกครํ่าครวญถึงความหลงใหลวา ความหม่ันของเราเปนหมันหนอ   
ความพยายามของเราไรผลหนอ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปน   
กองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามนั่นเอง. ดูกร        
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ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือกุลบุตรนั้นหม่ันเพยีรพยายามอยู โภคสมบัติเหลานั้นยอมเจริญข้ึน. กุลบุตร   
นั้นก็ไดเสวยทุกขโทมนัส เพราะเหตุรักษาโภคทรัพยเหลานั้นดวยคิดวา อุบายอะไร โภคสมบัติ          
ของเราจึงจะไมถูกพระราชาริบไป โจรจะไมลักไปได ไฟจะไมไหม น้าํจะไมทวม พวกทายาท   
ผูไมเปนท่ีรักจะไมขนเอาไปได. เม่ือกุลบุตรนั้นรักษาคุมครองอยูอยางนี้ โภคสมบัติเหลานั้นถูก   
พระราชาริบเอาไป ถูกโจรลักเอาไป ถูกไฟไหม ถูกน้ําทวม หรือถูกทายาทผูไมเปนท่ีรักขน              
เอาไป. กุลบุตรนั้นยอมเศราโศก ฯลฯ ถึงความหลงใหลวา เรามีทรัพยส่ิงใด แมทรัพยส่ิงนั้น         
หมดไปหนอ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปน               
เหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายน้ันเอง.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง พระราชาววิาทกบัพระราชาก็ด ีกษัตริยวิวาทกับ               
กษัตริยก็ดี พราหมณวิวาทกบัพราหมณก็ด ีคฤหบดีววิาทกับคฤหบดีกด็ ีมารดาวิวาทกบับุตรก็ดี          
บุตรวิวาทกับมารดาก็ดี บิดาวิวาทกับบุตรก็ดี บุตรววิาทกับบิดากด็ี พีน่องชายววิาทกับพี่นองหญิง   
ก็ดี พี่นองหญิงวิวาทกับพี่นองชายก็ดี สหายววิาทกับสหายก็ดี ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกาม          
เปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายน่ันเอง. ชนเหลานั้นทะเลาะววิาทกัน            
เพราะเหตุแหงกามนั้น ประหารกันและกันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง              
ดวยศาตราบาง. ชนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง ถึงความทุกขปางตายบาง เพราะการประหาร              
กันนั้น. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ            
มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง.         
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง คนท้ังหลายถือดาบและโลหจับธนูสอดใสแลงแลว              
ยอมเขาสูสงครามท่ีกําลังประชิดกนัท้ังสองฝาย. เม่ือคนทั้งสองฝายยิงลูกศรไปบาง พุงหอกไป       
บาง ฟนดาบบาง คนเหลานัน้ยิงดวยลูกศรก็มี พุงดวยหอกก็มี และยอมตัดศีรษะกันดวยดาบ           
ในสงครามนั้น ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกาม               
ท้ังหลายน่ันเอง. คนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตายบางในสงครามน้ัน. ดูกร             
ภิกษุท้ังหลาย โทษแหงกามแมนี้ เหน็กนัไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน          
มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายน่ันเอง.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง คนท้ังหลายถือดาบและโลหจับธนูสอดใสแลงแลว              
เขาไปสูปอมอันมีปูนเปนเคร่ืองฉาบทาขางบาง. เม่ือคนท้ังสองฝายยิงลูกศรไปบาง พุงหอกไปบาง    
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ฟนดาบบาง คนเหลานั้นยิงดวยลูกศรก็มี พุงดวยหอกก็มี รดดวยโคมัยท่ีนาเกลียดก็มี ทับ          
ดวยฟาทับเหวก็มี ตัดศีรษะกันดวยดาบก็มี ในสงครามนั้น ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกามเปน            
นิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายน่ันเอง. คนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง            
ถึงทุกขปางตายบาง ในสงครามนั้น. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปน          
กองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลาย   
นั่นเอง.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง โจรทั้งหลายยอมตัดท่ีตอบาง ปลนเรือนทุกหลังบาง         
ปลนเฉพาะเรือนหลังเดยีวบาง ดักตีชิงในทางเปล่ียวบาง คบชูภรรยาของชายอ่ืนบาง ก็เพราะ           
มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง. พวก               
ราชบุรุษจับโจรเหลานั้นไดแลว ใหทํากรรมกรณตางๆ คือ เฆ่ียนดวยแสบาง เฆ่ียนดวยหวาย          
บาง ตีดวยพลองส้ันบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง โจรเหลานัน้             
ยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง เพราะกรรมกรณนั้น. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษแหงกาม           
แมนี้ เหน็กนัไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกาม              
ท้ังหลายน่ันเอง.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ชนท้ังหลายยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา               
ดวยใจ ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกามเปนนทิาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลาย             
นั่นเอง. ชนเหลานั้นคร้ันประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว เม่ือแตกกายตายไป              
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษแหงกามแมนี้ มีในสัมปรายภพ             
เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นเอง.      
     คําวา เหน็โทษในกามคุณท้ังหลายแลว ความวา พบเห็น เทียบเคียง พิจารณาให   
แจมแจง ทําใหปรากฏแลว ซ่ึงโทษในกามคุณท้ังหลายแลว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เห็นโทษ              
ในกามคุณท้ังหลายแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก            
สัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา   
           ก็กามทัง้หลายอันวิจิตร มีรสอรอย นาร่ืนรมยใจ ยอมย่ํายีจติ   
           ดวยอารมณชนิดตางๆ. บุคคลเห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย            
           แลว พงึเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.    
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     [๗๒๖] คําวา กามนีเ้ปนเสนียด เปนดังฝ เปนอุบาทว เปนโรค         
           เปนลูกศร เปนภยั. บุคคลเห็นภยันี้ ในกามคุณท้ังหลายแลว      
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๒๗] พงึทราบในวนิิจฉัย ในอุเทศวา กามทั้งหลายเปนเสนียด เปนดังฝ เปน   
อุบาทว เปนโรค เปนลูกศร เปนภยั ดังตอไปนี้   
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวา เปนภัย            
เปนทุกข เปนโรค เปนดังฝ เปนความของ เปนสัตว เปนเปอกตม เปนครรภ ลวนแลว               
เปนช่ือของกาม. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุใด คําวา เปนภยั จึงเปนช่ือของกาม? ดูกร           
ภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้กําหนัดดวยกามราคะ อันฉันทราคะผูกพัน ยอมไมพนไปจากภยัแมอันมี            
ในปจจุบัน ยอมไมพนไปจากภยัแมอันมีในสัมปรายภพ เพราะเหตุนั้น คําวา เปนภัย นี้ จึง            
เปนช่ือของกาม. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุใด คําวา เปนทุกข เปนโรค เปนดังฝ เปน          
ความของ เปนสัตว เปนเปอกตม เปนครรภ จึงช่ือของกาม? ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้              
กําหนดัดวยกามราคะ อันฉันทราคะผูกพัน ยอมไมพนไปจากครรภแมอันมีในปจจุบัน ยอมไม              
พนไปจากครรภแมอันมีในสัมปรายภพ เพราะเหตุนัน้ คําวา เปนครรภ นี้ จึงเปนช่ือของกาม.           
           สัตวท่ีเปนปุถุชนหยั่งลงแลวดวยราคะอันนายินดี ยอมเขาถึง   
           ความเปนสัตวเกดิในครรภ เพราะกามเหลาใด กามเหลานั้น        
           บัณฑิตกลาววา เปนภยั เปนทุกข เปนโรค เปนดังฝ           
           เปนความของ เปนสัตว เปนเปอกตม และเปนครรภ.             
           ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือใด ภกิษุไมละฌาน เม่ือนัน้          
           ภิกษนุัน้ลวงกามอันเปนดังทางมีเปอกตม ขามไดยาก ยอม       
           เห็นหมูสัตวผูเปนอยางนั้น เขาถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู.   
     เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา คําวา กามนี้ เปนเสนียด เปนดังฝ เปนอุบาทว เปนโรค   
เปนลูกศร เปนภัย.      
     [๗๒๘] คําวา เหน็ภยันีใ้นกามคุณท้ังหลายแลว ความวา เหน็เทียบเคียง พิจารณา   
ใหแจมแจง ทําใหปรากฏแลว ซ่ึงภัยนี้ในกามคุณท้ังหลาย เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา เห็นภยันี้ใน       
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กามคุณท้ังหลายแลว พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก              
สัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา   
           คําวากามนี้ เปนเสนยีด เปนดังฝ เปนอุบาทว เปนโรค         
           เปนลูกศร เปนภยั. บุคคลเห็นภยันี้ ในกามคุณท้ังหลายแลว      
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๒๙] บุคคลครอบงําแมภัยท้ังปวงแมนี้ คือ ความหนาว ความรอน         
           ความหวิ ความกระหาย ลม แดด เหลือบและสัตว   
           เสือกคลาน แลวพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.         
     [๗๓๐] ความหนาว ในอุเทศวา สีต ฺจ อุณฺห ฺจ ขุทฺท ปปาส ดังนี้ ยอมมีดวย   
เหตุ ๒ ประการ คือ ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงธาตุภายในกําเริบ ๑ ความหนาวยอมมี   
ดวยสามารถแหงฤดูภายนอก ๑. ความรอนในคําวา อุณหฺ ดังนี้ ยอมมีดวยเหตุ ๒ ประการ   
คือ ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงธาตุภายในกําเริบ ๑  ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงฤดู              
ภายนอก ๑. ความหวิ ทานกลาววา ขุทฺทา. ความอยากน้ํา ทานกลาววา ปปาสา. เพราะฉะน้ัน             
จึงช่ือวา ความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย.   
     [๗๓๑] ช่ือวา ลม ในอุเทศวา วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ ดังนี้ คือ ลมทิศตะวนัออก   
ลมทิศตะวันตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมมีธุลี ลมหนาว ลมรอน ลมนอย ลมมาก    
ลมบาหมู ลมแตครุฑ ลมแตใบตาล แตแตพดั. ความรอนแตดวงอาทิตยทานกลาววาแดด.   
แมลงตาเหลืองทานกลาววาเหลือบ. งูทานกลาววาสัตวเสือกคลาน. เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ลม          
แดด เหลือบและสัตวเสือกคลาน.   
     [๗๓๒] คําวา ครอบงําแมภัยท้ังปวงนั้น ความวา ครอบงํา ปราบปราม กําจัด ย่ํายแีลว   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ครอบงําแมภยัท้ังปวงนี้ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.            
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา    
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           บุคคลครอบงําแมภัยท้ังปวงแมนี้ คือ ความหนาว ความรอน         
           ความหวิ ความกระหาย ลม แดด เหลือบและสัตว   
           เสือกคลาน แลวพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.         
     [๗๓๓] พระปจเจกสัมพทุธเจาละแลวซ่ึงหมูท้ังหลาย มีขันธเกิด       
           ดีแลว มีธรรมดังดอกบัว เปนผูยิ่ง ยอมอยูในปาตามอภิรมย   
           เหมือนนาคละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย มีขันธเกิดพรอมแลว         
           มีตัวดังดอกบัว เปนผูยิ่ง อยูในปาตามอภิรมย พึงเท่ียวไป   
           ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.          
     [๗๓๔] ชางตัวประเสริฐทานกลาววา นาค ในอุเทศวา นาโค ว ยูถานิ ววิชฺชยิตวฺา   
ดังนี้.   
     แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ช่ือวาเปนนาค. พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวาเปนนาค           
เพราะเหตุไร? พระปจเจกสัมพุทธเจาช่ือวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมทําความช่ัว เพราะเหตุวา          
ไมถึง เพราะเหตุวาไมมา. พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นช่ือวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมทําความช่ัว      
อยางไร? อกุศลธรรมอันลามก ทําใหมีความเศราหมองใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวน   
กระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงชาติชราและมรณะตอไป ทานกลาววา ความช่ัว.              
           พระขีณาสพยอมไมทําความช่ัวอะไรๆ ในโลภเลย สละแลว             
           ซ่ึงสังโยชนท้ังปวงและเคร่ืองผูกท้ังหลาย เปนผูหลุดพนแลว   
           ยอมไมเกาะเกี่ยวในธรรมท้ังปวง ทานกลาววา เปนนาค          
           ผูคงท่ี มีตนเปนอยางนั้น.          
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ช่ือวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมทําความช่ัวอยางนี้.   
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ช่ือวาเปนนาค  เพราะเหตุวาไมถึงอยางไร? พระปจเจก              
สัมพุทธเจานัน้ไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยอํานาจราคะ     
ไมถึงดวยอํานาจโทสะ ไมถึงดวยอํานาจโมหะ ไมถึงดวยอํานาจมานะ ไมถึงดวยอํานาจทิฏฐิ   
ไมถึงดวยอํานาจอุทธัจจะ ไมถึงดวยอํานาจวิจกิิจฉา ไมถึงดวยอํานาจอนุสัย ไมดําเนินออก             
เล่ือนเคล่ือนไปดวยธรรมท้ังหลายอันใหเปนพวก. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นช่ือวาเปนนาค เพราะ      
เหตุวาไมถึงอยางนี้.    
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     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ช่ือวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมมาอยางไร? พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลสทั้งหลายท่ีละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค      
ดวยสกทาคามิมรรค ดวยอนาคามิมรรค ดวยอรหัตมรรค. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นช่ือวาเปนนาค          
เพราะเหตุวาไมมาอยางนี้.   
     คําวา เหมือนนาคละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย ความวา ชางตัวประเสริฐนั้น ละ เวน   
ปลอยแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย เปนผูเดียว ยางเขาไปทามกลางปา ยอมเท่ียวไป เดนิไป พกัผอน        
ยอมเปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา ไปในปา ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนัน้   
ละ เวน ปลอยแลวซ่ึงหมู เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด คือ อาศัยเสพเสนาสนะอันสงัด   
เปนปารกชัฏ มีเสียงนอย ไมมีเสียงกึกกอง ปราศจากลมแตหมูชน เปนท่ีควรทํากรรมลับของ            
มนุษย สมควรแกการหลีกเรน. พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ เดินผูเดียว ยนืผูเดียว นั่งผูเดียว      
นอนผูเดียว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งในท่ีลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว   
เปนผูเดียวเท่ียวไป เดนิไป ผลัดเปล่ียนอิริยาบถ พักผอน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา              
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนนาคละแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย.   
     [๗๓๕] คําวา มีขันธเกิดพรอมแลว มีตวัดังดอกบัว เปนผูยิ่ง ความวา ชางตัว   
ประเสริฐนั้น มีขันธเกิดพรอมแลว คือ เปนชางสูง ๗ ศอกหรือ ๘ ศอก ฉันใด แมพระ   
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นกเ็หมือนกันฉันนั้น มีขันธเกิดพรอมแลวดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญา     
ขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระอเสขะ. ชางตัวประเสริฐนัน้เปนชางมีตัว    
ดังดอกบัว ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้น มีธรรมดังดอกบัว  ดวยดอกบัว คือ   
โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติ   
สัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค. ชางตัวประเสริฐ               
นั้นเปนชางยิ่งดวยเร่ียวแรง ดวยกําลัง ดวยความเร็ว ดวยความกลา ฉันใด แมพระปจเจก            
สัมพุทธเจาก็ฉันนั้น เปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วมุิตติญาณทัสสนะ เพราะฉะนั้น         
จึงช่ือวา มีขันธเกิดพรอมแลว มีตัวดังดอกบัว เปนผูยิ่ง.             
     [๗๓๖] คําวา ยอมอยูในปาตามอภิรมยวา ความวา ชางตัวประเสริฐนั้น ยอมอยูในปา           
ตามอภิรมย ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็ฉันนั้น ยอมอยูในปาตามอภิรมย คือ อยู           
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ในปาตามอภิรมย ดวยปฐมฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อยูในปา   
ตามอภิรมยดวยเมตตาเจโตวมุิติบาง กรุณาเจโตวิมุติบาง มุทิตาเจโตวิมุติบาง อุเบกขาเจโตวิมุติ    
บาง อยูในปาตามอภิรมยดวยอากาสานัญจายตนสมาบัตบิาง วิญญาณญัจายตนสมาบัติบาง   
อากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง ผลสมาบัติบาง เพราะฉะน้ัน   
จึงช่ือวา อยูในปาตามอภิรมย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระ        
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา               
           พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงหมูท้ังหลาย มีขันธเกิดดีแลว   
           มีธรรมดังดอกบัว เปนผูยิ่ง ยอมอยูในปาตามอภิรมย  เหมือน   
           นาคแลวซ่ึงโขลงท้ังหลาย มีขันธเกิดพรอมแลว  มีตัว          
           ดังดอกบัว เปนผูยิ่ง อยูในปาตามอภริมย พึงเท่ียวไปผูเดียว   
           เหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๗๓๗] บุคคลพึงถูกตองวิมุติอันมีในสมัยดวยเหตุใด เหตุนัน้          
           เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู. บุคคล      
           ไดฟงแลวซ่ึงถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ   
           แหงพระอาทิตย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๗๓๘] พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา บุคคลพึงถูกตองวมุิติอันมีในสมยัดวยเหตุใด เหตุนั้น        
เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู ดังตอไปนี้            
     สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรอานนท ภกิษุชอบความคลุกคลี             
ดวยหมู ยินดใีนความคลุกคลีดวยหมู ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความคลุกคลีดวยหมู  ชอบหมู               
ยินดใีนหมู บันเทิงในหมู ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความชอบหมู จักเปนผูไดตามประสงค ไดโดย           
ไมยาก ไดไมลําบาก ซ่ึงสุขในเนกขัมมะ สุขในความสงัด สุขคือความสงบ สุขในความตรัสรู               
ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.   
     ดูกรอานนท สวนภกิษุใด หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ภิกษนุั้นพึงไดสุขนั้นสมหวัง             
คือ จักไดตามประสงค ไดโดยไมยาก ไดไมลําบาก ซ่ึงสุขในเนกขัมมะ สุขในความสงัด   
สุขคือความสงบ สุขในความตรัสรู ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได.        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 293 
     ดูกรอานนท ภิกษุชอบความคลุกคลีดวยหมู ยินดใีนความคลุกคลีดวยหมู ประกอบเนืองๆ             
ซ่ึงความเปนผูชอบความคลุกคลีดวยหมู ชอบหมู ยินดีในหมู บันเทิงในหมู ประกอบเนืองๆ            
ซ่ึงความชอบหมู จักบรรลุซ่ึงเจโตวิมุติอันมีในสมัยหรือซ่ึงโลกุตรมรรคอันไมกําเริบ อันไมมีใน      
สมัย ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.              
     ดูกรอานนท สวนภกิษุใด หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ภิกษนุั้นพึงไดสุขนั้นสมหวัง             
คือ จักบรรลุซ่ึงเจโตวิมุติอันมีในสมัยหรือซ่ึงโลกุตรมรรคอันไมกําเริบ อันไมมีในสมยั ขอนั้น      
เปนฐานะท่ีจะมีได เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา บุคคลพึงถูกตองวิมุติอันมีในสมัยดวยเหตุใด เหตุ       
นั้นเปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู.   
     [๗๓๙] พระสุริยะ ทานกลาววา พระอาทิตย ในอุเทศวา อาทิจฺจพนธฺุสฺส วโจ นิสมฺม              
ดังนี้. พระอาทิตยนั้นเปนโคดมโดยโคตร. แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็เปนโคดมโดยโคตร แม             
พระปจเจกสัมพุทธเจาก็เปนญาติ เปนเผาพนัธุ โดยโคตรแหงพระอาทิตย. เพราะเหตุนั้น พระ         
ปจเจกสัมพุทธเจา จึงช่ือวา เปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย.            
     คําวา ไดฟงแลวซ่ึงถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย          
ความวา ไดฟง ไดยิน ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนดแลว ซ่ึงถอยคํา คือ คําเปนทาง เทศนา   
อนุสนธิ ของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ได      
ฟงแลวซ่ึงถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย พึงเท่ียวไปผูเดียว    
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา   
           บุคคลพึงถูกตองวิมุติอันมีในสมัยดวยเหตใุด เหตุนั้นเปน      
           อัฏฐานะของบุคคลผูยินดใีนความคลุกคลีดวยหมู. บุคคลได       
           ฟงแลว ซ่ึงถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ   
           แหงพระอาทิตย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๗๔๐] เราลวงเสียแลวซ่ึงทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนามท้ังหลาย ถึงแลว    
           ซ่ึงมรรคนิยาม มีมรรคอันไดเฉพาะแลว เปนผูมีญาณเกดิ         
           ข้ึนแลว อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน    
           นอแรด ฉะนั้น.    
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     [๗๔๑] สักกายทิฏฐิมีวตัถุ ๒๐ ทานกลาววาทิฏฐิเปนเส้ียนหนาม ในอุเทศวา ทิฏฐิ              
วิสูกานิ อุปาติวตฺโต ดังนี้. ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอริยะ ไมฉลาดในธรรม      
ของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมไดเหน็สัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของ   
สัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเหน็รูปในความเปนตนบาง เหน็ตนวา   
มีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง เห็นเวทนาโดยความเปนตน ... เห็นสัญญาโดย               
ความเปนตน ... เห็นสังขารโดยความเปนตน ... เห็นวิญญาณโดยความเปนตนบาง เหน็ตนวามี              
วิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เหน็ตนในวิญญาณบาง. ทิฏฐิเหน็ปานนี้ ทิฏฐิไปแลว   
ทิฏฐิอันรกชัฏ ทิฏฐิกันดาร ทิฏฐิเปนเส้ียนหนาม ทิฏฐิกวดัแกวง ทิฏฐิเปนสังโยชน ความถือ          
ความถือเฉพาะ ความถือม่ัน ความลูบคลํา ทางช่ัว ทางผิด ความเปนผิด ลัทธิแหงเดียรถีย               
ความถือดวยความแสวงหาผิด ความถือวิปริต ความถือวปิลาส ความถือผิด ความถือวาจริงใน   
เร่ืองอันไมจริง ทิฏฐิ ๖๒. เหลานี้ เปนทิฏฐิเส้ียนหนาม.   
     คําวา ลวงเสียแลว ความวา ลวงเสียแลว กาวลวงแลว ลวงเลยแลว เปนไปลวง   
แลว ซ่ึงทิฏฐิเปนเส้ียนหนามท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ลวงเสียแลวซ่ึงทิฏฐิเปนเส้ียนหนาม   
ท้ังหลาย.               
     [๗๔๒] มรรค ๔ และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ...   
สัมมาสมาธิ ทานกลาววา มรรคนิยาม ในอุเทศวา ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค ดังนี้. เรา              
ประกอบแลว ถึงพรอมแลว  บรรลุแลว ถูกตองแลว ทําใหแจงแลวดวยอริยมรรค ๔ เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา ถึงแลวซ่ึงมรรคนิยาม.         
     คําวา มีมรรคอันไดเฉพาะแลว ความวา มีมรรคอันไดแลว มีมรรคอันไดเฉพาะแลว   
มีมรรคอันบรรลุแลว มีมรรคอันถูกตองแลว เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ถึงแลวซ่ึงมรรคนิยาม             
มีมรรคอันไดเฉพาะแลว.   
     [๗๔๓] คําวา เปนผูมีญาณเกดิข้ึนแลว อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา ความวา พระปจเจก             
สัมพุทธเจานัน้มีญาณเกดิข้ึน เกิดข้ึนพรอม บังเกิด บังเกดิเฉพาะ ปรากฏแลว คือ มีญาณ            
เกิดข้ึน เกิดข้ึนพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขาร          
ท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวล   
ลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เปนผูมีญาณเกิดข้ึนแลว.   
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     คําวา อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น อันผูอ่ืนไมตอง            
แนะนํา คือ ไมตองเช่ือผูอ่ืน ไมมีผูอ่ืนเปนปจจัย ไมไปดวยญาณอันเนื่องดวยผูอ่ืน เปนผูไม   
หลงใหล มีสติสัมปชัญญะ ยอมรูยอมเห็นตามความเปนจริงวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ              
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา เพราะ          
ฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูมีญาณเกิดข้ึนแลว อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน     
นอแรด ฉะนัน้ เพราะเหตุนัน้ พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา          
           เราลวงเสียแลวซ่ึงทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนามท้ังหลาย ถึงแลว    
           ซ่ึงมรรคนิยาม มีมรรคอันไดเฉพาะแลว เปนผูมีญาณเกดิข้ึน     
           แลว อันผูอ่ืนไมตองแนะนํา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน        
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๔๔] พระปจเจกสัมพทุธเจาเปนผูไมโลภ ไมโกหก ไมกระหาย          
           ไมมีความลบหลู มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะอันกําจัด             
           แลว ไมมีความหวังในโลกท้ังปวง พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน     
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๔๕] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล ทานกลาววา ความโลภ   
ในอุเทศวา นิลฺโลลุโป นิกฺกุโห นิปฺปปาโส ดังนี้.   
     ตัณหาอันเปนความโลภนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาละไดแลว ตัดขาดแลว ทําไมใหมี   
ท่ีตั้งดังตนตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะ         
เหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงเปนผูไมมีความโลภ. วตัถุแหงความโกหก ในคําวา ไมโกหก          
มี ๓ อยาง คือ วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัย ๑  วัตถุแหงความโกหกเปน               
สวนแหงอิริยาบถ ๑  วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรม ๑.       
     วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัยเปนไฉน? พวกคฤหบดีในโลกน้ี ยอม   
นิมนตภกิษดุวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษนุั้นมีความปรารถนา           
ลามก อันความปรารถนาครอบงําแลว มีความตองการดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขาร มุงความเปนผูใครไดมาก บอกเลิกรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ    
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คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอพูดอยางนีว้า สมณะจะประสงคอะไรดวยจีวรมีคามาก สมณะควร             
จะเท่ียวเลือกเก็บผาเกาๆ จากปาชาบาง จากกองหยากเยือ่บาง จากตลาดบาง แลวทําสังฆาฏิ          
บริโภค นั่นเปนความสมควร. สมณะจะประสงคอะไรดวยบิณฑบาตมีคามาก สมณะควรเล้ียง   
ชีพดวยอาหารที่ไดมาดวยปลีแขง โดยการเท่ียวแสวงหา นั่นเปนความสมควร. สมณะจะประสงค             
อะไรดวยเสนาสนะมีคามาก สมณะพึงอยูท่ีโคนตนไมหรือพึงอยูในท่ีแจง นัน่เปนความสมควร.          
สมณะจะประสงคอะไรดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันมีคามาก สมณะควรทํายาดวยมูตรเนาบาง              
ดวยช้ินลูกสมอบาง นั่นเปนความสมควร. เธอมุงความเปนผูใครไดมาก ก็บริโภคจีวรท่ีเศราหมอง     
ฉันบิณฑบาตท่ีเศราหมอง ใชสอยเสนาสนะท่ีเศราหมอง เสพคิลานปจจยัเภสัชบริขารที่เศรา              
หมอง. พวกคฤหบดีก็รูจักภกิษุรูปนั้นอยางนี้วา สมณะรูปนี้มีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ        
ชอบวิเวก ไมเกี่ยวของ ปรารภความเพียร เปนผูมีวาทะอันขจัดแลว ก็นมินตมากไปดวยจวีร            
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษนุั้นก็กลาวอยางนี้วา กุลบุตรผูมีศรัทธา       
จะประสบบุญเปนอันมากก็เพราะมีปจจยั ๓ อยาง พรอมหนากนั คือ กลุบุตรผูมีศรัทธา จะ              
ประสบบุญเปนอันมาก เพราะมีศรัทธาพรอมหนา ๑ เพราะมีไทยธรรมพรอมหนา ๑ เพราะมี   
ทักขิไณยบุคคลพรอมหนา ๑. ทานทั้งหลายก็มีศรัทธานี้อยู ไทยธรรมกป็รากฏอยู และอาตมา             
ผูเปนปฏิคาหกก็มีอยู. ถาอาตมาจักไมรับ ดวยเหตุท่ีอาตมาไมรับ ทานท้ังหลายก็จกัเส่ือมบุญ.    
อาตมาไมมีความประสงคดวยปจจยันี้ ก็แตวา อาตมาจักรับเพื่ออนุเคราะหแกทานท้ังหลาย. ภกิษุ    
นั้นมุงความเปนผูอยากไดมาก ก็รับจวีรมาก รับบิณฑบาตมาก รับเสนาสนะมาก รับคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขารมาก. ความสยิ้วหนา ความเปนผูสยิ้วหนา ความโกหก กิริยาท่ีโกหก ความ           
เปนผูโกหก เห็นปานนี้ ทานกลาววา วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัย.   
     วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี มีความ   
ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา ประสงคจะใหเขาสรรเสริญ ดําริวา ประชุมชนจะ   
สรรเสริญเราโดยอิริยาบถอยางนี้ จึงสํารวมเดิน สํารวมยืน สํารวมนั่ง สํารวมนอน มุงเดิน   
มุงยืน มุงนั่ง มุงนอน เดนิเหมือนภิกษุมีสมาธิ ยืนเหมือนภิกษุมีสมาธิ นัง่เหมือนภิกษมีุสมาธิ    
นอนเหมือนภกิษุมีสมาธิ ยอมเปนเหมือนดงัเจริญฌานตอหนาพวกมนษุย. ความเร่ิมต้ัง ความ             
ตั้ง ความสํารวมอิริยาบถ ความเปนผูสยิ้วหนา ความโกหก กิริยาท่ีโกหก ความเปนผูโกหก              
เห็นปานนี้ ทานกลาววา วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถ.     
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     วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรมเปนไฉน? ภิกษบุางรูปในศาสนานี้   
มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคจะใหเขาสรรเสริญ ดําริวา   
ประชุมชนจะสรรเสริญเราดวยการพูดอยางนี้ จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะท่ีใช           
จีวรเหน็ปานนี ้มีอานุภาพมาก สมณะท่ีใชบาตรเห็นปานนี้ ใชภาชนะโลหะเหน็ปานนี้ ใช   
ธรรมกรกเห็นปานนี้ ใชผากรองน้ําเห็นปานนี้ ใชลูกดานเห็นปานนี้ ใชรองเทาเห็นปานนี้ ใช          
ประคดเอวเห็นปานนี้ ใชสายโยคเหน็ปานนี้ มีอานุภาพมาก. และพดูวา สมณะท่ีมีพระอุปชฌายะ            
เห็นปานนี้มีอานุภาพมาก สมณะท่ีมีพระอาจารยเหน็ปานนี้ มีพวกรวมพระอุปชฌายะเหน็ปานนี้            
มีพวกรวมพระอาจารยเห็นปานนี้ มีพวกมีไมตรีกันเหน็ปานนี้ มีมิตรที่เห็นกนัมาเห็นปานนี้ มี         
มิตรท่ีคบกันมาเห็นปานนี้ มีสหายเหน็ปานนี้ มีอานุภาพมาก. และพูดวา สมณะท่ีอยูในวิหาร            
เห็นปานนี้ มีอานุภาพมาก ผูอยูในเพิงมีหลังคาแถบเดียวเห็นปานนี้ ผูอยูในเรือนโลนเห็นปานนี้    
ผูอยูในถํ้าเหน็ปานนี้ ผูอยูในกุฎีเห็นปานนี้ ผูอยูในเรือนยอดเห็นปานนี้ ผูอยูในปอมเหน็ปานนี้   
ผูอยูในโรงเหน็ปานนี้ ผูอยูในท่ีพักเห็นปานนี้ ผูอยูในโรงฉันเห็นปานนี้ ผูอยูในมณฑปเห็นปาน   
นี้ ผูอยูท่ีโคนตนไมเหน็ปานนี้ มีอานุภาพมาก, อนึ่ง ภกิษผูุกมหนากวาคนท่ีกมหนา ผูสยิ้ว   
หนากวาคนสยิ้วหนา ผูโกหกกวาคนท่ีโกหก ผูพูดมากกวาคนพูดมาก ผูท่ีคนอื่นสรรเสริญตาม         
ปากของคน กลาวถอยคําอันปฏิสังยุตดวยโลกุตระและนพิพานเชนนั้น อันลึกซ้ึง ละเอียด   
ท่ีวิญูชนปดบังวา สมณะน้ีไดวหิารสมาบัติอันสงบเห็นปานนี้. ความสยิ้วหนา ความเปนผู           
สยิ้วหนา ความโกหก กิริยาท่ีโกหก ความเปนผูโกหกเหน็ปานนี้ ทานกลาววาวัตถุแหงความ            
โกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรม.   
     วัตถุแหงความโกหก ๓ อยางนี้ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ละเสียแลว ตัดขาดเสียแลว            
สงบแลว ระงับแลว ไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระปจเจก            
สัมพุทธเจานัน้ไมโกหก. ตณัหา ราคะ สราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา   
ความกระหาย ในคําวา ไมมีความกระหาย. ตัณหาอันเปนเหตุใหกระหายนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจา          
ละแลว ตัดรากขาดแลว ไมใหมีท่ีตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกดิ           
ข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงไมมีความกระหาย เพราะฉะน้ัน        
จึงช่ือวา พระปจเจกสัมพุทธเจาไมมีความโลภ ไมโกหก ไมมีความกระหาย.     
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     [๗๔๖] ความลบหลู กิริยาท่ีลบหลู ความเปนผูลบหลู ความเปนผูริษยา ช่ือวาความ            
ลบหลู ในอุเทศวา ไมมีความลบหลู มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะอันกําจัดแลว ดงันี้.   
     ช่ือวาบาปธรรมดังรสฝาด คือ ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ     
ความตีเสมอ ฯลฯ อกุสลาภสัิงขารท้ังปวง เปนดังรสฝาด (แตละอยาง). ความไมรูในทุกข               
ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรู       
ในสวนเบ้ืองตน ความไมรูในสวนเบื้องปลาย ความไมรูท้ังในสวนเบ้ืองตนและสวนเบื้องปลาย       
ความไมรูในธรรมท้ังหลายอันอาศัยกนัเกดิข้ึน คือความท่ีสังขาราทิธรรมนี้เปนปจจัยแหงกันและกนั   
ความไมรู ความไมเห็น ความไมถึงพรอมเฉพาะ ความไมตรัสรู ความไมตรัสรูพรอม ความ             
ไมแทงตลอด ความไมถึงพรอม ความไมกาํหนดถือเอา ความไมเห็นพรอม ความไมพจิารณา   
ความไมทําใหประจักษ ความหมดจดยาก ความเปนพาล ความไมรูท่ัวพรอม ความหลง ความ   
หลงเสมอ อวชิชาเปนโอฆะ อวิชชาเปนโยคะ อวิชชาเปนอนุสัย อวิชชาเปนปริยุฏฐาน   
อวิชชาเปนขาย อวิชชาเปนบวง โมหะ อกศุลมูล ช่ือวา โมหะ.               
     ความลบหลู บาปธรรมดังรสฝาดและโมหะ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น สํารอกแลว   
กําจัดแลว ละเสียแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดข้ึน เผาเสียแลว               
ดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนัน้ พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ จึงไมมีความลบหลู มีบาปธรรมดังรส           
ฝาดและโมหะอันกําจัดแลว.   
     [๗๔๗] ตณัหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภชิฌา โลภะ อกศุลมูล ทานกลาววา ความ   
หวัง ในอุเทศวา เปนผูไมมีความหวังในโลกท้ังปวง ดังนี้.   
     คําวา ในโลกทั้งปวง คือ ในอบายโลกท้ังปวง ในมนุษยโลกท้ังปวง ในเทวโลกท้ังปวง   
ในขันธโลกท้ังปวง ในธาตุโลกทั้งปวง ในอายตนโลกท้ังปวง.   
      คําวา เปนผูไมมีความหวังในโลกท้ังปวง ความวา เปนผูไมมีความหวัง คือ เปนผู           
ไมมีตัณหา เปนผูไมมีความกระหายในโลกท้ังปวง เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา เปนผูไมมีความหวังใน      
ในโลกท้ังปวง พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจา           
นั้น จึงกลาววา       
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           พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนผูไมโลภ ไมโกหก ไมกระหาย ไมมี    
           ความลบหลู มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะอันกาํจัดแลว ไมมี        
           ความหวังในโลกท้ังปวง พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด         
           ฉะนั้น.      
     [๗๔๘] พึงละเวนสหายช่ัว ผูไมเหน็ประโยชน ผูตั้งอยูในธรรมอัน    
           ไมเสมอ ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนประมาทดวยตนเอง            
           พึงเท่ียวไปเหมือนนอแรด ฉะนัน้.       
     [๗๔๙] สหายช่ัว ในอุเทศวา ปาป สหาย ปริวชฺชเยถ ดงันี้ ท่ีบัณฑิตกลาวไววา   
สหายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิวัตถุ ๑๐ วา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชาแลวไมมีผล ผล           
วิบากแหงกรรมท่ีทําดีและทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี เหลา          
สัตวท่ีผุดขึ้นเกิดไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวย     
ความรูยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ไมมีในโลก ดังนี้. สหายนี้ช่ือวา สหายช่ัว.   
     คําวา พึงละเวนสหายช่ัว ความวา พึงละ พึงเวน พึงหลีกเล่ียงสหายช่ัว เพราะฉะน้ัน            
จึงช่ือวา พึงละเวนสหายช่ัว.   
     [๗๕๐] สหายผูไมเหน็ประโยชน ในอุเทศวา อนตฺถทสฺสี วิสเม นิวฏ ดังนี้ ท่ี   
บัณฑิตกลาวไววา สหายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ วาทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชา      
แลวไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผูปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวย              
ความรูยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ไมมีในโลก ดังนี้. สหายนี้ ช่ือวาผูไมเห็นประโยชน.           
     คําวา ผูตั้งอยูในธรรมอันไมเสมอ ความวา ผูตั้งอยูในกายกรรมอันไมเสมอ ใน   
วจีกรรมอันไมเสมอ ในมโนกรรมอันไมเสมอ ในปาณาติบาตอันไมเสมอ ในอทินนาทานอันไม   
เสมอ ในกาเมสุมิจฉาจารอันไมเสมอ ในมุสาวาทอันไมเสมอ ในปสฺณาวาจาอันไมเสมอ ใน   
ผรุสวาจาอันไมเสมอ ในสัมผัปปลาปอันไมเสมอ ในอภชิฌาอันไมเสมอ ในพยาบาทอันไมเสมอ   
ในมิจฉาทิฏฐิอันไมเสมอ ในสังขารอันไมเสมอ ผูตั้งอยู ของอยู แอบอยู เขาถึงอยู ตดิใจ        
นอมใจไปในเบญจกามคุณอันไมเสมอ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ผูไมเหน็ประโยชน ผูตัง้อยูใน          
ธรรมอันไมเสมอ.       
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     [๗๕๑] คําวา ผูขวนขวาย ในอุเทศวา สย น เสเว ปสุต ปมตฺต ดังน้ี ความวา   
ผูใดยอมแสวงหา เสาะหา คนหากาม เปนผูประพฤติอยูในกาม มักมากอยูในกาม หนักอยู   
ในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม ออนไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ   
แมผูนั้นช่ือวาผูขวนขวายในกาม. ผูใดเสาะหารูป ไดรูป บริโภครูป ดวยสามารถตัณหา เปน          
ผูประพฤติอยูในรูป มักมากในรูป หนกัอยูในรูป เอนไปในรูป โอนไปในรูป ออนไปในรูป   
นอมใจไปในรูป มุงรูปเปนใหญ แมผูนั้นกช่ื็อวาผูขวนขวายในกาม. ผูใดเสาะหาเสียง ... ผูใด    
เสาะหากล่ิน ... ผูใดเสาะหารส ... ผูใดเสาะหาโผฏฐัพพะ ไดโผฏฐัพพะ บริโภคโผฏฐัพพะดวย            
สามารถตัณหา เปนผูประพฤติอยูในโผฏฐัพพะ มักมากในโผฏฐัพพะ หนักอยูในโผฏฐัพพะ   
เอนไปในโผฏฐัพพะ โอนไปในโผฏฐัพพะ ออนไปในโผฏฐัพพะ นอมใจไปในโผฏฐัพพะ     
มุงโผฏฐัพพะเปนใหญ แมผูนั้นก็ช่ือวาผูขวนขวายในกาม.   
     พึงกลาวความประมาท ในคําวา ปมตฺต ดังตอไปนี้ ความปลอยจิตไป ความตามเพิ่ม   
การปลอยจิตไป ในกายทุจริตก็ดี  ในวจีทุจริตก็ดี  ในมโนทุจริตก็ดี  ในเบญจกามคุณก็ดี หรือ          
ความทําโดยไมเอ้ือเฟอ  ความไมทําเนืองๆ ความทําหยุดๆ ความประพฤติยอหยอน ความปลง   
ฉันทะ ความทอดธุระ ความไมเสพ ความไมเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความ   
ไมประกอบเนอืงๆ ในการบําเพ็ญธรรมท้ังหลายฝายกุศล ความประมาท กิริยาท่ีประมาท ความ   
เปนผูประมาท เห็นปานนี้ ทานกลาววา ความประมาท.   
     คําวา ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผูประมาทดวยตนเอง ความวา ไมควรเสพ   
ไมควรอาศัยเสพ ไมควรรวมเสพ ไมควรสองเสพ  ไมควรเอ้ือเฟอประพฤติ ไมควรเต็มใจ   
ประพฤติ ไมควรสมาทานประพฤติ กะคนผูขวนขวายและคนประมาท เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา   
ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผูประมาทดวยตนเอง พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.             
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จงึกลาววา   
           พึงละเวนสหายช่ัว ผูไมเห็นประโยชน ผูตั้งอยูในธรรมอันไมเสมอ   
           ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนประมาทดวยตนเอง พึงเท่ียวไป        
           ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.     
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     [๗๕๒] ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ         
           รูจักประโยชนท้ังหลายแลว กําจัดความสงสัยเสีย พงึเท่ียว      
           ไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๗๕๓] คําวา ผูเปนพหูสูต ในอุเทศวา พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ ดังนี้ ความวา   
เปนผูไดสดับมาก เปนผูทรงธรรมท่ีไดสดับมาแลว ส่ังสมธรรมท่ีไดสดับมาแลว คือ ธรรม            
เหลาใดงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ ประกาศ            
พรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เปนธรรมท่ีมิตรนั้นสดับมาก ทรงจําไว          
คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ.         
     คําวา ธมฺมธร ความวา ผูทรงธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน   
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.             
     คําวา ควรคบมิตรเปนพหสููต ผูทรงธรรม ความวา ควรคบ ควรเสพ ควรเขาไป   
เสพ ควรรวมเสพ ควรสองเสพ ซ่ึงมิตรผูเปนพหูสูตและผูทรงธรรม เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา             
ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรม.              
     [๗๕๔] มิตรเปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะ ในอุเทศวา   
มิตฺต อุฬาร ปฏิภาณวนฺต ดังนี้.               
     บุคคลผูมีปฏิภาณ ในคําวา ปฏิภาณวนฺต นี้ มี ๓ ประเภท คือ ผูมีปฏิภาณเพราะ   
อาศัยปริยัติ ๑ ผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจฉา ๑ ผูมีปฏิภาณโดยการบรรลุ ๑.   
     บุคคลผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัติเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี ้เลาเรียน   
พระพุทธพจน คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม   
เวทัลละ. พระพุทธวจนะยอมแจมแจงแกบุคคลนั้น เพราะอาศัยการเลาเรียน. บุคคลนี้ช่ือวา            
ผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยตัิ.   
     บุคคลผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจฉาเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไตถาม   
ในอรหัตผล ในอริยมรรคมีองค ๘ ในอนิจจตาทิลักษณะ ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ.   
พระพุทธพจน ยอมแจมแจงแกบุคคลนั้น เพราะอาศัยการไตถาม. บุคคลนี้ช่ือวา ผูมีปฏิภาณ           
เพราะอาศัยปริปุจฉา.     
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     บุคคลผูมีปฏิภาณโดยการบรรลุเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูบรรลุสติปฏฐาน               
๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔   
สามัญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖. บุคคลน้ันรูอรรถ รูธรรม รูนิรุติ. เม่ือรูอรรถ อรรถ          
ก็แจมแจง เม่ือรูธรรม ธรรมก็แจมแจง เม่ือรูนิรุติ นิรุติก็แจมแจง. ญาณในปฏิสัมภิทา ๓       
ประการนี้ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขา          
มาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบแลวดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ เพราะเหตุนัน้ พระ               
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงช่ือวามีปฏิภาณ. ผูใดไมมีปริยัต ิไมมีปริปุจฉา ไมมีอธิคม บทธรรม     
อะไรจักแจมแจงแกบุคคลนัน้เลา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ซ่ึงมิตรมีคุณยิง่ มีปฏิภาณ.              
     [๗๕๕] คําวา รูจักประโยชนท้ังหลายแลว พึงกําจดัความสงสัยเสีย ความวา รูท่ัวถึง            
รูยิ่ง ทราบ เทียบเคียง พิจารณาใหแจมแจง ทําใหปรากฏแลว ซ่ึงประโยชนตน ประโยชน               
ผูอ่ืน ประโยชนท้ังสองฝาย ประโยชนในปจจุบัน ประโยชนในสัมปรายภพ พึงกําจดั พึงปราบ             
ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงความสงสัย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา รูจัก              
ประโยชนท้ังหลายแลว พึงกําจัดความสงสัย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะ             
ฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา      
           ควรคบมิตรผูเปนพหสููต ผูทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ         
           รูจักประโยชนท้ังหลายแลว กําจัดความสงสัยเสีย พงึ            
           เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๕๖] พระปจเจกสัมพทุธเจาไมทําความพอใจซ่ึงการเลน ความ            
           ยินดี และกามสุขในโลก ไมอาลัย เวนจากฐานะแหง   
           เคร่ืองประดับ เปนผูพูดจริง พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือน       
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๕๗] ช่ือวา การเลน ในอุเทศวา ขิฑฺฑา รตี กามสุข ฺจ โลเก ดังนี้ ไดแก   
การเลน ๒ อยาง คือ การเลนทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาการเลนทางกาย. ฯลฯ          
นี้ช่ือวาการเลนทางวาจา.   
     คําวา ความยินดี นี้ เปนเคร่ืองกลาวถึงความเปนผูไมกระสัน.     
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     คําวา กามสุข ความวา สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา ดกูร   
ภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยตา อันนา         
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู กล่ิน            
ท่ีจะพึงรูแจงดวยจมกู รสท่ีจะพึงรูแจงดวยล้ิน โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา   
นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด. ดกูรภกิษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการ   
นี้แล. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุขโสมนัสใดแล อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้ เกิดข้ึน สุขโสมนัส               
นี้เรากลาววา กามสุข เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กามสุข.   
     คําวา ในโลก คือ ในมนษุยโลก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ... ความเลน ความยินดี   
และกามสุขในโลก.         
     [๗๕๘] คําวา ไมทําความพอใจ ไมอาลัย ความวา ไมทําความพอใจ ซ่ึงการเลน   
ความยินดี และกามสุขในโลก เปนผูไมมีความอาลัย คือ ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึง   
ความไมมี เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมทําความพอใจ ไมอาลัย.   
     [๗๕๙] ช่ือวา เคร่ืองประดับ ในอุเทศวา วิภูสนฏฐานา วิรโต สจฺจวาที ดังนี้ ได              
แกเคร่ืองประดับ ๒ อยาง คือ เคร่ืองประดับของคฤหัสถอยาง ๑ เคร่ืองประดับของบรรพชิต             
อยาง ๑.   
     เคร่ืองประดับของคฤหัสถเปนไฉน? ผม หนวด ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล   
เคร่ืองประดับ เคร่ืองแตงตัว ผา เคร่ืองประดับศีรษะ ผาโพก เคร่ืองอบ เคร่ืองนวด เคร่ือง         
อาบน้ํา เคร่ืองตัด กระจกเงา เคร่ืองหยอดตา ดอกไม เคร่ืองไลทา เคร่ืองทาปาก เคร่ือง               
ผัดหนา เคร่ืองผูกขอมือ เคร่ืองผูกมวยผม ไมเทา กลองยา ดาบ รม รองเทา กรอบหนา               
พัดขนสัตว ผาขาว ผามีชายยาว เคร่ืองประดับดังกลาวมาน้ี เปนเคร่ืองประดับของคฤหัสถ.           
     เคร่ืองประดับของบรรพชิตเปนไฉน? การประดับจวีร การประดับบาตร การประดับ   
เสนาสนะ การประดับ การตกแตง การเลน การเลนรอบ ความกําหนัด ความพลิกแพลง   
ความเปนผูพลิกแพลง ซ่ึงกายอันเปอยเนานี้ หรือซ่ึงบริขารอันเปนภายนอก. การประดับนี้           
เปนการประดับของบรรพชิต.   
     คําวา เปนผูพูดจริง ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ เปนผูพูดจริง เช่ือมคําสัตย         
มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมกลาวใหเคล่ือนคลาดแกโลก เวนท่ัว งดเวน ออกไป        
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สลัดออกไป หลุดพน พรากออกไป จากฐานะแหงเคร่ืองประดับ มีใจปราศจากเขตแดนอยู   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เวนแลวจากฐานะแหงเคร่ืองประดับ เปนผูพูดจริง พึงเท่ียวไปผูเดียว      
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความพอใจซ่ึงการเลน ความ            
           ยินดี และกามสุขในโลก ไมอาลัย เวนจากฐานะแหง   
           เคร่ืองประดับ เปนผูพูดจริง พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือน       
           นอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๖๐] พระปจเจกสัมพทุธเจาละบุตร ทาระ บิดา มารดา ทรัพย            
           ธัญชาติ พวกพอง และกามท้ังหลายตามสวน พึงเท่ียว              
           ไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๗๖๑] บุตร ในคําวา ปุตต ในอุเทศวา ปุตฺต ฺจ ทาร ปตร ฺจ มาตร ดังนี้   
มี ๔ คือ บุตรท่ีเกิดแตตน ๑ บุตรท่ีเกิดในเขต ๑ บุตรท่ีเขาให ๑ บุตรท่ีอยูในสํานกั ๑.            
ภรรยาทานกลาววา ทาระ. บุรุษผูใหบุตรเกดิช่ือวาบิดา สตรีผูใหบุตรเกดิช่ือวามารดา. เพราะ    
ฉะนั้น จึงช่ือวา บุตร ทาระ บิดา มารดา.         
     [๗๖๒] แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง   
แกวทับทิม แกวลาย ทานกลาววา ทรัพย ในอุเทศวา ธนาน ิธ ฺานิ จ พนฺธวานิ ดังนี้.              
ของท่ีกินกอน ของท่ีกินทีหลัง ทานกลาววา ธัญชาติ. ขาวสาลี ขาวจาว ขาวเหนียว ขาวฟาง       
ลูกเดือย หญากับแก ช่ือวาของท่ีกินกอน. เคร่ืองแกงชื่อวาของท่ีกินทีหลัง พวกพอง ในคําวา      
พนฺธวานิ มี ๔ จําพวก คือ พวกพองโดยเปนญาติ ๑ พวกพองโดยโคตร ๑ พวกพองโดย   
ความเปนมิตร ๑ พวกพองเนือ่งดวยศิลป ๑ เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ทรัพย ธัญชาติ พวกพอง.           
     [๗๖๓] ช่ือวา กาม ในอุเทศวา หิตวฺาน กามานิ ยโถธกานิ ดังนี้ โดยอุทาน   
ไดแกกาม ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววาวัตถุกาม. ฯลฯ              
เหลานี้ทานกลาววากิเลสกาม.   
     คําวา ละกามท้ังหลาย ความวา กําหนดรูวัตถุกามแลว ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด   
ใหถึงความไมมี ซ่ึงกิเลสกาม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ละกามท้ังหลาย.       
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     คําวา ตามสวน ความวา ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสท่ีละไดแลวดวย   
โสดาปตติมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสท่ีละไดแลวดวยสกทาคามิมรรค ไมมา            
อีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสท่ีละไดแลวดวยอนาคามิมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา         
สูกิเลสที่ละไดแลวดวยอรหตัมรรค เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ละแลวซ่ึงกามท้ังหลายตามสวน พึง       
เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา           
           พระปจเจกสัมพุทธเจาละบุตร ทาระ บิดา มารดา ทรัพย            
           ธัญชาติ พวกพอง และกามท้ังหลายตามสวน พึงเท่ียว              
           ไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๗๖๔] กามน้ีเปนเคร่ืองของ มีความสุขนอย มีความยินดนีอย มี       
           ทุกขมาก. บุคคลผูมีปญญารูวา กามนี้เปนดังฝ ดังนี้แลว   
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๖๕] คําวา เคร่ืองของก็ดี วาเบ็ดกด็ี วาเหยื่อกด็ี วาเกี่ยวของก็ดี วาพัวพันก็ดี      
นี้เปนช่ือแหงเบญจกามคุณ ในอุเทศวา สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย ดังน้ี.   
     คําวา กามนี้มีความสุขนอย ความวา สมจริงตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัส   
ไววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปท่ีจะพึงรูแจง            
ดวยตา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจง           
ดวยหู กล่ินท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก รสท่ีจะพงึรูแจงดวยล้ิน โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย    
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยัว่ยวน ชวนใหกําหนดั. ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕           
ประการนี้แล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุขโสมนัสใดแล อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดข้ึน สุข   
โสมนัสนั้นแลเรากลาววา กามสุข. กามสุขนี้มีนอย กามสุขนี้เลว กามสุขนี้ลามก กามสุขนี้            
ใหเกดิทุกข เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กามนีเ้ปนเคร่ืองของ มีความสุขนอย.   
     [๗๖๖] คําวา กามนี้มีความยินดนีอย มีทุกขมาก ความวา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาค             
ตรัสวา มีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก. กามทั้งหลายพระผูมี              
พระภาคตรัสวา เหมือนโครงกระดูก. กามทัง้หลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนช้ินเนื้อ. กาม    
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ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวา เหมือนคบเพลิง. กามทัง้หลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือน            
หลุมถานเพลิง. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนความฝน. กามท้ังหลายพระผูมี             
พระภาคตรัสวา เหมือนของที่ยืมเขามา. กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนผลไม.              
กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนดาบและสุนขัไลเนื้อ. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาค           
ตรัสวา เหมือนหอกและหลาว. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนศีรษะงูเหา มีทุกข            
มาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา กามนี้มีความยินดนีอย มีทุกขมาก.          
     [๗๖๗] คําวา ดังฝก็ดี วาเบ็ดก็ดี วาเหยื่อก็ดี วาความของก็ดี วาความกังวลก็ดี           
เปนช่ือของเบญจกามคุณ ในอุเทศวา คณโฺฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา ดงันี้.    
     บทวา อิติ เปนบทสนธิ เปนบทเกีย่วของ เปนบทบริบูรณ เปนท่ีประชุมแหงอักขระ              
เปนความสละสลวยแหงพยญัชนะ. บทวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท.            
     คําวา บุคคลผูมีปญญารูแลววา กามนี้เปนดังฝ ความวา บุคคลผูมีปญญา เปนบัณฑติ         
มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส รูแลว คือ เทียบเคียง          
พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏวา กามนี้เปนดังฝ เปนเบ็ด เปนเหยือ่ เปนความของ              
เปนความกังวล เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา บุคคลผูมีปญญารูแลววา กามนี้เปนดังฝ พึงเท่ียวไป      
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา   
           กามนี้เปนเคร่ืองของ มีความสุขนอย มีความยินดนีอย          
           มีทุกขมาก. บุคคลผูมีปญญารูวา กามนี้เปนดังฝ ดังนี้แลว   
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๖๘] พระปจเจกสัมพทุธเจา ทําลายแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย           
           เหมือนปลาทําลายขาย และเหมือนไฟท่ีไหมลามไปมิได              
           กลับมา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๗๖๙] สังโยชน ในอุเทศวา สนฺทาลยติฺวาน ส ฺโชนานิ ดังนี้ มี ๑๐ ประการ คือ   
กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน มานสังโยชน ทิฏฐิสังโยชน วิจกิิจฉาสังโยชน สีลัพพต   
ปรามาสสังโยชน ภวราคสังโยชน อิสสาสังโยชน มัจฉริยสังโยชน อวชิชาสังโยชน.    
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     คําวา ทําลายแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย ความวา ทําลาย ทําลายพรอม ละ บรรเทา   
ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงสังโยชน ๑๐ ประการ เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทําลายแลว            
ซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย.   
     [๗๗๐] ขายท่ีทําดวยดาย ทานกลาววา ขาย ในอุเทศวา ชาลว เภตฺวา สลิลมฺพุจารี             
ดังนี้. น้ําทานกลาววา สลิละ. ปลาทานกลาววา อัมพจุารี สัตวเท่ียวอยูในน้ํา. ปลาทําลาย         
ฉีก แหวกขายขาดลอดออกแลว เท่ียววายแหวกไป รักษา บํารุง เยียวยา.         
     ขายมี ๒ ชนิด คือ ขายคือตัณหา ๑ ขายคือทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวา ขายคือตัณหา. ฯลฯ          
นี้ช่ือวา ขายคือทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละขายคือตัณหา สละคืนขายคือทิฏฐิเสียแลว      
เหมือนฉะนั้น เพราะเปนผูละขายคือตัณหา สละคืนขายคือ ทิฏฐิเสียแลว. พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้จึงไมของ ไมติด ไมพวัพนัในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ในรูปท่ีไดเหน็        
เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจง เปนผูออก สลัดออก หลุดพน ไม         
เกี่ยวของ มีใจอันทําไมใหมีเขตแดนอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา เหมือนปลาท่ีทําลายขาย             
ฉะนั้น.   
     [๗๗๑] คําวา เหมือนไฟไหมลามไปมิไดกลับมา ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น   
ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลส ท่ีละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา          
ไมกลับมา สูกิเลสที่ละไดแลวดวยสกทาคามิมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลสที่         
ละแลวดวยอนาคามิมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลสที่ละไดแลวดวยอรหตัมรรค            
เหมือนไฟไหมเช้ือหญาและไมลามไปมิไดกลับมา ฉะนั้น เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนไฟไหม          
ลามไปมิไดกลับมา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจา ทําลายแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย           
           เหมือนปลาทําลายขาย และเหมือนไฟท่ีไหมลามไปมิได              
           กลับมา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๗๗๒] พระปจเจกสัมพทุธเจา เปนผูมีจักษุอันทอดลง ไมเหลวไหล       
           เพราะเทา คุมครองอินทรีย มีใจอันรักษาแลว กิเลสมิไดชุม   
           ไฟกิเลสมิไดเผา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.     
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     [๗๗๓] พึงทราบวินิจฉัย ในอุเทศวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล ดังนี้ ภิกษุ   
เปนผูไมสํารวมจักษุอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ เปนผูเหลวไหลเพราะจกัษุ ประกอบ          
ดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ ดวยความดําริวา เราจะดูรูปท่ีไมเคยดู จะผานเลยรูปท่ี          
เคยดูแลว จึงออกจากอารามน้ีไปยังอารามโนน จากสวนนี้ไปยังสวนโนน จากบานนีไ้ปยัง   
บานโนน จากนิคมนี้ไปยังนคิมโนน จากนครนี้ไปยังนครโนน จากรัฐนี้ไปยังรัฐโนน จาก   
ชนบทนี้ไปยังชนบทโนน เปนผูขวนขวายความเท่ียวนาน เท่ียวไปไมหยุด เพื่อจะดูรูป. ภิกษุ            
เปนผูไมสํารวมจักษุอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามถนน ไมสํารวมเดนิดูกองทัพชาง   
ดูกองทัพมา ดกูองทัพรถ ดูกองทัพเดินเทา ดูพวกกุมาร ดพูวกกุมารี ดูพวกสตรี ดูพวก   
บุรุษ ดูรานตลาด ดูประตูบาน ดูขางบน ดขูางลาง ดูทิศใหญทิศนอย เดนิไป. ภกิษุเปนผู          
ไมสํารวมจักษแุมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหน็รูปดวยจักษุแลว ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติ              
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภชิฌาและ           
โทมนัสครอบงําได ไมรักษาจักขุนทรีย ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ภกิษุเปนผูไมสํารวม          
จักษแุมอยางนี.้       
     อีกอยางหนึ่ง เหมือนทานสมณพราหมณบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว   
เปนผูขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล เห็นปานนี ้คือ การฟอน การขับรอง การประโคม         
มหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย เพลงปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพ   
บานเมืองท่ีสวยงาม การเลนของคนจัณฑาล การเลนไตราว การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา   
ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก          
มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ. ภิกษุเปนผูไมสํารวมจักษุแม   
อยางนี้.               
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามถนนเปนผูสํารวม ไมดูกองทัพชาง             
ไมดูกองทัพมา ไมดูกองทัพรถ ไมดูกองทัพเดินเทา ไมดพูวกกุมาร ไมดูพวกกุมารี ไมดูพวก          
สตรี ไมดูพวกบุรุษ ไมดูรานตลาด ไมดูประตูบาน ไมดูขางบน ไมดูขางลาง ไมดูทิศใหญ          
ทิศนอย เดนิไป. ภิกษเุปนผูสํารวมจักษแุมอยางนี้.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 309 
     ภิกษเุปนผูสํารวมจักษุอยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูเหลวไหลเพราะจกัษุ             
ไมประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ ดวยความไมดําริวาเราจะดูรูปท่ีไมเคยดู จะผาน        
เลยรูปท่ีเคยดูแลว ไมออกจากอารามนี้ไปยงัอารามโนน ไมจากสวนน้ีไปยังสวนโนน ไมจาก              
บานนี้ไปยังบานโนน ไมจากนิคมนี้ไปยังนิคมโนน ไมจากนครนี้ไปยังนครโนน ไมจากรัฐนี้ไป         
ยังรัฐโนน ไมจากชนบทนีไ้ปยังชนบทโนน ไมขวนขวายการเท่ียวนาน เท่ียวไปหยดุ เพื่อจะ               
ดูรูป. ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุอยางนี้.          
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหน็รูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ           
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภชิฌาและ           
โทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ภกิษุเปนผูสํารวมจักษุ          
แมอยางนี้.            
     อีกอยางหนึ่ง เหมือนทานสมณพราหมณบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว   
เปนผูไมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุลธรรมเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การ            
ประโคม ฯลฯ การดูกองทัพ ภิกษเุปนผูงดเวนจากการขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล            
เห็นปานนี้. ภกิษุเปนผูสํารวมจักษแุมอยางนี้.   
     พึงทราบวนิิจฉัยในอุเทศวา ไมเหลวไหลเพราะเทา ดังตอไปนี้ ภกิษุเปนผูเหลวไหล              
เพราะเทาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเหลวไหลเพราะเทา ประกอบดวยความเปนผู       
เหลวไหลเพราะเทา ออกจากอารามน้ีไปยงัอารามโนน ... จากชนบทนีไ้ปยังชนบทโนน เปนผู               
ขวนขวายการเที่ยวไปนาน เท่ียวไปไมหยดุ. ภิกษุเปนผูเหลวไหลเพราะเทาแมอยางนี้.   
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผูประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะเทาภายในสังฆาราม               
ฟุงซาน มีจิตไมสงบ มิใชเพราะเหตุแหงประโยชน มิใชเพราะเหตุท่ีถูกใช ออกจากบริเวณนี้         
ไปยังบริเวณโนน จากวหิารนี้ไปยังวิหารโนน จากเพิงนีไ้ปยังเพิงโนน จากปราสาทนีไ้ปยัง             
ปราสาทโนน จากเรือนโลนหลังนี้ไปยังเรือนโลนหลังโนน จากถํ้านีไ้ปยังถํ้าโนน จากท่ีเรนนี้        
ไปยังท่ีเรนโนน จากกระทอมนี้ไปยังกระทอมโนน จากเรือนยอดหลังนี้ไปยังเรือนยอดหลังโนน          
จากปอมนี้ไปยังปอมโนน จากโรงน้ีไปยังโรงโนน จากที่พักแหงนี้ไปยังท่ีพักแหงโนน จากโรง   
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เก็บของแหงนีไ้ปยังโรงเก็บของแหงโนน จากโรงฉันแหงนี้ไปยังโรงฉันแหงโนน จากมณฑปน้ี            
ไปยังมณฑปแหงโนน จากโคนไมตนนีไ้ปยังโคนไมตนโนน ในสถานท่ีท่ีภิกษนุั่งกนัอยูหรือ            
กําลังเดินไป มีรูปเดียวก็รวมเปนรูปท่ีสอง มีสองรูปก็เปนรูปท่ีสาม หรือมีสามรูปก็เปนรูปท่ีส่ี    
ยอมพูดคําเพอเจอมากในท่ีนัน้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ฯลฯ เร่ืองความเจริญความเส่ือม.     
ภิกษเุปนผูเหลวไหลเพราะเทาแมอยางนี้.        
     คําวา ไมเหลวไหลเพราะเทา ความวา พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น เปนผูเวน เวนขาด             
ออกไป สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ ดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะเทา มีจิตอันทํา   
ไมใหมีเขตแดนอยู ชอบในความสงัด ยนิดใีนความสงัด ประกอบความสงบจิต ณ ภายใน   
เนืองๆ มีฌานมิไดหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร เพงฌาน ยินดีในฌาน   
หม่ันประกอบเอกีภาพ หนกัอยูในประโยชนตน เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูสํารวมจกัษุและ             
ไมเหลวไหลเพราะเทา.    
     [๗๗๔] คําวา เปนผูคุมครองอินทรีย ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เหน็รูป               
ดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไม         
สํารวมแลว พงึเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนสัครอบงําได ยอมรักษา   
จักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน         
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ   
ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พงึเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ           
อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย เพราะ   
ฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูคุมครองอินทรีย.      
     คําวา มีใจอันรักษาแลว ความวา มีใจคุมครองแลว คือ มีจิตรักษาแลว เพราะฉะนั้น             
จึงช่ือวา มีอินทรียอันคุมครองแลว มีใจอนัรักษาแลว.   
     [๗๗๕] คําวา กิเลสมิไดชุม ในอุเทศวา อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน ดังนี้ ความวา   
สมจริงตามเถรภาษิตที่ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เราจักแสดง           
อวัสสุตปริยายสูตรและอนวสัสุตปริยายสูตรแกทานท้ังหลาย. ทานท้ังหลายจงฟงเทศนานั้น จง         
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ใสใจใหดี. เราจักกลาว. ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะวา อยางนั้นทานผูมีอายุ      
ดังนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูอันกิเลสชุม    
แลวอยางไร? ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ เห็นรูปดวยตาแลว ยอมยนิดีใน        
รูปท่ีนารัก ยอมยินรายในรูปท่ีไมนารัก เปนผูไมตั้งม่ันกายคตาสติ มีธรรมในใจนอย และภกิษุ   
นั้นยอมไมรูตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดังโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรม   
อันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเธอ ฟงเสียงดวยห ูดมกล่ินดวยจมูก ล้ิมรสดวยล้ิน ถูกตองโผฏฐัพพะ      
ดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมยนิดีในธรรมารมณท่ีนารัก ยอมยินรายในธรรมารมณ         
ท่ีไมนารัก เปนผูไมตั้งม่ันกายคตาสติ มีธรรมในใจนอย และภกิษุนัน้ยอมไมรูตามความเปนจริง   
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงอกศุลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเธอ.   
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนี้ทานกลาววา ผูอันกิเลสชุมแลว ในรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยตา   
ในเสียงท่ีจะพงึรูแจงดวยหู ฯลฯ ในธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย    
ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ ถาแมมารเขามาหาภกิษุนั้นทางตา มารก็ไดชองไดปจจยั ถาแมมารเขามา   
หาภิกษุนัน้ทางหู ฯลฯ ถาแมมารเขามาหาภกิษุนั้นทางใจ มารก็ไดชองไดปจจยั. ดูกรทานผูมีอายุ   
ท้ังหลาย เปรียบเหมือนเรือนท่ีทําดวยไมออ หรือเรือนท่ีทําดวยหญาแหงเกราะฝนร่ัวรดได            
ถาแมบุรุษเอาคบหญาท่ีติดไฟแลวเขาไปจดุเรือนนั้นทางทิศตะวนัออก ไฟก็ไดชองไดปจจัย ถาแม    
บุรุษเอาคบหญาท่ีติดไฟแลวเขาไปจดุเรือนนั้นทางทิศตะวันตก ทางทิศเหนือ ทางทิศใต ทาง             
เบ้ืองหลัง ทางเบ้ืองบน แมทางทิศไหนๆ ไฟก็ไดชองไดปจจัย ฉันใด ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย       
ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาแมมารเขามาหาภิกษนุั้นทางตา มารก็ไดชอง    
ไดปจจยั ถาแมมารเขามาหาภิกษนุั้นทางห ูฯลฯ ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางใจ มารก็ไดชอง      
ไดปจจยั. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีปกติอยูอยางนี ้รูปยอมครอบงําได ภกิษุครอบงํารูป   
ไมได เสียงครอบงําภิกษไุด ภิกษุครอบงําเสียงไมได กล่ินครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงํากล่ิน          
ไมได รสครอบงําภิกษไุด ภกิษุครอบงํารสไมได โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงํา   
โผฏฐัพพะไมได ธรรมารมณครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงําธรรมารมณไมได. ดูกรทานผูมีอายุ            
ท้ังหลาย ภกิษนุี้ทานกลาววา ถูกรูปครอบงํา ถูกเสียงครอบงํา ถูกกล่ินครอบงํา ถูกรสครอบงํา    
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ถูกโผฏฐัพพะครอบงํา ถูกกิเลสเหลานั้นครอบงํา ภิกษเุหลานั้นไมครอบงําอกุศลธรรมอันลามก               
อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้ง             
แหงชาติ ชราและมรณะตอไป ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูอันกิเลสชุมแลวอยางน้ีแล.      
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูอันกิเลสไมชุมแลวอยางไร? ดูกรทานผูมีอาย ุ     
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เห็นรูปดวยจักษแุลว ไมยนิดีในรูปท่ีนารัก ไมยินรายในรูปท่ีไม   
นารัก ตั้งม่ันกายคตาสติ มีใจประกอบดวยธรรมหาประมาณมิได และภกิษุนั้นยอมรูชัดตาม              
ความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงอกศุลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึน   
แลวแกเธอ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมยนิดใีนธรรมารมณท่ีนารัก           
ตั้งม่ันกายคตาสติ มีใจประกอบดวยธรรมหาประมาณมิได และภิกษุนัน้ยอมรูชัดตามความเปน             
จริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว      
แกเธอ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนี้ทานกลาววาไมถูกกิเลสชุมแลว ในรูปท่ีจะพึงรูแจง   
ดวยตา ในเสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ ในธารมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ. ดกูรทานผูมีอายุ     
ท้ังหลาย ภกิษผูุมีปกติอยูอยางนี้ ถาแมมารเขามาหาภิกษนุั้นทางตา มารก็ไมไดชองไมไดปจจยั   
ถาแมมารเขามาหาภิกษุนัน้ทางหู มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย ฯลฯ ถาแมมารเขามาหาภกิษุนั้น      
ทางใจ มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกูฏาคารศาลา หรือ       
สันถาคารศาลา มีดินหนา มีเคร่ืองฉาบทาอันเปยก ถึงแมบุรุษจะเอาคบหญาท่ีติดไฟโชนแลว              
เขาไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออก ไฟก็ไมไดชองไมไดปจจัย ถึงแมบุรุษจะเอาคบหญาท่ีติดไฟ      
โชนแลวเขาไปจุดเรือนนัน้ทางทิศตะวนัตก ทางทิศเหนือ ทางทิศใต ทางเบ้ืองหลัง ทางเบ้ืองบน          
ถึงแมโดยทางไหนๆ ไฟก็ไมไดชองไมไดปจจัย ฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุผูมีปกติ      
อยูอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล ถึงแมมารจะเขามาหาภกิษุนั้นทางตา มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย   
ถึงแมมารจะเขามาหาภกิษุนัน้ทางหู ฯลฯ ถึงแมมารจะเขามาหาภกิษุนัน้ทางใจ มารกไ็มไดชอง         
ไมไดปจจัย. ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษผูุมีปกติอยูอยางนี้ รูปยอมครอบงําไมได ภกิษุ    
ครอบงํารูปได เสียงครอบงําภิกษไุมได ภิกษุครอบงําเสียงได กล่ินครอบงําภิกษไุมได ภิกษุ            
ครอบงํากล่ินได รสครอบงําภิกษไุมได ภิกษุครอบงํารสได โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุไมได    
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ภิกษุครอบงําโผฏฐัพพะได ธรรมารมณครอบงําภิกษไุมได ภิกษุครอบงําธรรมารมณได. ดูกรทาน             
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนี้ทานกลาววา ครอบงํารูป ครอบงําเสียง ครอบงํากล่ิน ครอบงํารส               
ครอบงําโผฏฐัพพะ ครอบงําธรรมารมณ. กิเลสเหลานั้นครอบงําภิกษุไมได ภกิษุครอบงําอกุศล   
ธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีทุกขเปน   
วิบาก เปนท่ีตัง้แหงชาติชราและมรณะตอไป. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูไมถูกกิเลส     
ชุมแลวอยางนีแ้ล เพราะฉะนัน้จึงช่ือวา ผูอันกิเลสไมชุมแลว.        
     คําวา ไฟกเิลสไมเผา ความวา ผูอันไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ไมแผดเผา   
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา ผูอันกิเลสไมชุมแลว ไฟกิเลสไมเผา พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด       
ฉะนั้น. เพราะฉะน้ัน พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจา เปนผูมีจักษอัุนทอดลง ไมเหลวไหล       
           เพราะเทา คุมครองอินทรีย มีใจอันรักษาแลว กิเลสมิไดชุม   
           ไฟกเิลสมิไดเผา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.       
     [๗๗๖] พระปจเจกสัมพทุธเจา นําลงแลวซ่ึงเคร่ืองหมายของคฤหัสถ       
           ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ           
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๗๗] ผมและหนวด ฯลฯ ผามีชายยาว ทานกลาววา เคร่ืองหมายของคฤหัสถ ใน   
อุเทศวา โอหารยิตฺวา คีหพิย ฺชนานิ ดังนี้.      
     คําวา นําลงแลวซ่ึงเคร่ืองหมายของคฤหัสถ ความวา ปลงลงแลว คือ ละท้ิง ระงับ   
แลวซ่ึงเคร่ืองหมายของคฤหัสถ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา นําลงแลวซ่ึงเคร่ืองหมายของคฤหัสถ.          
     [๗๗๘] คําวา เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น   
ทรงบาตรและจีวรครบ เหมือนตนปาริฉัตตกะ คือ ตนทองหลาง มีใบหนา มีรมเงาชิด ฉะนั้น   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ.   
     [๗๗๙] คําวา ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ตดั   
กังวลในฆราวาสท้ังหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในความส่ังสม   
ปลงผมและหนวดแลว ครองผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผูไมมีความ   
กังวล เปนผูเดยีวเท่ียวไป เท่ียวไปท่ัว ดําเนนิ เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะน้ัน         



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๒ ขุททกนิกาย จฬูนิทเทส - หนาท่ี 314 
จึงช่ือวา ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น         
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จงึกลาววา            
           พระปจเจกสัมพุทธเจา นําลงแลวซ่ึงเคร่ืองหมายของคฤหัสถ       
           ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ พึง       
           เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๘๐] พระปจเจกสัมพทุธเจา ไมทําความติดใจ ในรสท้ังหลาย ไมมี       
           ตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล ไมเล้ียงผูอ่ืน เท่ียวไปตามลําดับ   
           ตรอก มีจิตไมพวัพันในสกุล พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด     
           ฉะนั้น.      
     [๗๘๑] คําวา ในรสท้ังหลาย ในอุเทศวา รเสสุ เคธ อกร อโลโล ดังนี้ คือ รส   
ท่ีราก รสท่ีตน รสท่ีเปลือก รสท่ีใบ รสท่ีดอก รสท่ีผล รสเปร้ียว รสหวาน รสขม   
รสเผ็ดรอน รสเค็ม รสปรา รสเฝอน รสฝาด รสอรอย รสไมอรอย รสเยน็ รสรอน.   
     สมณพราหมณผูติดใจในรสมีอยูในโลก. สมณพราหมณเหลานัน้ เท่ียวแสวงหารส   
ดวยปลายล้ิน ไดรสเปร้ียวแลวก็แสวงหารสไมเปร้ียว ไดรสไมเปร้ียวแลวก็แสวงหารสเปร้ียว          
ไดรสหวานแลวก็แสวงหารสไมหวาน ไดรสไมหวานแลวก็แสวงหารสหวาน ไดรสขมแลวก็   
แสวงหารสไมขม ไดรสไมขมแลวกแ็สวงหารสขม ไดรสเผ็ดรอนแลวก็แสวงหารสไมเผ็ดรอน   
ไดรสไมเผ็ดรอนแลวกแ็สวงหารสเผ็ดรอน ไดรสเค็มแลวก็แสวงหารสไมเค็ม ไดรสไมเค็มแลว          
ก็แสวงหารสเค็ม ไดรสปราแลวกแ็สวงหารสไมปรา ไดรสไมปราแลวก็แสวงหารสปรา ไดรส              
เฝอนแลวกแ็สวงหารสฝาด ไดรสฝาดแลวกแ็สวงหารสเฝอน ไดรสอรอยแลวก็แสวงหารส   
ไมอรอย ไดรสไมอรอยแลวก็แสวงหารสอรอย ไดรสเย็นแลวกแ็สวงหารสรอน ไดรสรอน   
แลวกแ็สวงหารสเย็น. สมณพราหมณเหลานั้นไดรสใดๆ ก็ไมยนิดีดวยรสนั้นๆ แสวงหารสอ่ืน              
ตอไป ยอมเปนผูยินดี ตดิใจ ชอบใจ หลงใหล ซบเซา ของ เกี่ยวของ พัวพัน ในรส   
ท้ังหลาย. ตัณหาในรสนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้ง           
ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น              
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พจิารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน ไมฉัน         
เพื่อความมัวเมา ไมฉันเพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง ฉันเพื่อใหรางกายน้ีดํารงอยู เพื่อใหกาย   
นี้เปนไป เพื่อบําบัดความเบียดเบียน เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา เราจะ       
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กําจัดทุกขเวทนาเกา จกัไมใหทุกขเวทนาใหมเกิดข้ึน จักเปนไปไดสะดวก จกัไมมีโทษ จักอยู         
ผาสุก ดวยการฉันอาหารเพียงกําหนดเทานัน้. คนทาแผลเพื่อประโยชนจะใหงอกเปนกําหนด   
เทานั้น หรือพวกเกวยีนหยอดเพลาเกวียน เพื่อประโยชนแกการขนภาระออกเปนกําหนดเทานัน้              
หรือคนกินเนือ้บุตร เพื่อประโยชนแกจะออกจากทางกันดารเปนกําหนดเทานั้น ฉันใด พระ   
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาโดยอุบายแลวจึงฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน         
ไมฉันเพื่อมัวเมา ... จักอยูผาสุก ดวยการฉันอาหารเพียงกําหนดเทานั้น. พระปจเจกสัมพุทธเจา      
นั้นเปนผูงดเวน เวนขาด ออกไป สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ ดวยตัณหาในรส มีจิต               
อันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ไมทําความติดใจในรสท้ังหลาย.   
     คําวา ไมมีตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล ความวา ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา   
โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา เปนเหตุใหโลเล หรือวา เปนเหตุใหเหลวไหล. ตัณหาอนั   
เปนเหตุใหโลเลเหลวไหลนัน้ พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ละไดแลว ตดัรากขาดแลวทําใหไมมีท่ี         
ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา. เพราะเหตุนั้น      
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงช่ือวา ไมมีตณัหา อันเปนเหตุใหเหลวไหล. เพราะฉะนั้นจึงช่ือวา      
ไมทําความติดใจในรสทั้งหลาย ไมมีตณัหา อันเปนเหตุใหเหลวไหล             
     [๗๘๒] คําวา ไมเล้ียงผูอ่ืน ในอุเทศวา อน ฺโปสี สปทานจารี ดังนี้ ความวา   
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เล้ียงแตตนเทานัน้ มิไดเล้ียงผูอ่ืน         
     เราเรียกบุคคลผูไมเล้ียงผูอ่ืน ปรากฏอยู ตั้งม่ันคงดีแลวใน      
     สารธรรม มีอาสวะส้ินแลว คายโทษออกแลวนัน้วา เปนพราหมณ           
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ผูไมเล้ียงผูอ่ืน.     
     คําวา ผูเท่ียวไปตามลําดับตรอก ความวา เวลาเชา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นนุงสบง             
แลว ถือบาตรและจวีร เขาไปสูบานหรือนคิมเพ่ือบิณฑบาต มีกายวาจาจิตอันรักษาแลว มีสติ            
ตั้งม่ัน มีอินทรียอันสํารวมแลว สํารวมจักษถึุงพรอมดวยอิริยาบถ ออกจากสกุลหนึ่งไปสูสกุล         
หนึ่งเท่ียวไปเพื่อบิณฑบาต เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ไมเล้ียงผูอ่ืน เท่ียวไปตามลําดับตรอก.         
     [๗๘๓] คําวา มีจิตไมพัวพันในสกุล ความวา ภกิษุเปนผูมีจิตพัวพนัดวยเหตุ ๒ ประการ          
คือ เปนผูตั้งตนไวต่ําต้ังผูอ่ืนไวสูง มีจิตพัวพัน ๑ เปนผูตัง้ตนไวสูงต้ังผูอ่ืนไวต่ํา มีจิตพัวพัน ๑.          
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     ภิกษเุปนผูตั้งตนไวต่ําต้ังผูอ่ืนไวสูงมีจติพัวพนัอยางไร? ภิกษุกลาววา ทานท้ังหลายมีอุปการะ   
แกอาตมามาก. อาตมาได จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะอาศัย   
ทานท้ังหลาย คนอ่ืนๆ อาศัยทานท้ังหลาย เห็นแกทานท้ังหลาย จึงสําคัญเพื่อจะใหหรือเพ่ือจะ        
ทําแกอาตมา. ช่ือและวงศสกลุของโยมมารดาโยมบิดาเกาของอาตมาเส่ือมไปแลว. อาตมายอมได             
วา เราเปนกุลุปกะของอุบาสกโนน เราเปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน เพราะทานท้ังหลาย. ภกิษุ          
เปนผูตั้งตนไวต่ําต้ังผูอ่ืนไวสูงมีจิตพัวพันอยางนี้.   
     ภิกษเุปนผูตั้งตนไวสูงต้ังผูอ่ืนไวต่ํามีจิตพัวพันอยางไร? ภิกษกุลาววา อาตมามีอุปการะ   
มากแกทานทั้งหลาย. ทานทั้งหลายอาศัยอาตมาจึงไดถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปน           
สรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม การพูด   
เท็จ และการดืม่น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท. อาตมาใหอุเทศ ใหปริปุจฉา     
บอกอุโบสถ อธิษฐานนวกรรม แกทานท้ังหลาย. ก็เม่ือเปนดังนั้น ทานท้ังหลายสละอาตมาแลว            
ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาผูอ่ืน. ภิกษเุปนผูตั้งตนไวสูงต้ังผูอ่ืนไวต่าํ มีจิตพัวพันอยางนี้.   
     คําวา มีจิตไมพัวพนัในสกลุ ความวา พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น มีจติไมพัวพันดวย             
ความกังวลในสกุล คณะ อาวาส จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   
เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา มีจิตไมพัวพนัในสกลุ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.               
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความติดใจในรสทั้งหลาย ไมมีตณัหา    
           อันเปนเหตุใหเหลวไหล ไมเล้ียงผูอ่ืน เท่ียวไปตามลําดับตรอก   
           มีจิตไมพัวพันในสกุล พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๗๘๔] พระปจเจกสัมพทุธเจาละแลวซ่ึงเคร่ืองกั้นจติ ๕ ประการ สลัด   
           เสียแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองเศราหมองจติท้ังปวง อันตัณหาและทิฏฐิ   
           ไมอาศัย ตัดเสียแลวซ่ึงความรักและความชัง พึงเท่ียวไปผูเดียว   
           เหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๗๘๕] คําวา ละแลวซ่ึงเคร่ืองกั้นจิต ๕ ประการ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้             
ละ สละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีซ่ึงกามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถ่ินมิทธ              
นิวรณ อุทธัจจกุกกจุจนวิรณ วิจิกจิฉานวิรณ สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน     
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มีวิตกวิจาร มีปติและสุข เกดิแตวเิวกอยู เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ละแลวซ่ึงเคร่ืองกั้นจติ        
๕ ประการ.               
     [๗๘๖] ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารท้ังปวง   
(แตละอยาง) ช่ือวา เคร่ืองเศราหมองของจิต ในอุเทศวา อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ              
ดังนี้.   
     คําวา สลัดเสียแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองเศราหมองจิตท้ังปวง ความวา สลัด บรรเทา ละ               
กําจัด ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงกิเลสเคร่ืองเศราหมองท้ังปวงของจิต เพราะฉะนั้น           
จึงช่ือวา สลัดเสียแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองเศราหมองของจิตท้ังปวง.          
     [๗๘๗] นสัิย ในคําวา ผูอันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ในอุเทศวา อนิสฺสิโต เฉตฺวา   
เสนฺหโทส ดังนี้ มี ๒ อยาง คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาตัณหานิสัย. ฯลฯ        
นี้ช่ือวาทิฏฐินสัิย. ช่ือวา ความรัก ไดแกความรัก ๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑         
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาความรักดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ช่ือวาความรักดวย         
อํานาจทิฏฐิ. ช่ือวา ความชัง คือ ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความโกรธตอบ               
ความเคือง ความเคืองท่ัวไป ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังท่ัวไป ความชังเสมอแหงจิต   
ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความเปนผูโกรธ   
ความชัง กิริยาท่ีชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท   
ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความแคนใจถึงน้ําตาไหล ความไมพอใจ.   
     คําวา อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ตัดแลวซ่ึงความรักและความชัง ความวา พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้ ตัด ตัดขาด ตัดขาดส้ิน บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีในภายหลัง             
ซ่ึงความรักดวยอํานาจตัณหา ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ และความชัง อันตัณหาทิฏฐิ ไมอาศัยตา             
ไมอาศัยหู ฯลฯ ไมอาศัยรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ และธรรมารมณท่ีจะพึง       
รูแจง ไมพวัพนั ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจไป ออกไป สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ           
มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ตัดแลวซ่ึง           
ความรักและความชัง พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก               
สัมพุทธเจานัน้จึงกลาววา    
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           พระปจเจกสัมพุทธเจา ละแลวซ่ึงเครื่องกั้นจิต ๕ ประการ       
           สลัดเสียแลวซ่ึงกเิลสเคร่ืองเศราหมองจิตท้ังปวง อันตัณหา     
           ทิฏฐิไมอาศัย ตัดเสียแลวซ่ึงความรักและความชัง พึงเท่ียว     
           ไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
     [๗๘๘] พระปจเจกสัมพทุธเจาละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัส              
           กอนๆ แลว ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวเิศษแลว   
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๘๙] คําวา ละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัสกอนๆ แลว ความวา พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส            
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ละสุข ทุกข         
โสมนัสและโทมนัสกอนๆ แลว.   
     [๗๙๐] ความวางเฉย กิริยาท่ีวางเฉย กิริยาท่ีหยุดเฉย ความท่ีจิตระงับ ความท่ีจิต               
เปนกลาง ในจตุตถฌาน ช่ือวา อุเบกขา ในอุเทศวา ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ ดังนี้.              
     ความต้ังอยู ความดํารงอยู ความหยุดอยู ความไมสาย ความไมฟุงแหงจิต ความ   
แนวแน ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ช่ือวาสมถะ.            
     อุเบกขาในจตุตถฌาน และสมถะเปนความหมดจด เปนความหมดจดวิเศษ เปนความ   
ขาวผอง ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน         
ถึงความไมหวัน่ไหว.     
     คําวา ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวิเศษ ความวา ได ไดแลวซ่ึงอุเบกขาในจตุตถฌาน              
และสมถะ เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวเิศษ พึงเท่ียวไปผูเดียว   
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจา ละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัส             
           กอนๆ แลว ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวเิศษแลว   
           พึงเท่ียวไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.    
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     [๗๙๑] พระปจเจกสัมพทุธเจา ปรารภความเพียร เพือ่ถึงปรมัตถ          
           ประโยชน มีจิตมิไดยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน       
           มีความพยายามม่ันคง เขาถึงดวยเร่ียวแรงและกําลัง พึง          
           เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๙๒] อมตนิพพาน ความสงบสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ิน   
ตัณหา ความคลายกําหนดั ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด ทานกลาววา   
ปรมัตถประโยชน ในอุเทศวา อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา ดังนี้.            
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ปรารภความเพียร เพื่อถึง คือ เพื่อได เพื่อไดเฉพาะ เพื่อ           
บรรลุ เพื่อถูกตอง เพื่อทําใหแจง ซ่ึงปรมัตถประโยชน มีเร่ียวแรง มีความบากบ่ันม่ันคง เพื่อ      
ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม ไมทอดธุระในกุศลธรรม เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา            
ปรารภความเพียรเพื่อถึงปรมัตถประโยชน.           
     [๗๙๓] คําวา มีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกยีจคราน ความวา พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อไมให         
อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อให        
กุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพื่อความตั้งม่ันไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย   
เพื่อความเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา มีจิตไมยอหยอน       
มีความประพฤติไมเกียจครานดวยอาการอยางนี้.    
     อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกสัมพุทธเจาประคองจิตต้ังจิตไววา เนื้อและเลือดจงเหือดแหง          
ไป จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดกูก็ตามที เรายังไมไดบรรลุอิฐผลท่ีการกบุคคลจะพึง             
บรรลุไดดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ัน           
ของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเลย. พระปจเจกสัมพทุธเจา ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความ        
ประพฤติไมเกยีจคราน แมดวยอาการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ประคองจิตต้ังจิตไววา      
เราจักไมทําลายบัลลังกนี้ ตราบเทาเวลาท่ีจติของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน.        
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกยีจคราน แมดวยอาการ        
อยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตต้ังจิตไววา      
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           เราจักไมกิน จักไมดื่ม ไมออกจากวหิารและจกัไมเอนขาง       
           ลงนอน เม่ือยังถอนลูกศรคือตัณหาไมได.   
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แม            
ดวยอาการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ประคองจิตต้ังจิตไววา เราจะไมลุกจากอาสนะน้ี       
ตราบเทาเวลาที่จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน. พระปจเจกสัมพุทธ        
เจานั้น ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แมดวยอาการอยางนี้. พระ         
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นประคองจิตต้ังจิตไววา เราจักไมลงจากท่ีจงกรมนี ้จักไมออกจากวิหารนี้     
จักไมออกจากเพิงนี้ จกัไมออกจากปราสาทน้ี จักไมออกจากเรือนโลนนี้ จักไมออกจากถํ้านี้           
จักไมออกจากที่เรนนี้ จักไมออกจากกระทอมนี้ จักไมออกจากเรือนยอดน้ี จักไมออกจากไม           
แครนี้. จักไมออกจากโรงนี้ จกัไมออกจากท่ีพักนี้ จกัไมออกจากหอฉันนี้ จักไมออกจาก             
มณฑปนี้ จักไมออกจากโคนไมนี้ ตราบเทาเวลาท่ีจิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไม             
ถือม่ัน. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน            
แมดวยอาการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตต้ังจิตไววา ในเชาวันนีน้ีแ่หละ       
เราจักนํามา จกันํามาดวยดี จักบรรลุ จักถูกตอง จักทําใหแจงซ่ึงอริยธรรม. พระปจเจก               
สัมพุทธเจานัน้ ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แมดวยอาการอยางนี้.       
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตต้ังจติไววา ในเท่ียงวันนีน้ี่แหละ ในเยน็วนันี้นีแ่หละ       
ในเวลากอนอาหารวันนี้นี่แหละ ในเวลาหลังอาหารวันนีน้ี่แหละ ในยามตนนี้แหละ ในยาม   
กลางนี้แหละ ในยามหลังนี้แหละ ในขางแรมน้ีแหละ ในขางข้ึนนี้แหละ ในฤดูฝนนี้แหละ   
ในฤดูหนาวนีแ้หละ ในฤดูรอนนี้แหละ ในตอนวยัตนนีแ้หละ ในตอนวัยกลางนี้แหละ ใน   
ตอนวยัหลังนีแ้หละ เราจักนาํมา จักนํามาดวยดี จักบรรลุ จักถูกตอง จกัทําใหแจงซ่ึง   
อริยธรรม พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น ช่ือวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกยีจคราน            
แมดวยอาการอยางนี้.   
     [๗๙๔] คําวา มีความพยายามม่ันคง ในอุเทศวา ทฬหฺนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน ดังนี้   
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั่นมีสมาทานม่ัน มีสมาทานแนวแน ในกุศลธรรมท้ังหลาย คือ             
ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต การแจกทาน การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ ความ   
เปนผูเกื้อกูลแกมารดา ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ ความเปนผู      
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เกื้อกูลแกพราหมณ ความประพฤติออนนอมตอผูใหญในสกุล และในกศุลธรรมอ่ืนๆ ท่ียิ่งข้ึนไป         
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มีความพยายามม่ันคง.      
     คําวา เขาถึงดวยเร่ียวแรงและกําลัง ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ เขาไป   
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยเร่ียวแรง กําลัง ความเพยีร         
ความบากบ่ัน เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา มีความพยายาม ม่ันคง มีความเขาถึงดวยเร่ียวแรงและกําลัง       
พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา        
           พระปจเจกสัมพุทธเจา ปรารภความเพียร เพื่อถึงปรมัตถ          
           ประโยชน มีจิตมิไดยอหยอน มีความประพฤติมิได               
           เกียจคราน มีความพยายามม่ันคง เขาถึงดวยเร่ียวแรงและ        
           กําลัง พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๗๙๕] พระปจเจกสัมพทุธเจา ไมละวเิวกและฌาน ประพฤติธรรม            
           สมควร ในธรรมท้ังหลายเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพ             
           ท้ังหลาย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.              
     [๗๙๖] คําวา ไมละวิเวกและฌาน ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ เปนผูชอบ   
วิเวก ยนิดีในวเิวก ประกอบความสงบจิต ณ ภายในเนืองๆ ไมหางจากฌาน ไมละฌาน คือ   
ประกอบ ประกอบท่ัว ประกอบพรอม หม่ันประกอบ หม่ันประกอบพรอม เพื่อความเกิดข้ึน   
แหงปฐมฌานที่ยังไมเกดิข้ึน เพื่อความเกิดข้ึนแหงทุตยิฌานท่ียังไมเกิดข้ึน เพื่อความเกิดข้ึนแหง   
ตติยฌานท่ียังไมเกิดข้ึน หรือเพ่ือความเกดิข้ึนแหงจตุตถฌานท่ียังไมเกิดข้ึน เพราะฉะน้ัน         
พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงช่ือวา ไมละฌานดวยอาการอยางนี้.               
     อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ ยอมเสพ ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก ซ่ึง   
ปฐมฌานท่ีเกดิข้ึนแลว ทุตยิฌานท่ีเกิดข้ึนแลว ตติยฌานท่ีเกิดข้ึนแลว หรือจตุตถฌานท่ีเกิดข้ึน    
แลว เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาจงึช่ือวา ไมละฌานแมดวยอาการอยางนี้ เพราะฉะน้ัน        
จึงช่ือวา ไมละวิเวกและฌาน.    
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     [๗๙๗] สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘ ทานกลาววา ธรรมในอุเทศวา   
ธมฺเมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารี ดังนี้.              
     ธรรมอันสมควรเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปน   
ขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความเปนผูทําให   
บริบูรณในศีลท้ังหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ความเปนผูรูประมาณใน          
โภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ เหลานี้ทานกลาววา ธรรม   
อันสมควร.               
     คําวา ประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมท้ังหลายเปนนิตย ความวา พระปจเจก   
สัมพุทธเจานัน้ ประพฤติ ปฏิบัติ ดําเนิน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ในธรรมท้ังหลาย               
ตลอดกาลเปนนิตย คือ ติดตอเนืองๆ ตอลําดับไมสับสน เนื่องกันกระทบกัน เหมือนละลอกนํ้า             
เปนคล่ืนสืบตอกระทบเนื่องกันไป ในเวลากอนอาหาร ในเวลาหลังอาหาร ในยามตน ในยาม   
กลาง ในยามหลัง ในขางแรม ในขางข้ึน ในฤดูฝน ในฤดหูนาว ในฤดูรอน ในตอนวยัตน   
ในตอนวัยกลาง ในตอนวัยหลัง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมท้ังหลาย              
ตลอดกาลเปนนิตย.       
     [๗๙๘] คําวา พิจารณาเหน็โทษในภพท้ังหลาย ความวา พิจารณาเห็นโทษในภพท้ังหลาย   
วา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง     
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา        
พิจารณาเห็นโทษในภพท้ังหลายพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ             
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา               
           พระปจเจกสัมพุทธเจาไมละวิเวกและฌาน ประพฤติธรรม             
           สมควร ในธรรมท้ังหลายเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพ             
           ท้ังหลาย พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.              
     [๗๙๙] พระปจเจกสัมพทุธเจาปรารถนาความส้ินตัณหา ไมประมาท           
           ไมโงเขลา มีสุตะ มีสติ มีธรรมอันนับพรอมแลว มีธรรม         
           อันแนนอน มีความเพียร พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด         
           ฉะนั้น.      
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     [๘๐๐] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา   
ช่ือวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณหฺกฺขย ปตฺถย อปฺปมตฺโต ดังนี้.             
     คําวา ปรารถนาความส้ินตัณหา ความวา ปรารถนา จํานง ประสงคซ่ึงความส้ินราคะ   
ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ ความส้ินคติ ความส้ินอุปบัติ ความส้ินปฏิสนธิ ความส้ินภพ   
ความส้ินสงสาร ความส้ินวัฏฏะ เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ปรารถนาความส้ินตัณหา.   
     คําวา ไมประมาท ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ทําโดยเอ้ือเฟอ ทําโดยติดตอ               
ฯลฯ ไมประมาทในกุศลธรรม เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ปรารถนา ความส้ินตัณหา ไมประมาท.   
     [๘๐๑] คําวา ไมโงเขลา ในอุเทศวา อเนลมูโค สุตฺวา สติมา ดังนี้ ความวา   
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเปนบัณฑิต มีปญญา มีปญญาเปนเคร่ืองรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง          
มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมโงเขลา.   
     คําวา มีสุตะ ความวา พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นเปนพหุสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมสุตะ          
คือ เปนผูไดสดับมามาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซ่ึงธรรม   
ท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ ประกาศ             
พรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มีสุตะ.       
     คําวา มีสติ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติรอบคอบ               
อยางยิ่ง ระลึกถึงกิจท่ีทําและคําท่ีพูดแลว แมนานได เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา ไมโงเขลา มีสุตะ    
มีสติ.   
     [๘๐๒] ญาณ ปญญา ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ   
ทานกลาววา สังขตธรรม ในอุเทศวา สงฺขตธมฺโม นิยโต ปธานวา ดังนี.้       
     คําวา มีธรรมอันนับพรอมแลว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีธรรมอันนับพรอม              
แลว มีธรรมอันรูแลว มีธรรมอันเทียบเคียงแลว มีธรรมอันพิจารณาแลว มีธรรมอันเปนแจงแลว        
มีธรรมแจมแจงแลววา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ฯลฯ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา        
ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา.       
     อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกสัมพทุธเจานัน้พิจารณาขันธแลว พิจารณาธาตุแลว พิจารณา             
อายตนะแลว พิจารณาคติแลว พิจารณาอุปบัติแลว พิจารณาปฏิสนธิแลว พิจารณาภพแลว   
พิจารณาสังขารแลว พิจารณาวัฏฏะแลว.    
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     อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกสัมพุทธเจาต้ังอยูในขันธเปนท่ีสุด ในธาตุเปนท่ีสุด ในอายตนะ      
เปนท่ีสุด ในคติเปนท่ีสุด ในอุปบัติเปนท่ีสุด ในปฏิสนธิเปนท่ีสุด ในภพเปนท่ีสุด ในสงสาร       
เปนท่ีสุด ในวฏัฏะเปนท่ีสุด ในสังขารเปนท่ีสุด ในภพทีสุ่ด พระปจเจกสัมพุทธเจาทรงไว           
ซ่ึงรางกายอันมีในท่ีสุด.   
           พระขีณาสพใดมีภพเปนท่ีสุด มีอัตภาพ มีสงสารคือชาติ            
           ชราและมรณะ คร้ังหลังสุด พระขีณาสพนั้นไมมีในภพ               
           ใหม.        
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มีธรรมอันนับพรอมแลว.   
     อริยมรรค ๔ ทานกลาววา ธรรมอันแนนอน ในคําวา นิยโต นี้ พระปจเจกสัมพุทธเจา               
ประกอบดวยอริยมรรค ๔ ช่ือวามีธรรมอันแนนอน คือ ถึงพรอม ถูกตอง ทําใหแจง ซ่ึงนิยาม           
ธรรมดวยอริยมรรคท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มีธรรมอันแนนอน.       
     ความเพยีร ความปรารภความเพียร ความกาวหนา ความบากบ่ัน ความหม่ัน ความ   
เปนผูมีความหมั่น เร่ียวแรง ความพยายามแหงจิต ความบากบั่นอันไมยอหยอน ความเปน               
ผูไมทอดฉันทะ ความเปนผูไมทอดธุระ ความประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ   
สัมมาวายามะ ทานกลาววา ปธาน ในคําวา ปธานวา.   
     พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้ เขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง   
เขาถึงพรอม ประกอบดวยความเพียรนี้ เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงช่ือวา            
มีความเพยีร. เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา มีธรรมอันนับพรอมแลว มีธรรมอันแนนอน มีความเพียร           
พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.          
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา   
           พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารถนาความส้ินตัณหา ไมประมาท           
           ไมโงเขลา มีสุตะ มีสติ มีธรรมอันนับพรอมแลว มีธรรม         
           อันแนนอน มีความเพียร พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด         
           ฉะนั้น.      
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     [๘๐๓] พระปจเจกสัมพทุธเจา ไมสะดุงในเพราะเสียงเหมือนสีหะ         
           ไมของ เหมือนลมไมติดท่ีตาขาย ไมติดอยู เหมือนดอก         
           บัวอันน้ําไมติด พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.       
     [๘๐๔] คําวา ไมสะดุงในเพราะเสียง เหมือนสีหะ ความวา สีหมฤคราชไมหวาดหวั่น   
ไมคร่ันคราน ไมสะทกสะทาน ไมตกใจ ไมสยดสยอง ไมสะดุง ไมขลาด ไมพร่ันพรึง ไม               
หวาดเสียว ไมหนีไปในเพราะเสียงท้ังหลาย ฉันใด แมพระปจเจกสัมพทุธเจาก็ฉันนัน้ เปนผู           
ไมหวาดหวั่น ไมคร่ันคราม ไมสะทกสะทาน ไมตกใจ ไมสยดสยอง ไมสะดุง ไมขลาด   
ไมมีความพร่ันพรึง ไมหวาดเสียว ไมหนี ละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากขนลุกขนพอง   
อยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไมสะดุงในเพราะเสียง เหมือนสีหะ.           
     [๘๐๕] ลมทิศตะวนัออก ลมทิศตะวันตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมมีธุลี ลมเย็น   
ลมรอน ลมนอย ลมมาก ลมพัดตามกาล ลมหัวดวน ลมแตปกนก ลมแตครุฑ ลมแต    
ใบตาล ลมแตพัด ช่ือวา ลม ในอุเทศวา วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน ดังนี้.    
     ขายท่ีทําดวยดาย ทานกลาววา ชาละ. ลมไมของ ไมติด ไมขัด ไมเกาะท่ีตาขาย              
ฉันใด ขาย ๒ อยาง คือ ขายตัณหา ๑ ขายทิฏฐิ ๑. ฯลฯ ช่ือวาขายตัณหา. นี้ช่ือวาขายทิฏฐิ.      
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละขายตัณหา สละคืนขายทิฏฐิแลว. เพราะละขายตัณหา เพราะสละ              
คืนขายทิฏฐิแลว พระปจเจกสัมพุทธเจานัน้จึงไมของ ไมติด ไมขัด ไมเกาะ ในรูป เสียง ฯลฯ       
ในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ และธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจง เปนผูออกไป        
สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู ฉันน้ันเหมือนกัน.   
เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมของ เหมือนลมไมของอยูท่ีตาขาย.            
     [๘๐๖] ดอกบัว ทานกลาววา ปทุม ในอุเทศวา ปทุม ว โตเยน อลิมฺปมาโน ดังนี้.   
น้ําทานกลาววา โตยะ. ดอกปทุมอันน้ํายอมไมติด ไมเอิบอาบ ไมซึมซาบ ฉันใด. ความติด ๒             
อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวาความติดดวยตัณหา. ฯลฯ            
นี้ช่ือวาความติดดวยทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวย        
ทิฏฐิเสียแลว. เพราะละความติดดวยตัณหา เพราะสละคืนความติดดวยทิฏฐิ พระปจเจกสัมพุทธเจา    
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นั้นจึงไมตดิ ไมเขาไปติด ไมฉาบ ไมเขาไปฉาบ ในรูป เสียง ฯลฯ ในรูปท่ีไดเหน็ เสียงท่ี         
ไดฟง อารมณท่ีไดทราบ และธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจง เปนผูออกไป สลัดออก หลุดพน ไม            
เกี่ยวของ มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ไม           
ติดเหมือนดอกบัวอันน้ําไมติด พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ           
ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา               
           พระปจเจกสัมพุทธเจาไมสะดุงในเพราะเสียง เหมือนสีหะ         
           ไมของ เหมือนลมไมติดตาขาย ไมติดเหมือนดอกบัวอัน           
           น้ําไมตดิ พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.             
     [๘๐๗] พระปจเจกสัมพทุธเจามีปญญาเปนกําลัง ขมข่ีครอบงําสัตว       
           ท้ังหลายเท่ียวไป เหมือนสีหราช มีเข้ียวเปนกําลัง ปราบ         
           ปรามครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป ฉะนั้น. พระปจเจก           
           สัมพุทธเจานั้น พึงเสพซ่ึงเสนาสนะอันสงัด พึงเท่ียวไป         
           ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.          
     [๘๐๘] คําวา เหมือนสีหราชมีเข้ียวเปนกําลัง ปราบปรามครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป              
ความวา สีหมฤคราชมีเข้ียวเปนกําลัง คือ มีเข้ียวเปนอาวธุ ขมข่ี ครอบงํา ปราบปราม กําจัด ย่ํายี     
ซ่ึงสัตวดิรัจฉานท้ังปวง เท่ียวไป ทองเท่ียวไป ดําเนิน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ฉันใด          
แมพระปจเจกสัมพุทธเจา กฉั็นนั้นเหมือนกัน มีปญญาเปนกําลัง คือ มีปญญาเปนอาวุธ ขมข่ี         
ครอบงํา ปราบปราม กําจัด ย่ํายี ซ่ึงสัตวท้ังปวงดวยปญญาเท่ียวไป ทองเท่ียวไป ดําเนินไป             
เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา. เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เหมือนสีหราชมีเข้ียวเปนกําลัง ปราบปราม       
ครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป.   
     [๘๐๙] คําวา พึงเสพเสนาสนะอันสงัด ความวา สีหมฤคราชเขาไปสูราวปาอันสงัด   
เท่ียวไป ทองเที่ยวไป ดําเนนิไป เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา ฉันใด แมพระปจเจก   
สัมพุทธเจา กฉั็นนั้นเหมือนกัน สองเสพเสนาสนะอันเปนปารกชัฏ สงัด เงียบสงัด ไมมีเสียง         
กึกกอง ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน.   
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเดนิผูเดียว ยนืผูเดียว นั่งผูเดยีว นอนผูเดียว เขาบานบิณฑบาตผูเดียว    
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กลับผูเดียว นั่งในท่ีลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเท่ียวไป ทองเท่ียวไป ดําเนิน   
ไป เปนไป รักษา บํารุง เยยีวยา เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา พึงเสพเสนาสนะอันสงัด พึง   
เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพทุธเจานั้นจึงกลาววา           
           พระปจเจกสัมพุทธเจามีปญญาเปนกําลัง ขมข่ี ครอบงําสัตว      
           ท้ังหลายเท่ียวไป เหมือนสีหราชมีเข้ียวเปนกําลัง ปราบ          
           ปรามครอบงําเนื้อท้ังหลายเท่ียวไป ฉะนั้น พระปจเจก            
           สัมพุทธเจานั้น พึงเสพเสนาสนะอันสงัด พึงเท่ียวไปผูเดยีว     
           เหมือนนอแรด ฉะนัน้.   
     [๘๑๐] พระปจเจกสัมพทุธเจา สองเสพเมตตา กรุณา มุทิตาและ            
           อุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา อันสัตวโลกท้ังมวลมิได        
           เกลียดชัง พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.             
     [๘๑๑] คําวา สองเสพเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา   
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศท่ีหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง           
ท่ีสาม ท่ีส่ี ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก             
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หา               
ประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีใจประกอบดวย            
กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศท่ีหนึง่อยู ทิศท่ี        
สอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก         
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ   
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา สองเสพเมตตา              
กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา.   
     [๘๑๒] พึงทราบวินิจฉัยในขอวา อันสัตวโลกท้ังมวลมิไดเกลียดชังดังตอไปนี้ เพราะ            
เปนผูเจริญเมตตาเปนตน สัตวท้ังหลายในทิศตะวนัออกจึงไมเกลียดชัง สัตวท้ังหลายในทิศ           
ตะวนัตก ในทิศเหนือ ในทิศใต ในทิศอาคเนย ในทิศพายพั ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ใน   
ทิศเบ้ืองลาง ในทิศเบ้ืองบน ในทิศนอยทิศใหญท้ัง ๑๐ ทิศ ไมเกลียดชัง.    
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     คําวา อันสัตวโลกท้ังมวลมิไดเกลียดชัง ความวา อันสัตวโลกท้ังหมดมิไดเกลียด มิได         
โกรธ มิไดเสียดสี มิไดกระทบกระท่ัง เพราะฉะนัน้ จึงช่ือวา อันสัตวโลกท้ังมวลมิไดเกลียดชัง     
พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา        
           พระปจเจกสัมพุทธเจา สองเสพเมตตา กรุณา มุทิตา และ           
           อุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา อันสัตวโลกท้ังมวลมิได        
           เกลียดชัง พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนัน้.             
     [๘๑๓] พระปจเจกสัมพทุธเจาละแลวซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ทําลาย           
           เสียแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย ไมสะดุงในเวลาส้ินชีวิต พึง    
           เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๘๑๔] ความกําหนดั ความกําหนดัหนกั ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ช่ือวา   
ราคะ ในอุเทศวา ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห ดังนี้. จิตอาฆาต ฯลฯ ความเปนผูดุราย   
ความแคนใจจนถึงน้ําตาไหล ความไมพอใจ ช่ือวา โทสะ. ความไมรูทุกข ฯลฯ อวิชชา   
เปนบวง ความหลงใหล อกุศลมูล ช่ือวา โมหะ. คําวา ละแลวซ่ึงราคะ โทสะ และโมหะ   
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละ สละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมีในภายหลัง             
ซ่ึงราคะ โทสะ และโมหะ เพราะฉะน้ัน จงึช่ือวา ละแลวซ่ึงราคะ โทสะ และโมหะ.   
     [๘๑๕] สังโยชน ในอุเทศวา ทําลายเสียแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย ดงันี้ มี ๑๐ ประการ            
คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน ฯลฯ อวชิชาสังโยชน. คําวา ทําลายเสียแลวซ่ึงสังโยชน             
ท้ังหลาย ความวา ทําลาย ทําลายท่ัว ทําลายพรอม ละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความ   
ไมมีในภายหลัง ซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา ทําลายเสียแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย.   
     [๘๑๖] คําวา ไมสะดุงในเวลาส้ินชีวิต ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นไมหวาด              
เสียว ไมหวาดหวั่น ไมคร่ันคราม ไมสะดุง ไมตกใจ ไมสยดสยอง ไมพร่ัน ไมกลัว ไม             
สะทกสะทาน ไมหนี ละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากขนลุกขนพอง ในเวลาส้ินสุด   
ชีวิต เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา ไมสะดุงในเวลาส้ินชีวิต พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.    
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา    
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           พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ทําลาย           
           เสียแลวซ่ึงสังโยชนท้ังหลาย ไมสะดุงในเวลาส้ินชีวิต พึง    
           เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๘๑๗] มิตรทั้งหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงจะคบหาสมาคมดวย.           
           มิตรในวันนีไ้มมีเหตหุาไดยาก. มนษุยท้ังหลายมีปญญามุง     
           ประโยชนตน เปนคนไมสะอาด. (เพราะฉะน้ัน) พงึ   
           เท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.   
     [๘๑๘] คําวา มิตรท้ังหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงจะคบหาสมาคมดวย ความวา   
มิตรท้ังหลายมีประโยชนตนเปนเหตุ มีประโยชนผูอ่ืนเปนเหตุ มีประโยชนท้ังสองฝายเปนเหตุ        
มีประโยชนในปจจุบันเปนเหตุ มีประโยชนในสัมปรายภพเปนเหตุ มีประโยชนอยางยิ่งเปนเหตุ          
จึงจะคบหา สมคบ เสพ สมาคมดวย เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มิตรท้ังหลายมีประโยชนเปนเหตุ              
จึงจะคบหาสมาคมดวย.     
     [๘๑๙] มิตร ในอุเทศวา มิตรในวนันี้ ไมมีเหตุหาไดยาก มี ๒ จําพวก คือ มิตร   
คฤหัสถ ๑ มิตรบรรพชิต ๑. ฯลฯ นี้ช่ือวามิตรคฤหัสถ. ฯลฯ นี้ช่ือวามิตรบรรพชิต. คําวา มิตร      
ในวนันี้ ไมมีเหตุหาไดยาก ความวา มิตร ๒ จําพวกนี้ ไมมีการณะ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย             
หาไดยาก เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มิตรในวนันี้ ไมมีเหตุหาไดยาก.         
     [๘๒๐] คําวา มีปญญามุงประโยชนตน ในอุเทศวา อตฺตตฺถป ฺา อสุจี มนุสฺสา   
ดังนี้ ความวา มนุษยท้ังหลายยอมคบ สมคบ เสพ เสพดวย สองเสพ เอ้ือเฟอ ประพฤติ   
เอ้ือเฟอ เขานั่งใกล ไตถาม สอบถาม เพื่อประโยชนตน เพราะเหตุแหงตน เพราะปจจยั               
แหงตน เพราะการณะแหงตน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา มีปญญามุงประโยชนตน.   
     คําวา มนุษยท้ังหลายเปนผูไมสะอาด ความวา มนุษยท้ังหลายเปนผูประกอบดวย   
กายกรรมอันไมสะอาด วจกีรรมอันไมสะอาด มโนกรรมอันไมสะอาด ปาณาติบาตอันไมสะอาด   
อทินนาทานอันไมสะอาด กาเมสุมิจฉาจารอันไมสะอาด มุสาวาทอันไมสะอาด ปสุณาวาจาอัน   
ไมสะอาด ผรุสวาจาอันไมสะอาด สัมผัปปลาปะอันไมสะอาด อภิชฌานอันไมสะอาด พยาบาท    
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อันไมสะอาด มิจฉาทิฏฐิอันไมสะอาด เจตนาอันไมสะอาด ความปรารถนาอันไมสะอาด ความ   
ตั้งใจอันไมสะอาด เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา เปนผูไมสะอาด คือ เปนคนเลว เลวลง เปนคน             
ทราม ต่ําชา ลามก ช่ัวชา ชาติช่ัว เพราะฉะนั้น จึงช่ือวา มนุษยท้ังหลายมีปญญามุงประโยชนตน    
เปนคนไมสะอาด.         
     [๘๒๑] คําวา ผูเดียว ในอุเทศวา เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ดังนี้ ฯลฯ. จริยา   
(การเท่ียวไป) ในคําวา จเร ดงันี้ มี ๘ อยาง ฯลฯ. ช่ือวาพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด          
ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา   
           มิตรท้ังหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงคบหาสมาคมดวย.             
           มิตรในวันนีไ้มมีเหตุ หาไดยาก. มนษุยท้ังหลายมีปญญามุง    
           ประโยชนตน เปนคนไมสะอาด. (เพราะฉะน้ัน) พงึเท่ียว           
           ไปผูเดยีวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.        
                    จบ ขัคควิสาณสุตตนิทเทส.     
                     -----------------      
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           ก็แหละนิทเทสแหงพราหมณผูถึงฝงในศาสนา ๑๖ คนนี้ คือ        
           อชิตพราหมณ ๑ ติสสเมตเตยยพราหมณ ๑ ปุณเณก   
           พราหมณ ๑ เมตตคูพราหมณ ๑ โธตกพราหมณ ๑   
           อุปสีวพราหมณ ๑ นนัทพราหมณ ๑ เหมกพราหมณ ๑   
           โตเทยยพราหมณ ๑ กัปปพราหมณ ๑ ชตุกัณณีพราหมณ   
           ผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธพราหมณ ๑ อุทยพราหมณ ๑              
           โปสาลพราหมณ ๑ โมฆราชพราหมณผูนักปราชญ ๑   
           ปงคิยพราหมณผูแสวงหาคุณใหญ ๑ รวมเปน ๑๖ นิทเทส            
           และในปารายนวรรคนั้น ยังมีขัคควสิาณสุตตนิทเทสอีก ๑            
           นิทเทส ๒ อยางควรรู บริบูรณ ทานลิขิตไวเรียบรอยดี.       
                     จบ สุตตนิทเทสบริบูรณ.     
                      --------------            


